
 

آضفتگی التصبدی، سهبًی ؽَْر هی وٌذ وِ چزخِ تَلیذ، تَسیـ ٍ وبال ثِ فٌَاى یه ًَؿ ًبٌّجبری ٍلبچبق 

فذم اًضجبط ٍ ضفبفیت در گزدش وبالست، وِ ثِ ًَثِ  آى ًتیجِ  هصزف ٍ یب ٍاردات لبًًَی دچبر آسیت ضَد ٍ

سبالًِ حذٍد سِ هیلیبرد دالر وبالی سالهت  .خَد هْوتزیي چبلص در فزایٌذ هجبرسُ لبچبق وبال ثِ ضوبر هی رٍد

لبچبق وبالّبی سالهت هحَر فالٍُ ثز ضزرّبی هبلی ٍ هبدی، سالهت هزدم را  د.هحَر ثِ وطَر لبچبق هی ضَ

ًیش تْذیذ هی وٌذ ٍ لذا هسئَلیتی سٌگیي ثز دٍش تصوین گیزاى ایي حَسُ ثزای ضفبف سبسی گزدش وبالی 

ّب، لبچبق دارٍ در ایزاى رًٍك ثیطتزی پیذا  ثِ فلت تحزین 09- 09ْبی در سبل ت.ایي ثخص ًْبدُ ضذُ اس

ثخص دیگز لبچبق دارٍ در وطَر ثِ فلت هوٌَفیت لبًًَی ثِ لحبػ فزٍش ٍ هصزف اس لجیل دارٍّبی هخذر، .وزد

سمظ جٌیي ٍ ًیزٍسای َّرهًَی است اهب دارٍّبی لبچبق در ّوِ جبی دًیب ثِ فلت ًبهطخص ثَدى هحل تَلیذ، 

یىی اس هْوتزیي .ضَد تَسیـ ٍ ضزایظ ًگْذاری اس لجیل حفؼ سًجیزُ سزهبیِ غیزلبثل استفبدُ هحسَة هی

رٍضْبیی وِ هی تَاًذ در وٌتزل ٍ وبّص لبچبق ایٌگًَِ وبالّب در وطَر ٍ جلَگیزی اس فزضِ وبالّبی تملجی ٍ 

وبالّبی دارٍیی ٍ آرایطی جقلی ثِ هزدم در سغح فزضِ ووه وٌذ، ًصت ثزچست اصبلت ٍ سالهت ثز رٍی 

 اصبلت وٌتزل ٍ ثزرسی عزح ثْذاضتی ٍ استفبدُ اس سبهبًۀ جبهـ عزح ضٌبسٌبهِ دار ًوَدى ایي وبال ّب هی ثبضذ.

 فزصِ ّبی تَاًوٌذی ثىبرگیزی ثب وِ ثبضذ هی تملت ٍ لبچبق ثب هجبرسُ راستبی در ًَیي الذاهی وبال سالهت ٍ

ي عزح سیز ًؾز سبسهبى غذا ٍ دارٍ اثتذا ای. ثزدارد جبهقِ سالهت ارتمبء در هَثزی گبم تَاًستِ اعالفبت فٌبٍری

وبر خَد را ثب الالم دارٍیی ٍ هىول ّب آغبس ًوَد ٍ پس اس اجزای هَفمیت آهیش عزح ولیِ وبالّبی ٍارداتی حَسُ 

 اس یىیزدیذًذ.سالهت اس جولِ هَاد ٍ فزآٍردُ ّبی آرایطی ،ثْذاضتی ثِ لیست هحصَالت هطوَل عزح اضبفِ گ

رلوی ثزای ّز  91چست اصبلت ٍ سالهت وبال ایي است وِ ثب تَجِ ثِ اختصبصی ثَدى وذ ثز عزح هْن هشایبی

للن اس هحصَالت ٍارداتی آرایطی ٍ ثْذاضتی ٍ دارٍیی ، در صَرت ثزٍس هطىالت ًبضی اس استفبدُ هحصَالت 

ت ٍ هذارن هزثَط ثِ وبالی هَرد ًؾز در سبسهبى ٍارداتی اهىبى پیگیزی ٍ رسیذگی هَضَؿ ثذلیل ٍجَد هستٌذا

 غذا ٍ دارٍ هیسز خَاّذ ثَد. 



 

 

های ثبضااذ.عجك   ttacٍ ٍة ساابیت 29990022تٌْاب راُ تطاخیص اصابلت هحصااَالت ساالهت هحاَر پیبهاه      

اعالفیااِ ای اس سااَی هااذیز واال ًؾاابرت ٍ ارسیاابثی دارٍ ٍ هااَاد هخااذر ساابسهبى غااذا ٍ دارٍ پیزاهااَى ضااوبرُ  

جْاات ثزرساای اصاابلت هحصااَالت سااالهت هحااَر اس جولااِ دارٍ، فاازاٍردُ   TTACساابیت ساابهبًِپیبهااه ٍ 

پشضاىی ٍ هىوال ّاب تٌْاب      ّبی عجیقی گیابّی ٍ ساٌتی، غاذا ،آرایطای ٍ ثْذاضاتی ٍ تجْیاشات ٍ هلشٍهابت       

 ٍ 29990022پیبهاااه ضاااوبرُ سااابسهبى غاااذا ٍ دارٍ،   (TTAC)راُ ارتجااابعی ثاااب سااابهبًِ تیتاااه   

سابسی در   اس راّىبرّابی فولیابتی همبثلاِ ثاب لبچابق در ایاي حاَسُ، فزٌّا          یىای  .های ثبضاذ    ttac.irسابیت 

 .جْت هصزف وبالّبی سالهت داخلی ٍ حوبیت اس تَلیذ هلی است

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


