
  مصاحبه خبری مدیریت شبکه بهداشت بندرانزلی به مناسبت روز جهانی غذا

 
روز غذا نامگذاری شده  ۱۹۴۵اکتبر از سوی سازمان بهداشت جهانی، به جهت تاسیس سازمان فائو در سال  ۱۶

نامه ها واستراتژی های تدوین شده در جهت ارتقاء به بر ومردم در سراسر جهان این روز را گرامی می دارند. ونظر

 نشست خبری در محل دفتر و اطالع رسانی مناسب وفرهنگ سازی در این زمینه سطح آگاهی سالمت عموم
  . برگزار گردید مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بندرانزلی

 

، مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرانزلی با اشاره به تغییرات آب و هوایی در دنیا و  دکتر سید عارف عابدین نجفی 
سائل مهم جهان تامین غذای با کیفیت برای مردم بوده و الزم همواره یکی از م :رشد فزاینده جمعیت، اظهار کرد

 .است تالشگران این عرصه، سیستم تولید محصوالت کشاورزی و دامی را منطبق بر این تغییرات، برنامه ریزی نمایند

از بروز بیماری های مزمن و وی ادامه داد: تضمین سالمت و کیفیت غذا تاثیر به سزایی بر حفظ سالمت و پیشگری 
غیر واگیر، داشته و شبکه های بهداشتی در سراسر کشور نیز برنامه ها و اهداف خود را برای بهبود کیفیت تغذیه 

 .جامعه ارائه خواهند کرد

اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقا “دکتر نجفی با بیان اینکه شعار ملی وزارت بهداشت در روز جهانی غذا، 

می باشد، تصریح کرد: در همین راستا سازمان غذا و دارو، برنامه های آموزشی و پیشگیرانه ای را در ” تسالم
تدوین نموده است که یکی از طرح های مهم این وزارت خانه، طرح کاهش نمک و قند مصرفی در فرموالسیون 

 .فرآورده های غذایی می باشد

لیدی فعال خوراک داریم که تحت پوشش شبکه بهداشت انزلی قرار واحد تو ۲۲وی خاطر نشان کرد: در بندرانزلی 

واحد  ۸واحد تولید آرد و مواد قنادی،  ۵واحد تولید انواع کنسرو،  ۵واحد تولید فراورده گوشتی،  ۳دارند واز این تعداد 
 .بسته بندی مواد غذایی و یک واحد تولید نوشیدنی می باشند

غذا و داروی وزارت کشور به طور کامل در واحدهای تولیدی شهرستان اعمال وی افزود: طرح های سالمتی سازمان 

می شوند و تمام فرآورده های تولیدی این کارخانه ها با کاهش ده درصدی قند و نمک تولید و به دست مصرف کننده 

 می رسند.

ی امور رسانه دانشگاه هماهنگ نشست خبری با خبر گزاری جمهوری اسالمی ایرنا ، انزلی آنالین و فارس با این
    .بندرانزلی انجام شد علوم پزشکی گیال ن در شبکه بهداشت و درمان

 

پایگاه بهداشتی در بندرانزلی مشغول به فعالیت  ۴مرکز شهری و  ۲شهری، -مرکز روستایی ۳مرکز روستایی،  ۳
 می باشند

 


