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  اي و صنايع غذايي كشور و دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي  انستيتو تحقيقات تغذيه:  كارفرما

مؤسسه ملي ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،  وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت معدن و تجارت ، سازمان ملي استاندارد، معاونت برنامه:  با همكاري

، معاونت غذاي سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مركز )هاي اجتماعي سالمت دپارتمان مؤلفه(ت جمهوري اسالمي ايران  تحقيقات سالم

ت بهداشت، ارسالمت محيط و كار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني معاونت درمان وز

  هاي همكار در تغذيه و امنيت غذايي كشور سازمانها و  خانه وزارتدرمان و آموزش پزشكي، 

        دكتر علي كشاورز، استاد تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران    :كننده ارشد پروژه هماهنگ

  دكتر زهرا عبدالهي، دكتراي تغذيه و مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه: ناظر پروژه

، دكتر سيد ابوالقاسم )استاد تغذيه و رييس دانشكده تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران(دكتر فريدون سياسي : مشاوران پروژه و خبرگان عضو كميته راهبري

، )س مؤسسه  تغذيه سالمت و توسعهدكتراي اپيدميولوژي تغذيه و ريي(، دكتر ربابه شيخ االسالمي )استاد تغذيه دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران(جزايري 

دكتر  ، )عضو هيأت علمي انستيتو  تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي(، دكتر ناصر كالنتري )متخصص سالمت خانواده و مشاور مستقل نظام سالمت(دكتر كامل شادپور 

  )استاد تغذيه و عضو فرهنگستان علوم پزشكي ايران(حسين قاسمي 

كارشناس ارشد و محقق (، فرزانه صادقي )كارشناس و محقق بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(وزان صالحي دكتر فر: اعضاي تيم پروژه

متخصص پزشكي اجتماعي و استاديار وزارت بهداشت، درمان و آموزش (، دكتر عباس وثوق مقدم )بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

كارشناس ارشد و (، خانم فاطمه حاج نقي زاده )پزشك و كارشناس ارشد بودجه و منابع  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(زاده  دكتر حسين ساالريان ،)پزشكي

هاي مجلس شوراي  گذاري سالمت، معاون مركز پژوهش پزشك و كارشناس ارشد قانون(، دكتر علي اخوان بهبهاني )هاي اجتماعي سالمت محقق دپارتمان مؤلفه

  )متخصص پزشكي اجتماعي و استاديار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(، دكتر نرگس رستمي )اسالمي

، دكتر مجيد ))مؤسسه ملي تحقيقات سالمت(ن متخصص پزشكي اجتماعي و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهرا(دكتر بهزاد دماري : مجريان پروژه

        )أت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رييس انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذاييعضو هي(فرجي  حاجي

كارشناس ( دكتر حامد پورآرام، )كارشناس دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت(دكتر پريسا ترابي : با همكاري كارشناسان ستادي و استاني بهبود تغذي جامعه

فريد نوبخت حقيقي ، )كارشناس دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت(، مينا مينائي )كارشناس دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت(، مريم زارعي )دفتر بهبود تغذيه جامعه

كارشناس دفتر بهبود (، خديجه رضايي )كارشناس دفتر بهبود تغذيه(حسين فالح ، )كارشناس دفتر بهبود تغذيه(، سعيده معاني )كارشناس ارشد دفتر بهبود تغذيه جامعه(

كارشناس مسؤول تغذيه، (، مرضيه وكيلي )كارشناس سازمان غذا و دارو(، عاطفه فوالدي)كارشناس سازمان غذا و دارو(، زهره پوراحمدي )تغذيه وزارت بهداشت

مديرگروه تغذيه، معاونت بهداشتي (، دكتر سكينه نوري سعيدلو )ه، دانشگاه علوم پزشكي اصفهانكارشناس مسؤول تغذي(، سكينه جعفري )دانشگاه علوم پزشكي شيراز

كارشناس مسؤول تغذيه، (، نوروزعلي عزيزخاني )كارشناس مسؤول تغذيه، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همدان(ئي  ، آرزو كاوه)دانشگاه علوم پزشكي اروميه

كارشناس هماهنگي پروژه در دپارتمان (، فاطمه خليل ارجمندي )كارشناس مسؤول تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي سمنان(، مصطفي حسيني )دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 ) هاي اجتماعي سالمت مؤلفه

 7آبان و  10 آبان، 8مهر،،  26مرداد ،  24تير،  21هاي  كنندگان در نشست شركت(بخشي طرح   اعضاي كميته راهبري درون و برون

سازي تحقيقات سازمان  مديركل دفتر تجاري(، دكتر مجيد ولدان )معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومي سازمان دامپزشكي(دكتر حميد خانقاهي ابيانه ): آذر

  ،)موزش و ترويج كشاورزي، سازمان تحقيقات، آها نهاده كارشناس ارشد مسؤول(، مهرناز بني اعمام )تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، وزارت جهادكشاورزي

هاي بازرگاني،وزارت صنعت، معدن و  مشاور رييس مؤسسه مطالعات و پژوهش(، احمد اخوي )رييس گروه پژوهشي صنايع وزارت جهاد كشاورزي(اسماعيل سعيدنيا 

هاي جبراني وزارت تعاون،كار و  كارشناس سياست(احدي ، مريم و)مديركل امور حمايتي و توانمندسازي، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي(پرويز زارعي   ،)تجارت

مديركل دفتر مطالعات رفاه (، دكتر وحيده نگين )هاي مستقيم و اقدامات جبراني، وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي رييس گروه حمايت(، راضيه آراسته )رفاه اجتماعي

رييس اداره نظارت بر اجراي سازمان ملي (، هنگامه يوسف زاده )ديركل نظارت بر اجراي استانداردم(، غالمرضا اميني )اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
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رياست دفتر تدوين الگوي اسالمي (، مجيد فراهاني مزيناني )كارشناس مسؤول سازمان ملي استاندارد، اداره نظارت بر اجراي استاندارد غذايي(هاشمه منزوي   ،)استاندارد

دفتر تدوين (، دكتر فرنوش حاجيها )كارشناس معاونت اجتماعي،فرهنگي وزارت كشور(، نسرين گودرزي )عاونت نظارت راهبردي رييس جمهورم- ايراني پيشرفت

م خميني كارشناس ارشد معاونت حمايت و سالمت خانواده كميته امداد اما(، دكتر بهروز كمالي )معاونت نظارت راهبردي رييس جمهور-الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

قائم  (، ناصر والئي )كارشناس مركز تربيت بدني سالمت وزارت آموزش و پرورش(سرلك  ،)كارشناس امور كودكان سازمان بهزيستي كشور(فاطمه مومني   ،))ره(

مديركل نظارت و (دكتر وحيد صادقيان   ،)هاي خوراكي مدير كل اداره نظارت بر فراورده(دكتر كاظمي  ،)مقام معاون علمي معاونت پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

معاونت مركز بودجه و پايش عملكرد وزارت (، دكتر  هاشمي )هاي خوراكي معاون اداره كل نظارت بر فراورده(، سميره صباح )هاي غذايي و آشاميدني ارزيابي فراورده

كارشناس مسؤول معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، (ادات بحريني الس فرح  ،)كارشناس واحد بودجه(، نرگس حاتم آباد )بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

دبير انجمن متخصصان (، دكتر محمد حسين عزيزي )معاون مركز مطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(دكتر عباس انتظاري   ،)درمان و آموزش پزشكي

معاون (، دكتر علي اخوان بهبهاني )معاون غذا، سازمان غذا و دارو(دكتر بهروز جنت   ،)ط و كارمعاون مركز سالمت محي(، رضا غالمي )علوم و صنايع غذايي 

  ) هاي مجلس شوراي اسالمي  اجتماعي مركز پژوهش

دكتر   ،)پزشكيمعاون بهداشت وقت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش (نيا  دكتر عليرضا مصداقي  ،)معاون بهداشت وزير(دكتر فاطمه رخشاني : تشكر ويژه از

وزير وقت بهداشت، درمان (دكتر وحيد دستجردي   ،)رييس سازمان غذا و دارو(دكتر احمد شيباني ، )بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رييس دفتر وزارت(محسن پور 

، دكتر سيدعباس حسني )ون تحقيقات و فناوريمعا(، دكتر مصطفي قانعي )گذاري وزارت بهداشت رييس وقت شوراي سياست(دكتر باقر الريجاني   ،)و آموزش پزشكي

، دكتر )معاون آموزشي(دكتر علي محققي   ،)معاون دانشجويي و فرهنگي(، دكتر آيتي )معاون درمان(، دكتر سيد حسن امامي رضوي )معاون توسعه مديريت و منابع(

  )انشگاه علوم پزشكي تهراناستاد د(، دكتر سيد رضا مجدزاده )رييس مؤسسه ملي تحقيقات سالمت(آرش رشيديان 

،  )معاون پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور(دكتر هدايت حسيني  ::::و اعضاي محترم شوراي پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور و اعضاي محترم شوراي پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور و اعضاي محترم شوراي پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور و اعضاي محترم شوراي پژوهشي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور 

، دكتر رامين خاكسار، دكتر آرش رشيدي، دكتر مسعود كيمياگر، دكتر )مالي انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور- معاون اداري(دكتر سيد حسين داوودي 

زاده، دكتر پرويز اولياء و مهندس فريدون  فر، دكتر دالي بنداريان كتر محمد علي كمالي سروستاني، دكتر محمدامين محمديتيرنگ رضا نيستاني، خانم آزاده كمالي، د

  خواه  نوري

س مركز ريي(، دكتر نادر ممتازمنش )مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس(دكتر محمداسماعيل مطلق : : : : هاي درمان و بهداشتهاي درمان و بهداشتهاي درمان و بهداشتهاي درمان و بهداشت    و مديران كل محترم معاونتو مديران كل محترم معاونتو مديران كل محترم معاونتو مديران كل محترم معاونت

، )مدير روابط عمومي معاونت بهداشت(، دكتر عليرضا مغيثي )مديركل دفتر آموزش و ارتقاي سالمت(، دكتر فاطمه رخشاني )مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

، دكتر كوروش اعتماد )واگير هاي مشاور معاون بهداشت و رييس واحد بيماري(، دكتر محمد مهدي گويا )رييس مركز سالمت محيط و كار(ندافي كاظم دكتر 

، دكتر علي اردالن )مشاور معاونت و رييس مركز توسعه مديريت و تحول اداري(، دكتر محمد فتحي )هاي غيرواگير مشاور معاون بهداشت و رييس واحد بيماري(

، دكتر غالمرضا )اون بهداشت و رييس مركز مديريت شبكهقائم مقام مع(، دكتر محمد شريعتي )مشاور معاون بهداشت و سرپرست واحد مديريت و كاهش خطر باليا(

، دكتر )مديركل دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سالمت(منش  ، دكتر عليرضا اوليايي)هاي پزشكي كشور رييس مركز مديريت حوادث و فوريت(معصومي 

رييس مركز (، دكتر مسعود ابوالحالج )رييس دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان(تر سجادي ، دك)رييس دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني(رواقي 

  ) بودجه و پايش عملكرد

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
    

  7   هاي اصلي مطالعه پيام

  مقدمه 

  ضرورت و اهداف طرح ) الف

        غذايي و مفاهيم آن مروري بر منابع علمي و تجربيات منتشر شده  تغذيه و امنيت) ب

8  

8  

8  

  24  روش 

  نتايج 

  شناخت وضعيت تغذيه و امنيت غذايي كشور) بخش اول 

  ها چگونه است؟  تصوير  تغذيه و امنيت غذايي كشور از منظر شاخص .1
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  به نام خدا 

شوند الزم است در برگيرنده تدارك غذاي سالم و مناسب بوده هاي دولت كه با هدف توسعه سالمت تدوين ميها و برنامهسياست. تغذيه مناسب براي سالمتي بهينه ضروري است
به استناد اسناد باال دستي به ويژه اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي  . و به لحاظ اقتصادي و اجتماعي براي سرپرست و آحاد خانوار قابل تامين و قابل دسترسي باشد

هاي  ، تجربيات جهاني، مرور تحليلي اسناد و برنامهاي و امنيت غذايي تعاريف امنيت تغذيهطراحي اين سند مطابق  . ين شده استكشور سند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور تدو
  : ماه  انجام شده است تا با به كارگيري آن 9قبلي حوزه غذا و تغذيه ، نظرات خبرگان و ذينفعان بين بخشي در مدت 

  . در زمينه اهداف و راهبردهاي ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي به وجود آيد) ون و برون بخشيدر(ذينفعان  زبان مشترك و تعهد جمعي .1
 .ايجاد شودسازي اسناد باالدستي  بستر مناسب براي عملياتي .2

 .براي افزايش منابع مالي و الزامات از جمله ساختار و نظام كاري در سطح شهرستان، استان و ستاد فزوني يابدطلبي  سرعت حمايت .3

هاي كشور از  هاي مهم تغذيه و امنيت غذايي بهبود يابد از جمله اين كه كليه استان هاي آتي شاخص رود با استقرار مداخالت پيشنهادي اين سند در سال در نهايت نيز انتظار مي
  . نظر امنيت غذايي در طيف امن تا خيلي امن قرار گيرند

  : هاي اصلي اين سند به شرح زير است پيام 
به همين دليل . باشد المللي و اكوسيستم مي آوري، بين سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فن است كه تحت تأثير هر شش عامل بيروني شامل» موضوع راهبردي«غذا يك  )اول پيام

ريزي بخشي، جوابگوي معضالت به هم  رايج برنامه هاي شود به عبارت ديگر روش هاي ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي تأكيد مي هاي بين بخشي در برنامه امروزه بر نقش همكاري
  .تنيده تغذيه و غذا نيست

بندي كشورها در طيف بسيار پرخطر،  تقسيم كشور ايران جز مناطق پرخطر قرار گرفته است در اين نقشه 2008در نقشه جهاني امنيت غذايي منتشر شده در سال     )پيام دوم
  .هفت استان از نظر امنيت غذا و تغذيه در وضعيت ناامن تا بسيار ناامن قرار دارند) مطالعه سمپات(در مطالعه درون كشور  .پرخطر ، با خطر متوسط و كم خطر بوده است

در زنجيره غذا و هاي اصلي مسؤول  ها و سازمان خانه هاي مديريتي مرتبط در وزارت دستاوردهاي نظام امنيت غذا و تغذيه در كشور عالوه بر ايجاد و توسعه زيرساخت )پيام سوم
بخشي بهبود تغذيه كودكان،  اي بين هاي مداخله درصدي سوءتغذيه كودكان با اجراي برنامه 50كاهش از : هاي ملي عبارت است همچنين وجود قوانين و مقررات مصوب و برنامه

به واسطه اجراي برنامه يددار كردن نمك، بهبود شاخص توليد  86ر سال د% 8/4به  65در سال % 69تجربه موفق در حذف اختالالت ناشي از كمبود يد وكاهش شيوع گواتر از 
هاي مادران باردار و كودكان، بهبود دسترسي به آب آشاميدني سالم و تغذيه با شيرمادر كه دربهبود شاخص تولد نوزاد كم وزن و كاهش  غذا و توزيع جغرافيايي آن، بهبود مراقبت

   .هاي كودكان مؤثر بوده است بيماري
افزايش شديد كالري ، هاي پايين درآمدي در طول دهه گذشته كاهش كالري دريافتي در جامعه روستايي به ويژه در دهكافزايش متوسط هزينه خوراكي خانوار،  )پيام چهارم

داشته ناترازي دريافت كالري در خانوارهاي كشور كه عوارض بيش خواري و كمبود دريافت مواد مغذي را در پي و  هاي باالي درآمدي به ويژه در جامعه شهري دريافتي در دهك
هوله، غذاهاي غيرخانگي  و فست فود در شهرهاي بزرگ ، كمي ميزان مصرف  هاي گازدار و نمك در كل كشور و همچنين زيادي مصرف هله زيادي ميزان مصرف نوشابه. است

هاي قلبي و مغزي، فشارخون،  هاي غيرواگير متعاقب آن به ويژه سكته و ميوه، شير ومواد لبني همگي در روند افزايشي اضافه وزن و چاقي افراد جامعه و بيماريماهي ، سبزي 
 .ها مؤثرند ديابت و سرطان

مصرف شير ومواد لبني، سبزي وميوه كمتر ومصرف فند، چربي  ست كهالگوي مصرف مواد غذايي نشان داده ا1391در مطالعه تدوين سبد غذايي مطلوب در سال  )پيام پنجم
 .هاي توصيه شده در سبد غذايي مطلوب بوده است وروغن زيادتر از ميزان

دهد  ده در اين مطالعه نشان مياي وجود ندارد اما وضعيت توصيف ش انجام شده است و مبناي مقايسه 1390اي مردم كشور در سال  با اين كه اولين مطالعه ملي در زمينه سواد تغذيه
 .اي مردم با جايگاه مطلوب فاصله زيادي دارد كه ميزان سواد تغذيه

اي  هاي وظيفه پوشاني دهد كه هم هاي موجود سازمان غذا و دارو، سازمان ملي استاندارد و مركز سالمت محيط و كار معاونت بهداشت نشان مي تحليل برنامه )پيام ششم
  و كنترل يكپارچه بر ايمني غذايي از توليد تا عرضه وجود دارد كه در نهايت موجب اتالف منابع و كاهش كيفيت نظارت است گري نظارت درتولي

هاي  يسازي همكار اند با نهادينه توانسته 1399هاي اصلي مسؤول در امنيت غذا وتغذيه كشور تا پايان سال  سازمان«انداز سند تدوين شده اين است كه  چشم    )پيام هفتم
بيني در اين  در حد پيش(بخشي و مشاركت مردم، ضمن بهبود دسترسي فيزيكي و اقتصادي عادالنه به غذا، نشانگرهاي كم خوري، پرخوري، بدخوري و پيامدهاي آن را  بين

  .منطقه ارتقا دهند هاي كشور در وضعيت مطلوب امنيت غذا وتغذيه، رتبه كشور را در بهبود دهند و ضمن قرار دادن همه استان) برنامه
هاي متولي اصلي شامل وزارت بهداشت،  تعيين شده است و در مجموع دستگاه 1399و  1394انداز مذكور اهداف راهبردي در دو مقطع  براي دستيابي به چشم )پيام هشتم

برنامه هماهنگ را طراحي و اجرا  20بايست  ان ملي استاندارد مي، وزارت صنعت، معدن تجارت و سازم)و سازمان زيرمجموعه(درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي 
  . نمايند

تخصصي تغذيه  به منظور ضمانت استقرار سند، تصويب و ابالغ وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي، شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور، تشكيل كارگروه )پيام نهم
تشويق ) هاي اصلي، رسانه، نمايندگان مردم و نماينده بخش خصوصي دستگاه(بخشي  نامه كلي و ساالنه بين مليات سند، انعقاد تفاهمو امنيت غذايي ذيل شوراي عالي براي پايش ع

 . بيني شده است هاي علوم پزشكي پيش نامه عملياتي ساالنه با دانشگاه هاي برتر و همچنين انقعاد تفاهم بخش
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  مقدمه 

  ضرورت و اهداف طرح ) الف

هاي دولت كه با هدف توسعه ها و برنامهسياست. تغذيه مناسب براي سالمتي بهينه ضروري است
شوند الزم است در برگيرنده تدارك غذاي سالم، مناسب و به لحاظ اقتصادي و سالمت تدوين مي

هاي مرتبط با  بيماري. و قابل دسترسي باشد اجتماعي براي سرپرست و آحاد خانوار قابل تامين
 : توان به دو دسته تقسيم كردتغذيه را مي

 ها؛ شوند، نظير كمبود ريز مغذيهايي كه در اثر تغذيه ناكافي ايجاد مي بيماري .1

هاي صفراوي،  بت، سنگهاي قلبي عروقي، سرطان ها، چاقي، ديا شوند نظير بيماريهايي كه در نتيجه تغذيه بيش از حد ايجاد مي بيماري .2
 هاي گوارشي  پوسيدگي دندان و بعضي بيماري

اي  ذايي و تغذيه غ  اامني ن. شوند مؤثر بر سالمت محسوب مي از عوامل اجتماعياز عوامل اجتماعياز عوامل اجتماعياز عوامل اجتماعيكه دو واژه متفاوت و مكمل است  اياياياي    امنيت غذايي و امنيت تغذيهامنيت غذايي و امنيت تغذيهامنيت غذايي و امنيت تغذيهامنيت غذايي و امنيت تغذيه
به طور سنتي تغذيه با مسايلي نظير وجود كمبود مواد مغذي شامل انرژي، پروتئين، .داردو رواني نيز   اعي م ت اج  ات ع ب ، ت  م س ج ر  ر ب أثي ر ت الوه ب ع

سياسي، اقتصادي،  ر هر شش عامل بيروني شامل أثي است كه تحت ت غذا مصداق عيني موضوع راهبرديغذا مصداق عيني موضوع راهبرديغذا مصداق عيني موضوع راهبرديغذا مصداق عيني موضوع راهبردي.ها و مواد معدني ارتباط داردويتامين
هاي ارتقاي تغذيه و امنيت  بخشي در برنامه هاي بين به همين دليل امروزه بر نقش همكاري. آوري، بين المللي و اكوسيستم مي باشد اجتماعي، فن

  .ريزي بخشي، جوابگوي معضالت به هم تنيده تغذيه و غذا نيست هاي رايج برنامه شود به عبارت ديگر روش غذايي تأكيد مي
هاي متعددي براي اين حوزه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شده و حتي اسنادي نيز  ريزي هاي گذشته برنامه با اين كه در سال

،  )پاسخگويي(در سطح ملي تدوين گشته است اما ضعف در عملياتي شدن راهبردهاي پيشنهادي در اين اسناد ، نبود نظام مدون پايش و ارزشيابي 
موجب شده است كه اغلب اين اسناد در حد ايده )  ها ها و شهرستان استان(هاي محيطي  بخشي و همچنين كمبود ظرفيت ضعف هماهنگي بين

لي، هاي قب و با مرور اسناد و برنامه اي و امنيت غذايي تعاريف امنيت تغذيهاين پروژه مطابق با .مانده و يا پيشرفت مورد انتظار را نداشته باشند باقي
  : آورد تا با به كارگيري آن اي ملي براي ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي فراهم مي بخشي، برنامه نظرات خبرگان و ذينفعان بين

  . در زمينه اهداف و راهبردهاي ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي به وجود آيد) درون و برون بخشي(ذينفعان  زبان مشترك و تعهد جمعي .1
سازي  نهادينهو ) از جمله برنامه پنجم توسعه كشور و نقشه تحول نظام سالمت(مرتبط ياتي سازي اسناد باالدستي بستر مناسب براي عمل .2

 .ايجاد شودهاي قبلي  برنامه

براي افزايش منابع و الزامات بهبود وضعيت تغذيه و امنيت غذا از جمله ساختار و نظام كاري در سطح شهرستان، طلبي  تسريع در حمايت .3
 .و ستاد انجام گيرداستان 

هاي مهم تغذيه و امنيت غذايي بهبود يابد از جمله اين كه كليه  هاي آتي شاخص رود با استقرار محصول اين پروژه در سال در نهايت انتظار مي
  . هاي كشور از نظر امنيت غذا در طيف امن تا خيلي امن قرار گيرند استان

  ده  تغذيه و امنيت غذايي و مفاهيم آن مروري بر منابع علمي و تجربيات منتشر ش) ب

ترين مانع براي استفاده مؤثر از منابعي  هاي تغذيه است، از ديدگاه بانك مهم كننده منابع مالي جهان براي برنامه بانك جهاني بزرگترين تأمين .1
چه  ها بايد با پاسخ ماندن اين پرسش بوده است كه اجراي مداخله هاي تغذيه در اختيار دارد نبود متولي سازماني و بي كه بانك براي برنامه

هاي تغذيه در  آن را منتشر كرده است معتقد است شكست بسياري از برنامه 2000اي كه در سال  كسي باشد، بانك جهاني طي مطالعه
  . افتد مرحله اجرا اتفاق مي

كه در  واشنگتن آمريكا برگزار شده است، در  2007منظري جهاني در سال : كنفرانس غذا، تغذيه، تحرك جسماني و پيشگيري از سرطان .2
  .اي براي عموم مردم اعالم كرده است در پيشگيري از سرطان تأكيد دارد و ده دستور تغذيه تغذيه و امنيت غذاييبيانيه خود به اهميت 
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كند، چند يافته مهم اين مرور عبارت  اي كشورها گزارشي را منتشر مي هاي تغذيه با مرور سياست 2010شت در سال سازمان جهاني بهدا .3
 :است از

هايي دارند كه موضوعات كليدي  ها و برنامه اند كه سياست درصد كشورها در كل مناطق سازمان جهاني بهداشت، گزارش كرده 75 �
هاي سني مختلف وهم چنين  ها در گروه انرژي دركودكان وكمبود ريزمغذيو  تغذيه پروتئين ناشي از كم خوري مانند سوءسوءتغذيه 

 هاي قلبي عروقي  و هاي غيرواگير مرتبط با آن از جمله ديابت، بيماري خواري مانند اضافه وزن وچاقي وبيماري سوءتغذيه ناشي از بيش
 . پوشاند را مي ها برخي از انواع  سرطان

 .شيرخواران و نوجوانان مهمترين عنوان در گزارش كشورهاستتغذيه  �

 .خواري را مدنظر دارد هايي دارند كه بيش منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت بيشتر سياست �

 . اي مادر در منطقه مديترانه شرقي كمتر مورد گزارش بوده است توجه به كاهش كمبود تغذيه �

 . براي رويارويي با تغذيه در بحران كمتر مورد توجه است هايي ها  و برنامه وجود سياست �

 . ها دارند سياستي براي تغذيه كودكان در بحران WPRO, AFROكشورهاي اندكي خارج از  �

هايشان چاقي  هاي غيرواگير مرتبط با تغذيه و چاقي دارند ليكن همه كشورها در سياست هايي براي كنترل بيماري اغلب كشورها سياست �
 .اند ن و بالغين را مورد توجه قرار ندادهكودكا

 .زني و ترويج خوارك سالم از طريق رسانه راهنماها، برچسب: ها بر رويكردهاي اطالعاتي متمركز هستند اكثر ابزارهاي اجراي سياست �

 .آموزش و مشاور تغذيه در مراقبت اوليه مورد نظر در نيمي از كشورهاي عضو  مورد توجه قرار گرفته است �

 .ايي كاهش مصرف نمك به مورد اجرا گذاشته شده است هاي مداخله نيمي از كشورهاي اروپايي برنامه در �

 .هاي ملي همه كشورها وجود دارد ها از جمله مولتي ويتامين، آهن و فوالت براي مادران در سياست تأمين ريزمغذي �

هاي مكمل ياري زنان  برنامه. گيري و كنترل كم خوني دارندكمتر از يك سوم كشورهاي عضو، توصيه به مكمل ياري در زنان براي پيش �
 .تقريباً از  هيچ كشوري گزارش نشده است...) ها  و هاي ريزمغذي ويتامين آ، مكمل(

 . هاي مكمل ياري كودكان با پوشش باال براي ويتامين آ در كشورهاي آفريقايي و آسياي جنوب شرقي وجود دارد برنامه �

 .يد فوليك در مدارس اغلب كشورها گزارش شده استآهن و اس توزيع مكمل �

/ هاي غذايي مثل آرد گندم، غذاهاي كمكي كودكان، نمك، كره هاي متمركز بر گروه اي و برنامه هاي ملي و منطقه سازي در سياست غني �
 .درنظر گرفته شده است مارگارين، روغن و شكر

اين برنامه در  بيشتر كشورهاي منطقه مديترانه . هاي خوراكي اجباري است در نيمي از كشورها گزارش شده است كه يددار كردن نمك �
 . شرقي به مورد اجرا گذاشته شده است

 .اي وجود دارد مداخالت سالمت به عنوان بخشي از سياست تغذيه �

 .اي دارند قانونمندسازي تغديه/اغلب كشورها سازوكارهاي هماهنگي براي اعمال حاكميت �

هاي آموزش، كشاورزي، غذا و رفاه  وكارهاي هماهنگي  در وزارت بهداشت وجود دارد و دروندادهايي از بخشدر اغلب كشورها، ساز �
 .اجتماعي دارند

اند كه سازوكارهاي هماهنگي در زيرمجموعه نخست وزير و دفتر رييس  كشورهاي محدودي در آسياي جنوب شرقي گزارش كرده �
 .هاست ها و ندرتاً كنترل بودجه حدود به تخصيص مسؤوليتقدرت اين ها، معموالً م. جمهوري قرار دارد
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و تغذيه اروپا در  شش راهبرد اصلي برنامه غذا

  2012تا  2007

سالمت ( سالميك زندگي  حمايت از شروع .1

  )در بدو تولد

  تضمين عرضه ايمن، سالم و پايدار غذا .2

  تدارك اطالعات جامع و آموزش مشتريان .3

انجام اقدامات يكپارچه يا منسجم براي  .4

  هاي مرتبط درست كردن مؤلفه

  تقويت تغذيه و ايمني غذا  در بخش سالمت .5

  رزشيابي و تحقيقپايش، ا .6

مند زنان و  ، اسناد سياست تغذيه اي به طور نظام)EMRO(در اغلب مناطق سازمان جهاني بهداشت  به خصوص در منطقه مديترانه شرقي  �
 . اند هاي آسيب پذير را هدف قرار نداده گروه

 .اند هاي پايش و ارزشيابي را مستقر كرده اي و همچنين مكانيسم تغذيههاي  هاي گردآوري داده اغلب كشورها پيمايش �

 .هاي سني اند ولي نه براي همه گروه هاي وزن و قد را گزارش كرده اغلب كشورها داده �

است اي و دريافت و پيامد مداخالت الزم  هاي تغذيه هاي گزارش شده، به خوبي با اطالعاتي كه براي پايش پيشرفت چالش پوشش شاخص �
 . همخواني ندارد

 .هاي غيرواگير مورد توجه هستند هاي خاص يا عوامل خطر بيماري هاي و ريزمغذي ويتامين هاي اندكي براي بررسي وضعيت سنجه �

 .اي سازوكار پايش و ارزشيابي دارند و اكثر كشورها نهاد مسؤول براي اين فعاليت دارند اغلب اسناد سياستي تغذيه �

هاي تغذيه و غذا تأكيد شده است و راهنمايي براي  مي منتشر شده به اهميت كيفيت درك عمومي از پيامدر يكي از مقاالت عل .4
 .و محققان تهيه كرده است ها ژورناليست

ها و  بخشي دستگاه در بهبود تغذيه و امنيت غذايي به نقش مشاركت و همكاري بين 2002تجربه منتشر شده از كشور مالزي در سال  .5
همكاري افراد مختلف و متنوع بر سر اهداف مشترك تأكيد دارد، سازوكار هماهنگي عملياتي در درون دفتر سالمت  چگونگي تداوم

هاي قبلي نقش هماهنگي و پايش را بر عهده گرفته  خانواده در وزارت بهداشت قرار دارد و برنامه تدوين شده در تداوم و تقويت برنامه
 .است

جهان به رغم دستيابي به دهد  هاي غذا، تغذيه و اهداف توسعه هزاره توسط بانك جهاني نشان مي درباره قيمت 2012گزارش جهاني پايش  .6
و ) هدف چهارم(سال و زير يك سال  5دو  هدف رفع فقر شديد و تأمين آب بهداشتي هنوز در مورد كاهش مرگ و مير كودكان زير 

در اين . هنوز با اهداف فاصله دارد و اتفاقاً اين دو هدف با تغذيه و امنيت غذايي در ارتباط است) هدف پنجم(مرگ مادران همچنين 
، 2011تا  2010ميليون نفر و در افزايش سال  105، 2008تا  2007المللي غذا در سال  گزارش آمده است كه با افزايش قيمت بين

