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 طلبي مستند حمايت

 يمدت فرهنگستان علوم پزشک کوتاه يراهکارها

 *91-ديکوو يريگ ه در همهيت غذا و تغذيامن يارتقا براي

 

 
 

 دهيچک
هرا    در بحررا  . پذيرد پايدار غذا كه متضمن امنيت فرد، خانواده و جامعه باشد، از وظايف اصلي حاكميت است كه با مشاركت مردم تحقق مي نيتأم

مدت در  كوتاه  ر به عنوا  راهکارهايموارد ز. گيرد ، امنيت غذايي، در پهنه نظام غذا و تغذيه، از توليد تا عرضه و مصرف غذا، تحت تاثير قرار ميمختلف

 :شود يمشنهاد يپ 91-ديبحرا  كوو

ا ير و توزير  سربد   تأمين ، (باغ)  ييت غذايته امنبس  ا مداخله  شد  الگو ييتشکيل فور  كارگروه امنيت غذايي در ستاد ملي مبارزه با كرونا، اجرا

  ها  آموزشي هدفمنرد، توانمندسراز   ا  برنامه بسته غذايي مناسب و مکفي، تخصيص و اعطا  يارانه به اقالم غذايي ضرور ، تنظيم و پخش رسانه

ا  روسرتايي و اياراد بازارهرا  عرضره مسرتقيم      هر  و پرورش دام و طيور خانگي، تقويت تعاوني  و حاشيه شهرها برا  كشاورز ييروستا  خانوارها

  در راستا  اجرا( ، خيرين و مردم نهاديخصوص) يردولتيغ  ها ، جلب حمايت سازما ييمت مواد غذايمحصوالت زراعي، نظارت جد  بر كنترل ق

 ييكاهش فقر غذا  ها برنامه
 

 ، وضعيت تغذيه91-گير، كوويد ايمني مواد غذايي، تامين مواد غذايي، شيوع همه :ها كليد واژه

  

هاي  و فرآورده يهمگان ي، آب و هواي پاك، امکانات ورزشيسالم، مطلوب و كاف ييمندي عادالنه آحاد مردم از سبد غذا و بهره ييت غذايامن نيتأم

 .ضرورتي مبرم براي تحقق جامعه سـالم اسـت« ياي و جهان ارهاي منطقهيو مع يت استانداردهاي مليمن همراه با رعايا يبهداشت

 (مقام معظم رهبر  يسالمت، ابالغ يكل  ها استيس 6بند )

 

 مقدمه

اصول ) يدر قانو  اساس ت غذا و تغذيه تمامي آحاد جامعهيامن نيتأم

بخش كشراورز  و   - اقتصاد مقاومتي)ها  كلي نظام  و سياست(  33و  3

مين پايدار غذا أت. كيد شده استأبه وضوح اشاره و ت( اصالح الگو  مصرف

خانواده و جامعه باشد، از وظايف اصلي حاكميرت  كه متضمن امنيت فرد، 

به اين حق مهرم، در   يابيدست .پذيرد است كه با مشاركت مردم تحقق مي

در  تواند برا  گروهي از مردم با اختالل مواجه شده و يا شرايط بحراني مي

 .معرض خطر قرار گيرد

هرا بره    همه مردم در تمام زما امنيت غرذايي هنگامي وجود دارد كه 

منرد    اقتصراد  و بهرره   ،دسترسري فيييکري    ، سالم و مغذيكاف  غذا

  بررا  حرات آنرا  را  يترج ا  سازگار با داشته باشند و نيازها  رژيم تغذيه

، طررح  ياسرت يهدف اين خالصره س  .سالم و مولد فراهم سازد يک زندگي

،  ه خانوارهرا، ناشري از تبعرات اقتصراد    ير مشکالت امنيرت غرذايي و تغذ  

و بررسي علل و ارائره راهکارهرا     91-يدوكو  ريگ همه ياناجتماعي و رو

  .مدت، برا  مقابله با عوارض احتمالي آ  است مناسب كوتاه

 

 طرح مشکل
ها  مختلف، امنيت غذايي، در پهنه نظام غذا و تغذيه، از توليد تا  در بحرا 

ابعراد موضروع در شررايط    . گيررد  عرضه و مصرف غذا، تحت تاثير قرار مري 

 :شرح زير است به 91-ديكوو  ريگ همه

 ي و يد، توزي ، و عرضه محصوالت غرذا ياختالل در زنايره تول

 كشاورز ؛

     تشديد اشکال مختلف سوء تغذيه و عوارض حاصرله، از جملره خطرر

 بد ؛ يمنيستم ايف سي، با تضع ريگ از همه ير ناشيوم مرگ

 ه محرروم، از جملر    هرا  ا گروهيمناطق   برا  ريگ شتر همهيد بيتهد

 ؛ييه شهرها و مناطق روستايحاش
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .معاونت علمي تنظيم شده است دربند  و  هيئت رييسه جم  توسطاين سند محصول مذاكرات علمي اناام شده در فرهنگستا  علوم پيشکي است كه * 
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  افيايش بيکار ، )  ريگ ابعاد بحرا  اقتصاد  ناشي از همهساير

