 7استان دچار ناامنی تغذیهای هستند
سییظ اًغتیتْ تحقیقبت تغزیَ کؾْس هی گْیذ ُفت اعتبى کؾْس دچبس «ًباهٌی تغزیَای» ُغتٌذ.

دس حبلی کَ هؼضل عْء تغزیَ پشّتئیٌی ّ کوجْد ثشخی ّیتبهیيُب هذتُبعت اص دایشٍ هؾکالت تغزیَای کلی کؾْس سخت ثش
ثغتَ ،اهب عبکٌبى ُفت اعتبى کؾْس ٌُْص دچبس کوجْدُبی تغزیَ ای ُغتٌذ؛ ایي دسحبلیغت کَ کؾبّسصی دس ثغیبسی اص
اعتبىُب ثحشاًی ؽذٍ ّ ثیتشدیذ خؾکغبلی سّ ثَ گغتشػ ًیض ایي ّضؼیت سا تؾذیذ خْاُذ کشد.

هغلن آى اعت کَ کْدکبى ّ صًبى ثبسداس عبکي ایي هٌبطق ،ثیؾتشیي آعیت سا هیثیٌٌذ ّ ػْاقت آى ًغلُبی آیٌذٍ سا دچبس
چبلؾی جذی خْاُذ کشد.

اهٌیت تغزیَای ثَ هؼٌی دعتشعی ثَ غزای عبلن ،ثب کیفیت ّ کبفی ثشای سعیذى ثَ صًذگی عبلن ّ ثب تبکیذ ثش عیشی علْلی
اعت .دس ایي هیبى تبهیي توبم دسؽت هغزیُب ّ سیض هغزیُب هبًٌذ ّیتبهیي دی ،آُي ،اعیذفْلیک ًّ ...یض هطشح هیؽْد .ػذم
تبهیي حتی یک سیضهغزی دس ُش کؾْسی ثَ ػٌْاى ًباهٌی غزایی هطشح هیؽْد؛ چشاکَ تبهیي ًؾذى حتی یک هْسد ُن هیتْاًذ
فشد سا ثیوبسکشدٍ یب هٌجش ثَ هشگ ّی ؽْد .ثش ُویي اعبط اعت کَ اهٌیت غزایی ّ تغزیَای ثشای کؾْسُب حتی ُوشدیف ثب
حْصٍ اهٌیت هلی قشاس هیگیشد ّ جضّ ؽشایظ اّلیَ ایجبد یک جبهؼَ عبلن اعت.

دکتش هجیذ حبجی فشجی ،سییظ اًغتیتْ تحقیقبت تغزیَ کؾْس ،دس ایي ثبسٍ هیگْیذ :کؾْس دس هْسد سیض هغزیُب دسگیش اعت ّ
ّضؼیت ثشخی اص اعتبى ُبی ًباهي غزایی اص لحبظ دعتشعی ثَ آة آؽبهیذًی ّ ثِذاؽتی ،فقش ّ عیشی ؽکوی ّ ثَ فشاخْس آى
سیض هغزیُب ثغیبسًبهٌبعت اعت .هفت استان کشىر (سیستان و بلىچستان ،هرمسگان ،کهگیلىیه و بىیراحمد،
خىزستان ،کرمان ،ایال م و بىههر چچار ااامی

غذییهای هدید هستید و چر وضعیت بحراا

قرار چاراد .دس ایي هیبى،

ػالٍّ ثش دعتشعی ثَ غزای کبفی ثشای عیشی ،هؾکالت تبهیي عیشی علْلی ّ فقش ّ هؾکالت ثِذاؽتی ُن ّجْد داسد .هثال
دس اعتبىُبی جٌْةؽشقی ،عیغتبى ّ ثلْچغتبى ثؼضی ػٌبفش افال فشاُن ًیغت ّ یب دسُشهضگبى هغبلَ کوجْد ّیتبهیي «آ»
ٌُْص حل ًؾذٍ اعت.

غذییری چر راه است؟
ّی طشح جبهغ الگْی هقشف غزا دس کؾْس سا هْسد اؽبسٍ قشاس هیدُذ ّ هیگْیذ :طشح جبهغ الگْی هقشف غزا ُش 01عبل یکجبس دس
کؾْس تْعظ اًغتیتْ تحقیقبت تغزیَ اًجبم هیؽْد .آخشیي ثبس ًیض ایي تحقیق دس عبل  28اًجبم ؽذ ّ هطبثق صهبىثٌذی هؾخـ
ؽذٍ ،آخشیي تحقیق ثبیذ دسعبل  10اًجبم هیؽذ کَ ثَ دلیل ػذم تخقیـ اػتجبس ثَ اًغتیتْ ،تحقیقبت فْست ًپزیشفت .دس ًِبیت
ًیض ایي کبس ثَ فْست یک طشح هلی عٌذ هشاقجت غزا ّ تغزیَ دس ؽؼ اعتبى ًباهي آغبص ؽذ ّ قشاس اعت عبالًَ عَ یب چِبس
اعتبى ثَ آى اضبفَ ؽًْذ .یکی اص هقبسف ایي طشح ًیض ثَ دعت آهذى ّضؼیت اهٌیت تغزیَای ،کوجْدُب ّ ّضؼیت خبًْاس اص لحبظ
دسآهذ ّ خْساک اعت.