شود  رود وقيمت باالتر غذا سبب مي تادند يا ماندند به عبارت ديگر فقر نوعاً با افزايش قيمت غذا باال ميميليون نفر زير خط فقر اف 6/48
عالوه برآن، افزايش بيكاري، كسادي و ركود اقتصادي درآمد خانوار را به  .كه مردم سهم بيشتري از درآمد خانوار را براي آن هزينه كنند

واردكننده و يا (در اين گزارش اثرات افزايش قيمت غذا براي انواع كشورها   .ظر گرفته شودشدت كاهش داده است، نيز بايد در ن
مورد بررسي قرار گرفته است به عنوان نمونه يكي از اين اثرات رهاكردن مدارس توسط كودكان براي ) توليدكننده مواد غذايي مورد نياز

آثار افزايش قيمت غذا بر ترك مدرسه . كنترل آموزش اتفاق افتاده استهاي باال و غيرقابل  كمك به ايجاد درآمد در خانواده و به علت هزينه
 هزينه آموزش، فاصله تا مدرسه، دسترسي به تغذيه در مدرسه بر ترك مدرسه و يا ادامه تحصيل كودك. بيش از حد انتظار بي سر و صداست

 .تأثير دارد

تا  2007هاي  در سالاروپا  ي گزارش سازمان جهاني بهداشت درباره سياست غذا و تغذيه .7
هاي استقرار  گام، شش راهبرد اصلي را به شرح جعبه روبرو تعيين كرده است 2010

 :است برنامه را نيز به شرح زير تعيين شده

 :بخشي دولت براي سياست تغذيه و غذا تأكيد بر استقرار يا تقويت سازوكار بين �

 .لزوم نقش توليتي وزارت بهداشت مورد تأكيد است �

 .پذيري و پاسخگويي در كل دولت و مجلس بايد باشد ؤوليتوجود مس �

هاي تخصصي مستقل همانند شوراي غذا و تغذيه و سازمان ملي ايمني و  بدنه �
 استانداردهاي غذا



 
11 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��  »,+*() و '"و&% $#" ! � �

 هاي بخشي موجود غذا و تغذيه هاي اقدام و سياست بازنگري طرح �

 بندي استقرار اقدامات اختصاصي اولويت �

و ) ها نامه گذاري، تنظيمات، دستورات، عهد قانون(هاي تنظيمي  هاي ماكرو، چارچوب ركيب سياستعملياتي كردن طرح اقدام با ت �
 ...هاي مالي و سنجه

 ايجاد گفتگو و شراكت با ساير ذينفعان �

 تخصيص منابع �

 پايش استقرار و پاسخگويي �

در عدم حضور رشد اقتصادي پايدار و قابل توجه در  اي در ايران در زمينه تغيير سريع دموگرافيك، شهرنشيني و توسعه اجتماعي گذار تغذيه .8
هاي غذايي به ويژه در  الگوي مصرف غذا و كيفيت رژيم غذايي بسيار وابسته به درآمد است ليكن انتخاب. حال اتفاق افتادن است

ي كه نه فقط براي كنترل سوءتغذيه اي در جمعيت به عنوان اولويت توسعه سواد تغذيه. هاي پردرآمد تحت تأثير نيروهاي اقتصادي هستند گروه
 .هاي مزمن مرتبط با چاقي ضروري است گيري بيماري بلكه براي پيشگيري از همه

گردهم آوردن دستور عمل تدوين برنامه عملياتي تغذيه به اين شرح تدوين شده است كه  1در پي برگزاري كنفرانس جهاني تغذيه .9
بيني بودجه؛ فراهم ساختن امكان مشاركت  ها؛ تدوين برنامه كار و پيش وصي و رسانهها، بخش خص ها، دانشگاه ها، سمن خانه وزارت

هايي كه درباره موضوع نقش كليدي دارند؛ تضمين مشاركت مؤثر كشوري در سطوح استاني و شهرستاني براي  گسترده افراد و سازمان
ريزي  هاي فني و مالي از جمله اصول برنامه ين مساعدتهاي كمك براي تأم گيري عمليات؛ و در صورت ضرورت همكاري با سازمان پي

 :عملياتي تغذيه در كشورها است در اين ميان به چند موضوع زير اولويت داده شده است

هاي توسعه؛ بهبود امنيت غذايي خانوار؛ بهبود كيفيت و ايمني غذا؛ كنترل كمبود ها و برنامههاي تغذيه در سياستادغام هدف«
هاي عفوني و درمان آنها؛ ترويج تغذيه با شير مادر؛ مراقبت از  ارزيابي، تحليل و پايش وضعيت تغذيه؛ پيشگيري ازبيماريها؛  ريزمغذي

  .»هاي سالم زيستي هاي مناسب غذايي و شيوه اجتماعي و آسيب پذيرها؛ وارتقاي رژيم - هاي محروم اقتصادي گروه
رابطه دهد كه  نشان مي 2009گزارش مروري بر سياست تغذيه در انگلستان در سال  .10

هاي سالمت عمومي  كم رنگ است و ارزشيابي پيامدهاي  ها با نتايج تحليل سياست
اي وجود نداشته و فعاليت صنايع  مرتبط با سالمت اتفاق نيافتاده است، راهنماهاي تغذيه

اي است البته با فعاليت  هاي تغذيه قررات و پيامغذايي و تبليغاتي در جهت تضعيف م
هاي خوبي كسب شده كه به كاهش نمك و چربي اشباع  مؤسسه استاندارد غذا، موفقيت

هاي غذايي، مواد و  در ميان استانداردها و سياست. توان اشاره نمود شده در غذاها مي
هاي كم  ر خانوادهاي د بندهايي كه هدف آنها حذف فقر غذايي و بهبود سالمت تغذيه

هاي  شامل نابرابري غذايي، سياست(حوزه  4در هر . شود درآمد باشد، تقريباً ديده نمي
آموزان غذاي مدارس و چاقي  اي شيرخواران، كودكان، نوجوانان، جوانان ودانش تغذيه

در اين گزارش . چاقي مطرح استهاي سالمت با تمركز زياد بر پيشگيري و كنترل اضافه وزن و  بحث غذا و سياست) دوران كودكي
باشند با نگرش تقويت عدالت  هاي كاربست آنها مي اي كه حاوي استانداردها و اصول و روش پيشنهاد شده است كه راهنماهاي تغذيه

                                                           
  1992رم،   1

 امنيت غذايي و تغذيه

 

 

 

 

وضعيت تغذيه  

 مصرف 

 دسترسي 

 فراهمي 

 

يرادياپ  
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غذايي هاي  اجتماعي و توزيعي تدوين شود، كار كردن با صنايع غذايي و نحوه نظارت و ارزيابي آنها مشخص شود، به طور منظم هزينه
بين نهادهاي غيردولتي فعال در حوزه غذا، اتحاديه يا ائتالف تشكيل شود تا به عنوان يك نهاد مستقل در تغذيه . مورد پايش قرار گيرد

 .سالمت عمومي نقش بازي كند و گزارشات سياستي ساالنه توسط يك نهاد عمومي غيردولتي با حمايت مالي دولت، تهيه و ارايه شود

، فراهم )فرهنگي-كميت، كيفيت، ايمن، مقبول بودن از نظر اجتماعي(امنيت غذايي عبارت است از اين كه غذاي كافي  امروز تعريف  .11
و در دسترس باشد و پس از استفاده موجب رضايت خاطر تمام افراد، در تمام اوقات شود تا بتوانند زندگي سالم و شادي داشته باشند 

الزم است تعريف سه واژه به شرح زير . مندي مورد توجه است ا سه عبارت فراهمي، دسترسي و بهرهبنابراين در تعريف امروزي امنيت غذ
 :تفكيك شود

و  ايمنكه دسترسي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي همه افراد، در تمام اوقات، به غذاي كافي،  عبارت است از امنيت غذايي :2222امنيت غذاييامنيت غذاييامنيت غذاييامنيت غذايي �
 .سازد يم غذاييشان را براي يك زندگي سالم و فعال برآورده ميژغذاهايي كه رجحان غذايي و نيازهاي مربوط به ر .مغذي

 كنندگان است  حفظ و نگهداري غذا از هر آلودگي كه مضر به سالمتي مصرف: 3333ايمني غذاييايمني غذاييايمني غذاييايمني غذايي �

با جذب مغذي ايمن،كه دسترسي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي همه افراد، در تمام اوقات، به غذاي كافي،  عبارت است از ::::4444اياياياي    امنيت تغذيهامنيت تغذيهامنيت تغذيهامنيت تغذيه �
برآورده  و شاد  فعال شان را براي يك زندگي سالم، يم غذاييژغذاهايي كه رجحان غذايي و نيازهاي مربوط به ر .مندي مؤثر سلولي و بهره

 .سازد مي

  
        

        
        
        
        

  
  
 

ساخت، - هاي شديد آب و هوايي به ويژه موارد انسان شوك 2011المللي تحقيقات سياست غذاي آمريكا در گزارش سال  مركز بين .12
بخش خصوصي، (، حضور بازيگران جديد 5هاي زيستي ناپايداري قيمت مواد غذايي، بروز قحطي بخاطر جنگ و ناآرامي، سوخت

بيش از ) و فرسايش(، بهره برداري ...)هاي سبز، كشورهاي در حال توسعه مثل هند و چين و برزيل و هاي بشردوستانه، سازمان سازمان
در . ده استهاي عمده جهاني در امر امنيت غذا و تغذيه برشمر حد از زمين، رشد باالي جمعيت، تحوالت سياسي را به عنوان چالش

دهي خارج شده،  ر فرسايش قرار گرفته و يك درصد از بهره أثي هاي كشاورزي دنيا تحت ت درصد زمين24همين گزارش ذكر شده كه  
ها  درصد افراد فقير روي اين زمين 42ميليارد نفر و حدود  1.5حدود . ميليون تن از توليد غالت در سال كاسته شده است 20يعني 

 كشورهاي اين منطقه را از منظر غذايي ناامن) بهار عربي(تحوالت سياسي منطقه خاورميانه به دليل بيداري اسالمي  .كنند زندگي مي
 .سازد مي

                                                           
2 Food Security 
3 Food Safety 
4 Nutrition Security 
5 Biofuels 

                                        امنيت غذايي  ---

  ي ا يت تغذيهامن            

 

 

 

                                               

 

 

اي وضعيت تغذيه  

 دريافت غذا وضعيت س�مت

در دسترس بودن  ظرفيت مراقبت  خدمات س�مت شرايط زيست محيطي
 غذا 

 توليد 

 خريد 

 اھدا 



 
13 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��  »,+*() و '"و&% $#" ! � �

نوزادان 
كم وزن هنگام 

تولد

كودكان
كوتاه قد 

نوجوان
كوتاه  قد 

سالمندان مبتال  
به سوء تغذيه

نرخ مرگ و مير باال
اختالل در نمو مغزي

افزايش خطر ابتال بزرگساالن به بيماريهاي مزمن

نابه هنگام/ تغذيه ناكافي

ابتال مكرر به عفونت

غذا، بهداشت و مراقبت ناكافي

كاهش ظرفيت مغزي

غذا، بهداشت و مراقبت ناكافي

غذا، بهداشت و مراقبت ناكافي

رشد سريع و ناكافي

غذا، بهداشت و مراقبت ناكافي

كاهش ظرفيت مراقبت از كودك

كاهش ظرفيت جسمي و توده بدون چربي

باال بودن نرخ مرگ و مير مادري

تغذيه جنيني ناكافي

تصميم گيري فردي

دستاوردهاي فردي

سيستم 
/  سالمت

بيماري

سيستم غذا 
و كشاورزي

سيستم
زيست  

محيطي

)E(فراهم بودن آب تميز / آلودگي

)G(پاسخ ايمني / آسيب پذيري

)A(دسترسي به غذا و كيفيت 

د
آم

در
 /

ي  
ياب

ر 
زا

 با
 و

ها
ت 

يم
ق

 )
H(

)B(اشتغال 

)(Dتوليد مستمر غذا 

/  خاك/ آلودگي
)C(آب و هوا /فرسايش

)F(جذب مواد مغذي 

هاي  گيري و ارزيابي و شاخص بندي، مكانيسم اندازه طور جامع تعريف، علل و عوامل، آثار مثبت و منفي، سطحه كتاب خود بدر  6كلنر .13
 : اي از هشدارها مي پردازد دهد از جمله اين كه به پاره يه را مورد بررسي قرار ميارزيابي امنيت غذا و تغذ

  .دهند ميليون نفر آنها را اطفال تشكيل مي 13كه . شود ميليون نفر در دنيا مي 40گرسنگي و عواقب آن ساالنه سبب مرگ بيش از  �
 1.6ميليارد نفر كمبود آهن،  2(گرسنگي پنهان معروف است  كه به. درصد مردم دنيا از كمبود ريزمغذي ها رنج مي برند40بيش از  �

  ).ميليون نفر كمبود ويتامين آ 230ميليارد نفر كمبود يد و 
در ) و مديريتي(كه علت عمده آن به جهت نواقص ساختاري . درصد مردم گرسنه دنيا از ناامني غذا و تغذيه رنج مي برند90 �

كشورهايشان مي باشد نه به جهت حوادث جوي 
  .يا مداخالت انسان ساخت

شود تا فقرا  ناامني مزمن غذا و تغذيه باعث مي �
نتوانند از رشد فيزيكي و هوشي مناسب و به تبع آن 

 . توان توليد اقتصادي برخوردار گردند

اي در دوران  هر گونه آسيب يا فقر غذايي و تغذيه �
آثار نامطلوب خود را به جا كودكي تا پايان عمر 

 .گذارد مي

در مقاله خود كاربرد نظريه 7هاموند و همكاران .14
چهار دسته عوامل اثرگذار در ناامني غذا و تغذيه اند، در اين مقاله  بخشي را براي بهبود امنيت غذا و تغذيه تشريح كرده سيستمي و بين

 :اند معرفي شده

هاي بازار، مالكيت زمين و ابزار،  سياست: وامل كالنع �
 هاي توليد، هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي  سياست

از مرحله توليد مواد خام، نگهداري، تبديل، : عوامل زراعي �
 )حمل و نقل، توزيع و مصرف(بندي، زنجيره تأمين  بسته

ها، آب و خوراك  اختالل فيزيولوژيك و بيماري: عوامل سالمتي �
 سالم

تغييرات جوي، رشد جمعيت، توسعه : عوامل زيست محيطي �
 اقتصادي، شهرنشيني، مهاجرت، تغييرات اكوسيستم

خود با عنوان از كشاورزي تا تغذيه، اثرات تكنولوژي در بخش كشاورزي و خارج از آن را بر امنيت  2007بانك جهاني در گزارش سال  .15
 : كند غذا و تغذيه ترسيم مي

        »»»»....ر بر تسريع و تسهيل نمودن فرآيندها و كنترل دقيق و سريع موانع اهميت داردر بر تسريع و تسهيل نمودن فرآيندها و كنترل دقيق و سريع موانع اهميت داردر بر تسريع و تسهيل نمودن فرآيندها و كنترل دقيق و سريع موانع اهميت داردر بر تسريع و تسهيل نمودن فرآيندها و كنترل دقيق و سريع موانع اهميت دارد    أثيأثيأثيأثي    به دليل تبه دليل تبه دليل تبه دليل تآوري آوري آوري آوري     عامل فنعامل فنعامل فنعامل فن««««
كند  بانك جهاني پيش بيني ميضمن معرفي سناريوهايي براي آينده امنيت غذا و تغذيه به نقل از  ميليارد نفر 9در گزارش غذا براي  8اوانس .16

افزايش خواهد يافت، تا سال  2050ميليارد نفر در سال  2/9ان با افزايش جمعيت به هاي آينده همزم تقاضا براي مواد غذايي در دهه

                                                           
6 Klenner, 2011 
7 Hammond 2012 

8 Evans 2009 
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يابد، بنابراين خطر كمبود مواد غذايي در آينده جدي است و  افزايش مي% 85و براي گوشت %  50تقاضاي جهاني براي غذا  2030
 :در سراسر دنيا ايجاد كند تواند وضعيت دشواري را براي كشورهاي وابسته به واردات و افراد فقير مي

در حالي كه افزايش دما در .شود ميليوني در تعداد افراد مبتال به سوءتغذيه در كل دنيا مي 170تا  40تغييرات آب و هوا منجر به افزايش  �
كه اغلب كشورهاي در حال توسعه در آن (تر تواند با افزايش محصول همراه باشد، در مناطق پايين جغرافيايي بيشتر ميمناطق با عرض 

 .عواقب منفي را به دنبال دارد) واقع هستند

هاي گوناگون بر قيمت مواد غذايي اثر  امنيت انرژي به شيوه �
گذارد از قيمت كود و مصرف انرژي در مزرعه و  مي

حمل و نقل گرفته تا استفاده از محصوالت  هاي هزينه
كشاورزي براي توليد  بيوسوخت كه به تنهايي مهمترين 

در . هاي اخير است علت افزايش قيمت مواد غذايي در سال
به ميزان قابل  2008حالي كه قيمت نفت خام از تابستان 

دالر در جوالي   147از حداكثر  (توجهي كاهش يافته است 
هاي نفتي، بيانگر افزايش واكنشي  ، عدم گسترش توليد محصوالت نفتي جديد و تسريع  كاهش  ميدان)ر در دسامبردال 40به حدود 

 .قيمت انرژي پس از اتمام ركود اقتصادي و افزايش قيمت مواد غذايي به دنبال آن است

نيم ميليارد از مردم دنيا در . ده استكمبود آب هم زمان با رشد جمعيت و افژايش سرانه مصرف به يكي از مشكالت مهم تبديل ش �
ميليارد خواهد رسيد نه تنها به سبب  4اين رقم به  2050كنند كه به طور مزمن دچار كم آبي هستند و در سال  كشورهايي زندگي مي

از % 70كشاورزي كه حدود در آن زمان . ها و منابع زيرزميني ها، درياچه رويه از آب رودخانه تغييرات آب و هوا بلكه به دليل استفاده بي
  .قيمت خواهد بود كند  به نحو بارزي گران آب تازه را در دنيا مصرف مي

براي پاسخ به نياز فزاينده جهاني به مواد غذايي، افزايش محصول به .رقابت براي زمين در آينده به احتمال زياد مشكل قابل توجهي است �
با اين حال ساير تقاضاها براي زمين جهت بيوسوخت، توليد الوار، تجزيه . نياز استتنهايي كافي نيست و افزايش زمين زير كشت مورد 

. هاي زير كشت را تصرف كنند ها و گسترش شهرنشيني، نيز قابل توجه است زيرا ممكن است  بخشي از زمين كربن، احياي جنگل
  .اند ي كيفيت خود را از دست دادههاي استفاده شده براي كشت محصوالت كشاورز همچنين نسبت قابل توجهي از زمين

پيشنهاد شده ) موارد شش تا ده(المللي  و پنج  مداخله در مقياس بين) موارد يك تا پنج(در اين گزارش پنج  مداخله براي كشورهاي درحال توسعه 
  : است
 المللي براي كشورها هاي بين صرف منابع ملي كافي و متناسب با توصيه: : : : گذاري بيشتر در زمينه غذا و كشاورزيگذاري بيشتر در زمينه غذا و كشاورزيگذاري بيشتر در زمينه غذا و كشاورزيگذاري بيشتر در زمينه غذا و كشاورزي    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه - - - - 1111

هم .اي در توليد محصول دست يافت انقالب سبز در قرن بيستم  به افزايش قابل مالحظه::::21212121گذاري براي يك  انقالب سبز در قرن گذاري براي يك  انقالب سبز در قرن گذاري براي يك  انقالب سبز در قرن گذاري براي يك  انقالب سبز در قرن     سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه - - - - 2222
داد  رونهاي كشاورزي مبتني بر د نياز داريم كه نه تنها منجر به افزايش محصول شود بلكه  مدل 21اكنون نيز به چيزي مشابه آن در قرن 

 . به كشاورزي مبتني بر دانش تغيير دهد) آب، كود، آفت كش و انرژي(را 

سرمايه : منبع مهم ضروري است 5براي رونق كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه دسترسي به : دريافت مواد ضروري در محلدريافت مواد ضروري در محلدريافت مواد ضروري در محلدريافت مواد ضروري در محل - - - - 3333
هاي ارتباطي كه دسترسي به آخرين  ها، شبكه ير ساختبراي مثال كفايت ز(، بازارها )ماشين آالت، و منابع تجديدپذير مانند آب زمين، (

جلوگيري از (، اعتبار )ها سازد، و ظرفيت پاسخگويي به استانداردهاي عرضه در سوپر ماركت پذير مي ها را براي كشاورز امكان قيمت
در  مواردي كه نياز (، دانش )فروش زود هنگام محصوالت از سوي كشاورزان كوچك و يا بهبود دسترسي به امكانات اوليه  مانند كود

 اثرات بالقوه تغييرات فناوري بر توليد و مصرف غذا

 

 

تغييرات فناوري در 
  خارج از كشاورزي  

 تغييرات فناوري در كشاورزي 

 در توليد •

  در بازاريابي  •

  ژي تقاضا به انر

  مصرف به غذا

تاثير بر 

معرفي 

محصوالت 

يا 

هاي  واريته

  جديد جديد

تاثير بر 

نيروي كار 

و در آمد 

خانوارهاي 

  كشاورز

تاثير بر 
قيمتهاي 
نسبي و 

سود دهي 
نسبي 

محصوالت 
 مختلف
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و ) هاي تحقيق و توسعه در محيط كار كمك كند فوري به سرمايه گذاري در خدمات جانبي كشاورزي وجود دارد تا به انتقال  يافته
 .ابزارهاي مديريت خطر

كه  در حالي. اند وچك وابستههاي ك كنند كه به كشاورزي هايي زندگي مي يك ونيم ميليارد نفر در خانواده: ه به كشاورزان كوچكه به كشاورزان كوچكه به كشاورزان كوچكه به كشاورزان كوچكججججتوتوتوتو - - - - 4444
رود، شواهد نشان  هاي كوچك در نتيجه ارتباط رمانتيك آن با كشاورزي روستايي به كج راهه مي بحث پيرامون حمايت از كشاورزي

 .دهد با رويكرد صحيح،كشاورزي در مقياس كوچك روشي پايدار  براي رهايي از فقر است مي

در بسياري از كشورهاي فقير قيمت باالي مواد غذايي با استفاده از يارانه ها يا نظارت بر قيمتها ::::هاي اجتماعيهاي اجتماعيهاي اجتماعيهاي اجتماعي    بهبود دسترسي به حمايتبهبود دسترسي به حمايتبهبود دسترسي به حمايتبهبود دسترسي به حمايت     - - - - 5555
كشانند و در حالت دوم  در حالت اول كشاورزان بودجه دولت را به ورشكستگي مي: هر دو رويكرد هزينه ساز است. شود كنترل مي

 .ي حمايت اجتماعي گزينه بهتري استها سامانه.اي براي توليد بيشتر ندارند كشاورزان انگيزه

هاي  المللي انرژي ايجاد شد تا فعاليت آژانس بين 1973پس از اولين شوك نفتي در سال : المللي انرژيالمللي انرژيالمللي انرژيالمللي انرژي    ايجاد سازماني مشابه آژانس بينايجاد سازماني مشابه آژانس بينايجاد سازماني مشابه آژانس بينايجاد سازماني مشابه آژانس بين - - - - 6666
از كشورها بنا نهاده  ها هماهنگ كند و باالتر از همه سامانه پاسخ فوري بر مبناي ذخاير نفت استراتژيك در برخي جمعي را در بحران

 .اكنون نيز كار مشابهي براي غذا بايد انجام شود.شد

روند موجود در مهمترين كشورهاي واردكننده مواد :هاي درازمدت براي امنيت تجهيزاتهاي درازمدت براي امنيت تجهيزاتهاي درازمدت براي امنيت تجهيزاتهاي درازمدت براي امنيت تجهيزات    نامهنامهنامهنامه    هاي فني به صورت توافقهاي فني به صورت توافقهاي فني به صورت توافقهاي فني به صورت توافق    بهبود حمايتبهبود حمايتبهبود حمايتبهبود حمايت - - - - 7777
قراردادهاي درازمدت خريد مواد غذايي، اجاره كردن زمين غذايي مانند چين، كره جنوبي و تعدادي ازكشورهاي خليج فارس براي يافتن 

براي مثال (كند  و يا خريد زمين در ساير كشورها، ديگر كشورهاي فقير را كه توانايي معامله عادالنه را ندارند با خطر مواجه مي
ها هيچ  و به جز ايجاد اشتغال در مزرعهسال به كره جنوبي اجاره داده است  99هاي قابل كشت خودرا براي  ماداگاسكار  بخشي از  زمين

ها بايد براي هر دو طرف سودمند باشد،  يعني به كشورهاي وابسته  نامه با اين حال اين توافق). كند جبران ديگري در ازاي آن دريافت نمي
رد نياز  و آگاهي از عملكرد هاي مو دهد امنيت غذايي خود را افزايش دهند و در همان زمان سرمايه و زير ساخت به واردات اجازه مي

براي حركت در مسير اين سناريوها كشورهاي در حال توسعه در رايزني براي . آورد كشورهاي داراي ظرفيت توليد باال را به همراه مي
هايي  ين توصيهالزم است  كشورهاي اهداكننده به فوريت براي ارايه چن. هاي فني نياز  دارند اين قراردادهاي پيچيده و خالقانه به كمك

 .اقدام كنند

ها همراه  مدت ممكن است با افزايش قيمت هرچند آزادسازي كشاورزي در كوتاه: آزاد سازي كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته آزاد سازي كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته آزاد سازي كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته آزاد سازي كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته  - - - - 8888
هاي مشترك كشاورزي اتحاديه اروپا براي بهبود  شود، حقيقت اين است كه اصالح در حمايت از كشاورزي در اياالت متحده و سياست

يت غذايي در كشورهاي فقير ضروري است، سياست كشورهاي توسعه يافته در دادن يارانه براي توليد محصوالت كشاورزي و سپس امن
صادرات آن در نظام تجارت جهاني، به صورت ساختاري به ضرر كشورهاي در حال توسعه بوده و ظرفيت بخش كشاورزي آنها را براي 

به جاي كمك به صورت مواد غذايي به صورت نقدي، به كشورها در د ل كشورهاي توسعه يافته باي، بر همين منوابرد رقابت از بين مي
 .زمينه مواد غذايي كمك كنند

گرد جدي در امنيت غذايي جهاني  تواند با عقب شده مي برگشت به سوي كشاورزي حمايت: ادغام امنيت عرضه در قوانين تجارت جهانيادغام امنيت عرضه در قوانين تجارت جهانيادغام امنيت عرضه در قوانين تجارت جهانيادغام امنيت عرضه در قوانين تجارت جهاني - - - - 9999
) كشور دنيا اجرا شد 30پس از آن كه محدوديت صادرات در بيش از (ر در در داد وستد كشاورزي، اما پس از شوك اخي. همراه باشد

 . ها مطمئن نيستند كه به بازار جهاني بتوانند اعتماد كنند بيشتر دولت

مه جهاني برا ي تثبيت اثر گسترده تغييرات آب و هوا  به تنهايي بدين معني است كه برنا: توافق جهاني براي حل چالش تغييرات آب و هواتوافق جهاني براي حل چالش تغييرات آب و هواتوافق جهاني براي حل چالش تغييرات آب و هواتوافق جهاني براي حل چالش تغييرات آب و هوا - - - - 10101010
تحليلگران بانك جهاني و صندوق .اي يك تهديد براي آينده امنيت غذايي در دنياست اما تنها دليل نيست غلظت گازهاي گلخانه

  .هاي اخير است داليل افزايش قيمت مواد غذايي در سال) اگر نگوييم مهمترين(المللي پول معتقدند بيوسوخت يكي از مهمترين  بين
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-ويا مليالمللي هاي بينگرسنگي ناشي از سياستمشكلدر گزارش خود آورده است كه   2010وم حقوق غذا و تغذيه در سال كنسرسي .17

ها كه كرامت انسانايتوليد يا خريد موادغذايي  به شيوه را برايعمومي و يا منابع  مالي دسترسي افراد به منابع طبيعي، منابعكه است
درصد آنها  50كنند؛  كند، با وجود افزايش شهرنشيني اكثريت افراد گرسنه هنوز در روستاها زندگي مي نميحفظ شود، تضمين 

درصد باقيمانده مشاغلي مانند  10درصد ساكن شهرها و  20، .درصد كارگران كشاورز فاقد زمين هستند 20كشاورزان خرده پا و 
المللي كه سبب تداوم  مشكل  هاي ملي و بين در همين راستا توقف سياست. تماهيگيري دارند كه بازهم به منابع طبيعي وابسته اس

ها بايد در زمينه  نظارت بر بخش خصوصي  و مؤسساتي كه حق  دولت. كنند امري ضروري است گرسنگي شده يا به ايجاد آن كمك مي
حق دسترسي به مواد غذايي در هنگام بحران كه  رسد به نظر مي. كنند، بيشتر فعاليت  نمايند دسترسي به غذاي كافي  را پايمال مي

هاي  ، بحران غذا با بازنگري در تخصيص منابع در خانواده همراه است و معموالً بيشترين اثر را بر گروهاي است موضوع فراموش شده
شوند و بايد دقت كنيم  تغذيه ميها به ميزان بيشتري دچار سوء پذير دارد، براي مثال مادران شيرده گروهي هستند كه در اين بحران آسيب

شود قدرت خريد خانواده در تأمين  بحران غذا سبب مي. كه رژيم غذايي كودكان  كوچك معموالً متأثر از رژيم غذايي مادران آنهاست 
 : كند اين كنسرسيوم مداخالت زير را پيشنهاد مي. مواد غذايي و تنوع مواد غذايي در سفره آنها كاهش يابد

  پذير هاي آسيب يارانه به خدمات سالمت عمومي  جهت گروهتخصيص  �
  .ها به ويژه  اعضاي مؤنث خانواده كه  ارتباط بيشتري با تغذيه دارد برقراري مجدد درآمد خانواده �
  . شود اطمينان از اين كه  مداخالت بخش خصوصي  سبب محروميت جامعه در دسترسي به زمين و اتالف منابع طبيعي نمي �
  المللي براي حفظ دسترسي افراد به زمين  هاي ملي و بين ياستبازبيني س �
  .اند هايي كه  با مشاركت خود مردم تعيين شده گذاري متمركز در زمينه  سالمت و تغذيه در زمينه اولويت سرمايه �
 پايش مداوم وضعيت جهاني امنيت غذايي و وضعيت تغذيه در سطح ملي و محلي �

 هاي  اجتماعي عمومي سرپرست به طور خاص و حمايت كودكان بيايجاد سازوكارهاي حمايتي براي  �

ابزاري براي سنجش كيفيت رژيم غذايي معرفي كرد را به عنوانرا به عنوانرا به عنوانرا به عنوان    9اندكس رژيم غذايي سالم  1995دپارتمان كشاورزي آمريكا در سال  .18
ر استانداري است كه در پايش، مداخله ابزا  HEI 2005اندكس . كند كه پيروي از دستور العمل كشوري براي  رژيم غذايي را ارزيابي مي

 . توان از آن استفاده كرد وپژوهش مي

هاي ملي غذا و تغذيه را به شرح زير  هاي الزم براي موفقيت برنامه اي از ويژگي مجموعه 2003وزارت غذا و كشاورزي ايتاليا در سال  .19
 : آورده است اين گزارش حاصل مرور جامع ساير تجربيات در اين حوزه است

 . موفقيت يك برنامه از يك سو به قابليت آن براي تحقق اهدافش بستگي دارد، و از سوي ديگر به قابليت آن براي حفظ اين دستاوردها �

در اكثر كشورها چنين محيط حمايت كننده اي  وجود دارد، اما حتي در آنجاهايي هم كه وجود دارد،  ::::پشتيبانپشتيبانپشتيبانپشتيبان    10101010خلق يك كالن محيطخلق يك كالن محيطخلق يك كالن محيطخلق يك كالن محيط �
بسياري از كشورها ممكن است مدعي يك محيط پشتيبان باشند چرا كه . نيازمند باشد11پشتيباني ممكن است به جهت دهي مجدد

كننده هستند اما به خودي خود به معني وجود  ها كمك اين اعالميه. اند دههاي غذايي يا مرتبط با تغذيه بو امضاكننده تعدادي از اعالميه
كنوني، الزم است كه از طريق يك بسيج جلب حمايت خلق يك محيط پشتيبان، يا بازبيني محيط پشتيبان . شوند هاي الزم نمي حمايت

  :موارد زير تاكيد گردد. سياسي و عمومي حاصل شده وبر
  .كه خروجي توسعه ملي است و بهبود تغذيه به عنوان بخش اساسي فرايند توسعهتغذيه به عنوان نشانگري  −
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  ها؛ اي همه انسان تغذيه و امنيت غذايي به عنوان يكي از حقوق پايه −
  .بخشي باشد اي و به تبع آن لزوم همكاري بين دهنده مسير چندبخشي بهبود وضعيت تغذيه چهارچوبي مفهومي كه نشان −
براي تمامي جمعيت و اين كه اين ) سالمت، كشاورزي، آموزش(اي كيفيت مناسب  فراهم آوردن خدمات پايه هاي مختلف در نقش بخش −

  .موضوع چه سهمي در بهبود تغذيه دارد
  نقش و سهم اجتماع و ماهيت مشاركت اجتماعي؛ −
 .سهيم باشد 12پايين و يك  رويكرد عمومي -تواند در ايجاد رابطه بين  يك رويكرد باال چگونه تمركززدايي مي −

هاي مالي قابل  يك رويكرد بديل اين است كه كمك. هاي مهم سياسي است برقراري چنين ارتباطي نيازمند زمان و منابع و شايد پشتيباني چهره
به قصد يا  اين همان چيزي است كه ماداگاسكار. اي براي يك برنامه عمده تأمين كرده و كمپين را فعاليت آغازين آن برنامه قرار دهيم مالحظه

يك : ارايه دهيم 13اي موفقيت آميز اي و نمونه اي آزمايشي به اجرا درآورده اما رويكرد ديگر آن است كه پروژه. بدون قصد به آن دست يافته است
خاب شود، براي آنكه نظر از اين كه كدام رويكرد انت صرف. اي بسيار آبرومند كه بتواند مثالي باشد از آنچه بايد انجام گيرد تأثير بزرگ، پروژه

  .اي بادوام حاصل گردد الزم است كه محيطي با يك خط مشي كالن ايجاد گردد بهبود تغذيه به گونه
براي دستيابي به يك مشاركت واقعي هيچ راه ميان بري وجود ندارد، هم اكنون راهبردهاي متعدد منتشر  ::::دستيابي به مشاركت اجتماعدستيابي به مشاركت اجتماعدستيابي به مشاركت اجتماعدستيابي به مشاركت اجتماع �

دستيابي به مشاركت واقعي . راهنمايي گرفتن از آنها الزم است. باشد اجتماع موجود مي اي در خصوص روش شناسي مشاركت شده
احتماال بهترين رويكرد يك رويكرد عملگرايانه . شود كه گامي هم به عقب برداشته شود فرايندي كند و گام به گام است و گاهي الزم مي

اي كه از يك سطح به سطحي باالتر  و به تدريج شكل بخشيدن به آن، به گونه آغاز كردن از همان چيزي كه وجود دارد، بنا نهادن آن: است
دهنده سطح اوليه توسعه يك  ممكن است در يك اجتماع با موفقيت و در اجتماعي ديگر با شكست مواجه شويم، و اين گاه نشان. برسيم

ي جغرافياي، يا كيفيت و انگيزه رهبران آن و نهايتاً كاركناني دهنده ناهمگوني يا همگوني آن، منابع در دسترس آن، انزوا اجتماع، گاه نشان
  .اند است كه براي بسيج كردن اجتماع و داوطلبين به كار گرفته شده

اي كوچك آغاز شده و طي زمان بسط  جداي از مواردي كه برنامه قرار است از ناحيه ::::اجتماعاجتماعاجتماعاجتماع) ) ) ) كنندگان يا ناظرينكنندگان يا ناظرينكنندگان يا ناظرينكنندگان يا ناظرين    يا تسهيليا تسهيليا تسهيليا تسهيل((((كنندگان كنندگان كنندگان كنندگان     بسيجبسيجبسيجبسيج �
تواند از كاركنان از جمله، كاركنان بهداشتي، مروجين وكاركنان بخش كشاورزي و يا هر فرد ديگري  كننده اجتماع اغلب  مي ، بسيجيابد

كننده، ضروري است كه براي آموزش مناسب وي  زمينه فرد بسيج صرف نظر از پيش. كه در برنامه به كار گرفته شده است، باشد
هاي گروهي و  هاي مشاركتي و ديناميسم يز الزم است بر توسعه و سازماندهي اجتماع، تكنيكآموزش پيش از هرچ. گذاري شود سرمايه

هاي تكنيكي نيز به اين شخص ارايه شود، اما جنبه مهمتر آموزش اين  شايد الزم باشد كه برخي آموزش. ريزي متمركز باشد مديريت و برنامه
بايست يادگيري  يك جز مهم ديگر از برنامه آموزشي مي. كي دريافت كنداست كه شخص ياد بگيرد كه چه زمان و از كجا كمك تكني

  .نظارت و انگيزه بخشي به داوطلبان اجتماع باشد
. اند ها انتخاب شده داوطلبين  افرادي خواهند بود كه توسط ا جامعه  و براي پشتيباني روزانه از اجراي برنامه: هاي داوطلب جامعه  گروه �

از طرف متولي (داوطلب ممكن است . بايست از يك داوطلب خواست كه با بيش از ده خانواده كار كند كه نميتجربه نشان داده است 
هاي  كنند كمك هايي كه با آنها كار مي حقوقي دريافت نكند، اما برخي  از داوطلبين ممكن است از خانواده) اجراي برنامه يا جامعه
 .كنندگان، آموزش مناسب ضروري است ، مانند بسيجدر خصوص داوطلبين نيز. غيرنقدي دريافت كنند
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توان با يك  انگيزه بخشي را مي). منجمله داوطلبين(هاي مهم دستيابي به مشاركت عبارتند از انگيزه بخشي و مديريت خوب كاركنان  جنبه �
سيستم نظارت مشاركتي به خودي يك . سيستم بازخورد منظم، براي كاركنان و جامعه و با توجه نشان دادن به دستاوردها تقويت كرد

هاي  دهد، اما به همان اندازه مهم است كه بازخوردي به جامعه داده شود كه بتواند پيشرفت و كوشش خود بازخوردي به اجتماع ارايه مي
شود، اما عالوه بر  مديريت مناسب انگيزه بخشي را شامل مي. بخشي از يك كل ببيند) مثالً در مقايسه با ساير جوامع درآن منطقه(خود را 

ناپذير  كنند؛ اين اجتناب ها اين است كه وضعيت را ايستا فرض مي يك اشتباه بسياري از برنامه. آن، توجه به انتظارات افراد نيز الزم است
يك ساختار شغلي  هاي باالتر را داشته باشند و الزم است كه با ايجاد ها آرزوي رسيدن به پست كننده است كه بسياري از داوطلبين و بسيج

از اين رو مهم است . مشخص  و تدارك وسايلي براي آموزش كاركنان و داوطلبين جديد در صورت لزوم، چنين چيزي در برنامه تعبيه شود
 .ها از يك انعطاف پذيري مشخص برخوردار باشند كه برنامه

توانند از  ها نمي ا آن چنان ناكافي است كه خانوادهدر شرايطي كه دسترسي به غذ. است رويكرد يكپارچهبهبود تغذيه نيازمند يك  �
. شود پيروي كنند، آموزش تغذيه بدون فراهم كردن دسترسي فيزيكي واقتصادي به غذا مؤثر نخواهد بود هاي غذايي كه به ايشان مي توصيه

هاي غذايي  مغذي مواجهيم، فراهم آوردن مكملهاي انگلي، با اتالف شديد مواد  همچنين، در شرايطي كه به دليل ابتال به اسهال يا  آلودگي
هاي مرتبط با كودكان متوجه مادران بوده است، اما در بسياري از  به طور سنتي آموزش تغذيه و ساير فعاليت. اقدامي بدون اثر مطلوب است

در فرايند ايجاد تغييرات رفتاري در نظر بايست  بنابراين ساير اعضاي خانواده نيز مي.  اند موارد پدر يا مادربزرگ خانواده تصميم گيرنده
هايي كه در جهت  بهبود وضعيت  تالش. كنند ها بار ديگر توجه ما را به اهميت يك چهارچوب مفهومي جلب مي اين مثال. گرفته شوند

تأكيد داشته  14ها غذيبايست هم  بر كميت و هم كيفيت رژيم غذايي از نظر انرژي و پروتئين و همچنين ريزم گيرد مي اي صورت مي تغذيه
 .باشد

هاي  يكي از مشكالت مشترك بسياري از برنامه. شود هاي جديدي منتشر مي ؛ هر روزه يافتهاي فرايندي مستمر است تحقيقات تغذيه �
عنوان مثال به . ها و رويكردهاي علمي به روز نيستند اند، اين است كه از نظر بنيان ها پيش آغاز شده اي، به خصوص آنهايي كه سال تغذيه

مندي از يك رژيم غذايي متنوع، كامالً موجه است، اما اگر به  دار سبزرنگ  براي بهره توان به ترويج توليد و مصرف سبزيجات برگ مي
عنوان يك استراتژي براي پيشگيري وكنترل كمبود ويتامين آ يا آهن، درشيرخواران درنظر گرفته شود، مؤثر نخواهد بود زيرا مصرف 

هاي كليدي مديريت  يكي از نقش. يم غذايي شيرخوار معموالً ميسر نيست ها از طريق رژ دار به عنوان منابع اين ريزمغذي ي برگها سبزي
هايي در استراتژي برنامه هدايت  ها را در مواقع لزوم به جرح و تعديل هاي علمي به روز باشد، اين يافته ارشد برنامه اين است كه از جنبه يافته

اين تأكيد ديگري بر اهميت  . ها را به  جامعه ارايه كنند اركنان برنامه را از آنها مطلع نگه دارد تا آنها نيز بتوانند بهترين مشاورهكند و ك
 .پذيري در برنامه است وجود انعطاف

لل متفاوتي از يكديگر داشته هاي تحقيقات اخير صحيح باشد، و كوتاهي قد  و كم وزني ع اگر يافته: ارزيابي روند  وضعيت تغذيه جامعه  �
ها  گيري هاي ارزيابي داشته باشند، تا به اين ترتيب بتوان از هدف ها براي هر دو اين شرايط سيستم باشند، در آن صورت الزم است كه برنامه

يگر از كشورهاي همچون بسياري د(اي در مكزيك را  برنامه مكزيك كه مسأله عمده وضعيت تغذيه. هاي مناسب بهره برد و استراتژي
اي   ها بر وضعيت تغذيه داند، به درستي از  روند رشد قدي كودكان ونوجوانان براي ارزيابي اثربخشي  برنامه كوتاه قدي مي) آمريكاي التين

صورتي كه  هاي حاصل از سيستم ارزيابي را تفسير كرده و در يك نقش ديگر مديريت ارشد برنامه اين است كه داده. كند جامعه استفاده مي
.  توان به يك  كارشناس آمار واگذار كرد اين كار را نمي. ها به وضوح غيرواقعي بودند تشخيص دهد كه در كجاها خطا رخ داده است داده

 .اي به لحاظ بيولوژيك يا اپيدميك غيرممكن يا نامحتمل است را ندارد زيرا وي توانايي اين كه تشخيص دهد چه زمان يافته
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همان طور كه . انساني، فيزيكي و مالي است بسندهمحور نيازمند منابع -اي موفق جامعه  يك برنامه تغذيه ::::ن نيازهاي منابعن نيازهاي منابعن نيازهاي منابعن نيازهاي منابعبرآورده ساختبرآورده ساختبرآورده ساختبرآورده ساخت �
هاي اين گزارش عنوان شد، منابع انساني با صالحيت و خوب آموزش ديده در تمامي سطوح  صراحتاً يا  تلويحاً در بسياري از قسمت

. سازي و تحصيل، چنين منابعي خلق گردد شوري چنين منابعي وجود نداشت، الزم است از طريق ظرفيتچنان كه در ك. باشند ضروري مي
بايست به فكر  مدت تلقي كرد و مي بايست آن را راه حلي كوتاه المللي به كار گرفته شوند، مي در صورتي كه الزم بود كاركنان بين

اين مستلزم تركيبي است از آموزش رسمي . با اشخاصي از اتباع همان كشور بود استراتژي روشني براي جايگزين كردن آنها در اسرع وقت
به واقع آموزش حين كار و همچنين فرايندي روشن براي . و آموزش حين كار) اي تحت همان برنامه يا در مؤسسات آموزشي ملي يا منطقه(

اي تقاضا براي منابع  هاي تغذيه عموماً در برنامه. لي باشدالمل بايست بخشي از وظايف شغلي تمامي كاركنان بين واگذاري كارها، مي
منابع مالي، براي . آن را برآورده كرد) سالمت، كشاورزي(ها  توان با سهيم شدن در منابع ساير بخش فيزيكي چندان زياد نيست و مي

در صورتي كه . لي براي آن وجود نداردكشورهاي فقير يك محدوديت عمده است و بيشتر اوقات جز روي آوردن به اعانات خارجي به دي
بندي متقابالً قابل قبول نيز براي واگذاري مسؤوليت مالي وجود داشته باشد، و اهداف و  چنين باشد، الزم است كه يك برنامه زمان

د به برآورده توان شركت، منجمله شراكت با شركاي نامتعارف نظير بخش خصوصي، مي. هاي زماني نيز در آن قيد شده باشد چهارچوب
تواند تسهيالت فيزيكي،  ها مي رساني اين ياري. اي كمك كند ، به ميزان قابل مالحظه)از هر نوع(ساختن نيازي كه به منابع وجود دارد 

 . هاي آموزشي را شامل شود منابع انساني و مالي و نيز برنامه

ها نيز قالب زماني وضع گردد و براي انطباق  دستيابي به اينواجب است كه اهداف و مقاصدي وضع گردد و براي : : : : هاي زمانيهاي زمانيهاي زمانيهاي زماني    چهارچوبچهارچوبچهارچوبچهارچوب �
. پذيري نياز است دهد و نيز انطباق با نمايه تغييريابنده تغذيه، به انعطاف با تغييراتي كه در شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي رخ مي

اي يك كشور نگاه شود، درست همان گونه كه به  هاي ملي به چشم جزيي از كل استراتژي توسع اساساً الزم است كه به برنامه تغذيه
ادغام مقاصد، «عبارت بود از 199215المللي تغذيه در سال  مقوله كنفرانس بين 9يكي از . شود سالمت، آموزش و كشاورزي توجه مي

د اگر بهبود وضعيت تغذيه را و دستيابي به چنين چيزي آسان خواهد بو» اي هاي توسعه ها و برنامه اي در خط مشي مالحظات و عناصر تغذيه
برنامه همچنين بايد آمادگي آن را داشته باشد كه هم زمان  با پيشرفت . اي در نظر بگيريم هاي توسعه هاي كليدي طرح يكي از خروجي

اي در  مناسب تغذيه تمركززدايي با تغييرات انطباق يابد، متوجه نتايج اداري ضمني اين فرايند و نيز متوجه نيازي كه به فراهم آوردن تخصص
بينانه باشند و كميت و ماهيت مسأله تغذيه، وضعيت كنوني توسعه و  بايست واقع اهداف مي. مياني و محلي وجود دارد باشد سطوح ملي،

ي، هاي جنس ها و تبعيض گيري جهت. يابي اجتماع، سطوح با سوادي، دردسترس بودن منابع و اقتصاد ملي را مد نظر داشته باشند سازمان
 .بايست به هنگام وضع اهداف مد نظر قرار گيرند فرهنگ و تنوع جغرافيايي و قومي نيز عوامل مهمي هستند كه مي

هاي آنها هستند،  شناسان و برنامه هاي خاص خود را خواهد داشت، كه برخي از آنها خارج  از كنترل تغذيه اي چالش ريزي تغذيه آينده برنامه �
هاي ابداعي و تغييراتي است  هاي جديد، تكنولوژي اي در رويكرد و خواست و توانايي پذيرش موقعيت پذيري افاما همه آنها مستلزم انعط

 : ها عبارتند از اين چالش. دهد كه در ساختارهاي اداري و نهادي رخ مي

مشكل غذاي ناكافي . اند كرده كنند يا تجربه اي تجربه مي برخي از كشورها تغييري را در مشكالت تغذيه :16161616اياياياي    تغيير و يا گذر تغذيهتغيير و يا گذر تغذيهتغيير و يا گذر تغذيهتغيير و يا گذر تغذيه - - - - 1111
بسياري از كشورهاي در . ايم عموماً كاهش يافته، اما با كاهش يافتن آن شاهد افزايش اضافه وزن و چاقي و اختالالت مرتبط با آن بوده

ي غيرواگير نظير ها غالب شدن بيماري. اي مرتبط با آن را همزمان بر دوش دارند حال توسعه هم اكنون بار اين بيماري و مسائل تغذيه
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هاي عفوني كاهش يافته است  غلبه بيماري. ها و مرگ و مير ناشي از آنها، افزايش سريعي داشته است اختالالت قلبي و عروقي و سرطان
 .اما بسياري از كشورها با چالش ايدز و اغلب نيز در ابعادي اپيدميك درگيرند

بسياري از كشورها . ايم ه زندگي، شاهد افزايشي در نسبت جمعيت كهنساالن نيز بودهبا افزايش اميد ب: : : : برآورده ساختن نيازهاي سالمندانبرآورده ساختن نيازهاي سالمندانبرآورده ساختن نيازهاي سالمندانبرآورده ساختن نيازهاي سالمندان - 2
هاي سالمت و تغذيه را، كه عمدتاً هنوز متوجه  آمادگي مواجه با اين موضوع را ندارند و تنها معدودي از آنها نياز به تغيير در برنامه

درصد در سالمندان فقير  35شيوع سوءتغذيه را به ميزان  17مطالعات اخير. اند نوزادان، كودكان و زنان باردار است، مد نظر قرار داده
اي كه به طور سنتي در  اند و پشتيباني هاي تأمين اجتماعي اكثرا نابسنده برنامه. شهري در هند و نيز نواحي روستايي مالوي نشان داده است

تر به وجود آمده به طرز قابل  و گرايشي كه به خانواده كم جمعيتها، اپيدمي ايدز  هاي بزرگ وجود داشت با سرگرفتن مهاجرت خانواده
  .اي رو به افول است مالحظه

به مسائل جوامع ) هاي برزيل و مكزيك به استثناي برنامه(هايي كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفتند  بيشتر برنامه: : : : شهري شدن شهري شدن شهري شدن شهري شدن  - - - - 3333
سازي با خود به  سازي عظيم و پيچيدگي مسائلي كه اين شهري افزوني، با شهري تمامي مناطق جهان، به طرز روز. اند روستايي پرداخته

 .هاي مؤثر براي اجتماعات شهري وجود دارد نياز فوري به ايجاد استراتژي. اند همراه دارد مواجه گشته

اي خود را با ساختارهاي  تغذيههاي  اند و الزم است كه برنامه اكثر كشورها يك فرايند جدي تمركززدايي را آغاز كرده: : : : تمركززداييتمركززداييتمركززداييتمركززدايي - - - - 4444
آورد به  در برخي موارد، تمركززدايي بيشتر از يك تغيير ظاهر صرف است و اين به خودي خود مسائلي را پيش مي. اداري جديد وفق دهند

  كمك تمركززدايي از بسياري طرق به يك رويكرد عمومي. تأمين مالي در سطح محلي) و مهار(پذيري  خصوص در ارتباط با دسترس
آورد، به  اما مشكالتي را نيز بوجود مي. تر خواهد شد كند و به اين ترتيب دستيابي به مشاركت اجتماع آسان رسانده و از آن پشتيباني مي

 . ها وجود ندارد بايست اتخاذ گردند دسترسي به تخصص مناسب تغذيه و ساير تخصص خصوص اين كه در سطحي كه تصميمات مي

هنوز خيلي چيزها براي فهم و كشف باقي . در تاريخ علم، علم تغذيه كودكي بيش نيست: : : : هاي جديدهاي جديدهاي جديدهاي جديد    تكنولوژيتكنولوژيتكنولوژيتكنولوژي    هاي علمي وهاي علمي وهاي علمي وهاي علمي و    پيشرفتپيشرفتپيشرفتپيشرفت - 5
ريز تغذيه است اين است كه گام به گام با  چالشي كه پيش روي يك برنامه. شود هاي جديدي حاصل مي مانده است و هر روز پيشرفت

در . هايي در برنامه اعمال كند بار علمي آنها را داشته باشد و مطابق با آن جرح و تعديلها همراه باشد، توانايي ارزيابي اعت اين پيشرفت
جنبه محلي دارند، اما بسياري، نظير  18هاي جديدي ابداع شده است، برخي نظير روش كيوسونگوال حوزه كشاورزي تكنولوژي

المللي در خصوص تحقيقات  هاي قدرتمند بين ركتهاي مالي جدي توسط ش گذاري غذاهاي دستكاري شده به لحاظ ژنتيك، سرمايه
اينها احتماالً نتايج ضمني عظيمي براي دسترسي به امنيت غذا و تغذيه خواهند . شان صورت گرفته است مربوط به آنها و توسعه و ترويج

 .داشت

گيري است،  افته در حال شكلي به طرز روزافزون گرايشي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و توسعه: : : : مشاركت بخش خصوصي مشاركت بخش خصوصي مشاركت بخش خصوصي مشاركت بخش خصوصي  - 6
هاي مراقبت از  بسياري از جنبه. شد به بخش خصوصي واگذار گردد مبني بر اين كه آن چه كه پيشتر بخشي از حوزه دولتي دانسته مي

هاي پزشكي خصوصي  تغيير  اند و عرضه رايگان مراقبت پزشكي به پرداخت شخصي و بيمه هاي خصوصي واگذار شده سالمت به شركت
اي  گيرند و از شكل و شمايل خيريه هاي مردم نهاد نيز به تدريج خصوصيات كسب و كارهاي كوچك را به خود مي سازمان. ده استكر

هايي  همگي آنها مشاركت. هاي تغذيه اي ملي نيز از اين فرايند مصون نيستند اند كه برنامه مطالعات موردي ما نشان داده. شوند خارج مي
ها و مؤسسات تحقيقاتي نيز انحصار سنتي را كنار گذاشته و به  همچنان كه دانشگاه. نهاد و بخش خصوصي نيز دارند هاي مردم با سازمان

سوءتغذيه مانعي بر سر توسعه است و حضور آن نشان . گيرند هاي آكادميك نيز به طرز روزافزوني پا مي گذارند شراكت حوزه توسعه پا مي
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شود نه فقط نتيجه غذاي ناكافي يا  آنچه به عنوان سوءتغذيه شناخته مي. اند شناختي برآورده نشده اي زيست دهد كه نيازهاي پايه مي
به همين جهت، معكوس . ها نامناسب بلكه پيامد شرايط ديگري نيز هست، نظير ضعف در تأمين آب و سيستم فاضالب و وفور بيماري

ه بسياري از موضوعات به طور همزمان پرداخته شود و هر موقعيتي نيز كردن اين فرايند كاري پيچيده است چرا كه الزم است كه ب
تنها چيزي كه در دسترس ماست راهبردهايي كلي است كه جهت حركت را . متفاوت است، بنابراين هيچ راه حل يكساني وجود ندارد

 10اي  مثالً  يك موقعيت به زمان قابل مالحظهدهند كه براي جبران و ترميم  ايم نشان مي هايي كه آموخته تجربيات و درس. دهد نشان مي
براي اين مسأله هيچ راه حل سريعي . سال و بيشتر  نياز است و در تمام طول اين دوران كسب تعهد وحمايت سياسي حائز اهميت است

گذاريي كه انجام شده است  مايهها به احتمال زياد ماندگار خواهند بود و سر يابيم، اثربخشي اما زماني كه به اهداف دست مي. وجود ندارد
  .اي خواهد داشت عايدي قابل مالحظه

نكات كليدي زير را  هاي مزمن تغذيه، رژيم غذايي و پيشگيري از بيماريخود با عنوان  2003سازمان جهاني بهداشت در گزارش سال  .20
 :تأكيد كرده است

هاي مزمن مرتبط با رژيم غذايي و عدم فعاليت فيزيكي، اصول خطي مشي  هاي ملي جهت كاهش بار بيماري به هنگام ايجاد استراتژي ))))الفالفالفالف
  :ذيل بايد مد نظر قرار گيرند

و مصرف اندازي چندبخشي به تمامي خطرات عمده مرتبط با رژيم غذايي و فعاليت فيزيكي  باشند و از چشم جامعبايست  ها مي استراتژي �
  . كنند بپردازند هاي غيرواگير ربط پيدا مي كه به مجموع بيماري دخانيات

  .هاي اقتصادي گزينش كند هاي ملي، قوانين و واقعيت را متناسب با ظرفيت تركيب بهينه اقدامات بايست هر كشوري خود مي �
  .مات و نظارت بر تأثير بلندمدت آنها دارندها، تضمين عملي شدن اقدا در ايجاد استراتژي برنده مركزي نقش پيشها يك  دولت �
  .هايي كه براي طراحي و استقرار مؤثر خط مشي نيازند، دارد نقش حياتي در گرد هم آوردن ساير وزارت  وزارت  بهداشت  �
كنندگان،  مصرفهاي  اي سالمت، گروه با بخش خصوصي، نهادهاي حرفهها براي دستيابي به هدف توسعه پايدار  دولتالزم است  �

  .دانشگاهيان، اجتماعات تحقيقاتي و ساير نهادهاي غيردولتي همكاري داشته باشند
اندازي از سالمت مادر و فرزند،  چنين چشم. هاي مزمن اهميت اساسي دارد در خصوص جلوگيري و مهار بيماريانداز بلندمدت  چشميك  �

هاي كاري، دسترسي به سالمت پيشگيرانه و مراقبت اوليه و همچنين مراقبت  يطو عملكردهاي تغذيه و مراقبت آغاز شده و تا مدرسه و مح
  .يابد محور در خصوص افراد مسن و معلول تداوم مي- جامعه 

هاي جمعيتي  و گروه بايست بر نيازهاي فقيرترين جوامع آنها مي. ها را محو سازند باشند و نابرابريبرابري بايست متوجه  ها مي استراتژي �
به عالوه، از آن جا كه عموماً زنان در خصوص تغديه خانوار تصميم . و اين مستلزم آن است كه دولت قوياً نقش ايفا كند. نندتمركز ك

  .ها به جنسيت توجه داشته باشند گيرند الزم است كه استراتژي مي
الزم است كه . هايي دارند دهند محدوديت م ميهاي غذايي بهينه و زندگي سالم انجا كشورها، در اقداماتي كه به تنهايي براي ترويج رژيم �

. الملل خط بگيرند موجود جهت فراهم آوردن مرجعي در تجارت بين» المللي استانداردهاي بين«اي از  ها به ميزان قابل مالحظه استراتژي
مواد غذايي ناسالم در ميان كودكان  مند باشند كه استانداردهايي براي پرداختن به مسائلي نظير بازاريابي ممكن است كشورهاي عضو عالقه

به خصوص مواد غذايي كه مقادير فراواني  انرژي، چربي نمك و شكر دارند اما به لحاظ مواد مغذي اساسي فقير (جهان اضافه گردد 
) و سبزيجات ها نظير ميوه(تر  هاي سالم مند باشند كه وسايلي جهت تضمين دسترسي انتخاب همچنين ممكن است كشورها عالقه). هستند

در پيش بردن دستور كاررژيم غذايي،  WHOالمللي  نقش رهبري بين. اقتصادي  در نظر گرفته شود- هاي اجتماعي براي تمامي گروه
نيز نقش مهمي در اين فرايند دارد چرا كه سر و كار آن با موضوعات مرتبط با توليد،  FAO. فعاليت فيزيكي و سالمت حياتي است
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اي و محصوالت  آورد كه ايمني غذا و امنيت تغذيه غذا و محصوالت كشاورزي سروكار دارد و راهبردهايي فراهم مي تجارت، بازاريابي
  .كند غذايي را تضمين مي

  .ها و يك محيط توانمندساز است رهبري، ارتباطات مؤثر، برقراري ائتالفهاي محلي و ملي مؤثرهاي محلي و ملي مؤثرهاي محلي و ملي مؤثرهاي محلي و ملي مؤثر    پيش نيازهاي استقرار استراتژيپيش نيازهاي استقرار استراتژيپيش نيازهاي استقرار استراتژيپيش نيازهاي استقرار استراتژي) ب
هاي ملي، مسؤوليت عمده فراهم آوردن اين رهبري با  در محدوده. ن تغييرات درازمدت، رهبري ضرورت داردبراي عملي ساخت �

 . هاي جامعه مدني آغاز گردد در برخي موارد ممكن است كه پيش از اقدام دولت، رهبري با سازمان. هاست دولت

طات مربوط به سالمت اين است كه ميان متخصصين تكنيكي، نقش اصلي ارتبا. توان آغاز كرد تغيير را تنها با ارتباطات مؤثر مي �
يك ارتباط مؤثر را از ظرفيت آن براي آگاهي بخشي، ارتقاي شناخت و القاي تغييرات بلندمدت در . گذاران و عموم پلي بزند سياست

يك برنامه براي . و فعاليت فيزيكي هاي غذايي سالم توان شناخت و در اين موضوع خاص، استفاده از رژيم رفتارهاي فردي و اجتماعي مي
ها بهره برده و تأثير مثبتي بر  ارتباطات مؤثر در زمينه سالمت در پي آن است كه در تمامي مراحل تدوين و استقرار خط مشي از فرصت

سازد تا بهتر مطلع  يها را قادر م كننده گذاري شده باشند مصرف ارتباطات پايدار و ارتباطاتي كه به خوبي هدف. سالمت عمومي بگذارد
 . تري داشته باشند هاي سالم شده و انتخاب

آل آن است كه  ايده. توان به تغيير سرعت بخشيد هايي تشكيل دهند مي ها ائتالف در صورتي كه تمامي گروه: ها ها و شراكت برقراري ائتالف �
ها از  اين احتمال زياد است كه ائتالف. م ائتالف نمايندكنند، با ه هايي كه در زمينه بهبود تغذيه و فعاليت فيزيكي فعاليت مي گروه

. هايي رسمي را شكل دهد اي بسط يابد و تحت نهادهاي مختلف عمومي، خصوصي و داوطلبانه كانون اجتماعات به سطوح ملي و منطقه
المللي كه وظايفي در  هاي بين زماناز سا. كنندگان نيز براي تسهيل در امر سالمت و آموزش تغذيه مهم است هاي مصرف درگير شدن انجمن

. رود كه مشوق هدايت اطالعات قابل اعتماد در خالل اين شبكه باشند انتظار مي WHOو  FAOرابطه با تغذيه بر عهده دارند، نظير 
ملل متحد در امور گيرند، به عنوان مثال، ائتالف با بنيان كودكان  هايي كه با ساير اعضاي خانواده سازمان ملل متحد صورت مي ائتالف

صنعت بخش خصوصي كه در امور توليد غذا، . كودك و رويكردهاي دوران زندگي در مورد سالمت نيز مهم هستند-مربوط به تغذيه مادر
ها،  بندي، تداركات، خرده فروشي و بازاريابي ذينفع است و ساير نهادهاي خصوصي كه به امور مربوط به سبك زندگي، ورزش بسته

