ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن در
ﮐﺸﻮر /ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ A
و  B2در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ

رﯾﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﺪﯾﺪه “ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﭘﻨﻬﺎن” در ﮐﺸﻮر را ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮار در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم دﻫﮏﻫﺎی درآﻣﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت در
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ در
اﯾﺮان ﺣﺪود  ۷۰ﻟﯿﺘﺮ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۰۰ﺗﺎ ۳۵۰
ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻏﺬا؛ ﺧﻮراک ﯾﺎ ﻃﻌﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺎم و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻪ در
آن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﭘﺮورش دام ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ.
ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺳﺪه  ۱۹ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺬاﺧﻮردن ﻓﻘﻂ ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺸﺮ را وادار ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ .رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد

ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎ ،ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن  ۷۶۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در  ۲۰ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و
ﺻﻌﻮدی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از  ۶۵٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺑﻪ ۱۱۷٫۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )رﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ .(۳٫۳۴
)ﺑﻪ وﯾﮋه دو ﺳﺎل
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎرشﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ در ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺧﯿﺮ( ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
در ﺑﺎزار ﺷﺪه و آﺛﺎر

و آب و
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻣﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﻨﻔﯽ در

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻼﻃﻤﺎت و ﻋﺪم
ﺗﻮازن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ وارد
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ رﯾﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﻗﺪﯾﺮ رﺟﺐ زاده ،رﯾﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﺮای
ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
رﺷﺪ ،اﻋﻤﺎل ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ درﺷﺖ ﻣﻐﺬیﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن “ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ”“ ،ﭼﺮﺑﯽ”“ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ” و
“رﯾﺰﻣﻐﺬیﻫﺎﯾﯽ” ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ و ﺟﺜﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ،
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از
آن دﭼﺎر و ﺷﯿﻮع آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ در ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺣﺴﺎس

ﺳﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن وی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رﺟﺐزاده اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ
و ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﻣﯿﻦ رﯾﺰ ﻣﻐﺬیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ،ارزش
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ “ﻓﺴﺖ
ﻓﻮدﻫﺎ”“ ،ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی” و … اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺳﺒﺪ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۵۰درﺻﺪ
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻧﺪ.
وی ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن را ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮار در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﯿﺮ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺣﺪود  ۷۰ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۳۵۰ﻟﯿﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﻣﺎﻫﯽ و آﺑﺰﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آن در اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف
ﺳﺮاﻧﻪ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم دﻫﮏﻫﺎی درآﻣﺪی و روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ در
دﻫﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺑﺎره ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮارض ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از آﺛﺎر آن در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :از
ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﺘﻤﺮار آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ ،ﮐﻮﺗﺎه
ﻗﺪی ،ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮی ﻣﻔﺮط ،ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی و
اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و اﻧﺰوا ﻃﻠﺒﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و
ﮐﺎﻫﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
رﺟﺐزاده ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و

ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮار )ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی(
را از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ زده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح
ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ذی رﺑﻂ و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﯿﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آﺛﺎر زﯾﺎنﺑﺎر آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺎدات ﻏﻠﻂ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزشﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی آن،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ در ﻣﻮرد آن اﻗﺪام ﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﺳﺘﻤﺮار
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺣﺪود  ۲۵درﺻﺪ از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﮐﺮدن روﻧﺪ آن اﻗﺪام
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ  ۹ﺗﺎ  ۱۴درﺻﺪ
اﺳﺖ.

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ
رﯾﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ
ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر را در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار
دادُ .ﺑﻌﺪ اول اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺑ ُﻌﺪ دوم را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ “ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ داﺧﻠﯽ” داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دو ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ اول ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
رﺟﺐزاده ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻤﻼ ً ﻫﻤﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ آب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﻣﻦ
زده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﺎﻟﺶ دوم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﺘﻬﺐ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑ ُﻌﺪ ﺳﻮم اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﭘﻨﻬﺎن در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺨﺘﺺ دﻫﮏﻫﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺰﻣﻐﺬیﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از دﻫﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻی درآﻣﺪی
را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺰﻣﻐﺬیﻫﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم دﻫﮏﻫﺎی درآﻣﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮐﻤﺒﻮد ﮐﻠﺴﯿﻢ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ  siدﻫﮏ
ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻫﻦ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
دﻫﮏﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﻤﺒﻮد
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aو وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B2ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