حبجی فشجی دسخقْؿ اقذاهبت اعتبىُب ثشای اجشای اُذاف عٌذ هلی تغزیَ هیگْیذ :قشاس اعت ثشاعبط یبفتَُبی آى ،عجذ
هطلْة خبًْاس ًیض تذّیي ؽْد .آخشیي ثبس دسعبل  10ایي ثشآّسد اًجبم ؽذ .دسطْل یک عبل اخیش ّظیفَ پبیؼ ّ دیذٍثبًی تغزیَ
کؾْس ثَ اًغتیتْ تحقیقبت تغزیَ کؾْس عپشدٍ ؽذٍ اعت .طجق ایي عٌذ قشاس اعت ثبالتشیي هقبم اعتبى ،گضاسػ خْد سا ثَ
ؽْسای هشاقت ایي عٌذ دُذ ّ ثَ ًِبدُبی ریٌفغ اثالؽ ؽْد کَ پیگیشی کٌٌذ.

بحران با خشکسال

جان م

گیرچ

حبجی فشجی ثب تبکیذ ثشایٌکَ خؾکغبلی ایي ّضؼیت سا تؾذیذ هیکٌذ ،اداهَ هیدُذ :آة ُن ثشای اًغبى ّ ُن دس ًْع غزایی
کَ ًیبصداسد ،الصم اعت .غزای هب ّاثغتَ ثَ آة اعت ّ اگش ًجبؽذ ُیچ صساػت ی هْفق ًیغت .اگش خؾکغبلی ثَ ُویي ؽیٍْ
پیؼ سّد ،هیتْاًذ ّضؼیت سا دس اعتبىُب ًباهيتش کٌذ؛ چشاکَ سّی هیضاى تْلیذ دس اعتبىُبیی کَ هیؽْد داهپشّسی ّ کؾت سا
اضبفَ کشد ،تبثیش هیگزاسد.

ّی ثب اؽبسٍ ثَ ًباهي ثْدى کؾْس اص لحبظ حْادث غیش هتشقجَ ًیض هیگْیذّ :قتی عیل سخ هیدُذ توبم هحقْالتی سا کَ حبفل
کبس چٌذهبَُ کؾبّسص اعت ،هٌِذم هیکٌذ ّ آى عبل کؾبّسص دس فقش غزایی ّ دسآهذی اعت .ثبتْجَ ثَ ّضؼیت اکْلْژیک ّ
ژئْپلتیک اص لحبظ ػْاهل غیشهتشقجَ هثل عیل ّ صلضلَ ّ  ...جضء کؾْسُبی پشخطشُغتین ،اهب اص لحبظ کلی دس هٌطقَ هؾکلی
ًذاسینّ .ضؼیت هب ًغجت ثَ کؾْسُبی هٌطقَ اص ًظش عیبعتگزاسی ،قْاًیي ّ ؽذت آى ًغجت ثَ عبیش کؾْسُبی هٌطقَ ثغیبس
خْة اعت .اهب دس سًکیٌگ جِبًی ًیض ًغجت ثَ ثشخی کؾْسُب اّضبع هغبػذی داسین ّ ًغجت ثَ ثشخی دیگش دس حبل تْعؼَ
ُغتین.

چاقهای

که سىءغذییه چاراد

حبجی فشجی دسػیي حبل هیگْیذ :ایشاى اص لحبظ دسیبفت سیضهغزیُب ًیض هؾکل داسد ،اهب پشخطش ثَ حغبة ًویآیذ .ایي
دسحبلیغت کَ اص لحبظ چبقی دس کٌبس کؾْسُبی تْعؼَ یبفتَ قشاس گشفتَ اعت ّ ثَ عْی اضبفَ ّصى ّ چبقی پیؼسًّذٍ حشکت
هیکٌذ.

ثَ گفتَ سییظ اًغتیتْ تحقیقبت تغزیَ ،ایشاى اص ًظش اضبفَ ّصى ّ چبقی کؾْس پشخطشی اعت .دس کؾْسُبی تْعؼَ یبفتَ هِنتشیي
ػبهل ًباهٌی غزایی ثَ دلیل اضبفَ دسیبفت یب ُوبى چبقی اعت .دسحذّد  01تب  01دسفذ اضبفَ ّصى ّ چبقی دس کؾْس ّجْد داسد
کَ ػبهل ثشّص ّ تؾذیذ ثیوبسیُبی غیش ّاگیش اعت.

هٌجغ :خجشگضاسی ایغٌب

ًقل اص عبیت فشاسّ
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