گاهي بهتر است به عوض كار با صنايع منفرد كه . ريحات و بيمه سالمت و عمر مشغولند، در اين ميان نقش كليدي دارندتوريسم، تف
 . هايي از صنايع كار انجام شود گذاريشان عايدي داشته باشند، با گروه مند هستند در ازاي سرمايه عالقه

هاي مفيد  گيرند پشتيبان تصميم ها تحت آنها صورت مي ي كه انتخابدر صورتي كه محيط كالن و محيط خرد: ها توانمندسازي محيط �
هاي زندگي شخصي  هاي غذايي، الگوهاي بازاريابي و سبك سيستم. تر خواهد بود سالم و ثمربخش باشند، تسهيل تغيير انفرادي محتمل

تر  زايا را براي سالمتي شخص دارند براي افراد آسانتر و انتخاب غذاهايي را كه بيشترين م بايست به طريقي تحول يابند كه زندگي سالم مي
هاي حمل و نقل،  باشد و از محيط مدرسه، محل كار و اجتماع تا خط مشي يك محيط توانمندساز، چهارچوب ارجاعي وسيعي مي. سازد

نيازمند آن است كه پيش از عالوه بر اين، چنين محيطي . گيرد هاي طراحي شهري و دسترسي يك رژيم غذايي سالم را در بر مي خط مشي
اي توانمندساز وجود نداشته باشد، احتمال تغيير به  در صورتي كه زمينه. هاي پشتيبان قضايي، مقرراتي و مالي مستقر شده باشند آن خط مشي

كرده و مدافعش باشد، و  آل آن است كه محيطي داشته باشيم كه نه تنها زندگي سالم را تبليغ كند بلكه از آن پشتيباني ايده. رسد حداقل مي
هاي تازه و غذا خوردن و كار كردن در محيطي عاري از دود سيگار را  روي يا ركاب زدن تا محل كار، خريد سبزيجات و ميوه فرضاً پياده

 .پذير سازد امكان
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  :ساير پيش نيازها به شرح زير است �
ها، سبزيجات، غالت،  ميوه(حمايت از قابليت دسترسي و انتخاب غذاهاي مغذي  −

  ). گوشت كم چربي و محصوالت لبني كم چربي
ارزيابي روندهاي تغيير الگوهاي مصرف و پيامدهاي ضمني آنها براي اقتصاد غذا  −

  ). كشاورزي، احشام، شيالت و باغباني(
كسب  19هاي ترازنامه ملي غذا تا به حال بيشتر اطالعات مربوط به مصرف غذا از داده −

هاي غذايي و  به جهت فهم بهتر رابطه ميان الگوهاي مصرف غذا، رژيم. شده است
هاي مصرف غذايي  هاي غيرواگير، ضروري است كه با  انجام بررسي ظهور بيماري

 .اطالعاتي در خصوص الگوهاي واقعي مصرف غذا و  روند تغييرات آن به دست آيد

گذاري و همچنين استفاده بهينه از استانداردها و  هاي آگاهانه و اقدامات مؤثر از طريق برچسب بتوانايي بخشيدن به افراد جهت انجام انتخا −
  گذاري؛ قانون

رژيم غذايي «تضمين اين كه اجزاي تشكيل دهنده  −
در مورد غذاهايي كه : در دسترس همگان است» سالم

) ها ها و اغذيه فروشي يعني در رستوران(خارج از منزل 
اطالعات مربوط به كيفيت غذايي آنها شود،  تهيه مي

اي ساده در اختيار مشتريان قرار گيرد  بايست به شيوه مي
به عنوان . تر را انتخاب كنند تا آنها بتوانند غذاهاي سالم

مثال، مشتريان بايد قادر باشند نه تنها از ميزان چربي يا 
هاي اشباع  روغن غذا، بلكه از زياد و كم بودن چربي

  .هاي چرب نيز اطمينان حاصل كنندشده و اسيد
   20بخشي حصول به موفقيت از طريق اقدامات بين −
استفاده بهينه از خدمات سالمت و متخصصيني كه اين  −

هاي  دهند از جمله گنجاندن دوره خدمات را ارايه مي
  آموزشي 

بر اساس مقاله منتشر شده در مجله علمي تغذيه   .21
هاي غذا و تغذيه در جهان رويكرد و پارادايم امروز اين است كه غذا و تغذيه مناسب حق انساني  جهاني با عنوان فراز و نشيب پارادايم

تاكنون مورد بررسي قرار گرفته است  1950المللي و كشورهاي جهان از سال  هاي بين در اين مقاله رويكردهاي مختلف سازمان. است
نگرند و همچنان در  موضوع غذا و تغذيه مناسب را به عنوان يك حق نميشود كه هنوز خيلي از كشورها به  و اين نكته را متذكر مي

 .هاي قبلي تأكيد دارند پاراديم

هاي غذا و تغذيه را منتشر ساخت بر  بخشي براي تدوين و اجراي سياست راهنماي همكاري بين 2001سازمان جهاني بهداشت در سال  .22
  :است زيرصرف به شرح نمودار اساس اين گزارش عوامل بر تغذيه مردم از سياست تا م

  

                                                           
19 National Food Balance 
20 Intersectoral Initiatives 

  سازان  دستور العملي براي تصميم :بخشي غذا و تغذيه هاي بين تدوين سياست

  1.2ماده آموزشي 

  از سياست تا مصرف: عواملي كه تعيين مي كنند مردم چه چيزي مي خورند

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اقتصادي، فيزيكي –دسترسي
  قيمت مواد غذايي -

  هزينه نسبي غذاهاي سالمتر    كوپن غذا   -

  ظرفيت خريد، زمان -

  حمل و نقل ،توانايي جسمي -

  مراقبت از كودك -

 ظرفيت ذخيره سازي -

خانواده به چه غذاهايي مي 

  تواند دسترسي داشته باشد؟

غذاهاي كه خانواده ها 
و افراد براي خريد 

  انتخاب مي كنند

غذاهاي مصرف شده 

  توسط افراد

كشاورزي، اقتصاد، بهداشت، مسكن، شغل، امنيت : سياست

اجتماعي، حمل و نقل، آموزش، خرده فروشي، برنامه ريزي 

 شهري

 فراهم بودن
  غذاهاي انبار شده در فروشگاه -

  باقي ماندن غذا در فروشگاه -

  

  كمك ها و هدايا
  هديه هاي غذايي -

  تغذيه رايگان مدارس -

 حمايت از خانواده   -

 
  اطالعات   

  برچسب گذاري غذاها -

  تبليغات و بازاريابي        -

  آموزش تغذيه              -

برخورد با آموزش رسمي متخصصين سالمت                                                                                         •

 تغذيه با شيرمادر  -

حمايت و توصيه                                                       -

  

 

آماده سازي غذا                                                                                                               
  مهارتهاي طبخ داخلي -

غذاهاي اطمينان به تهيه /توانايي -

  سالمتر

 امكانات پخت غذ -

روابط والدين و 

  انتخاب

  مزه، ترجيح -

  پذيرش خانواده -

  دانش تغذيه  -

  انگيزه توجه به سالمت  -

   تبليغات و غيره –تاثير رواج بخشي  -

  

 توزيع درون خانوار

حق انسان  : پارادايم روز در غذا و تغذيه 

به طور سنتي تغذيه با مسايلي نظير كمبود مواد مغذي نظير انرژي و پروتئين، �
. ها و مواد معدني ارتباط دارد- ويتامين

دوره زماني  پاراديم 

1974تا  1950 سوء تغذيه پروتئين 

1980تا  1974 برنامه ريزي چند بخشي براي غذا و 
تغذيه 

1990تا  1980 تدوين سياست هاي كشوري تغذيه 

1995تا  1985 تغذيه در جامعه 

2005تا  1995 مغذي ها  سوء تغذيه ريز

تاكنون  2005 سرمايه گذاري بر تغذيه 

رويكرد حقوق انساني به تغذيه  تاكنون 2005
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  روش 

  .با روش تدوين سند سياست به اجرا درآمده است و  مراحل منـدرج در صـفحه بعـد را طـي كـرده اسـت       1391اين پروژه در طول نه ماه در سال 
الزم به توضيح است كه تعريـف بـه كـار     ،استفاده شده است ها دادهآوري  مطالعه توصيفي و تحليلي بوده و در مجموع از سه روش زير براي جمع

   :بوده است و سعي شده است اين تعريف در هر سه بخش سند ملحوظ شود »»»»اياياياي    امنيت تغذيهامنيت تغذيهامنيت تغذيهامنيت تغذيه««««گرفته شده در اين سند 
بر : ي ثانوي منتشر شده در ارتباط با تغذيه و امنيت غذايي براي توصيف وضعيت فعلي و روند آن در يك دهه گذشتهها دادهمرور كليه  )1

داد استخراج و در نيم  ، فرايند و درونده برون ،پيامد ،هاي تغذيه و امنيت غذايي در سطوح زنجيره نتايج شامل اثر اساس اين مرور شاخص
 .رخ يا تصوير تغذيه و امنيت غذايي خالصه شده است

از طريق مصاحبه با مديركل دفتر و  :ل آنهاو تحلي )ي تامين پايدار غذاها برنامهتا حدي (ي تغذيه و ايمني غذايي كشور ها برنامهمرور  )2
اين مستندات . مطالعه و تحليل شد ،آوري اند جمع يي كه در حال اجرا يا آزمايش بودهها برنامهكارشناسان دفتر بهبود تغذيه كليه اسناد و 

هاي  ، مستندات طرحيه و امنيت غذايياسناد باالدستي مرتبط به تغذ ها، برنامهگزارش پايش و ارزشيابي  ،هاي ساالنه دفتر شامل  گزارش
هاي  براي دسترسي به اسناد و گزارش. آوري شده بودهاي جمع هاي تحقيقاتي و آمار هاي موجود  و گزارش برنامهراهبردي قبلي و مستند 
مربوطه در مركز اين معاون  هاي مجلس اقدام شد و با ايجاد مشاركت و تعامل و توجيه ها از طريق مركز پژوهش ارزشيابي ساير دستگاه

 .گزارش آمده استها در پايان اين  فهرست اين گزارش. ها مرور و در بخش شناخت آورده شد گزارش

للي غـذا و مطالـب   سازمان بين الم ،ي تغذيه و امنيت غذايي قاره اروپا و آفريقا ها برنامه ،بانك جهاني ،هاي سازمان جهاني بهداشت گزارش )3
 ،تحليـل وضـعيت   ،هـا  ، فهرست شاخصمطالعه و تلخيص شد تا به عنوان راهنمايي براي تدوين مدل مفهومي ،انتخابها   مندرج در رفرانس

  .راهكارها و رويكردهاي جديد در طراحي مداخالت و استقرار برنامه به كار گرفته شود

در دو محـيط درونـي و بيرونـي بـا     » ذايينظـام مـديريت تغذيـه و امنيـت غـ     «هـاي قبلـي وضـعيت     هاي به دست آمده از روش دادهبر اساس  )4
  :هاي زير تحليل شد لفهؤم

   :لفه زيرؤشامل سه م محيط درونيمحيط درونيمحيط درونيمحيط دروني) ) ) ) الفالفالفالف
همكـاري   ،قـوانين مـرتبط   ،جلب حمايـت، نظـارت و مقـررات   ،بخشـي  ، همـاهنگي درون برنامـه شامل وجود  :توليت تغذيه و امنيت غذايي •

  و مشاركت مردم بخشي بين
  ي، نيروي انساني، اطالعات مرتبط  به تغذيه و امنيت غذايي مين مالأتمنابع شامل وضعيت  •
  درمان و بازتواني  ،پيشگيري ،ارتقاي سالمتخدمات  •

كه در محـيط نزديـك وضـعيت مشـاركت و نگـرش ذينفعـان و در محـيط دور وضـعيت          ،محيط بيروني در دو بخش محيط نزديك و دور ))))بببب
   .نويس آماده شد زيست محور تحليل قرار گرفت و پيشبين المللي و محيط  ،فن آوري ،سياسي ،اجتماعي ،عوامل اقتصادي

 ،ي تغذيـه و امنيـت غـذايي   ها شاخص(آوري شده از روش هاي پيشگفت پيش نويسي در سه بخش شامل وضع موجود  هاي جمع دادهبا استفاده از 
بر وضعيت فعلي تغذيه و  مؤثرعلل و عوامل  ،)ي موجودها برنامه قوت و ضعف هاي نظام مديريت تغذيه و امنيت غذايي كشور و تحليل ،روند آنها

  .ايمني غذايي و تغذيه تهيه گرديد ،امنيت غذايي و مداخالت در سه سطح تامين پايدار غذا

نها با اينكـه دو  در تحليل ذينفعان و انتخاب آ .با تحليل ذينفعان كشوري گروهي متشكل از خبرگان و ذينفعان به عنوان كميته راهبري تشكيل شد
ي هـا  دسـتگاه ذينفع در ارتقاي وضعيت تغذيه و امنيت غـذايي مطـرح بـوده اسـت امـا در مجمـوع بـه سـه گـروه           ر أثي تمعيار وظيفه قانوني و ميزان 

طـرف  اصـلي شـكل گرفتـه و احكـام عضـويت از       مسـؤول ي ها دستگاهاصلي و پشتيبان تقسيم شدند و كميته راهبري بيشتر از  مسؤول ،حاكميتي
نكات تمركز اصلي و مداخالت و  ،در وضعيت فعلي مؤثرعلل  ،طي سه جلسه بحث گروهي متمركز وضع موجود .معاون بهداشت وزير صادر شد

هـا طـي    مسؤول تغذيه دانشـگاه كارشناسان ،همزمان به منظور دريافت نظرات دانشگاه ها براي تكميل راهبردها .شيوه استقرار بررسي و نهايي شد
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پـس  . نويس نظرات خود را در قالب بحث گروهي متمركز ارايه كردند جيه در مورد ضرورت تدوين سند پيشكشوري يك روزه پس از تونشست 
معاونت هاي وزارت بهداشت نظرخواهي شد كه مجموع تك تك افراد به صـورت كـاربرگي    ،نويس از كليه اعضاي كميته راهبري از تدوين پيش

   :تصويب و استقرار اوليه سند ملي تغذيه و امنيت غذايي مراحل زير را طي كرده است ،در مجموع تدوين .ه استدر انتهاي همين گزارش آمد
        تدوين سند تدوين سند تدوين سند تدوين سند     ::::له اولله اولله اولله اولمرحمرحمرحمرح    ����

        گزارش شناخت گزارش شناخت گزارش شناخت گزارش شناخت : : : : بخش اولبخش اولبخش اولبخش اول
 بررسي متون علمي مرتبط به سند تغذيه و امنيت غذايي و استخراج مهمترين تجربيات مرتبط  •

 تحليل ذينفعان و تشكيل كميته راهبري با حضور افراد حقيقي و حقوقي در اولويت  •

 هاي تغذيه و امنيت غذايي تعيين مدل مفهومي تغذيه و امنيت غذايي و شاخص •

 ها در قالب جدول داشبورد وضعيت تغذيه و امنيت غذايي  هاي ثانوي و تحليل شاخص دادهآوري  جمع •

 و استخراج وضعيت موجود از ديدگاه اعضا برگزاري جلسه كميته راهبري  •

 مطالعه تحقيقات و اسناد ملي موجود و اسناد باالدستي موجود در حوزه  تغذيه  و امنيت غذايي  •

 SWOTتحليل نظام مديريت  تغذيه و امنيت غذايي با روش  •

 ي موجود تغذيه و ايمني غذايي ها برنامهتحليل  •

  ركز بر اساس مدل مفهومي تدوين خالصه بخش شناخت و جدول نقاط تم •
        گيريگيريگيريگيري    گزارش جهتگزارش جهتگزارش جهتگزارش جهت: : : : بخش دومبخش دومبخش دومبخش دوم

  هاي استخراج شده در بخش شناخت  نويس دورنما بر اساس چالش پيش تدوين •
  ي تغذيه و امنيت غذايي ها شاخصبر اساس ترسيم زنجيره نتايج   1399و  1394تدوين اهداف راهبردي براي دو مقطع  •
ر متون مرتبط ايمني غذايي و تغذيه با استفاده از نظرات اعضاي كميته راهبري و مرو ،پايدار غذامين أطراحي مداخالت سه گانه در حوزه ت •

  هاي تيم پروژه  در بخش اول و تحليل
  نظرخواهي از اعضاي كميته راهبري و اعمال نظرات آنها  •

        : : : : بخش سومبخش سومبخش سومبخش سوم
  تهيه جدول گانت استقرار برنامه و دستيابي به اهداف راهبردي  •
   :هاي زير ي تغذيه و امنيت غذايي  با پيوستاجرايي براي استقرار سند مل نامه تهيه آيين •
  تقسيم كار درون بخشي  .1
  تقسيم كار برون بخشي  .2
  تكاليف و انتظارات از مردم  .3
  تكاليف و انتظارات از صنايع غذايي  .4
  در زنجيره تغذيه و امنيت غذايي  مسؤولهاي اصلي  ها و بخش دستگاهتفاهم نامه  .5
  هاي علوم پزشكي  ر بهبود تغذيه جامعه  با دانشگاهنامه دفت ها و تفاهم ن برنامه عملياتي استانوتكل تدويپر .6
  هاي ناامن غذايي  ي استانراهنماي تدوين برنامه عملياتي برا .7
   )ويژه دفتر بهبود تغذيه جامعه(داشبورد عمليات ستادي  .8
  ايي دريافت نظرات اعضاي كميته راهبري و اعمال آنها در ويرايش نه •
        جلب حمايت براي تصويب جلب حمايت براي تصويب جلب حمايت براي تصويب جلب حمايت براي تصويب     ::::مرحله دوممرحله دوممرحله دوممرحله دوم    ����

  گيري  اي تعيين افراد كليدي براي تصميمتحليل ذينفعان بر .1
  برگزاري جلسه با معاون بهداشت و توجيه و جلب حمايت  .2
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  نويس سند توسط معاون بهداشت وزير  وتكل تدوين برنامه عملياتي و پيشابالغ اوليه پر .3
و سرپرست جديد وزارت بهداشت و جلب حمايت آنها براي ابالغ  )گذاري شوراي سياست(بهداشت سابق ا وزير برقراري جلسه توجيهي ب .4

  و در دستور كار قراردادن موضوع تصويب سند در شوراي عالي سالمت امنيت غذايي كشور 
  ها  ابالغ به دانشگاه جهت امضاي نامهيس دفتر وزير بهداشت سند و برقراري جلسه توجيهي با ري تهيه نامه ابالغ درون بخشي .5
  بخشي بيننامه   مبخشي سند و پيشنهاد برگزاري همايش رونمايي  سند ملي تغذيه و امنيت غذايي براي انعقاد تفاه تهيه نامه ابالغ برون .6

  گذاري در مورد تغذيه  س در مورد مقدمه چيني براي قانونمذاكره با اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجل .7
        سازي براي استقرار اوليه سازي براي استقرار اوليه سازي براي استقرار اوليه سازي براي استقرار اوليه سترسترسترستربببب: : : : مرحله سوممرحله سوممرحله سوممرحله سوم    ����

  كارشناسان توجيه و توانمند شده در زمينه سند ملي تدوين شده و شيوه استقرار  •
طلبي با ذينفعان هفت استان ناامن در زمينه غذا  و ارايه راه كارهاي برون رفت از وضعيت ناامني غذايي و ارايه راهنماي  جلسه حمايت •

  مربوطه 
 با كارشناسان دفتر بهبود تغذيه جامعه  1392ه ستادي در سال تدوين برنامه عملياتي حوز •

  1392استان براي شروع كار در  31دانشگاه و دانشكده علوم پزشكي در 49تفاهم نامه با  49ابالغ  •

 و احكام انتصاب آنها  )ذيل شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور(تعيين اعضاي كارگروه تخصصي تغذيه و امنيت غذايي  •

  اي از تدوين و تصويب و مقدمات استقرار رساني رسانه طالعا •
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  )1391-1399(فرايند تدوين سند ملي تغذيه و امنيت غذاي كشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تصويب ضرورت تدوين سند ، سفارش وزير و معاون محترم بهداشت، جلب حمايت مسؤوالن ارشد

پروژه، تدوين پروپوزال، دفاع از پروپوزال در كننده شرح خدمات طراحي سند و تعيين مؤسسه مجري و مدير اجرايي  كننده ارشد، تشكيل تيم تدوين انتصاب هماهنگ

 و انعقاد قرارداد  ) انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور(شوراي پژوهشي مؤسسه مجري 

  آوري مستندات و اسناد باالدستي منيت غذايي، جستجو، انتخاب و تلخيص منابع، تدوين الگوي مفهومي، جمعتحليل ذينفعان تغذيه و ا
 ه و امنيت غذايييهاي تغذيه و ايمني غذايي، تحليل نظام مديريت تغذ ها و اطالعات نيم رخ تغذيه و امنيت غذايي، عملكرد برنامه آوري داده جمع

  : گزارش هاي جهاني 

  غذا براي نه ميليارد 

گزارش هايي از سازمان جهاني 

  بهداشت

  گزارش هايي از بانك جهاني

 FAOگزارش هايي از 

قاره  غذا و تغذيه برنامه هاي

  اروپا و افريقا  

 

 

  مطالعات سبد مطلوب

  مطالعه سمپات 

  مطالعه سواد تغذيه مردم كشور 

  هاي مجلس هاي مركز پژوهش گزارش

  قانون برنامه پنجم توسعه 

  طرح مابا 

هاي  مطالعات ارزشيابي و پايش برنامه

  تغذيه

مطالعات سنجش از جمله ريز مغذي ها   

 سياست هاي اصالح الگوي مصرف 

 نظام يكپارچه ايمني غذا 

 نقشه جامع علمي و تحول سالمت 

 

 تدوين بخش شناخت تغذيه و امنيت غذايي

راهبري و انجام سه بحث  تشكيل اولين جلسه كميته

  گروهي متمركز براي تعيين وضع موجود 

 

  برگزاري جلسات جلب حمايت با 

  معاون بهداشت وزير 

  سازمان غذا و دارو 

  سازمان ملي استاندارد

 

  برگزاري جلسات جلب حمايت با 

  دفتر بودجه وزارت بهداشت 

  دفتر ساختار وزارت بهداشت

  كميسيون بهداشت و درمان مجلس  

 

تشكيل دومين جلسه كميته راهبري و انجام سه بحث 

  گروهي متمركز براي تعيين مداخالت و استقرار 

 

  تدوين بخش جهت گيري و استقرار

تغذيه و امنيت غذايي     

  برگزاري جلسات با 

  كارشناسان دفتر بهبود تغذيه جامعه

 

  برگزاري جلسات با 

  خبرگان تغذيه و امنيت غذايي 

 

تشكيل سومين جلسه كميته راهبري و انجام سه بحث 

گيري و  گروهي متمركز براي نهايي كردن بخش جهت

  نظام استقرار

 

برگزاري نشست توجيهي و آموزشي 

 ها كارشناسان مسؤول تغذيه استان

نويس نهايي و نظرخواهي از اعضاي كميته  تدوين پيش

در دوره وزير (گذاري  راهبري ، اعضاي شوراي سياست

 ) در دوره وزير جديد(ها  و معاونت) سابق

  :ابالغ وزير 

، وزراي )ها ها و رؤساي دانشگاه معاونت(بخشي  درون

  مسؤول در تغذيه و امنيت غذايي و

 كشور غ.ا. دستور كار شوراي عالي س 

ها  طراحي و ابالغ پروتكل تدوين برنامه عملياتي استان

 توسط معاون بهداشت وزير

برگزاري دوره آموزشي سه روزه 

هاي استقرار براي كارشناسان  مهارت

  ستادي 

ها  تفاهم نامه ملي همكاري دستگاه  

 قابل پيگيري از كارگروه تخصصي ت.ا.غ

)  بخشي  هاي بين دستگاه(   

 

  برنامه عملياتي دفتر بهبود تغذيه جامعه

  ها هاي ساالنه ستاد با دانشگاه نامه تفاهم

  ها  كميته مراقبت برنامهقابل پيگيري از 

  )مشاوران و خبرگان(

 

برگزاري نشست توجيهي و آموزشي با 

ذينفعان امنيت غذايي هفت استان داراي 

 وضعيت ناامن غذايي 

هاي دفتر بهبود  سازماندهي جديد برنامه

   1392تغذيه جامعه و تدوين برنامه عمل 

  بخشي   هاي درون نامه تفاهم

  بخشي كميته درونقابل پيگيري از 

  ) مشاركت سه واحد اصلي (
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  نتايج 

  تغذيه و امنيت غذايي كشوروضعيت شناخت  )بخش اول

  ها چگونه است؟  تصوير  تغذيه و امنيت غذايي كشور از منظر شاخص )1

براي ترسيم نيم رخ تغذيه و امنيت غذايي الزم است از الگوي مفهومي معيني 
ها تعريف شوند، الگوي مفهومي روبرو يكي از آنهاست  استفاده شده و شاخص

ر ه استناد شواهد علمي در داخل كشوكه بر اساس نظرات كارشناسان خبره و ب
 در اين الگو كه. باشد هاي مرتبط مي شاخصتدوين شده است و مبناي استخراج 

به منظور نشان دادن عوامل مؤثر بر تغذيه و امنيت غذايي طراحي شده است، در 
شود با عوامل فرهنگي،  كه به محيط خانواده آورده مي» » » » سبد غذاييسبد غذاييسبد غذاييسبد غذايي««««مجموع 

عادات غذايي، شيوه زندگي و با توجه به وضعيت سالمت محيط خانوار و افراد 
اي افراد است و  ر دسترسي فيزيكي، اقتصادي، ايمني غذايي و سواد تغذيه أثي سبد غذايي خود تحت ت. دهد را شكل مي» » » » سفره خانوارسفره خانوارسفره خانوارسفره خانوار««««درون خانه 

  .پذيرد كالن چون واردات، صادرات و قيمت جهاني غذا اثر مياز عوامل 
دهد، به  هاي پيامد و اثر مرتبط به امنيت غذا و تغذيه را شكل مي نتيجه سبد غذايي، سفره خانوار و وضعيت سالمت افراد و محيط خانوار، شاخص

در . دهـد  اي براي آن جامعـه رخ مـي   در سطح پيامد و اثر تغذيه بهتر عمل كنند وضعيت برتري) نسبت به پيامد(عبارت ديگر هر قدر عوامل دورتر 
شود؛ به عنوان نمونه در نقشه جهـاني   اي براي هر منطقه جغرافيايي منظور مي هاي فوق، نمره بندي وضعيت شاخص با جمع 21شاخص امنيت غذايي

) 5 – 5/7(، خطر متوسـط  )5/2 – 5(، خطر باال )0-5/2(خطر شديد : منتشر شد امتيازدهي به اين شرح بود 2008امنيت غذايي كه در سال 
از عوامل مهم و مؤثر بر وضعيت امنيت غذا  و تغذيه يك جامعه نظام مديريت امنيت غذا و تغذيه آن است كه سيستم ) . 5/7 – 10(و خطر پايين 

مـدل  . شـود  نيروي انساني متخصص را شامل مـي  و نظام پاسخدهي، تحقيقات كاربردي، ارزيابي و مداخله سريع در بحران و) هشداردهنده(رصد 
هاي تغذيه و امنيت  بر اساس اين مدل شاخص. مفهومي فوق مبناي توصيف، تحليل و تعيين مداخالت ارتقادهنده وضعيت امنيت غذا و تغذيه است

  : غذايي زير براي تحليل در اين سند در نظر گرفته شده است
ها ها و حيطه حوزه  ها شاخص   

سبد 
ي

غذاي
 

ي
دسترس

  

  ، حجم توليدمواد غذايي، ميزان توليد غذاهاي فراويژه، تراريخته، غذاهاي ارگانيك، غذاهاي غني شده  )Food Production Index(شاخص توليد غذا  ::::توليدتوليدتوليدتوليد  فيزيكي
  ها و توزيع آنها   تعداد فروشگاه: توزيعتوزيعتوزيعتوزيع

 Food(، سهم غذا از درآمد خانوار، بودجه غذاي خانوار، شاخص قيمت غذا )Consumer Price Index(كننده  شاخص قيمت براي مصرفدرصد خانوارهاي زير خط فقر، درصد درآمد به غذا،   اقتصادي

Price Index( ،GNPها، شاخص عدالت توزيعي و مصرف توسط سرپرست خانوار  ، ضريب جيني، يارانه  
  ترجيحات غذايي،اي انتخاب غذا، تحصيالت،  سواد تغذيه  اي  سواد تغذيه

ها و بقاياي حشرات و حيوانات  بندي به مواد غذايي، آلودگي به سموم قارچ ها و داروها، آلودگي  فلزات سنگين، مهاجرت مواد بسته كش شامل  آفت بيولوژيكي، فيزيكي و شيميايي  هاي درصد آلودگي  ايمني غذايي 
  ها و پرتوزاها، مواد افزودني غيرمجاز، شيوه دفع ضايعات مواد غذايي  موذي، هورمون

خانوار 
 سفره 

روزانه و همچنين –فود، هله هوله، مصرف ماهي، شير و مواد لبني، مصرف سرانه  هاي گازدار، غذاهاي آماده وغيرخانگي، فست كنند، ميزان مصرف نوشابه هايي كه نمك يددار مصرف مي درصد خانواده  فرهنگ و عادات
هاي آشپزي، مصرف شير مادر، روش  هاي آموزشي مهارت ، دوره))100=كل كشور ( شاخص مصرف : ضيحتو(ها از جمله آهن و كلسيم   روزانه براي انرژي، پروتئين، و ريزمغذي–شاخص مصرف سرانه 

  پخت و نگهداري غذا، عادات غذايي، درصد مصرف روغن جامد، شاخص مصرف كربوهيدارت 
هايي كه به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند، شيوع بيمارهاي مؤثر بر تغذيه و جذب مواد غذايي، ميزان  خانوادهسال، اميد به زندگي در بدو تولد، درصد  5شيوع اسهال، مرگ نوزاد و مرگ كودك زير  وضعيت سالمت 

  هاي دوران بارداري، كودكي، نوجواني، ميانسالي و سالمندي پوشش مراقبت

پيامدهاي 

اي تغذيه  

  هاي سني و جنسي جامعه و ميزان تولد نوزاد با وزن كم در گروه) الغري، اضافه وزن و چاقي (توده بدني سال،  14تا  6سال  و   5كودكان زير : اي كوتاه قدي تغذيه  آنتروپومتريك 

و  كمبود )  6-14(، كلسيم، كمبود يد )زنان باردار  –ماهه  23تا  15كودكان (، ويتامين د )زنان باردا  –ماهه  23تا  15كودكان (، روي، ويتامين آ )به ويژه در دوران كودكي و بارداري(كمبود  آهن   ريز مغذي ها
  اسيد فوليك 

ي
ت غذاي

ظام امني
 ن

  سيستم رصد و نظام پاسخدهي امنيت غذا وتغذيه  شامل سامانه تصميم گيري   سيستم مراقبت
  )هاي جمعيتي اي عادات غذايي در بخش وجود تحقيقات دوره(هاي سطح پيامد و عوامل مؤثر بر آن به ويژه فرهنگ و سواد تغذيه  تعداد تحقيقات كاربردي مرتبط به شاخص   تحقيقات  

  ارزيابي و مداخله سريع در بحران  مديريت بحران 
  هاي آموزش مستمر نيروهاي انساني اين حوزه ، تعداد و كيفيت برنامه)متخصصين تغذيه جامعه، تغذيه باليني، ايمني غذا، اقتصاد و اپيدميولوژي تغذيه(غذايي تعداد نيروي انساني مرتبط به تغذيه و امنيت   نيروي انساني 