نشيني، و  توقف برخي از مشاغل ناشي از قرنطينه و اليام به خانه

پذير  ا  اقشار آسيبويژه بر هكاهش دسترسي اقتصاد  به غذا، ب

ين درآمد  و بروز يا تشديد مشکالت يو خانوارها  پنج دهک پا

 (.حاصل از آ  ياجتماعي و روان ، اقتصاد

 

 راهکارهاي كوتاه مدت 
فور  كارگروه امنيت غذايي در ستاد ملي مبارزه با كرونرا، برا   تشکيل  .9

 .نفعا  و تشکيل جلسات هفتگي و پيگير  موضوع ذ  همهحضور 

مصرو   ( ]براغ ) ييت غرذا ير بسته امن  ا مداخله  شد  الگو يياجرا .2

براسرا   [ ييغرذا  تير سرالمت و امن  يعرال   شورا  يمو  دائيسيكم

ق يو از طر ييغذا يدر معرض خطر ناامن  انتخا  خانوارها  ارهايمع

 نهاد منطقه   مردم  ها سازما   با همکار يت و نظارت استانيريمد

كيرد برر   أبرا ت )ا بسته غرذايي مناسرب و مکفري    يمين و توزي  سبد أت .3

و يا از طريق كارت هوشمند به صورت هدفمنرد، برا   ( توليدات داخلي

ر، يپرذ  بيشرار آسر  ين درآمرد  و اق يت خانوارها  پنج دهک پرا ياولو

  هرا  سرازما    سال، با همکرار  5ر يويژه مادرا  باردار و كودكا  ز هب

ن از طرر  مختلرف، از جملره شربکه     يريو جلب مشاركت خ يتيحما

 .ماني، مساجد و پايگاه ها  بسيجبهداشتي در

مانند لبنيات و مواد )تخصيص و اعطا  يارانه به اقالم غذايي ضرور   .3

ارزش افرريوده كاالهررا و خرردمات   ات و از محررل ماليرر ( ينررييپروت

مين أرسا ، به منظور تنظيم قيمرت خريرد اقرالم ضررور ، تر      آسيب

 .كنندگا  مند  بيشتر مصرف اقتصاد  و بهره

هرا  آموزشري هدفمنرد، بره منظرور       ا  برنامره  تنظيم و پخش رسانه .5

افيايش سواد غذا و تغذيه و توا  مواجهه خانوارهرا و افرراد در ترأمين    

 . و تغذيه خود امنيت غذا

و   و حاشيه شهرها برا  كشراورز  ييروستا  خانوارها  توانمندساز .6

بذر، دام، و طيور   پرورش دام و طيور خانگي، از طريق آموزش و اعطا

 .يوانين حيياات و پروتيوه،سبييم نيتأمبه منظور 

تقويررت تعرراوني هررا  روسررتايي و ايارراد بازارهررا  عرضرره مسررتقيم  .7

بره مصررف و   ظرور حمايرت از زنايرره توليرد     محصوالت زراعي به من

 .افيايش قدرت خريد مردم

ويرژه اقرالم ضررور  و     هبر  ييمت مواد غرذا ينظارت جد  بر كنترل ق .8

 .ها ه آ يرو يش بيممانعت از افيا

( ، خيرين و مردم نهاديخصوص) يردولتيغ  ها جلب حمايت سازما  .1

 .ييكاهش فقر غذا  ها برنامه  در راستا  اجرا

ارانره افرراد برا    يش يمرد و افريا  نه افرراد و خانوارهرا  پردرآ  ارايحذف  .91

 .91-ديوكو  ريگ همهن درآمد  و بيکار ناشي از ييپا  ها دهک

 

Advocacy Paper 

The Academy of Medical Sciences’ Short-Term Solutions to Improve Food Safety and 

Nutrition in the Covid-19 Epidemic
* 

 

 

Abstract 

Sustainable food safety, which ensures the safety of individuals, family members and the community, is one of the main 

tasks of the government, however it is achieved by public participation. In crises, food safety is affected from the time 

of production distribution to consumption. The following are suggested short-term solutions to guarantee food safety 

during the Covid-19 outbreak. Immediate formation of a food safety work group at the national headquarters to combat 

corona, implementation of interventional food safety, packaging, supply and distribution of food packages, storage of 

essential food products, broadcasting educational programs, empowerment of rural and suburban households for 

agriculture, livestock and birds, strengthening and creating markets for direct supply of agricultural products, monitoring 
and control of food prices, encourage the support of non-governmental organizations (such as private, charity) to 

implement food production , storage and distribution programs. 
 
Keywords: COVID-19, Food Safety, Food Supply, Nutritional Status, Pandemics 
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* The backbone of this document is scientific discussion in Academy of Medical Sciences. The conclusion is made by the Board of Directors and the Vice President of Academy sets it. 
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