  ميزان رشد جمعيت، درصد جمعيت روستايي و شهري   دموگرافيك عوامل بيروني
  ميزان باسوادي، ميزان ترك تحصيلي   سطح آموزش 
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  :است زيرهاي فوق وضعيت تعدادي از نشانگرهاي تغذيه و امنيت غذايي مهم به شرح  بر اساس شاخص
  

هاي تغذيه و امنيت غذايي كشور نيم رخ وضعيت شاخص  

)با منبع(توصيف و تحليل  نام شاخص  حيطه  وضعيت  

ي
صاد

ي و اقت
ي فيزيك

دسترس
  

  شاخص توليد غذا 
)Food Production Index (  

        ☺☺☺☺  )1(. افزايش يافته است 2010در  109.3به  2007در سال  108.2، شاخص توليد غذا  در ايران از )1(  2010در  109.3

  حجم توليد  مواد غذايي   

: هزار تن، گوشت مرغ 6/933:، گوشت قرمز)2(هزارتن  16000: هزار تن، سبزي ها 716: هزار تن، حبوبات 23000: غالت
توليد گندم و ). 3(هزار تن  3/14: هزار تن و ميگو 649: ماهي هزار تن، 10242: هزار تن، شير 7/766: هزار تن، تخم مرغ 5/1666

هاي اخير  ها روند افزايشي داشته و لي در سال توليد حبوبات  در طي همين سال. داشته است روند كاهشي 88تا  81هاي  برنج از سال
هاي اخير كاهش  افزايش داشته و لي نسبت به سال 81مجددا كاهش پيدا كرده، توليد سيب زميني كاهش، توليد سبزي نسبت به سال 

داشته، توليد تخم مرغ و روغن مايع ثابت بوده،  همچنين قند و شكر   داشته، توليد گوشت قرمز و مرغ افزايش داشته توليد شير افزايش
 )2(. ثابت بوده

☺☺☺☺        

  تعداد فروشگاه ها و توزيع آنها  : توزيع
ها و  خرده فروشي غذا و آشاميدني )4.( 30053: ها و دخانيات ها، آشاميدني عمده فروشي موادخام كشاورزي، حيوانات زنده،خوراكي

 )5( 1381، تعداد در سال 512929: هاي تخصصي دخانيات در فروشگاه
☺☺☺☺        

        ����  )6(خانوارهاي روستايي % 4/11خانوارهاي شهري و % 6/12  -1385سال   درصد خانوارهاي زير خط فقر 

  متوسط هزينه خوراكي و دخاني ساالنه 
  )7(ريال   26.137.00 0و يك خانوار روستايي) 7(ريال  26.157.000: ساالنه يك خانوار شهريمتوسط هزينه خوراكي و دخاني 

 )مطالعه سمپات.(است% 23ودر شهر % 37متوسط سهم هزينه خوراك درروستا 
����        

  شاخص قيمت غذا 
) Food Price Index( 

  كننده شاخص قيمت براي مصرف

  )4( 1391:390.4عدد شاخص كل بهاي كاالهاي خوراكي و آشاميدني در فروردين 
ريال، يك كيلو  208500: ريال، يك كيلو گرم گوشت گوسفند22400: ريال ، يك كيلو گرم تخم مرغ52000 :يك كيلو گرم مرغ

  )5(ريال  148000: گرم گوشت گاو
 . افزايش داشته است% 33و  5.2و سال قبل  در مقايسه با ماه قبل 91شاخص بهاي كاالها در فروردين

����        

GNPسهم (ها  ، ضريب جيني، يارانه
سبد مصرفي خوراكي خانوار از برنامه 

  )حمايتي

- رسد شاخص ضريب جيني رو به بهبود ميكاهش نسبت به سال قبل، به نظر مي 3/0با توجه به  ) 8(  ،90در سال  0.37ضريب جيني 

  .باشد
 

����        

ايمني 

  غذايي

ها و پرتوزاها،  ها و داروها،  آلودگي  فلزات سنگين، آلودگي به سموم قارچ ها و بقاياي حشرات و حيوانات موزي، هورمون كش آفت: بيولوژيكي، فيزيكي و شيميايي شاملهاي  آلودگي
ني براي ايمني غذايي وجود ندارد و يا پراكنده بوده و  قابل دسترس نيست اما از هاي مدو داده: بندي، مواد افزودني غيرمجاز و  شيوه دفع ضايعات مواد غذايي آلودگي به تركيبات بسته

  .ديدگاه متوليان نظارت و خبرگان موضوع ايمني غذايي يك معضل در حال حاضر است

����    
        

يه
غذ

د ت
وا

س
 

ي
ذاي

 غ
ت

دا
عا

و 
گ 

هن
فر

  ،
ي

ا
  

  كننده  نمك يددار  ميزان خانوارمصرف
هاي اين برنامه  حاكي از آنست كه ايران در زمره  كشورهايي ست كه اختالالت ناشي از كمبود يد را  شاخص ،)9(ايرانيخانوارهاي % 98

  )9. (كنترل كرده  است
☺☺☺☺        

  هاي گازدار ميزان مصرف نوشابه 
سه با در .% 7.2دوبار در هفته، % 12.5يكبار در هفته، 18.7هيچ با در هفته، % 53.8) 10(هاي وزارت بازرگاني  لينر، بررسي 33

  )12(هفته چهار بار يا بيشتر در % 7.8هفته، 
  )10.(شودليتر بيشتر مصرف مي 3، هنوز )ليتر ساليانه 30(نسبت به  ميانگين سرانه مصرف در دنيا

����        

مصرف كنسرو ؛ حاضري و فست  ميزان
  فود

        ����  )12. (چهار بار يا بيشتر در هفته% 2.8سه بار در هفته،  3.8دوبار در هفته، % 9يكبار در هفته، % 18.1هيچ بار در هفته، % 66.24

  ميزان مصرف ماهي 
سه با ر % 4.8دوبار در هفته،% 12.9يكبار در هفته،% 26.4هيچ بار در هفته، % 53.3) 3() سرانه مصرف ماهي در سال(كيلو گرم  7.5

  )12( چهار بار يا بيشتر در هفته % 2.6هفته،
  )32(كيلوگرم مي باشد 8كيلوگرم و در ايران  16ميزان مصرف ماهي در دنيا برابر 

����        

  ميزان مصرف نمك 
 6ميزان مصرف نمك در ايران برابر  )12(سه وعده  % 0.7دو وعده، % 23.6يك وعده، % 16كمتر از يك وعده، % 20هرگز، % 39.7

  )33(. شددر سال مي) كيلوگرم 3(كيلوگرم در سال و دو برابر مصرف جهاني 
����        

  ميزان مصرف هله هوله 
سه بار در هفته، % 7.1دوبار در هفته، % 10.9يكبار در هفته، % 11.9 هيچ بار، %59.7ميزان مصرف چيپس،پفك، آب نبات و شكالت 

  )12.(چهار بار يا بيشتر در هفته% 11
����        

  هاي غذايي ميزان مصرف گروه
  

 46: ،روغن و چربي21: مرغ ،تخم19: ، حبوبات64: ،گوشت139: ، شيرو لبنيات225: ها ،سبزي142: ها ،ميوه451: نان و غالت
، 3.5:مرغ ، انواع گوشت و تخم26:، سبزي و ميوه0.6:، حبوبات3:، قندوشكر13:گندم، شلتوك و ساير غالت) 11( )گرم در روز(

واحد، شير و لبنيات  3- 5ها  ها و سبزي واحد، ميوه 6-11نان و غالت ) 3). (باشد اعداد به ميليون تن مي( 1:، انواع روغن و چربي7:شير
به طور كلي در يك رژيم  )32( ها مصرف با احتياط ها، روغن و شيريني واحد در روز،  و چربي 2-3مرغ  ، حبوبات، مغزها و تخم2- 3

. درصد از چربي  تأمين شود 30درصد از كربوهيدرات و  50-60درصد  انرژي مورد نياز روزانه از پروتئين،  12-15غذايي متعادل بايد 
)31(  

����        

روزانه و همچنين –مصرف سرانه 
روزانه براي –شاخص مصرف سرانه 

: توضيح(انرژي، پروتئين، آهن، كلسيم 
  )) 100=كل كشور (شاخص مصرف 

ميزان عرضه روزانه  ،)11)(گرم در روز ميلي( 550: ،كلسيم14: گرم در روز آهن 70  :كيلو كالري در روز، پروتئين 2563: انرژي
ميزان استاندارد استفاده  )3(روز در ) گرم( 729:، ويتامين آ17:، آهن650.5:، كلسيم81:بي، چر629: ، كربوهيدرات95.5: پروتئين

، آهن 50و پروتئين  25:فيبر  ،3:ها ، كربوهيدرات3.5پتاسيم  ،2.4، سديم 0.3:، كلسترول20: دريافتي روزانه اسيدچرب اشباع شده
  )30.(باشدمي) گرم( 1، كلسيم 0.018

����        

  تغذيه كودك با شير مادر  
) 2006(بوده كه در مقايسه با كشور تركمنستان % 56ايران به يونيسف اين ميزان  2005، با توجه به گزارش )12% (1/53: ماهه 0 - 6

  )20. (وضعيت نسبتاً مطلوبي است%   39) 2008(، تركيه %60 ،%31) 2006(عراق 
☺☺☺☺        
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سالمت 

مرتبط 

  با تغذيه

        ☺☺☺☺  )22.(افتد هاي ناشي از اسهال و پنوموني در كشورهاي آسياي جنوبي و آفريقاي زير صحرا اتفاق مي مرگ% 90، )12% (5/13  سال 5كودكان زير شيوع اسهال در 

  مرگ نوزاد، مرگ كودك زير يكسال   
) در هزار 9(كويت ) هزاردر  12(در مقايسه با تركيه ) 21(يكسال در نوزادان زير % 21) 12( 6/20: ، زير يك سال7/15: نوزاد

 )21. (وضعيت مساعدي نداريم
☺☺☺☺        

ها به آب  درصد دسترسي خانواده 
  بهداشتي 

و  %) 100(است كه در مقايسه با تركيه % 98، ميزان دسترسي جمعيت شهري به آب آشاميدني در ايران برابر )12(خانوارها 8/96%
 )23(. در جايگاه مطلوبي قرار گرفته  است%) 97(، تركمنستان %)99(ارمنستان 

☺☺☺☺        

ي تغذيه
پيامد ها

 
ي

ا
)

ي
ك، ريزمغذ

آنتروپومتري
 

ي
ها و بيمار

 
ي غيرواگير

ها
  

كم وزني، الغري و كوتاه قدي 
  سال   5كودكان زير  :در

دهد روند سوءتغذيه  اي، كم وزني و الغري نشان مي از نظر كوتاه قدي تغذيه 1389،  و 1377، 1374هاي  نتايج سه بررسي كشوري سال
، % 08/4: سال كم وزني 5 كودكان زير.اي داشته است كاهش قابل مالحظه 89تا  77هاي  سال به ويژه طي سال 5در كودكان زير 

بوده كه كه نسبت به سال % 4.6براي ايران  2004ميزان كودكان كم  وزن در سال ) 11% (83/6: ، كوتاه قدي%4: الغري
، شيوع كوتاه 25/5): 1383(سال  5شيوع كم وزني زير  )26.(شيمباشاهد روند رو به بهبود مي%) 13.8(1995و %) 9.5(1998

هاي  درصدي سوءتغذيه كودكان با اجراي برنامه 50كاهش  -  7/3): 1383(سال 5، شيوع الغري زير 7/4): 1383(سال   5قدي زير 
  .مشاركتي حمايتي تغذيه كودكان

����        

) الغري، اضافه وزن و چاقي(توده بدني  
  هاي سني و جنسي جامعه  در گروه

ميانگين ميزان توده بدني در ايران در طيف ) 12( 43.95، درصد افراد با اضافه وزن يا چاق  )12( 24.93ميانگين شاخص توده بدني 
در مقايسه با ساير كشورها، تنها جمعيت آفريقاي . باشدي داشتن اضافه وزن ميانگين جمعيت ميقرار گرفته كه نشانده  24.9-29.9

در طيف نرمال قرارگرفته و تقريباً ساير كشورها در كنار ايران جزء ) آسياي جنوب شرقي(جنوبي، افغانستان و پاكستان، هند و چين 
): 1385آموزش و پرورش، سال وزارت (پنج درصد و كمتر  BMIدرصد دانش آموزان با )27(. شوندجمعيت با اضافه وزن محسوب مي

BMIدرصد دانش آموزان با/  4/9 ي بدني در  ميانگين نمايه توده /  09/7): 1385وزارت آموزش و پرورش، سال(درصد و بيشتر 95  
 7/24: 83سال 

    
����        

  ميزان تولد  نوزاد با وزن كم  
LBW :7/7) %11 ( بوده  7يافته  اين رقم براي كشورهاي توسعه. شدمي% 11.6آسيايميانگين ميزان كم وزني هنگام تولد در كشورهاي

 )28( .با توجه به اين ارقام ايران در جايگاه مطلوبي قرار دارد. را داريم% 15.5و  در مورد ميانگين جهاني عدد 
☺☺☺☺    

كمبود  آهن،  روي، ويتامين آ، ويتامين 
  د، كلسيم و شيوع گواتر

به واسطه اجراي  86در سال % 8/4به  65در سال % 69كاهش شيوع گواتر از % (7/5: شيوع گواتر :IDDچهارمين پايش كشوري برنامه 
  ) برنامه يددار كردن نمك

، كم خوني در زنان باردار %)14(، كمترين اقليم شش %)50(دو و پنج : بيشترين اقليم%) 39(كمبود روي در زنان باردار ميانگين 
%) 16: (كمبود ويتامين آ در زنان باردار ميانگين  ،%)15(و كمترين اقليم هشت و چهار %) 34(زده يا: بيشترين اقليم%) 24(ميانگين 

بيشترين %) 2: (ماهه ميانگين 23تا  15كمبود شديد ويتامين آ در كودكان %) 7(شش    نه و: و كمترين اقليم%) 34(هفت : بيشترين اقليم
هشت : بيشترين اقليم%) 53(كمبود شديد ويتامين د در زنان باردار ماهه ميانگين %) 1(يازده  يك، چهار،:و كمترين اقليم%) 5(پنج : اقليم

و %) 6(هشت : بيشترين اقليم%) 4: (ماهه ميانگين 23تا  15ر كودكان كمبود شديد ويتامين د د%) 31(پنج : و كمترين اقليم%) 71(
  )9(% 7/5: و شيوع گواتر) 14(، %)2(شش : كمترين اقليم

����        

هاي قلبي عروقي، ديابت، بعضي  بيماري
  ....ها و ناز انواع سرطا

توزيع فراواني  ،)12(% 2.7: توزيع فراواني نسبي سابقه قبلي ديابت بر حسب تشخيص پزشك يا ساير كاركنان بهداشتي در شهر و روستا
هاي قلبي عروقي  ها در كشورمان به خاطر بيماري درصد مرگ 38 ،)12%(3.6: نسبي استفاده از داروي فشارخون در شهر و روستا

درصد  6/48 ،)18( استهاي قلبي در حال كاهش  هاي غيرواگير نظير سرطان پستان، ديابت و بيماري سن ابتال به بيماري، )19(است
 ،)19( درصد آن هم در كشورهاي در حال توسعه گزارش شده است 80هاي قلبي عروقي بوده كه  هاي دنيا به دليل بيماري كل مرگ

  )19(.اضر يك به هزار است كه در كشور ما هم به همين ميزان استميزان بروز اين بيماري در دنيا در حال ح

����        

شيوع بيمارهاي ناشي از كمبود مواد 
– Diet(مغذ و مرتبط با غذا 

related(  

اسكار ( Aكمبود ويتامين  به باال، ديابت، 2، هايپوتيروئيدي مادرزادي، فنيل كتون اوريا، گواتر درجه )ها فقر آهن و ساير آنمي(آنمي
 انرژي، ريكتز-سوء تغذيه پروتئين ،)قرنيه

ها  هاي تغذيه و كم وزني زمان تولد با تولد به هنگام مطابق جدول شاخص بار بيماري هاي غذيه اي و متابوليك، بيماري ساير بيماري
  )پيوست(

 

ك و سواد 
دموگرافي

  

  ميزان رشد جمعيت 
متغير است، اين ميزان از كشورهاي پيشرفته  2تا1حدود ) به جز افغانستان(همسايهميزان رشد جمعيت همانند كشورهاي ، )15(% 1.29

  )26.(مثل آمريكاي شمالي، اروپا و روسيه بيشتر و در مقايسه با افريقاي جنوبي،  كمتر است
����        

  درصد جمعيت روستايي و شهري 
جمعيت شهري كشورهاي همسايه  مانند تركيه ،  )16(  %0.1، جمعيت غيرساكن % 28.5و جمعيت روستايي %  71.4جمعيت شهري، 

در قاره ي %) 75بيش از (و بيشترين ميزان شهرنشيني   ،%)67(ژاپن . باشد مي%) 66(، عراق%)23(،  افغانستان %)36(، پاكستان %)70(
  )30(دشوآمريكا و تاحدودي در اروپاي غربي ديده مي

����        

  ميزان باسوادي 
ي وضعيت مطلوب در  بوده است كه  نشاندهنده% 99براي ايران  2008ساله در سال  15- 24، ميزان باسوادي در جوانان )%12 (26/8 

)25.(دباش اين گروه سني مي  
����        

        ���� )17( ساله خارج از مدرسه هستند 6-17ميليون نفر از  جمعيت  3  ميزان ترك تحصيلي  

  
هاي آن در  دادههايي هستند كه  هاي آشپزي و روش پخت و نگهداري غذا شاخص هاي آموزشي مهارت ورهو دميزان توليد غذاهاي فراويژه، تراريخته، غذاهاي ارگانيك، غذاهاي غني شده  

  .دسترس نبود
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  تحليل ذينفعان تغذيه و امنيت غذا  )2

هاي مرتبط به هر  تحليل ذينفعان ابتدا بايد زنجيره غذا را ترسيم كرد و سامانهبراي 
  قسمت را مشخص كرد؛

  : توان تقسيم كرد ها مسؤول را به سه دسته مي با توجه به زنجيره غذا دستگاه
فن   اجتماعي، سياسي، هاي حاكميتي مسؤول در تغييرات اقتصادي،  دستگاه .1

  زيست مؤثر بر تغذيه و امنيت غذايي؛بين المللي و محيط  آوري، 
  هاي حاكميتي مسؤول در فرايند اصلي تغذيه و امنيت غذايي؛ دستگاه .2
 . هاي حمايتي و پشتيبان در تغذيه و امنيت غذايي ها و سامانه دستگاه .3

بخشي  هاي بين بندي از آن جهت مهم است كه در عمل پايش همكاري اين تقسيم
ل اصلي در تغذيه و امنيت غذايي صورت پذيرد هاي مسؤو بايست بين دستگاه مي

ها جلب حمايت و درخواست شود، بدون شك هيأت  هاي بيشتر، از ساير دستگاه و در صورت مشاهده اثرات عوامل كالن بر آن و يا نياز حمايت
با توجه به اين . ايي در كشور هستندهاي تغذيه و امنيت غذ دولت و مسؤوالن ارشد كشور متولي اصلي در تدوين، حمايت، ابالغ و پايش سياست

مهمترين نگرش آن . شود كنند نقش گروه اخير بيش از پيش آشكار مي كه تجربيات جهاني هم غذا را به عنوان يك موضوع سياسي معرفي مي
اي سياست يا تصميم آگاه گيران و صاحبان قدرت بايد از اثرات عملكرد خود بر امنيت غذايي و تغذيه جامعه قبل از اجر است كه كليه تصميم

امروزه اين مفهوم در قالب ابزار ارزيابي اثرات . باشند و اين موضوع را در اولويت قرار دهند و اگر الزم شد در تصميم خود بازنگري كنند
 .معرفي شده است شود كه در كشور ما هم مطابق قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان پيوست سالمت به كار گرفته مي 22ها بر سالمت سياست

  

 المللي و محيط زيست مؤثر بر تغذيه و امنيت غذايي بين  آوري، فن  اجتماعي، سياسي، هاي حاكميتي مسؤول در تغييرات اقتصادي،  دستگاه

ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزارت  ، وزارت امورخارجه، سازمان محيط زيست، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي، معاونت برنامه)از جمله سازمان گمرك(مجلس شوراي اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت اقتصاد و دارايي 
كه كميسيون تخصصي ويژه براي تعيين  عتفمعروف به شوراي (ها، شوراي عالي امنيت كشور، سازمان بازرسي كشور، شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري  ، سازمان هدفمند نمودن يارانه)اندارانها و دهيارها و است از جمله سازمان شهرداري(كشور 
  زارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي، و)هاي كالن ملي در حوزه امنيت غذايي رفاه و تأمين اجتماعي دارد هاي پژوهشي و طرح اولويت

  هاي حاكميتي مسؤول در فرايند اصلي تغذيه و امنيت غذايي دستگاه

  تغذيه

 )Nutrition(  

  ايمني غذايي

 )Food Safety(  

  تأمين پايدار  غذا

 )Sustainable Food Supply(  

  دفتر بهبود تغذيه جامعه دفتر بهبود تغذيه جامعه در معاونت بهداشت با محوريت
  كليه مراكز، دفاتر و ادارات معاونت بهداشت

معاونت درمان، معاونت آموزش،  معاونت تحقيقات و فناوري و معاونت توسعه  
  مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

  )هاي تابعه از جمله آزمايشگاه(سازمان غذا و دارو 
  سازمان ملي استاندارد 

  سالمت محيط و كار در معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مركز
و تعيين حدود حداكثر ) سازمان دامپزشكي(نظارت بر ايمني مواد غذايي خام دامي 

  )وزارت جهاد كشاورزي(ها  باقيمانده

وزارت جهاد كشاورزي از جمله سازمان دامپزشكي، سازمان 
  شيالت و سازمان حفظ نباتات

  ت صنعت معدن و تجارت وزار
 

  

  هاي حمايتي و پشتيبان در تغذيه و امنيت غذايي  ها و سامانه دستگاه

  هاي پشتيبان  دستگاه

، وزارت نيرو )ره(نهضت سوادآموزي، سازمان صدا و سيما، كميته امداد امام خميني ،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان )سازمان تعزيرات حكومتي(ستاد مبارزه با قاچاق كاال وارز و نيروي انتظامي، وزارت دادگستري 
، ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ونت برنامهدهنده منابع مالي ساليانه براي كاهش فقر غذايي، معا به عنوان تخصيص(ها، سازمان بهزيستي، سازمان مديريت بحران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  ، سازمان زندان)تامين آب سالم براي كشاورزي(

  وزارت كشور، مجلس شوراي اسالمي وقوه قضائيه

  هاي توليد، توزيع و فروش شبكه

، اتحاديه )كشاورزان و دامپروران(اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي توليدكنندگان مواد غذايي ، )واردكنندگان مواد غذايي(هاي صنفي صنايع غذايي و توليد كننده مواد غذايي،مجمع عالي واردات  هاي صنفي صنايع غذايي كشور، انجمن كانون انجمن
  )اي هاي بزرگ و زنجيره و فروشگاه هاي پخش تنظيم بازار كاالهاي اساسي نظارت عالي بر توزيع و مجامع صنفي اعم از توليد و توزيع و شركت(هاي بازرگاني و وزارت صنعت معدن و تجارت  هاي حمل و نقل مواد غذايي، اتاق شركت

  طلب  هاي آموزش، تحقيقات، مشاوره و حمايت شبكه

اي و صنايع غذايي كشور،  هاي بازرگاني و پژوهشكده غالت و نان، سازمان نظام دامپزشكي، سازمان نظام پزشكي، انستيتو تحقيقات تغذيه وزارت علوم تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، سازمان نظام مهندسي كشاورزي، مؤسسه مطالعات و پژوهش
هاي علمي  ريزي و اقتصاد كشاورزي و تحقيقات روستايي، انجمن هاي برنامه هاي مجلس شوراي اسالمي، مؤسسه پژوهش تحقيقاتي مرتبط، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز پژوهش هاي تغذيه و صنايع غذايي، مراكز دانشكده

  درايران  WFPو  FAOازمان جهاني بهداشت در مديترانه شرقي، يونيسف، دفتر نمايندگي اي س هاي دانش بنيان، نمايندگي دفتر منطقه مرتبط با غذا، تغذيه و صنايع غذايي، شركت

  كنندگان مصرف

  كننده  به ويژه انجمن حمايت از حقوق مصرف) سمن(هاي مردم نهاد  كنندگان و توليدكنندگان، شوراهاي اسالمي شهر و روستا، سازمان سازمان حمايت مصرف

  

 

                                                           
22 Health Impact Assessment 

زنجيره تامين غذا 

باروركننده ها ، داروها ، علوفه ، آفت كش و  (مواد اوليه كشاورزي تدارك 
 ( ...

.. ) كنسرو ، خشك كردن ، منجمد كردن ، تخمير و (فراوري ثانوي 

...) سر مزرعه ، لبنيات ، كشتارگاه ، آسياب كردن و (فراوري اوليه 

توليد  

) ملي ، بين المللي ، صادرات واردات(توزيع 

فروش  در فروشگاه هاارايه غذا در اماكن عمومي 

تهيه غذاي خانگي 
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  مروري بر وضعيت تحقيقات تغذيه در كشور ) 3

در فرهنگستان » هاي علوم تغذيه و صنايع غذايي ايرانريزي و ساماندهي پژوهشبرنامه«گانه سمينار كشوري  هاي ششنتيجه مباحثات كارگروه
جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش آوري، معاونت بهداشت و دفتر بهبود تغذيه  هاي تحقيقات و فن  علوم پزشكي كه با شركت معاونت

هاي علوم پزشكي كشور، آوري كشور، دانشگاه پزشكي، كميسيون سالمت، امنيت غذايي و رفاه اجتماعي، شوراي عالي علوم تحقيقات و فن
ه علوم پژشكي تهران، دانشكده دانشگا - شناسي اي و صنايع غذايي كشور، انجمن تغذيه ايران، دانشكده علوم تغذيه و رژيمانستيتو تحقيقات تغذيه

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و پژوهشكده علوم  -علوم تغذيه و صنايع غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، دانشكده تغذيه و علوم غذايي
  : تشكيل شد بر موارد زير تأكيد دارد 1391دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي در سال  -غدد درون ريز و متابوليسم

  سازي مديريتي و ساختاري؛  ظرفيت .1
اي، تعديل نگر و بين رشته نگر، تحليلي، سياستهاي جامعه انجام پژوهش. 24هاي تغذيهبه سمت علوم و سياست 23حركت از علوم تغذيه .2

  ها؛ديد باليني در پژوهش
 ريزي شواهدمحور و مبتني بر مدارك؛ گذاري و برنامه سياست .3

 :هاي كشور از طريق دو سطحو سياست نهادينه كردن تغذيه در ساختار  .4

ساختاري براي تحليل مشكل، تحليل سياست و تدوين . اي در نهاد رياست جمهوريتغذيه/هاي غذاييمركز تحقيقات سياست  ملي، •
 )با حمايت مالي، سياسي و اجرايي كافي(سياست 

 اي جامعهبهداشت عمومي، تأمين سالمت تغذيه •

  : نيز به شرح زير تدوين شده است» هاي علوم تغذيه و صنايع غذايي ايرانندهي پژوهشريزي و ساما برنامه«متن سند 
ريزي بخش  گذاري، برنامه ها و مراكز تحقيقاتي به عنوان بازوي پژوهشي سياستتدوين سياست پژوهش كشور، تعيين جايگاه دانشگاه .1

هاي ريزي براي اجراي طرحو برنامه» در خدمت مردم علم«و » آزادي و خالقيت آكادميك«خصوصي و صنعت، برقراري تعادل بين
پژوهشي درازمدت، توجه خاص به اثربخشي در جهت حل مشكالت غذا و تغذيه كشور در كنار توجه به باالبردن توان علمي كشور از 

 المللي؛ طريق چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلي و بين

  ريزي غذا و تغذيه؛ گذاري و برنامه در سطح ملي براي سياستهاي غذا و تغذيه ايجاد يك مركز مطالعات سياست .2
ها و مراكز تحقيقاتي، بخش سالمت وزارت بهداشت، درمان و تشكيل شبكه كشوري تحقيقات غذا و تغذيه مركب از محققين دانشگاه .3

  . هاي دولتي و خصوصي آموزش پزشكي، ذينفعان بخش
  : اقدامات ضروري براي عملياتي كردن پيشنهادات

 هاي تغذيه؛ ها و مراكز تحقيقاتي با شبكه كشوري تحقيقات غذا و تغذيه و مركزملي مطالعات سياستنهادينه كردن ارتباط بين دانشگاه .1

ضرورت يكپارچگي سيستم (ي موادغذايي و افزايش نقش و سهم صنعت غذا  بخشي و انسجام بخشي به ويژه در زنجيره هماهنگي بين .2
 ؛)گري سازمان غذا و دارو با توليكنترل غذا در كل زنجيره 

 گذاري مبتني بر شواهد؛ انديشي براي سياست گذاران كشور در جهت تقويت تعامل و هم بازنگري نظام انگيزشي محققان و سياست .3

 گرا؛ اي با رويكرد تماميتگذاري براي اولويت دادن به مطالعات بنيادي، اپيدميولوژيك، باليني و مداخله سياست .4

هم : اي از جمله تغذيه و علوم انساني هاي تخصصي نوين و ميان رشتههايي براي تربيت متخصصان و پژوهشگران رشتهوسعه دورهايجاد و ت .5
گذاري غذا و تغذيه،  مولكولي، سياست-كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي اپيدميواوژي تغذيه، تغذيه سلولي: ياكنون هفت دوره

 صويب به وزارت بهداشت ارسال شده است؛كارشناسي ارشد تغذيه جامعه براي ت

  .هاي تقاضا محوري پژوهشهدفمندكردن اعتبارات پژوهشي و تسهيل سازوكارهاي مالي به منظور توسعه .6
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 )پژوهش سمپات(ي وضعيت امنيت غذايي در كشور مروري بر نتايج سامانه ملي پايش امنيت غذا و تغذيه در ايران و تدوين اولين نقشه) 4

به سفارش دفتر بهبود تغذيه جامعه و با هدف تدوين سامانه ملي پايش وضعيت امنيت غذا و تغذيه در ايران و طراحي  1391مطالعه در سال اين 
محيط پژوهش كل كشور و . پژوهش از نوع توصيفي، تحليلي و كاربردي است. پذيري و ناامني غذايي در كشور اجرا شده است ي آسيبنقشه

امنيت غذا و . باشدهاي مرتبط با پايش وضعيت امنيت غذا و تغذيه در سطح ملي ميي شاخصمل منابع اطالعاتي در برگيرندهجامعه پژوهش شا
هاي قابل قبول ي اوقات به غذاي كافي و سالم كه به شيوهدسترسي فيزيكي و اقتصادي تمام افراد در همه«تغذيه در اين تحقيق عبارتست از

مند  هاي بدن از مواد مغذي كافي براي دستيابي به يك زندگي سالم و فعال بهرهفرهنگي به دست آيد تا تمامي سلول اجتماعي و با مطلوبيت
  : ي اصلي به شرح زير مدنظر قرار گرفته استدر اين پژوهش سه حيطه. »شوند
 25دسترسي به غذاي كافي .1

 نسبت اراضي كشور به مساحت استان •

 هاي زيرزمينيمنابع آب •

 ارتفاع بارش ميانگين •

 )هزارتن(مرغ  توليد گوشت، شير، مرغ و تخم •

 نسبت جمعيت شهري به روستايي •

 )غالت(توليد محصوالت غذايي كشاورزي •

 )پنبه و كلزا(توليد محصوالت صنعتي كشاورزي  •

نسبت جمعيت به مساحت يك منطقه (تراكم نسبي جمعيت  •
 )شوداست و بر حسب نفر در كيلومتر مربع بيان مي

  26اقتصادي براي تأمين غذا يا در دسترس بودن غذاتوان  .2

 )ساله و بيشتر در استان 10نسبت جمعيت شاغل به كل افراد فعال (نرخ مشاركت اقتصادي استان  •

 )سال و باالتر 6سال و باالتر باسواد به كل جمعيت  6نسبت جمعيت (نرخ باسوادي  •

 هاي خوراكي و دخانيات ساالنه يك خانوارهزينه •

 ز خانوارهاي نيازمند شهريحمايت ا •

 حمايت از خانوارهاي نيازمند روستايي •

 قيمت گوشت گوسفند در بازار آزاد •

 قيمت گوشت مرغ در بازار آزاد •

 آموز به معلمنسبت دانش •

 )شاخص تركيبي ارايه شده توسط كميته امداد(ضريب محروميت استان  •

  27مندي بدن از غذاي خورده شده تأمين سالمت يا بهره .3

 دسترسي به آب آشاميدني خانوارهاي روستايي  •

 هاي بهداشتي يك خانوارمتوسط هزينه •

                                                           
25 Food Availability 
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 اميد به زندگي در بدو تولد •

 تولد زنده  1000سال در  5ميزان مرگ كودكان زير  •

 و كمتر% BMI 5آموزان با درصد دانش •

 گرم در هنگام تولد 2500درصد نوزادان با وزن زير  •

هاي مختلف پايش امنيت غذا و تغذيه، مدل مفهومي ي ساير كشورها در ايجاد سامانه و مدلتون، با بررسي تجربهي اول پس از بررسي مدر مرحله
ي بعد فلوچارت سامانه ملي پايش امنيت غذا و تغذيه، تعريف شد و بر اساس در مرحله. هاي آن تعيين گرديدپايش امنيت غذا و تغذيه و زيرساخت

امنيت غذا و تغذيه از آخرين اطالعات مركز آمار ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آن كليه اطالعات مرتبط با 
. هاي ذيربط دريافت گرديداي و صنايع غذايي كشور و ساير سازمانجهادكشاورزي، وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي، انستيتو تحقيقات تغذيه

ريزي و اقتصاد كشاورزي هاي برنامهاهبردي با استفاده از نظرات كارشناسان و مديران مسسه پژوهشها طي جلسات كميته رپس از بررسي داده
وزارت جهادكشاورزي، پژوهشكده پدافند غيرعامل جهادكشاورزي، دفتر يارانه در وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، دفتر بحران و مناطق 

  .ها انتخاب شدند اي و صنايع غذايي كشور به روزترين دادهتحقيقات تغذيهو انستيتو ) ره(محروم كميته امداد امام خميني 
اي مرتبط با امينت غذايي از جمعيتي، بهداشتي و تغذيه هاي كشاورزي، اقليمي، اقتصادي، براي بررسي و تعيين الگوهاي استاني در زيرساخت

هاي كشاورزي، اقليمي، اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و ر روي زيرساختپس از انجام تحليل عاملي ب  .مدل آناليز تحليل عاملي استفاده شد
-متغير در حيطه 119ها از در اين تجزيه تحليل. ها تعيين گرديداي مرتبط با امنيت غذايي، چهارالگوي تقسيم بندي براي امتيازدهي به استانتغذيه

است كه از اي مربوط به امنيت غذايي استفاده شدهمعيتي، بهداشتي و تغذيههاي كشاورزي، اقليمي، اقتصادي، جهاي مختلف مربوط به زيرساخت
، )هزارتن(توليد گوشت، شير، مرغ و تخم مرغ : اين متغيرها عباتند از. متغير در الگوها داراي همبستگي تشخيص داده شدند 55آن ميان تنها 

هاي زيرزميني، نرخ باسوادي نقاط شهري به مساحت استان، منابع آبتراكم نسبي جمعيت، نرخ مشاركت اقتصادي استان، نسبت اراضي كشور 
تولد زنده، اميد زندگي زنان و مردان، ابتال  1000سال در  5و روستايي، ميزان باروري كلي، رشد جمعيت، بعد خانوار، ميزان مرگ كودكان زير 

دقيقه ورزش در روز، مصرف  10بدني، درصد افراد با حداقل ه تودهبه بيماري، درصد تغذيه كودكان با شير مادر تا يك سالگي، ميانگين نماي
و بيشتر، شيوع كم وزني،الغري % BMI 95و كمتر، درصد دانش آموزان با % BMI 5آموزان با دخانيات، درصد حاملگي ناخواسته، درصد دانش

 ها و قند و شكر،ها، شير و لبنيات، چربي و روغنگوشت ها،ها، ميوه سبزي ميانگين مصرف نان و غالت، سال،5و كوتاه قدي در كودكان زير 

نياز روزانه، درصد افراد با دريافت % 70كمتر از  /Aويتامين  /Cويتامين  /B1 /B2/B3ويتامين/ آهن/ كلسيم/پروتئين/درصد افراد با دريافت انرژي 
سال،  10تا  8آموزان گرم در هنگام تولد، درصد شيوع گواتر در دانش 2500انرژي روزانه، درصد نوزادان با وزن زير % 120انرژي بيشتر از 

آموز به معلم، ني ساالنه يك خانوار، نسبت دانشهاي خوراكي و دخاهزينههاي بهداشتي يك خانوار شهري، ينهميانگين ارتفاع بارش، متوسط هز
گوشت مرغ در بازار /تخم مرغ / گوشت گوسفند/ هزار نفر،ميانگين قيمت گوشت گاو 100تعداد تخت مؤسسات درماني فعال به ازاي هر 

روستايي و نسبت جمعيت / يها در طبقه متوسط شهرآزاد، سطح زير كشت ديم در استان، ضريب محروميت استان،هزينه خوراك به كل هزينه
پس از درصدبندي . ي بعد ميانگين هر استان به دست آمدامتياز هر استان در هر يك از الگوها محاسبه شد و در مرحله.  شهري به روستايي

و بسيار ناامن غذايي توزيع  نسبتاً امن غذايي، نسبتاً ناامن غذايي، ناامن غذايي ها در شش گروه بسيار امن غذايي، امن غذايي،  امتيازها، استان
  .باشد مي صفحه بعدنتيجه به شرح جدول . شدند
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از روش ديگري به نام روش نمايه توسعه ) ها از نظر امنيت غذايي استبندي استانكه روشي متداول براي طبقه(عالوه بر روش آناليز تحليل عاملي 
-با استفاده از روش. به دست آمد) r=0/8(ي دو روش همخواني بسيار باالي نتايج در مقايسه. استفاده شدها بندي استاننيز براي طبقه 28انساني

ي تامين متغير به دست آمد كه در سه حيطه 23ها روي بندي استاني امنيت غذايي بااستفاده از رتبههاي آماري، مدل نهايي براي استخراج نمايه
  .مت يا بهره مندي از غذاي خورده شده محاسبه شدغذا، توان اقتصادي و تأمين سال

دهد كه هاي اين پژوهش نشان مييافته. هاي خانوار ارائه شده استهاي خوراك نسبت به كل هزينهي بعد نتايج مربوط به بررسي هزينهدر مرحله
هم چنين، دركم درآمدترين . بوده است% 37و% 23ي طبقات شهري و روستايي  به ترتيب ها در همهسهم مخارج خوراك نسبت به كل هزينه

درحالي كه در طبقات كم درآمد روستايي تقريباً در تمام . درآمد مردم صرف غذا شده است% 30استان كشور باالتر از 20طبقات شهري در 
ها همچنان بيش  در نيمي از استان حتي در طبقات پردرآمد روستايي، تقريباً. ها ي خانوار صرف خوراك شده است ها بيش از يك سوم هزينه استان

  .از يك سوم  هزينه خانوار صرف هزينه غذا شده است
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
28 Human Development Index 

 

 



 
  36  

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

29در خصوص تغذيهي رده هاي مختلف خانوارهاي شهري و روستايي و كاركنان بهداشتبررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مروري بر نتايج ) 5
 

ي بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مطالعه
خانوارهاي شهري و روستايي و كاركنان بهداشتي 

هاي مختلف در خصوص تغذيه كه توسط دفتر رده
بهبود تغذيه جامعه و با همكاري پژوهشكده غدد 

ريز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  متابوليسم و درون
بهداشتي درماني تهران با هدف تعيين آگاهي، نگرش و 

- سطح استانعملكرد خانوارها در خصوص تغذيه در 

-هاي كشور؛ و كاركنان سطوح مختلف بهداشتي
هاي علوم درماني در خصوص تغذيه در سطح دانشگاه

طراحي و  و به منظور 1390پزشكي كشور در سال 
جهت ارتقاي فرهنگ و سواد ثر ؤمت مداخالاجراي 

واحد آماري در سطح . اي خانوارها انجام شد تغذيه
ي سال كه وظيفه 15مادرخانوار يا هر فرد باالي (هاي سراسر كشور كن در مناطق شهري و روستايي استانخانوارها شامل خانوارهاي عادي سا

اي شاغل درماني تغذيه -دهنده خدمات بهداشتيو در سطح كاركنان بهداشتي، سطوح مختلف ستادي تغذيه و ارايه) طبخ غذا را بر عهده داشت
مسؤول تغذيه در ستاد معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي، مربي آموزشگاه بهورزي،  كارشناس(هاي علوم پزشكي در سطح دانشگاه

كارشناس مسؤول تغذيه يا بهداشت خانواده در مركز بهداشت شهرستان، پزشك و كارشناس مركز بهداشتي درماني شهري و مركز بهداشتي 
  .بودند) ه بهداشتدرماني روستايي، كارشناس و كاردان پايگاه شهري و بهورز خان

با اندازه  30اي مرحله  اي يك گيري از نوع خوشه نمونه. گيري در سطح خانوارها به صورت نمونه نمايانگر استاني انجام گرفت در اين مطالعه نمونه
هاي كشور و در  استان نفري در هر يك از 8خوشه  57نفر يعني  456حجم نمونه در سطح خانوارها در هر استان برابر با  .هاي برابر بود خوشه

كارشناس مسؤول تغذيه در ستاد معاونت «در رده : گيري در سطح كاركنان به سه روش كلي زير انجام شد نمونه. باشد نفر مي 14336مجموع 
يه يا كارشناس مسؤول تغذ«و » مربي آموزشگاه بهورزي«رده  2، در 31گيري از نوع سرشماري نمونه» امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

پزشك و كارشناس «: رده ديگر شامل 2در سطح كشور، در  32گيري از نوع تصادفي منظم نمونه» بهداشت خانواده در مركز بهداشت شهرستان
اي از نوع  گيري چند مرحله نمونه»  كارشناس و كاردان پايگاه شهري و بهورز خانه بهداشت«و » مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي

هاي مورد نياز در سطح  داده. نفر مورد بررسي قرار گرفتند 473در مجموع تعداد . در سطح هر استان بود 33بندي شده و منظم قهتصادفي طب
هاي پزشك و كارشناس،  و با انجام مصاحبه پرسشگران طرح، و در سطح كاركنان بهداشتي رده 34اي ساختار يافته خانوارها از طريق پرسشنامه

  : ها در دو سطح خانوار و كاركنان بهداشتي به شرح زير استي يافتهخالصه. خودايفاء صورت پذيرفت اي براساس پرسشنامه
  

                                                           
29 NUTRIKAP 
30 Single-stage Cluster Sampling 
31 Census 
32 Systematic random sampling 
33 Multi-stage Stratified-systematic random sampling 
34 Structured Questionnaire 
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        ::::در سطح خانوارهادر سطح خانوارهادر سطح خانوارهادر سطح خانوارها     ����
  .شناسندهاي اصلي غذايي مي از افراد، ميوه ها را به عنوان گروه% 42تنها  �
  .آگاهي دارندها در دريافت فيبرغذايي،  ها و سبزي از افراد از نقش ميوه  %19و % 10تنها  �
  .ها در دريافت امالح آگاهي دارندها از نقش سبزي آن% 22ها و  افراد نقش ميوه% 16فقط  �
 .به عنوان منبع پروتئين آگاهي دارند» تخم مرغ«ها از نقش  آن   %30و » شير و لبنيات«افراد از نقش % 20فقط  �

  .اسندشناز افراد سويا را به عنوان منبع تأمين پروتئين مي% 40تنها  �
 .دانند را به عنوان مضرترين روغن خوراكي براي سالمت مي» روغن حيواني«از افراد  %34تنها  �

 %).20كمتر از (باشد بسيار اندك مي» روي«آگاهي خانوارها در مورد منابع تأمين  �

  .نددان را به عنوان بهترين راه پيشگيري از گواتر مي» استفاده از نمك يددار« از خانوارها% 42تنها  �
هاي غيرواگير مثل سرطان،  پيشگيري از بيماري«از نقش آن در % 25آگاهي دارند و كمتر از » مفهوم فيبرغذايي«به  از خانوارها، % 12تنها  �

 .اطالع دارند» چاقي و اضافه وزن

 .آگاه هستند» بين رفتن ميناي دنداناز «و » بي اشتهايي و سوءتغذيه«بر » هاي گازدار نوشابه«ر  أثي از خانوارها از ت% 11و % 18به ترتيب  �

هاي  هاي غيرواگير مثل بيماري در ابتال به بيماري» )فست فود(مصرف بيش از حد غذاهاي آماده و سريع «رات  أثي آگاهي خانوارها از ت �
  .باشدمي% 32و در مورد چاقي واضافه وزن % 20هاي كبدي كمتر از  سرطان و بيماري  عروقي،- قلبي

  .خانوارها از مفيد بودن نور مستقيم آفتاب براي كودكان اطالع دارنداز % 68تنها  �
  .اي نان سبوس دار و سفيد آگاهي دارنداز خانوارها از تفاوت ارزش تغذيه % 64 �
  .نگرش نامطلوب داشتند و يا نظري نداشتند» مصرف لبنيات پرچرب«از خانوارها در مورد  29% �
  .هاي گازدار آگاهي دارندوشابهخانوارها از مضر بودن مصرف ن% 60تنها  �
  .را براي كاهش وزن مفيد مي دانستند» حذف يك وعده غذايي«   از خانوارها% 41 �
  .از خانوارها از متفاوت بودن ارزش غذايي گوشت و قارج آگاهي داشتند% 26تنها  �
  .كننداز خانوارها از لبنيات محلي تغذيه مي 38% �
  .كننداز آنها به صورت روزانه از شير،ماست يا پنير استفاده مي% 26ميوه و سبزي تازه و  از خانوارها به صورت روزانه %26تنها  �
  .كننداز خانوارها براي پخت و پز از روغن نباتي جامد استفاده مي% 31 �
  .كننداز خانوارها براي سرخ كردن از روغن مخصوص سرخ كردن استفاده مي% 55تنها  �
  .كنند دهنده براي ساالد استفاده مي به عنوان طعم» هاي آماده ا سسسس مايونز ي«از خانوارها از  40% �
زدايي بامايع ظرفشويي، ضدعفوني با  انگل شستشو با آب، (گانه  4از خانوارها براي شستشوي سبزي خوردن تمام مراحل % 5تنها  �

  .دهند را انجام مي) پركلرين، شستشوي مجدد با آب
  .كنند آن را سرخ مي  پياز و حتي سبزي،  از كدو و بادمجان، سيب زميني،خانوارها براي استفاده % 50بيش از  �
  .كنندكنند و يا اصال استفاده نميد به طور نامرتب و گاهگاه استفاده مي-سال از قرص كلسيم 50هاي باالي از خانم% 79 �
  .كنند ميهاي آهن هيچگاه و يا به طور نامرتب و گاهگاه استفاده خانم هاي باردار از قرص% 45 �
  .كنندماهه تا دوساله از مكمل آهن هيچگاه و يا به طور نامرتب و گاهگاه استفاده مي 6كودكان % 33 �
  .ي نگهداري صحيح نمك يددار آگاهي دارنداز خانوارها از نحوه% 35تنها  �
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  ). مصرف نمكدان سر سفره(از خانوارها هميشه و يا گهگاهي بر سر سفره نمكدان دارند % 77 �
  .اندي دريافت آموزش تغذيه صحيح را از صدا و سيما و جرايد و مطبوعات اعالم كردهخانوارها نحوه از 62% �
هاي  اصول و روش«و » روش صحيح پخت و نگهداري غذاها«هاي تغذيه را  از خانوارها موضوع ارجح جهت دريافت آموزش% 56 �

  .اند عنوان كرده» صحيح تغذيه
        ::::درمانيدرمانيدرمانيدرماني- - - - در سطح كاركنان بهداشتيدر سطح كاركنان بهداشتيدر سطح كاركنان بهداشتيدر سطح كاركنان بهداشتي    ����
  .كاركنان در مورد از نياز به مصرف پنج گروه اصلي غذايي در رژيم غذايي روزانه آگاهي دارند% 44تنها  �
  .كاركنان از منابع پروتئين گياهي آگاهي دارند% 38تنها  �
  . واحد سبزي آگاهي دارند 3- 5كاركنان به دريافت روزانه % 44واحد ميوه و  2-4كاركنان به دريافت روزانه % 41 �
  .دانندكاركنان استاندارد مطلوب اسيدهاي چرب ترانس و اشباع در روغن هاي خوراكي را مي% 10تنها  �
  .و نيز سلنيوم آگاهي دارند Eو  Aكاركنان از نقش آنتي اكسيداني ويتامين هاي % 45 �
  ه با منابع گياهي آگاهي دارندكاركنان از نقش گوشت مرغ به عنوان منبع خوب آهن هم در مقايس% 47 �
 .كنندهاي مناسب مياي كه توانايي تحمل قطره آهن را ندارد، توصيهماهه 18كاركنان به كودك % 35تنها  �

 .كننداشاره مي فودها مشكل زا نبودن مصرف به ندرت فستكاركنان به % 40 �
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  مروري بر مطالعه تعيين سبد غذايي مطلوب ) 6

تدوين  »مابا«كه در طرح  غذايي مطلوبي سبد. مطرح شد در طرح مابا و  1367در سال  كشوردر بحث در مورد سبد مطلوب غذايي و تدوين آن 
الگوي مصرف . و الگوي مصرف مديترانه اي تدوين شد) نياز به مواد مغذي (اي سلولي  شد با درنظرگرفتن الگوي مصرف جاري، نيازهاي تغذيه

اي و صنايع غذايي كشور، سبد غذايي  دست آمده از بررسي الگوي مصرف غذا در كشور توسط انستيتو تحقيقات تغذيهه اية اطالعات ببرپ جاري 
اي و صنايع غذايي  خانوار توسط مركز آمار ايران و طرح امنيت غذايي خانوار در استان تهران توسط انستيتو تحقيقات تغذيه خانوار براساس هزينة

هاي سازمان بهداشت جهاني در زمينة نياز به مواد مغذي و نيز، كاهش مصرف قند و شكر و چربي و افزايش  عالوه، توصيهه ب. عيين شدخانوار ت
در طرح مابا سبد غذايي مطلوب براساس الگوي مصرف واقعي خانوارهاي كشور به گونه اي . مصرف ميوه وسبزي و فيبر، نيز درنظرگرفته شد

  :دو هدف كلي را برآورد -فكيك شهر و روستا در سطوح ملي و منطقه ايتدوين شد كه به ت
        ؛؛؛؛اياياياي    و پيشگيري از كمبودهاي تغذيهو پيشگيري از كمبودهاي تغذيهو پيشگيري از كمبودهاي تغذيهو پيشگيري از كمبودهاي تغذيه) ) ) ) B2و ويتامين و ويتامين و ويتامين و ويتامين     Aپروتئين، كلسيم، ويتامين پروتئين، كلسيم، ويتامين پروتئين، كلسيم، ويتامين پروتئين، كلسيم، ويتامين     ((((مين انرژي و مواد مغذي كليدي مين انرژي و مواد مغذي كليدي مين انرژي و مواد مغذي كليدي مين انرژي و مواد مغذي كليدي أأأأتتتت    ))))الفالفالفالف    

   ....هاي مرتبط با رژيم غذاييهاي مرتبط با رژيم غذاييهاي مرتبط با رژيم غذاييهاي مرتبط با رژيم غذايي    پيشگيري از بيش خواري و كاهش احتمال بيماريپيشگيري از بيش خواري و كاهش احتمال بيماريپيشگيري از بيش خواري و كاهش احتمال بيماريپيشگيري از بيش خواري و كاهش احتمال بيماري    ))))بببب
 غذايياي، شناخت سبدهاي  شناخت الگوي مصرف غذا و مشكالت و كمبودهاي تغذيه طراحي سبد غذايي مطلوب شاملطورخالصه روش ه ب

المللي و  ها و استانداردهاي بين مطلوب موجود، و طراحي و ارزشيابي سبدهاي مطلوب كف و سقف، براساس الگوهاي مطلوب موجود و توصيه
از نياز مواد مغذي % 80هدف اين بود كه سبد كف انرژي مورد نياز و حداقل . بود ...)ژيم غذايي مديترانه ايويژه ره ب (الگوهاي مطلوب 

به سخن ديگر، هدف از سبد غذايي . مين كندأمواد مغذي كليدي را نيز در سطح مطلوب ت ، كليدي و سبد سقف عالوه بر تامين انرژي مورد نياز
سبد غذايي كف . بود) هم جنبه كمي و هم جنبه كيفي(مين سيري سلولي أو هدف از سبد سقف ت) كميجنبة ( يمين سيري شكمأمطلوب كف ت

  .كردند مين ميأكيلوكالري را ت 2400 - 250و  2240 - 2300ترتيب، ه و سقف، ب
كيلوكالري براي هر فرد به  2000نشان داد كه دسترسي سرانه انرژي روزانه از ) طرح مابا( 1376نتايج حاصل از مطالعه سبد غذايي  درسال 

درصد نياز  90دسترسي به كمتر از (درصد خانوارها در ناامني غذايي بودند  20با اين وجود . كيلوكالري براي هر فرد رسيده است 3000
ايي مشكل زيادي در كيفيت غذ). درصد نياز روزانه 80دسترسي به كمتر از (درصد  خانوارها نيز دچارناامني شديد غذايي  بودند  11و ) روزانه

كردند، اين ميزان براي ويتامين آ و ريبوفالوين به  درصد كلسيم مورد نياز روزانه را دريافت مي 80درصد خانوارها كمتر از  30: جمعيت دارد
 .درصد بود 70درصد و  46ترتيب 

اين . اي و صنايع غذايي كشور تدوين شدقات تغذيهبه سفارش دفتر بهبود تغذيه جامعه توسط انستيتو تحقي 1383سبد غذايي مطلوب دوم درسال 
سبد توسط اقتصاددانان با روش اقتصادسنجي و با در نظرگرفتن بودجه خانوار، فرهنگ و رفتارهاي غذايي و نيازهاي توصيه شده مواد مغذي 

ها، گوشت قرمز، ها، سبزي سيب زميني، ميوه نان، برنج، ماكاروني، حبوبات،: ماده غذايي در نظر گرفته شده عبارتند از 14. كليدي تدوين شد
هاي موادغذايي و درآمد در اين مطالعه تأثير تغييرات قيمت. هاي جامد و قند و شكرروغن  هاي مايع،لبنيات، روغن  گوشت سفيد، تخم مرغ،

  .كننده بر تقاضاي موادغذايي سبد نيز بررسي گرديد مصرف
المللي براي كل هاي بين، با توجه به نيازهاي انرژي و موادمغذي كليدي و استانداردها و توصيه1391سومين سبدغذايي مطلوب غذايي در سال 

هاي در تدوين اين سند از اطالعات مربوط به توليد و عرضه غذا از ترازنامه. جنسي مختلف تدوين شد -هاي سنيجمعيت ايران و به تفكيك گروه
اين سبد نياز به انرژي، پروتئين و موادمغذي كليدي، به . استفاده شد 1390ي ايراني در سال و الگوي مصرف خانوارها 1388-1381غذايي 

سازي موادخوراكي  كنند كمبود اين دو ماده مغذي از راه غني كنندگان اين سبد توصيه مي تدوين. كندجز كلسيم و آهن را به طور كامل تأمين مي
  .و مكمل ياري فراهم گردد
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  ؟ اجرا است ه مداخالتي براي ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي در حالدر حال حاضر چ)7

 پزشكيپزشكيپزشكيپزشكي    اي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزشاي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزشاي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزشاي دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش    هاي جاري و توسعههاي جاري و توسعههاي جاري و توسعههاي جاري و توسعه    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه) ) ) ) الفالفالفالف

        

دي
ر   ف

زمان   نام برنامه

  شروع

  مستندات  وضعيت كنوني برنامه

  كشوري  ارزشيابي  پايلوت

1  

  :بهبود وضع تغذيه كودكان زير شش سالبرنامه 
 هاي ادغام يافته كودك سالم و مانا برنامه �

  
پروژه مداخالت همه جانبه بهبود تغذيه و رشد كودكان در  �

 استان هاي محروم

 
  تغذيه اي كودكان سالم و مبتال به سوء ادغام مراقبت تغذيه �

1379       
 )ANIS( 1377نتايج بررسي تن سنجي كودكان  �

 استان 3پايلوت طرح مشاركتي كاهش سوءتغذيه در گزارش  �

  گزارش عملكرد ساليانه �

  پروپوزال اجراي طرح �       1391

1391        
اي كودك مبتال به سوءتغذيه شديد، پروپوزال  راهنماي مراقبت تغذيه �

  اجراي 

2  

  :ها برنامه پيشگيري و كنترل كمبود ريزمغذي
ناشي ازكمبود  برنامه كشوري پيشگيري و كنترل اختالالت �

 يد

  
ها در مصرف كنندگان  پيمايش ملي تعيين وضعيت ريزمغذي �

 هاي سني مختلف گروه

 
 

هاي  در گروه) روي و ويتامين د(هاي مكمل ياري  برنامه �
 هدف

 
 پايلوت غني سازي آرد با روي �

هاي آهن  پايلوت غني سازي ميان وعده دانش آموزي با ريزمغذي
يلوت غني سازي ميان وعده ،   پا1382وويتامين  آ درسال 

، ايلوت غني 1388ها روي درسال  آموزي با ريزمغذي دانش
و برنامه غني  1390سازي شير  مدرسه با ويتامين د درسال 

و درحال  1380سازي آرد با آهن واسيد فوليك، پايلوت در سال 
  .حاضر كشوري

1370        

و گزارشات شيوع گواتر و وضعيت  1368گزارش شيوع گواتر  �
 )1386، 1380، 1373(سال  5هاي يددار هر  نمك

 آموزان گزارش وضعيت ساليانه يد ادرار دانش �

دستورعمل اجرايي پايش برنامه پيشگيري وكنترل اختالالت ناشي از  �
  كمبود يد

  ها، گزارش پيشرفت طرح پرسشنامهپروپوزال طرح،  �        1390

1390        
 »د«شير مدرسه با ويتامين سازي  پروپوزال اجراي طرح اثربخشي غني �

  گزارش اوليه طرح �

  پيش نويس پروپوزال اجراي طرح �        1391

3  

  : آموزان برنامه ارتقاي سطح سالمت دانش
 مكمل ياري هفتگي آهن �

 

  بررسي اثربخشي برنامه مكمل ياري آهن در دانش آموزان �

1380        
 1380ها  گزارش بررسي وضعيت ريزمغذي �

 1379آهن ياري در ساوجبالغ گزارش پايلوت برنامه  �

  هاي كشور گزارش پوشش برنامه در استان �

  پيش نويس پروپوزال اجراي طرح �        1391

  هاي شايع پروتكل استاندارد مشاوره تغذيه و رژيم درماني در بيماري �        1382  برنامه تغذيه باليني  4
 سيستم سورويالنس غذا و تغذيهاندازي  راهنماي راه �        1389  برنامه سورويالنس غذا و تغذيه  5

6  
ادغام برنامه كنترل و پيشگيري از اضافه وزن و چاقيدر گروه هاي سني 

 مختلف در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور
1390        

 راهنماي پيشگيري و كنترل اضافه وزن و چاقي �

  هاي پايلوت پيش پروپوزال اجراي برنامه در استان �

7  

  :اصالح الگوي مصرفاستقرار برنامه جامع 
 هاي آن، ميوه و سبزي اصالح الگوي مصرف شير و فرآورده �

 
تدوين و توسعه برنامه جامع توليد و ترويج محصوالت غذايي  �

  حامي سالمت
 

 پروژه آزمايشي كاهش مصرف نمك �

  برنامه بهبود تغذيه درمراكز جمعي �

  
1390  

      
 هاي آن فرآوردهپيش نويس برنامه پنج ساله اصالح الگوي مصرف شير و  �

 گزارش اولين جشنواره ملي شير و سالمت �

        1391  قطعنامه اولين جشنواره ملي شير و سالمت �

1390        
 راهنماي حمايت خواهي كاهش مصرف نمك �

  گزارشات بازنگري استاندارد نمك در محصوالت غذايي �

  دستور عمل تغذيه در مراكز جمعي �        1387

8  

  :اي جامعه و سواد تغذيه برنامه ارتقاي فرهنگ
آموزشي ارتقاي سطح فرهنگ و سواد هاي  اجراي طرح �

 اي جامعه و كاركنان از طرق مختلف تغذيه

هاي هدفمند آموزش تغذيه در  تقويت و توسعه برنامه �
 هاي عمومي به ويژه صدا و سيما رسانه

 

  هاي ديجيتالي آموزش تغذيه استقرار سامانه برنامه �

1379       
 اي تغذيه در سطح كشور بسيج آموزشي يك هفته 2گزارش  �

 هاي آموزشي تهيه شده بسته �

  هاي آموزشي كاركنان كارگاه �

  تيزرهاي آموزشي و مطالب آموزشي درج شده در جرايد �       1380

1390        
 اي افزارهاي تغذيه نرم �

  اي هاي يارانه بازي �

  اي و سامانه ناامني غذا پذيري تغذيه گزارش اولين نقشه آسيب �        1386  برنامه امنيت غذايي  9
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 پذيري و ناامني غذايي كشور نقشه آسيب  -

 

  مديريت تغذيه در بحران  -
        

 دستورعمل اجرايي �

  جزوه آموزشي �

برنامه بهبود تغذيه ميانساالن سالمندان   10  
1388        

 راهنماي آموزشي تغذيه ميانساالن �

 وضعيت تغذيه ميانساالنفرم ارزيابي  �

  كتاب تغذيه سالمندان �
 برنامه بهبود تغذيه مادران باردار وشيرده  11

 
 

 
1383        

 مادران باردارگيري  وزن راهنماي �

 راهنماي نيازهاي تغذيه دوران بارداري و سيردهي �

 گزارش عملكرد توزيع سبد غذايي �

 نامه مشترك با بنياد علوي تفاهم �

  سبد غذايي گزارش طرح ارزيابي توزيع �

 

        ))))1385138513851385- - - - 1391139113911391سال سال سال سال ((((هاي بودجه دفتر بهبود تغذيه جامعه هاي بودجه دفتر بهبود تغذيه جامعه هاي بودجه دفتر بهبود تغذيه جامعه هاي بودجه دفتر بهبود تغذيه جامعه     روند تغييرات رديفروند تغييرات رديفروند تغييرات رديفروند تغييرات رديف) ) ) ) بببب
 

  
  سال

هاي  بيماري( 30329برنامه  12900012رديف   )امنيت غذا و تغذيه( 30305برنامه  12900010رديف 
  )خاص، قلبي عروقي و ديابت

كل بودجه تخصيص يافته به 
وزارت بهداشت از محل 

  اين رديف

بودجه تخصيص يافته به 
  دفتر از محل اين رديف

كل بودجه تخصيص يافته به 
وزارت بهداشت در اين 

  رديف

بودجه تخصيص يافته 
به دفتر از محل اين 

  رديف
1385138513851385        6000600060006000        6000600060006000        ----        ----        

1386138613861386        6000600060006000        6000600060006000        ----        ----        
1387138713871387        26100261002610026100        6100610061006100        4000400040004000        ----        
1388138813881388        26100261002610026100        6100610061006100        29000290002900029000        ----        
1389138913891389        30100301003010030100        6900690069006900        14500145001450014500        14500145001450014500        
1390139013901390        33964339643396433964        13946139461394613946        14500145001450014500        14500145001450014500        
1391139113911391        35643356433564335643        14225142251422514225        15225152251522515225        15225152251522515225        

  

        ))))سازمان غذا و داروسازمان غذا و داروسازمان غذا و داروسازمان غذا و دارو((((مداخالت ايمني غذايي مداخالت ايمني غذايي مداخالت ايمني غذايي مداخالت ايمني غذايي ) ) ) ) جججج
        ::::اي سازمان غذا و دارو در حيطه نظارت بر مواد خوراكي و آشاميدنياي سازمان غذا و دارو در حيطه نظارت بر مواد خوراكي و آشاميدنياي سازمان غذا و دارو در حيطه نظارت بر مواد خوراكي و آشاميدنياي سازمان غذا و دارو در حيطه نظارت بر مواد خوراكي و آشاميدني    هاي توسعههاي توسعههاي توسعههاي توسعه    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    ����

 اندازي سامانه شبكه ملي پايش غذا راه .1

 هاي محصول نهايي توليدكننده مواد خوراكي آشاميدني بر اساس وضعيت فني، بهداشتي، توليد و ويژگيبندي كارخانجات  درجه .2

 الصاق برچسب اصالت و سالمت كاال بر روي محصوالت خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي وارداتي به جهت مبارزه با قاچاق .3

در محصوالت ) ها و آنتي بيوتيك ها هورمون  هاي فلزي، تي، آاليندهآفالتوكسين سموم آفات نبا(كاهش ميزان عوامل خطرزاي شاخص  .4
؛ هدف گذاري در اين برنامه كاهش در سطح )اي، محصوالت لبني محصوالت گلخانه گندم، برنج و پسته،(غذايي و محصوالت كشاورزي

 .درصد سال پايه تا پايان برنامه است 10عرضه به ميزان 

  35ش محصوالت غذايي، آرايشي و بهداشتي در سطح عرضهاندازي برنامه كنترل و پاي راه .5

 سازي اجباري و اختياري مواد غذايي و آشاميدني هاي غني انجام طرح .6

هاي مرتبط عبارت است از كاهش شيوع و كمبود  گذاري در اين حيطه توسط دفتر بهبود تغذيه جامعه وهماهنگي بخش هدف: توضيح
 درصد سال پايه تا پايان برنامه  5هاي سني به ميزان  در گروه) هاي آ و د تامينيد، آهن، روي و وي(هاي شايع  ريزمغذي

 بهبود نظام ثبت و بررسي گزارشات و شكايات مردمي در خصوص محصوالت غذايي و آشاميدني .7

 مصرف خانوارهاي خوراكي  هاي گوشتي و لبني، نان، روغن فرآورده محصول غذايي و آشاميدني شامل زيتون،  5ارتقاي سطح ايمني  .8

 هاي علوم پزشكي سراسر كشور  رساني غذا در دانشگاه گسترش واحدهاي اطالع .9

                                                           
35 Post Marketing Survey (PMS) 
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        ::::هاي جاري سازمانهاي جاري سازمانهاي جاري سازمانهاي جاري سازمان    اهم برنامهاهم برنامهاهم برنامهاهم برنامه �
 بررسي علمي و صدور مجوزهاي بهداشتي براي توليد و واردات مواد خوراكي و آشاميدني .1

 داروپايش و كنترل مواد خوراكي آشاميدني داراي مجوز بهداشتي از سازمان غذا و  .2

 هاي مديريت ايمني مواد خوراكي و آشاميدني آموزش و تشويق استفاده از سيستم .3

 هاي مواد خوراكي و آشاميدني هاي مديريت ايمني در كارخانه نظارت و پايش بر اجراي سيستم .4

 بررسي علمي و اعطاي گواهي نشان ايمني و سالمت به محصوالت خوراكي آشاميدني داراي شرايط ويژه .5

 شكايات مردمي در خصوص محصوالت خوراكي و آشاميدني رسيدگي به .6

 گيري و انجام اقدامات الزم در خصوص اجراي مصوبات شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور پي .7

 بررسي و پيشنهاد موارد الزم به منظور دستوركار شوراي عالي سالمت .8

 خطرزاي آنارتقاي كيفيت و ايمني مواد خوراكي آشاميدني و كاهش عوامل  .9

 هاي مواد خوراكي و آشاميدني و صدور مجوزهاي مربوطه بررسي علمي در خصوص افزودني .10

  36ايجاد سيستم اخطار سريع مواد غذايي نا سالم .11

 گذاري مواد غذايي بر اساس ضابطه موجود  پايش برنامه برچسب .12

   مداخالت بخش كشاورزي، صنعت و بازرگانيمداخالت بخش كشاورزي، صنعت و بازرگانيمداخالت بخش كشاورزي، صنعت و بازرگانيمداخالت بخش كشاورزي، صنعت و بازرگاني) ) ) ) دددد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
36 Rapid Alert for Food 
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  ؟كند اسناد باالدستي چگونه از ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي حمايت مي )8
  

  عبارات عنوان سند رديف

1  
 .كارگيري و بسيج كليه امكانات موجود آغاز نمايند  نهضت احيا وگسترش فرهنگ بهداشت و طب پيشگيري را با به • مقام معظم رهبري

  .هاى مختلف ى در دستگاهيهاى گوناگون اجرا ريزى قرار بگيرد، هم در برنامه ويژه ى پنجم بايد مورد توجه ى سالمت، هم در برنامه لهأمس •

2  
و   تغذيهتغذيهتغذيهتغذيه        هايهايهايهاي        در زمينهدر زمينهدر زمينهدر زمينه        محروميتمحروميتمحروميتمحروميت        هر نوعهر نوعهر نوعهر نوع        ساختنساختنساختنساختن        برطرفبرطرفبرطرفبرطرفو رفع فقر و   ايجاد رفاه  جهت  ضوابط اسالمي  بر طبق  و عادالنه  اقتصاد صحيح  ريزي  پي  )12بند  3اصل  • قانون اساسي

  براي  الزم  و امكانات  و پرورش  ، آموزش ، درمان ، بهداشت ، پوشاك خوراكخوراكخوراكخوراك،  مسكن:  اساسياساسياساسياساسي        نيازهاينيازهاينيازهاينيازهاي        مينمينمينمينأأأأتتتت1بند  43اصل .  بيمه  و تعميم  ر و بهداشتو كا  مسكن
  ....    همههمههمههمه        برايبرايبرايبراي  خانواده  تشكيل

3  
1404انداز  چشم برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و هاي  ، تأمين اجتماعي، فرصتامنيت غذاييامنيت غذاييامنيت غذاييامنيت غذايياز سالمت، رفاه،  برخورداربرخورداربرخورداربرخوردار • 

  .مند از محيط زيست مطلوب بهره

4  
هاي كلي نظام در  سياست

انداز چشم  
پذير و تحقق  هاي آسيب بدني، رفع فقر و حمايت ازگروه ، تربيتامنيت غذاييامنيت غذاييامنيت غذاييامنيت غذاييبهبود كيفيت زندگي، سالمت،  -12قسمت ب امور اجتماعي، سياسي، دفاعي بند  •

 عدالت اجتماعي

  كشاورزي نسبي در توليد محصوالت ودكفاييخبا تأكيد بر  تأمين امنيت غذايي كشورتأمين امنيت غذايي كشورتأمين امنيت غذايي كشورتأمين امنيت غذايي كشور   -32قسمت ج امور اقتصادي  •

5  

هاي كلي نظام در  سياست
مصوبه (بخش كشاورزي 

مع مج 84يازده تير ) 

، اصالح و بهينه نمودن سطح سالمت مواد غذاييسطح سالمت مواد غذاييسطح سالمت مواد غذاييسطح سالمت مواد غذايي    ييييارتقاارتقاارتقاارتقابا تكيه بر توليد از منابع داخلي و نيل به خودكفايي در محصوالت اساسي،  مين امنيت غذاييمين امنيت غذاييمين امنيت غذاييمين امنيت غذاييأأأأتتتت -2ماده  •
ها در جهت توليد و  از جمله هدفمند نمودن يارانه(هاي جديد  هاي نسبي و خلق مزيت الگوي مصرف و حمايت مؤثر از توليد و صادرات با توجه به مزيت

 ) اتصادر

وري،  ها، افزايش بهره حمايت مؤثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصالح نظام بازار محصوالت كشاورزي با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با ساير بخش - 7ماده •
هاي هاي هاي هاي     فرآوردهفرآوردهفرآوردهفرآوردهو  موادموادموادمواد    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت    بهبودبهبودبهبودبهبودكنندگان و  درآمد توليدكنندگان، منافع مصرف: مينأهاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصوالت اساسي، ت كاهش هزينه

  ....غذاييغذاييغذاييغذايي

6  
هاي كلي نظام اداري،  سياست .انداز و چشم هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشيهاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشيهاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشيهاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي    هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههماهنگي و تعامل اثربخش دستگاهكل نگري، همسوسازي، ) 14بند  • شوراي عالي اداري

  1/2/1389ابالغي 

7  
  وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي  15/04/1389ابالغي  هاي كلي اصالح الگوي مصرف سياست

 ...،جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذيرجويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذيرجويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذيرجويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير    ترويج فرهنگ صرفهترويج فرهنگ صرفهترويج فرهنگ صرفهترويج فرهنگ صرفهفردي، اجتماعي و سازماني،  اصالح فرهنگ مصرفاصالح فرهنگ مصرفاصالح فرهنگ مصرفاصالح فرهنگ مصرف) 1

  »مصرف نان« و» توليد و تبديل گندم به نان«از طريق ارتقا و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهاي  اصالح الگوي مصرف نان كشوراصالح الگوي مصرف نان كشوراصالح الگوي مصرف نان كشوراصالح الگوي مصرف نان كشور) 9
  و اصالحات بعدي آن 29/3/1334 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني   8

9  
  24/3/1350 مصوب قانون سازمان دامپزشكي كشور 

دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و  ين قانون سازمانهاي دامي به موجب ا و پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي مربوط به آنهاي مربوط به آنهاي مربوط به آنهاي مربوط به آن    تأمين بهداشت دام كشور و فرآوردهتأمين بهداشت دام كشور و فرآوردهتأمين بهداشت دام كشور و فرآوردهتأمين بهداشت دام كشور و فرآوردهبه منظور  – 1ماده 
  .گردد جايگزين اداره كل دامپزشكي مي

  1374.12.27قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي   10

11  
  14/8/1370 اي و صنايع غذايي كشور اساسنامه انستيتو تحقيقات تغذيه 

  ....سياست كلي دولت در امر غذا و تغذيهسياست كلي دولت در امر غذا و تغذيهسياست كلي دولت در امر غذا و تغذيهسياست كلي دولت در امر غذا و تغذيهتعيين خط مشي تحقيقاتي انستيتو با در نظر گرفتن  –الف   •

12  
قانون تشكيل وزارت جهاد  

  كشاورزي
6/10/1379  

كيفي كيفي كيفي كيفي     افزايش كمي وافزايش كمي وافزايش كمي وافزايش كمي ودر راستاي اصالح و بهسازي تشكيالت دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و  – 1ماده   •
  ...محصوالت كشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي،محصوالت كشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي،محصوالت كشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي،محصوالت كشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي،

13  
قانون نظام صنفي كشور 

24/12/1382  
 

را كه براي مصرف  ييييييييفهرست قيمت غذا و مواد غذافهرست قيمت غذا و مواد غذافهرست قيمت غذا و مواد غذافهرست قيمت غذا و مواد غذا–الف  :كميسيون نظارت مكلفند صاحبان اماكن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب – 16ماده   •
نرخ اغذيه و مواد نرخ اغذيه و مواد نرخ اغذيه و مواد نرخ اغذيه و مواد  –ب / .به مشتري تسليم دارند  هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب در برگه شود مشتريان ارايه مي

  .كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي غذائيغذائيغذائيغذائي
 21/2/1383اجتماعي ساختار نظام جامع رفاه و تأمينقانون    14

15  

نشان ايمني نامه اعطاي تصويب
به توليدكنندگان  و سالمت

برتر محصوالت غذايي و 
بهداشتي كشورشماره 

مورخ  161562
8/5/1386  

فرآورده بيشترين توجه را داشته باشند براساس  كه در محصوالت خود به مفاهيم سالمت و كيفيت به توليدكنندگان برتر محصوالت غذايي و بهداشتي كشور - 1 •
كنندگان و توليدكنندگان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  دستورالعملي كه با مشاركت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حمايت مصرف

 .گردد و سالمت اعطا ميگردد، نشان ايمني  پزشكي تهيه و توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابالغ مي

ـ موظفند در 1383قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـمصوب ) 160(اجرايي مشمول ماده   هاي كليه دستگاه - 2 •
تر از ده  هاي با اسيدچرب ترانس پايين روغنهاي داراي نشان استاندارد يا  فقط از روغنتهيه موادغذايي عرضه شده در واحدهاي غذاخوري تحت پوشش خود، 

به منظور اطمينان از سالمت ساير . باشد هايي غير از اين ممنوع مي و تهيه غذا با ويژگي هاي يددار تصفيه شده استفاده نمايند و همچنين از نمك%) 10(درصد 
دستورالعملي را با تأكيد بر سالمت غذا و تعادل آموزش پزشكي موظف است وزارت بهداشت، درمان و   هاي اجرايي مذكور، مواد غذايي عرضه شده در دستگاه

  .تهيه نمايد تركيب غذاي عرضه شده
  1390-1384مصوبات  شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي از سال  •  16

17  

قانون تشكيالت و وظايف 
وزارت بهداشت درمان و 

  آموزش پزشكي
3/3/1367  

  :مربوط به تعيين و اعالم استانداردهاي –11 •
  .خدمات بهداشتي، درماني، بهزيستي و دارويي–الف 

  .بهداشتي، آرايشي، آزمايشگاهي، تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي خوراكي، آشاميدني،خوراكي، آشاميدني،خوراكي، آشاميدني،خوراكي، آشاميدني،دارويي،  موادموادموادمواد–ب 
 .بهداشت كليه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط به خدمات و مواد مذكور در فوق –ج 
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  عبارات عنوان سند رديف

  :هاي مديد و لغو موقت يا دائم پروانهصدور، ت – 12 •
 .و بهداشتي و آرايشي مؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدنيمؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدنيمؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدنيمؤسسات توليد مواد خوراكي و آشاميدنيها و  مؤسسات پزشكي، دارويي، بهزيستي و كارگاه –الف  

آرايشي،  بهداشتي، خوراكي، آشاميدني،خوراكي، آشاميدني،خوراكي، آشاميدني،خوراكي، آشاميدني،تعيين ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداري، صدور، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر،  – 17 •
  .مذكور هاي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توانبخشي و نيز ارزشيابي، نظارت و كنترل ضوابط آزمايشگاهي و فرآورده

18  

  هاي اجرايي آن نامه و آيين9/10/1387ها  قانون هدفمند كردن يارانه
 ...،، شير، شكر، شير، شكر، شير، شكر، شير، شكرهدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغنهدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغنهدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغنهدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن.. .- 4ماده  •

 ...شود يارانه آرد ونان را به ميزاني كه در اليحه بودجه ساليانه مشخص ميپرداخت  - 5ماده  •

  ...تشويقي و حمايتي الزم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي هاي سياست...- 6ماده  •

19  

سند نقشه جامع علمي كشور 
  1389اسفند ماه 

  ايمني غذايي و امنيت غذاييايمني غذايي و امنيت غذاييايمني غذايي و امنيت غذاييايمني غذايي و امنيت غذايي) ج/ فناوري تغذيهفناوري تغذيهفناوري تغذيهفناوري تغذيه) ب/ استفاده از الگوهاي تغذيه بومياستفاده از الگوهاي تغذيه بومياستفاده از الگوهاي تغذيه بومياستفاده از الگوهاي تغذيه بومي) الف: هاي علم و فناوري كشور اولويت •
، مسكن، غذاغذاغذاغذاهاي علم و فناوري كه براي استقالل كشور و رفع نيازهاي اوليه جامعه شامل فرهنگ، سالمت،  حمايت از حوزه) 7در راهبرد كالن  8اقدام ملي  •

 . اند و ازدواج ضروري اشتغال

  و حفظ سالمت جامعه موادغذايي سالمموادغذايي سالمموادغذايي سالمموادغذايي سالممندي از  و پيشگيري، به منظور بهره هاي حوزه تغذيههاي حوزه تغذيههاي حوزه تغذيههاي حوزه تغذيه    ها و پژوهشها و پژوهشها و پژوهشها و پژوهش    توسعه آموزشتوسعه آموزشتوسعه آموزشتوسعه آموزش) 11در راهبرد  1اقدام ملي  •

20  
  1390سند نقشه علمي سالمت ارديبهشت 

بايست توسط  ، به عنوان يكي از الزاماتي كه براي تحقق اهداف اين نقشه مير سطح مليمات سالمت ددو خ    ))))مصرفمصرفمصرفمصرف    از توليد تااز توليد تااز توليد تااز توليد تا((((تدوين استانداردها و اعمال آن در خصوص سالمت مواد غذايي تدوين استانداردها و اعمال آن در خصوص سالمت مواد غذايي تدوين استانداردها و اعمال آن در خصوص سالمت مواد غذايي تدوين استانداردها و اعمال آن در خصوص سالمت مواد غذايي  •
  . ها و نهادهاي خارج از نظام سالمت انجام پذيرد شناخته شده است دولت و ساير سازمان

21  

  26/1/1391مورخ  47971ت /10362نقشه تحول نظام سالمت  تصويب نامه شماره 
  كاهش ناامني غذايي خانوار) 12كالن هدف 

 .مندي عادالنه از سبد غذايي و آشاميدني مطلوب ومكفي تأمين حق مردم در بهره) 9سياست 

 :هاي ملي برنامه

 مات بهداشتي، درماني وسازمان انتقال خون، ارايه خدكنترل دارو و غذاهاي تحقيقاتي، هاي آزمايشگاه هاي شبكه افزايي تجهيزات و ظرفيت هم: هاي كشور استقرار شبكه ملي آزمايشگاه •

 : ريزي براي امنيت غذا و تغذيه و تأمين ايمني غذا و تعيين استاندارهاي مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي گذاري، توليت و برنامه يكپارچگي سياست •

عادالنه سبد غذايي مطلوب و مواد غذايي سالم براي برخورداري تمامي افراد جامعه از غذاي مناسب و كافي، سازماندهي اجراي برنامه ملي ايمني غذا از مزرعه تا سفره، فراهمي امكان توزيع 
تقويت سيستم  واد غذايي اساسي، ايجاد وسيستم نظارت بر واردات، مراكز توليد، تهيه، نگهداري، توزيع و حمل و نقل موادخوراكي و آشاميدني، نظارت بر روند پايش و كنترل قيمت م

بر اساس استاندارد اعالم  )ها گذاري مواد غذايي و آشاميدني با تأكيد بر ميزان قند، نمك و چربي فرآورده خوداظهاري جهت نظارت بر مراكز عرضه مواد خوراكي و آشاميدني و ارتقاي برچسب
 شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

هاي عمومي به ويژه  هاي هدفمند آموزش تغذيه در رسانه اي جامعه وكاركنان از طرق مختلف،  تقويت و توسعه برنامه ارتقاي سطح فرهنگ و سواد تغذيه: اي طرح جامع ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه •
 ورد انتظار به تفكيك هر يك از مقاطع تحصيليصدا و سيما و گنجاندن آموزش تغذيه در آموزش و پرورش و آموزش عالي و تعيين حداقل دانش م

هاي نوين، ارتقاي  بازسازي يا جايگزيني تجهيزات فرسوده و استفاده از فناوري: سازي و ارتقاي استانداردهاي فرآورده ها و محصوالت غذايي و آشاميدني سازي طرح جامع بهينه طراحي و پياده •
ها و اجزاي زنجيره توليد غذا مانند  سازي فرآورده هاي زيست فناوري در توليد موادغذايي، غني المللي، توسعه روش دني بر مبناي استانداردهاي بينكيفيت استانداردهاي بومي موادخوراكي و آشامي

 . نيكها، طرح توليد غذاهاي فراسودمند و حمايت از توليد مواد غذايي ارگا سازي مواد غذايي با ريزمغذي ها، غني خاك كشاورزي با ريزمغذي

اي درمنطقه و ترويج استفاده از مواد غذايي و  اي آنها به منظور ترويج غذاهاي سنتي سالم و داراي ارزش تغذيه مطالعه و شناسايي غذاهاي سنتي و تعيين ارزش تغذيه: سازي سبد غذايي مطلوب بومي •
 آشاميدني با منشاء طبيعي

بندي واحدهاي توليدي مواد غذايي و آشاميدني و ارتقاي استاندارد آب آشاميدني  نشان ايمني و سالمت محصوالت غذايي و آشاميدني، درجهاعطاي : ارتقاي كنترل و پايش مواد غذايي و آشاميدني •
 سالم

كنندگان مواد غذايي و  دگان و عرضهگسترش مصرف انوع محصوالت غذايي كم چرب و كم كالري، توسعه و حمايت از توليدكننهاي مختلف،  كنترل و پيشگيري از اضافه وزن و چاقي درگروه •
        پذيري و ناامني غذايي كشور و استقرار نظام پايش ناامني غذايي رسيم نقشه آسيببخشي و ت جلب مشاركت نهادهاي مؤثر در استقرار نظام مراقبت بخشي و بينآشاميدني كه حامي سالمت هستند، 

22  

  قانون برنامه پنجم توسعه
 .هاي سني مختلف هاي غذايي سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه تعيين فهرست مواد و فرآورده - د -34ماده فعاليت شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي ،  -الف -32ماده  •

 رسان به سالمت تهيه فهرست اقدامات و كاالهاي آسيب -الف - 37تعيين مقدار مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصوالت باغي و كشاورزي، ماده  -و-34ماده  •

 ممنوعيت و مجازات تبليغ خدمات و كاالهاي تهديدكننده سالمت،   -الف -37ماده  •

گذار و ناظر  عنوان سياست ، درمان و آموزش پزشكي به بهداشتهاي دولت، وزارت  هاي سالمت و بهداشت در توليد و عرضه مواد غذايي و كاهش تصدي به منظور ارتقاي شاخص -ح -38ماده  •
  اي مواد غذايي هاي زنجيره توسعه فروشگاهعالي سالمت در كشور، اجراي نظام نظارت و بيمه اجباري تضمين كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي در اماكن مربوط و 

هاي امنيت  نمودن زير ساخت  ، فراهم...اصالح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذيه،/حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي -143ماده  •
 غذايي

 ...محصوالت كشاورزي به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات -145ماده  •

  :زير را انجام دهدات اقدام هدف تأمين امنيت غذاييهدف تأمين امنيت غذاييهدف تأمين امنيت غذاييهدف تأمين امنيت غذاييت مجاز است با دول -149ماده  •
  هاي سنتي و نيمه صنعتي  هاي صنعتي و بهبود كشتارگاه حمايت مالي از توسعه كشتارگاه -الف •
  ارزش توليد اين بخش  %)35(درصد   و پنج  سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي يارتقا -ب •
  حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان پروتئين حيواني توليدحمايت از افزايش  -ج •
  دار نمودن جمعيت دامي كشور  هاي دامي و هويت سامانه هوشمند مراقبت بيماري... - 1تبصره  •



 
45 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��  »,+*() و '"و&% $#" ! � �

  عبارات عنوان سند رديف

  .مل آوردع  دولت برنامه تأمين سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني الزم براي اجراي آن را به - 2تبصره •

23  

ارتقاي ) 6بسته اجرايي 
امنيت غذا و تغذيه با 

محوريت اصالح الگوي 
تغذيه جامعه با بهبود تركيب 

  و سالمت غذايي 

  :اهداف كمي راهبردي
گندم، برنج و (كشاورزي درمحصوالت  )ها ها و آنتي بيوتيك آفالتوكسين سموم آفات نباتي و آالينده هاي فلزي هورمون(كاهش ميزان عوامل خطرزاي شاخص  •

 سال پايه تا پايان برنامه% 10اي و لبني در سطح عرضه به ميزان  و محصوالت گلخانه) پسته

هاي خوراكي مصرف خانوار، كباب كوبيده،  هاي لبني، نان، روغن هاي گوشتي، فراورده زيتون، فراورده(محصول غذايي و آشاميدني  8سطح ايمني ي ارتقا  •
  سال پايه تا پايان برنامه% 50به ميزان ) سنتي ساالد فصل، بستني

  درصد وضع موجود 10هاي هدف به ميزان  اي گروه فرهنگ و سواد تغذيه يارتقا  •
  سال پايه تا پايان برنامه% 20ها به ميزان  ها، شير و لبنيات در خانواده ها، سبزي افزايش ميانگين دريافت روزانه ميوه  •
  سال پايه تا پايان برنامه% 15كاهش ميزان نمك، قندهاي ساده، روغن و چربي موجود در فرآورده هاي غذايي و آشاميدني به ميزان   •
  هدر صد سال پايه تا پايان برنام 10به ميزان ) كودكان، نوجوانان، زنان باردار، ميانساالن و سالمندان(پذير  هاي آسيب كاهش شيوع سوء تغذيه در گروه  •
  در صد سال پايه تا پايان برنامه 5هاي سني به ميزان  در گروه) يد، آهن، روي، ويتامين د و ويتامين آ(هاي شايع  كاهش شيوع كمبود ريزمغذي  •

24  

سند كاهش فقر و هدفمند 
  ها كردن يارانه

 حق بر عهده مين اينأبه حداقل نيازهاي اساسي يك حق همگاني است و تدسترسي همه افراد جامعه ، ها سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه 1بر طبق بند اول ماده 
 .دولت است

پرداخته كه حاكي از اهميت اين   به بهبود وضعيت تغذيهباشد  ميها  اهداف كيفي سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانهكه شامل  4الزم به ذكر است بند اول ماده  -
  .است) امنيت غذايي(مقوله 

25  

نامه چتر ايمني رفاه  آيين
  اجتماعي

وضعيتي است كه در آن اگر تمامي درآمد خانوار صرف تهيه غذا شود سرپرست خانوار قادر به نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي فقر شديد،  آيين 1بر طبق بند پ ماده 
  .كيلو كالري روزانه براي هر فرد بر مبناي سبد مطلوب غذايي نباشد) 2000( تأمين

  :شوند مي بندي نامه به سه گروه درآمدي زير طبقه جمعيت هدف تحت پوشش اين آيين -چ  بند2 ادهم
  .گروه اول ـ جمعيت زير خط فقر شديد

  . گروه دوم ـ جمعيت مابين خط فقر شديد و خط فقر مطلق
  گروه سوم ـ جمعيت باالتر از خط فقر مطلق

  .دگير انجام مي  و پيشگيرانه اني و براي گروه سوم اقدامات ارتقاييهاي اول و دوم اقدامات جبر براي گروه - 1تبصره 

26  

قانون ساختار نظام جامع رفاه 
 و تأمين اجتماعي

هاي جامع اطالعاتي  ها، با استفاده از نظام هاي كلي نظام، به منظور هدفمند كردن يارانه اي در چارچوب قانون و براساس سياست هاي يارانه اتخاذ سياست: 10ماده  -
هاي پردرآمد، كاهش يافته و ياحذف  خانوادهو منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور، صورت مي گيرد، به نحوي كه به تدريج يارانه اعطايي به 

هاي پردرآمد، براي تأمين منابع مورد نياز نظام  منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده. هاي كم درآمد، افزايش يابد گردد و ميزان يارانه اعطايي به خانواده
  . جامع تأمين اجتماعي، منظور خواهد شد

هاي نيازمند با رويكرد خود اتكايي  دهي آن به سوي افراد و خانواده هاي اجتماعي و جهت و مديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه ساماندهي: »ط«، بند 16ماده  -
  .باشد هاي كلي نظام، برعهده دولت مي واشتغال در چارچوب قانوني و سياست

  سند ملي توسعه فرابخشي امنيت غذا و تغذيه برنامه چهارم    27
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  وضعيت نظام مديريت تغذيه و امنيت غذايي چگونه است؟)9
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  )بخشي و مشاركت مردم بخشي،جلب حمايت، نظارت و مقررات، حقوق بيمار، همكاري بين برنامه، هماهنگي درون(توليت 

  )هاي بهبود فرصت(ها  ضعف  ها  قوت

هاي تخصصي متناظر در  شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي و كارگروهوجود 
استان، وجود قوانين، مقررات و مستندات مرتبط با امنيت غذا و تغذيه در سند 

ساله توسعه، نقشه نظام سالمت، امكان استفاده از  هاي پنج انداز، برنامه چشم
  المللي هاي بين تجارب و همكاري سازمان

بخشي، ضعف در ضمانت اجرايي براي قوانين موجود و نظـارت بـر    ها ي مصوب بين ار و پايش برنامهنبود نظام استقر
ــرون  اجــراي قــوانين، ضــعف همــاهنگي درون  ــين همكــاري ب ــايش مســتمر   بخشــي و همچن بخشــي، نبــود سيســتم پ

ناسب دفتـر بهبـود   غذا و تغذيه، ضعف مشاركت مردم در ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي، نبود ساختار م) سورويالنس(
هاي ويژه دانش آموزي، دانشجويان، مهدهاي كودك،  اي گروه كمرنگ بودن نظارت بر سالمت تغذيهتغذيه  جامعه، 

، وليت در نظـارت بـر كيفيـت مـواد غـذايي     ؤهاي همپوشاني و يا فاقد مس وجود حلقه، ...)ها و  ها ، زندان سربازخانه
تـوجهي بـه تغذيـه در     بـي . اين دوتا يكي استو تغذيه  در نظارت بر غذاول ؤهاي متعدد و ناهماهنگ مس وجود كانون

  ها ، رستورانها هكارخان هاي عمومي ادارات، مكان

  ) تأمين مالي، نيروي انساني، اطالعات، دارو(منابع 

  )هاي بهبود فرصت(ها  ضعف  ها  قوت

تغذيه هاي  اي مشخص امنيت غذا و تغذيه، وجود دانشكده وجود رديف بودجه
اي و صنايع غذايي كشور به  هاي كشور و انستيتو تحقيقات تغذيه در دانشگاه

پذيري  منظور تربيت نيروي متخصص، وجود نقشه امنيت غذايي و آسيب
اي در كشور، اجراي طرح پزشك خانواده و تعريف جايگاه كارشناس  تغذيه

گيري از  هرهتغذيه در تيم سالمت، وجود صاحبنظران در علم تغذيه و امكان ب
  تجارب و نظرات آنان

، كمبود نيروي انساني )شود ها كم است يا در جاهاي ديگر هزينه مي يا بودجه(هاي تخصيص يافته  كافي نبودن بودجه
ها و نبود سيستم  در ستاد وزارت بهداشت، مراكز بهداشت استان و شهرستان) دفتر بهبود تغذيه جامعه(كافي 

  غذا و تغذيه آوري اطالعات يكپارچه جمع

) ارتقاي سالمت، پيشگيري، درمان و بازتواني(ارايه خدمات   

  )هاي بهبود فرصت(ها  ضعف  ها  قوت

درصدي  50كاهش (هاي موفق در زمينه كاهش سوءتغذيه  وجود تجربه
، )بخشي تغذيه كودكان ايي بين هاي  مداخله سوءتغذيه كودكان با اجراي برنامه

كاهش شيوع گواتر (وجود تجربه موفق در حذف اختالالت ناشي از كمبود يد 
يددار  به واسطه اجراي برنامه 1386در سال % 8/4به  1368در سال % 69از 

هاي مكمل ياري و  ها با اجراي برنامه ، كاهش كمبود ريزمغذي)كردن نمك
  هاي ايمني غذايي در كشور  سازي آرد، توسعه برنامه غني

  

نبود كارشناس تغذيه در سطوح محيطي براي ارائه خدمات مشاوره ، نبود مباحث مدون در كتب آموزشي در سطوح 
هاي امنيت غذا و تغذيه  ها، پايين بودن اهميت سهم برنامه تغذيه در بيمارستان مدرسه ودانشگاه ، نبود ساختار مناسب

 هاي سالمت از كل برنامه

 نبود بستر مناسب اجرايي تغذيه در سطوح ملي، استاني و شهرستان
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  )هاي همكار خانه ذينفعان درون وزارتي و وزارت(محيط نزديك 

  تهديدها   ها  فرصت

تواند يكپارچگي سيستم كنترل ايمني غذا را  وجود سازمان غذا و دارو كه مي
تضمين كند، وجود دفتر سالمت محيط و كار به منظور بازوهاي اجرايي 

هاي نظارتي  نامه ها و آيين هاي غذا و تغذيه در محيط، وجود دستورعمل برنامه
تغذيه، وجود مراكز پژوهشي و آموزشي هاي غذا و  براي كنترل و بهبود برنامه

  در زمينه امنيت غذا و تغذيه، توان توليد باال در كشور

همپوشاني وظايف و يا اختالف در تفسير قانون مربوط بـه  (هاي غذا و تغذيه و نظارت بر آن  تداخل وظايف در حيطه
هاي ايمني  ، نظارت ناكافي در حيطه)اتيوظايف سازمان ملي استاندارد براي ارايه مجوزهاي بهداشتي به غذاهاي وارد

دهـد كـه    سازمان غـذا و دارو بـه محصـوالت غـذايي مجـوز مـي      (ها در امر غذا و تغذيه  غذايي، همسو نبودن سياست
تبليـغ مـواد غـذايي    (سازي بـه ويـژه در رسـانه ملـي      هاي مناسب براي فرهنگ ، نبود زمينه)تهديدكننده سالمتي هستند

هاي توليد غذا و متوليان سالمت، روشن نبودن  نبود هماهنگي كافي بين بخش، )ن محدوديتتهديدكننده سالمت بدو
   )توليد، توزيع و مصرف(هاي كالن غذايي در كشور  سياست

ناهماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اعطاي مجوز  تأسيس 
شود كه كارخانه موافق اصولي را از  صدور مجوز توسط سازمان غذا ودارو زماني انجام مي(كارخانه مواد غذايي 

ن مرحله براي اخذ مجوز توليد به گذاري كرده است ودر آخري وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت وسرمايه
  ) كند سازمان غذا ودارو مراجعه مي

  )المللي و محيط زيست عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فناوري، بين(محيط دور

  تهديدها   ها  فرصت

توجه به موضوع امنيت غذا و تغذيه در قوانين كشور، وجود منـابع مـالي كـافي    
هاي غذا تغذيه در جهـان، وجـود    تغذيه ،  رشد فناوريبراي تأمين امنيت غذا و 

 منابع طبيعي براي تأمين امنيت غذا و تغذيه

  

المللـي بـر واردات غـذا،     هـاي بـين   هاي سياسي در بهبود امنيت غذا و تغذيه، اثرات منفي تحـريم  ناكافي بودن حمايت
هاي غـذايي   در وضعيت تغذيه و امنيت غذايي، يارانه ها و تأثير آن ها و اثرات آنها بر نرخ تورم و قيمت هدفمندي يارانه

غير هدفمند و اثرات آن بر تغذيه خانوار، افزايش خانوارهاي در محدوده و زير خط فقر و اثرات آن بر تغذيـه خـانوار،   
آلودگي محيط زيست و تغييرات محيطي شامل خشكسالي، طوفان شن و سيل و اثر آن بـر محصـوالت كشـاورزي،    

  نشيني و اسكان غيررسمي اي اجتماعي و تأثير آن بر تغذيه افراد و خانوارها، حاشيهه رشد آسيب
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  خالصه بخش شناخت ) 10

شـود، ايـن خالصـه مبنـاي تـدوين       هاي نه گانه پيش گفت وضع موجود به طـور خالصـه در زيـر تشـريح مـي      با توجه به اطالعات مندرج در بخش
  :گيرد غذا قرار مي هاي سند ملي تغذيه و امنيت گيري جهت

دسترسي اقتصادي وفيزيكي همـه مـردم در تمـام    « :امنيت غذايي عبارت است از  FAOبر اساس آخرين تعريف سازمان جهاني بهداشت و  .1
و  ها از مواد مغذي كافي براي دستيابي به زندگي سالم مندي تمام سلول اوقات به غذاي كافي، سالم  با مطلوبيت اجتماعي و فرهنگي و بهره

بندي آن كشورها در طيف بسـيار   منتشر شد و در تقسيم 2008براساس اين تعريف و نقشه جهاني امنيت غذايي كشورها كه در سال » فعال
  .قرار دارد ) High Risk(پرخطر، پرخطر، با خطر متوسط و كم خطر قرار گرفتند،ايران در وضعيت پرخطر 

هاي  ها و سازمان خانه هاي مديريتي مرتبط در وزارت عالوه بر ايجاد و توسعه زير ساختدستاوردهاي نظام امنيت غذا و تغذيه در كشور  .2
درصدي سوء تغذيه  50كاهش از : اصلي مسؤول در زنجيره غذا و همچنين وجود قوانين و مقررات مصوب و برنامه هاي ملي عبارت است 

كودكان، تجربه موفق در حذف اختالالت ناشي از كمبود يد و كاهش بخشي بهبود تغذيه  اي بين هاي مداخليه كودكان با اجراي  برنامه
به واسطه اجراي برنامه يددار كردن نمك، بهبود شاخص توليد غذا و توزيع  1386در سال % 8/4به  1368در سال % 69شيوع گواتر از 

سالم و تغذيه با شيرمادر كه دربهبود شاخص تولد  هاي زنان باردار و كودكان، بهبود دسترسي به آب آشاميدني جغرافيايي آن، بهبود مراقبت
در اين زمينه تأثير كاهش اختالف سواد زنان و مردان بعد از انقالب و افزايش . هاي كودكان مؤثر بوده است نوزاد كم وزن و كاهش بيماري

 .سواد زنان را در ارتقاي سالمت افراد خانواده نبايد از نظر دور داشت 

، هاي پايين درآمدي در طول دهه گذشته كاهش كالري دريافتي در جامعه روستايي به ويژه در دهكخوراكي خانوار،  افزايش متوسط هزينه .3
ناترازي دريافت كالري در خانوارهاي كشور كه و  هاي باالي درآمدي به ويژه در جامعه شهري افزايش شديد كالري دريافتي در دهك

هاي گازدار و نمك در كل كشور و همچنين  زيادي ميزان مصرف نوشابه. ذي را در پي داردخواري و كمبود دريافت مواد مغ عوارض بيش
زيادي مصرف هله هوله، كنسرو، غذاهاي غيرخانگي و فست فود در شهرهاي بزرگ، كمي ميزان مصرف ماهي، سبزي و ميوه تازه و شير 

هاي قلبي و مغزي،  هاي غيرواگير متعاقب آن به ويژه سكته يماريو لبنيات  همگي در روند افزايشي اضافه وزن و چاقي افراد جامعه و ب
 .ها  و پوكي استخوان  مؤثرند فشارخون، ديابت و سرطان

مصرف شير ومواد لبنـي، سـبزي وميـوه     الگوي مصرف مواد غذايي نشان داده است كه1391در مطالعه تعيين سبد غذايي مطلوب در سال  .4
 .هاي توصيه شده در سبد غذايي مطلوب بوده است ر از ميزانكمتر ومصرف فند، چربي وروغن زيادت

سال در سه دهه گذشته روند رو به بهبودي داشته است اما اعداد فعلي مطلوب  5كودكان زير  با اين كه كم وزني، الغري و كوتاه قدي در .5
سال در كل كشور، هم چنان در مناطق محروم،  5و با وجود روند بهبودي در كم وزني، الغري وكوتاه قدي كودكان زير  كشور نيست

 زنان باردارزنان باردارزنان باردارزنان بارداردر ها هم مطلوب نبوده به طوري كه  وضعيت ريزمغذي برابر متوسط كشوري است، 3ميزان شيوع سوءتغذيه كودكان  بيش از 
، و در %)56.5(اي متوسط و شديد  كمبود ويتامين د از نوع حاشيه%) 16(كمبود ويتامين آ  ،%)21.4(، كم خوني %)39(كمبود روي 

 .مي باشد%) 4(و كمبود شديد ويتامين د %) 2(ماهه كمبود شديد ويتامين آ  23تا  15كودكان 

ي براي بهبود وضعيت امنيت غذايي هاي كشور در طيف نسبتاً ناامن غذايي تا بسيار ناامن غذايي هشدار قرار گرفتن تقريباً نصف استان .6
تا حد زيادي  2008ها با نقشه جهاني منتشر شده در سال  اين داده. مندي خانوارها است كشور آن هم با رعايت عدالت در دسترسي و بهره

 .تطابق دارد و نيازمند عزمي منسجم و هماهنگ در سطح ملي است تا بتوان وضعيت امنيت غذايي را بهبود بخشيد

اي وجود ندارد اما وضعيت  انجام شده است و مبناي مقايسه 1390اي مردم كشور در سال  ين كه اولين مطالعه ملي در زمينه سواد تغذيهبا ا .7
هاي  اي مردم با جايگاه مطلوب فاصله زيادي دارد و يكي از اولويت دهد كه ميزان سواد تغذيه توصيف شده در اين مطالعه نشان مي
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اي در زمينه  اي مردم است، مطالعات پراكنده گذاري در ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه د امنيت غذا و تغذيه سرمايهزيرساختي براي بهبو
. اي افراد مسؤول در توليد و عرضه عمومي مواد غذايي وجود دارد و جاي يك مطالعه ملي در اين زمينه خالي است آگاهي و دانش تغذيه

با محوريت معرفي ) به معناي آگاهي، نگرش و تغيير رفتار(اي  داخالت ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهمطابق اولين مطالعه ملي الزم است م
 .اي به كار گرفته شود هرم غذايي، رهنمودهاي غذايي ايران، اصالح عادات و رفتارهاي تغذيه

ساله تكرار  5هاي  ن مطالعه بايد در دورهكند كه اي مرور دو مطالعه در مورد تعيين سبد مطلوب غذايي در كشور اين نكته را آشكار مي .8
هاي  هاي ملي غذا ارايه گردد، به كارگيري نتايج اين تحقيق بايد داراي ضمانت و پاسخگويي در دستگاه ريزي شود و نتايج آن براي برنامه

 .مسؤول باشد

ريزي نسبت به واحدهاي  گيري و برنامه اي تصميمدهد كه حجم اطالعات الزم بر هاي جاري دفتر بهبود تغذيه جامعه نشان مي مرور برنامه   .9
هاي بهبود  يكي ديگر از فرصت .هاي جديد را در اولويت قرار داد توان تدوين يا بازنگري و استقرار برنامه ديگر مطلوب بوده و مي

ولي يك چالش . است 37هاي سالمت ها منطبق با استانداردهاي برنامه هاي سالمت و تغذيه در دفتر مذكور طراحي و بازبيني برنامه برنامه
هاي فعلي دفتر جاي خالي  هاي بهبود تغذيه جامعه با برنامه مقايسه پازل برنامه. مهم اقدامات موازي سازمان غذا و دارو با اين دفتر است

 : شود هاي زير را متذكر مي ها و نظام برنامه

  هاي سني و همچنين ايمني غذايي در فرايند توليد و عرضه  نظام تضمين و اطمينان از تأمين پايدار غذاي سالم براي گروه •
اي از آغاز زندگي با ساير واحدهاي  هاي مرتبط با تغذيه و تأمين سالمت تغذيه نظام همكاري درون بخشي در زمينه كاهش بيماري •

 همكار 

  ختلف هاي م ها و موقعيت راهنماهاي غذا و تغذيه براي گروهها و  سياستنظام تدوين و بازنگري  •
 اي فعاالن توليد و عرضه غذا  ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه •

  ها ها و مديريت تغذيه در بحران نظارت بر خدمات تغذيه در بيمارستان •
دهد كه  هاي موجود سازمان غذا و دارو، سازمان ملي استاندارد و مركز سالمت محيط و كار معاونت بهداشت نشان مي تحليل برنامه .10

اي درتولي گري نظارت و كنترل يكپارچه بر ايمني غذايي  از توليد تا عرضه وجود دارد كه در نهايت موجب اتالف  يفههاي وظ پوشاني هم
 .منابع و كاهش كيفيت نظارت است

ود امنيت هاي ملي براي ورود جدي به عمليات بهب سازد كه به اندازه كافي مجوز قانوني و برنامه مرور اسناد باالدستي اين نكته را آشكار مي .11
تبصره دوم ها  قانون شهرداري 55ماده  20مواد خوردني آشاميدني و آرايشي بهداشتي، بند 13قانون ماده : غذا و تغذيه در كشور وجود دارد

يي مندي عادالنه از سبد غذا نقشه تحول نظام سالمت مبني بر تأمين حق مردم در بهره 9قانون برنامه پنجم توسعه، سياست شماره  149ماده 
هاي  ها و پژوهش آوري كشور در نقشه جامع علمي كشور در توسعه آموزش هاي علم و فن و آشاميدني مطلوب و مكفي و همچنين اولويت

مندي از موادغذايي سالم و حفظ سالمت جامعه تدوين شده است، در اين ارتباط ايجاد ستاد  حوزه تغذيه و پيشگيري، به منظور بهره
 . بخشي الزم است ملياتي از نوع بينريزي و پايش ع برنامه

تر از نقاط ضعف آن است  دهد كه در محيط دروني نقاط قوت برجسته نظام مديريت تغذيه و امنيت غذايي كشور نشان ميتحليل محيطي  .12
اما در محيط بيروني عوامل كالن مؤثر بر وضعيت غذا و تغذيه از جمله عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ) توليت، منابع و ارايه خدمات(

شود، در چنين شرايطي و با فرض ثابت ماندن عوامل  يست در مجموع به عنوان يك تهديد محسوب ميالمللي و محيط ز آوري، بين فن
گذاران ارشد  شود اما در صورت عزم ملي و حمايت سياست اثرگذار، راهبردهاي حفظ و نگهداري در حوزه امنيت غذا و تغذيه توصيه مي
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هاي اصلي در تغذيه و امنيت  همدلي و هم افزايي دستگاه(ي در سطح مياني بخش و همچنين همكاري برون) براي كنترل عوامل سطح كالن(
 . اي اميدواركننده است به كارگيري راهبردهاي توسعه) غذايي

دهد در  مرور وظايف نظارتي سه دستگاه اصلي شامل سازمان غذا و دارو، مركز سالمت محيط و كار و سازمان ملي استاندارد نشان مي .13
هاي  ني وظايف در سطح نظارت وجود دارد و نيازمند رفع تضاد است در اين مورد توجه به قوانين مصوب و ظرفيتپوشا حال حاضر هم

هاي علمي  به عنوان نمونه وجود شوراي عالي استاندارد كشور در سازمان ملي استاندارد و ظرفيت(عملياتي نظارت در هر دستگاه 
هاي مختلف يك  هاي متعدد در سطوح مختلف و در بخش اوت است هر چند كه نظارتمعيارهاي قض) دانشگاهي در سازمان غذا و دارو

هاي بهبود نظام نظارت، مشاركت اصناف و  افزايي و صرف بهينه منابع بالمانع است، يكي از فرصت سطح مشخص، به شرط هم
 .سنديكاهاي مرتبط در زنجيره غذا است

با سازمان غذا و دارو در مركز سالمت محيط و كار د با سازمان غذا و دارو همچنين پوشاني وظايف بين سازمان ملي استاندار چالش هم .14
 .اي به درستي مشخص شود نظارت بر محصوالت فلهمتولي نظارت بر عرضه بايد رفع شود و 

فعاليت كرده تا الزم است مراكز امور فرهنگي آداب و ميراث پزشكي به جهت شناخت حمايت و مصرف غذاهاي بومي و سنتي در كشور  .15
هاي غذايي مصرح در قرآن مجيد  هاي عمومي جلوگيري شود، در همين راستا معارف و آموزه هاي احتمالي و برخي گمراهي از سوءاستفاده

 .احصا و ترويج شود

راي قانون با توجه به مصاديق قانوني ذكر شده در سند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور و با عنايت به اين موضوع كه پس از اج .16
پذير و محروم جامعه، بيش از پيش به لحاظ  ها، ايجاد تورم و از بين رفتن سياست جبراني غذاي ارزان، اقشار آسيب هدفمندسازي يارانه

در بايست  ، ميها سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانهوضعيت معيشتي و بالخص تغذيه در معرض آسيب قرار دارند؛ بنابراين طبق بند دوم 
 هاي جبراني آثار سوء ناشي از اجرابر رفاه آحاد كشور نيز مدنظر قرار گرفته و هزينه ثيراتأت ، هاي اقتصادي ها و سياست راحي برنامهط

بنابراين الزم است كه  .مين شودأهاي اقتصادي ت ها وبرنامه مردم از منابع اجراي همان سياست  هاي اقتصادي بر رفاه ها و برنامه سياست
ها و تورم ناشي از آن، تا حدودي  درآمد كه تا پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه هاي كم پراكنده كاهش فقر غذايي خانواده هاي طرح

گردد و در بودجه ساالنه كشور، رديفي با » برنامه امنيت غذايي«اي مدون با عنوان  جوابگوي نياز اقشار محروم جامعه بود؛ تبديل به برنامه
هاي امنيت غذايي بيش از پيش شده و گامي مؤثر در راستاي تأمين اهداف نظام  ايجاد شود تا اثر بخشي طرح» يف امنيت غذاييرد«عنوان 

 .رساني به اقشار محروم جامعه باشد مقدس جمهوري اسالمي ايران جهت خدمت
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  جدول خالصه بخش شناخت سند ملي تغذيه و امنيت غذايي 

  هاي سطح اثر نهايي تغذيه و امنيت غذايي در بهبود شاخصشش نقطه تمركز 

 )سال 5كم وزني، الغري و كوتاه قدي كودكان زير (هاي سوءتغذيه  نياز به بهبود شاخص .1

  سنين بلوغ وسالمندان سال، نوجوانان در 5پذير شامل زنان سنين باروري به ويژه زنان باردار، كودكان زير  هاي آسيب ها در گروه نياز به بهبود وضعيت ريزمغذي .2
  هاي سني مختلف نياز به بهبود شاخص اضافه وزن و چاقي در گروه .3
  )فشار خون و ديابت هاي قلبي، مغزي، سكته(هاي غيرواگير مرتبط با تغذيه  نياز به بهبود شاخص بيماري .4
  )و نقاط جغرافيايي مشخص هاي پايين درآمدي بهبود دسترسي دهك(نياز به بهبود دسترسي عادالنه به اقالم غذايي اصلي  .5
دارترين، خوزستان،  هرمزگان، كهكلويه و بويراحمد، سيستان و بلوچستان به عنوان اولويت(هايي كه در طيف نسبتاً ناامن تا بسيار ناامن غذايي قرار دارند  اقدام عاجل براي استان .6

دار  هاي اولويت و بختياري، فارس، كرمانشاه،كردستان، لرستان و خراسان جنوبي به عنوان استان هاي اولويت دوم، اردبيل، چهار محال كرمان، ايالم، بوشهر به عنوان استان
  )سوم

    نقاط تمركز در سه حوزه پيامدي از امنيت غذا و تغذيه   ها حوزه
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  تناسب حجم توليد اقالم اصلي غذايي با سبد غذايي مطلوب  )1
  و فرآوري شده با بيشترين ايمني و ارزش غذايي ) محصول زراعي، دام و طيور و شيالت(توليد محصوالت كشاورزي خام  )2
كنندگان غذا،  اي كليه فعاالن زنجيره غذا در كشور شامل كشاورزان و دامداران، فرآوري نياز به ارتقاي دانش تغذيه )3

  رسانه/ روشي مواد غذايي، تبليغاتف كنندگان غذاي آماده، خرده كنندگان، عرضه توزيع
هاي شايع غيرواگير در  ها و بيماري توجه به توليد محصوالت غذايي حامي سالمت و متناسب با الگوي عوامل خطر بيماري )4

  كشور 
  )هاي اقتصادي پايين و توزيع جغرافيايي عادالنه توجه به تأمين دهك(مندي عادالنه از غذا  نياز به بهبود دسترسي و بهره )5
 نياز به پيشگيري و مديريت عوامل محيط زيستي مؤثر بر كشاورزي  )6

  نياز به تأمين آبياري سالم زمين هاي زراعي و سبزي كاري در معرض ورود فاضالب انساني )7
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  نظارت بر رعايت آنها با مشاركت كليه شركا از جمله اصناف و سنديكاها در كل زنجيره غذاتدوين استانداردها و  )1
  گذاري محصوالت غذايي  نياز به برچسب )2
  كنندگان  نياز به آموزش و تشويق كليه فعاالن سالمت محور در زنجيره غذا و مصرف )3
  نياز به ارتقاي عرضه غذاي سالم و ايمن  )4
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  هاي سني و همچنين ايمني غذايي در فرأيند توليد و عرضه  نظام تضمين و اطمينان از تأمين پايدار غذاي سالم براي گروه )1
اي آغاز زندگي با ساير واحدهاي  هاي مرتبط تغذيه و تامين سالمت تغذيه بخشي در زمينه كاهش بيماري نظام همكاري درون )2

 همكار 

  هاي مختلف  ها و موقعيت راهنماهاي غذا و تغذيه براي گروهها و  سياستنظام تدوين و بازنگري  )3
  اي فعاالن توليد و عرضه غذا  ارتقاي سواد تغذيه )4
 ها  ارتقاي خدمات تغذيه در بيمارستان )5

  ها  مديريت تغذيه در بحران  )6
 اي هاي موجود ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه بهبود كيفي برنامه )7

 ها  بهبود وضعيت ريزمغذي )8

 اي جامعه  نياز به ايجاد نظام سورويالنس غذا و تغذيه و اطمينان از سيري سلولي و سالمت تغذيه )9
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  هاي ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي كشور گيري جهت) بخش دوم

  1399دورنما در ) الف

بخشي و مشاركت  هاي بين سازي همكاري اند با نهادينه توانسته 1399هاي اصلي مسؤول در امنيت تغذيه و غذاي كشور تا پايان سال  سازمان
بيني  در حد پيش(م خوري، پرخوري، بدخوري و پيامدهاي آن را مردم، ضمن بهبود دسترسي فيزيكي و اقتصادي عادالنه به غذا، نشانگرهاي ك

  .رتبه كشور را در منطقه ارتقا دهند وضعيت مطلوب امنيت تغذيه و غذا،هاي كشور در  بهبوددهند و ضمن قرار دادن همه استان) در اين برنامه
  )رفتاريتأكيد بر بهبود نشانگرهاي محيطي، اجتماعي و ( 1394اهداف راهبردي در ) ب

 سال پايه % 50دار حداقل به ميزان  هاي هدف اولويت گروهاياياياي    سواد تغذيهسواد تغذيهسواد تغذيهسواد تغذيهافزايش فرهنگ و  .1

 سال پايه%15ها حداقل به ميزان در خانواده) ها، شير و لبنيات و حبوبات ها، سبزي ميوه(اقالم اصلي سبد غذايي اقالم اصلي سبد غذايي اقالم اصلي سبد غذايي اقالم اصلي سبد غذايي افزايش ميانگين دريافت  .2

 سال پايه %  20ن دار به ميزا افزايش دسترسي و مصرف غالت سبوس .3

 سال پايه%  30هاي غذايي وآشاميدني به ميزان حداقل  موجوددرفرآوردهنمك، قندهاي ساده وچربينمك، قندهاي ساده وچربينمك، قندهاي ساده وچربينمك، قندهاي ساده وچربيكاهش ميزان .4

 به تصويب شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي عوامل خطرزاي شاخص در محصوالت كشاورزي و غذاييعوامل خطرزاي شاخص در محصوالت كشاورزي و غذاييعوامل خطرزاي شاخص در محصوالت كشاورزي و غذاييعوامل خطرزاي شاخص در محصوالت كشاورزي و غذايي    درصد از 30كاهش حداقل  .5

مراكز % 50حداقل در كنترل زنجيره غذا بر اساس ارزيابي خطر كنترل زنجيره غذا بر اساس ارزيابي خطر كنترل زنجيره غذا بر اساس ارزيابي خطر كنترل زنجيره غذا بر اساس ارزيابي خطر ار زنجيره غذا به كليه متوليان و د ابالغ ضوابط  و استانداردهاي اولويت .6
 )ها توسط شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي مجري با تعيين اولويت

 اي  هاي ايمني و ارزش تغذيه منطبق با سياست درجه توليدكنندگان بزرگ مواد غذاييدرجه توليدكنندگان بزرگ مواد غذاييدرجه توليدكنندگان بزرگ مواد غذاييدرجه توليدكنندگان بزرگ مواد غذايياعالن عمومي  .7

از يكبار ويزيت و  چاقيچاقيچاقيچاقيكودكان، نوجوانان وجوانان، ميانساالن، زنان باردار و سالمندان دچار اضافه وزن و  درصد% 100مندي  بهره .8
  افراد شناسايي شده % 50مشاوره در برنامه پزشك خانواده و استمرار مراقبت 

  درصد خانوارهاي كشور 99تصفيه شده درحداقل  پوشش مصرف نمك يددارپوشش مصرف نمك يددارپوشش مصرف نمك يددارپوشش مصرف نمك يددارحفظ وارتقا   .9
  )  طراحي، توجيه و آموزش و انجام مانور(  هاهاهاها    مديريت بحران استانمديريت بحران استانمديريت بحران استانمديريت بحران استانديريت غذا و تغذيه در استقرارنظام م .10
  اي مردم كشور در كليه محصوالت غذايي فرآوري شده متناسب با سطح سواد تغذيه اياياياي    گذاري تغذيهگذاري تغذيهگذاري تغذيهگذاري تغذيه    برچسببرچسببرچسببرچسباستقرار كامل   .11
  وابط و استانداردهامورد نياز كشور بر اساس ض هاي غذايي بيمارستانيهاي غذايي بيمارستانيهاي غذايي بيمارستانيهاي غذايي بيمارستاني    ها و مكملها و مكملها و مكملها و مكمل    محلولمحلولمحلولمحلولكنترل  .12
  هاي كشور در كليه بيمارستان خدمات مشاوره تغذيهخدمات مشاوره تغذيهخدمات مشاوره تغذيهخدمات مشاوره تغذيهاستانداردهاي مصوب وزارت بهداشت در خصوص % 30اجراي حداقل  .13
 1393ها تا انتهاي سال  بخش غذا در بيمارستانبخش غذا در بيمارستانبخش غذا در بيمارستانبخش غذا در بيمارستانمندي  ضابطه .14

ها،مدارس و مركز نگهداري سالمندان، ابالغ،  ها، مهدكودك با اولويت رستوران تغذيه اماكن عموميتغذيه اماكن عموميتغذيه اماكن عموميتغذيه اماكن عموميهاي بهبود  مقررات و سياست .15
 .ترويج و حداقل يكبار رصد و بازخورد داده شده است

 ).شود ها به تناوب دو سال يا بيشتر منتشر مي برخي از شاخص(امنيت تغذيه و غذا و انتشار گزارش ساالنه  بانيبانيبانيباني    ديدهديدهديدهديدهاستقرار نظام  .16

هاي آهن، روي، ويتامين آ و ويتامين در صنايع غذايي و  ، تقويت و توسعه مكمل ياري براي ريزمغذيسازيسازيسازيسازي    غنيغنيغنيغنيتقرار تعيين تكليف و اس .17
 هاي اوليه  مراقبت

در چهارمين سال ) هاي سني و جنسي استخراج سرانه غذايي كشور و الگوي غذايي مصرفي براي گروه( سبد غذايي مطلوبسبد غذايي مطلوبسبد غذايي مطلوبسبد غذايي مطلوبانتشار  .18
 ههاي توسعه پنج سال برنامه

 هاي كشور به تفكيك بخش غذا و تغذيه تأمين كارشناس تغذيه در تمامي بيمارستان .19

  ها تدوين واستقرار راهنماي ملي در خصوص نقش كارشناسان تغذيه در بيمارستان .20
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  )ها تأكيد بر نشانگرهاي سطح اثر به ويژه بيماري( 1399اهداف راهبردي در )ج

 سال پايه%  30سال، مادران باردار وسالمندان به ميزان  5دركودكان زير كاهش شيوع سوءتغذيه پروتئين انرژي  .1

 سال پايه % 20به  هاي منقله از غذا بيماريكاهش شيوع  .2

  سال پايه% 50گذاري به ميزان  افزايش انتخاب آگاهانه مردم با استفاده از برچسب .3
  سال پايه % 30المندان به ميزان كاهش شيوع اضافه وزن وچاقي دركودكان،نوجوانان،جوانان،ميانساالن وس .4
سال، نوجوانان، زنان باردار و شيرده به  6دركودكان زير  )يد،آهن،روي،ويتامين د و ويتامين آ( هاي شايع كاهش شيوع كمبود ريزمغذي .5

 سال پايه % 20ميزان 

  وضع موجود% 10ساله به ميزان  8-10كاهش شيوع گواتر در دانش آموزان  .6
 هاي عمومي  ها و رستوران ها، زندان ها، سربازخانه ها، اداره ها، بيمارستان ها، كارخانه هاي دانشگاه غذاخوري% 50بهبود كيفيت غذا در  .7

 %30هاي تغذيه بيمارستاني به ميزان حداقل  ارتقاي شاخص .8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
53 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��  »,+*() و '"و&% $#" ! � �

 دار هاي اولويت جدول مداخالت كالن و برنامه)د
  

  هاي مسؤول دستگاه  ها برنامه  ها حوزه
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هاي نوين و مبتني بر شواهد  ها  و فن آوري هاي فني و ترويج روش نويس استانداردهاي ملي، دستورعمل پيشنهاد و نظارت  ضوابط، پيش((((توليد محصول كشاورزي  سالم توليد محصول كشاورزي  سالم توليد محصول كشاورزي  سالم توليد محصول كشاورزي  سالم ) ) ) ) 1111برنامه برنامه برنامه برنامه 
        ))))دام، طيور، شيالت و زراعي سالمتوليد محصول كشاورزي شامل 

راهنمايي توليدكنندگان محلي مواد غذايي و كشاورزان، كاستن از موانع بازار  هاي كشاورزي،  بازنگري در سياست(فراهمي اقالم اصلي غذايي و تضمين بازار مناسب فراهمي اقالم اصلي غذايي و تضمين بازار مناسب فراهمي اقالم اصلي غذايي و تضمين بازار مناسب فراهمي اقالم اصلي غذايي و تضمين بازار مناسب ) ) ) ) 2222برنامه برنامه برنامه برنامه 
 )هايي كه در اختيار كودكان قرار مي گيرد يي و نوشيدنيكنترل كافي بازار مواد غذاكاستن از خطر انباشتگي سموم، براي حمل و نقل،

 ...)چربي اشباع شده و قند افزوده،  كاستن از مقدار نمك،(فرمول بندي سالم محصوالت غذايي توليديفرمول بندي سالم محصوالت غذايي توليديفرمول بندي سالم محصوالت غذايي توليديفرمول بندي سالم محصوالت غذايي توليدي) ) ) ) 3333برنامه برنامه برنامه برنامه 

شناخت  پايش پيشرفت،  يت هزينه اثربخشي اقدام ها،رعا  در مواردي كه كمبود ريزمغذي ها وجود دارد،(غذاهاي اصلي و تكميلي غذاهاي اصلي و تكميلي غذاهاي اصلي و تكميلي غذاهاي اصلي و تكميلي     اجباري و اختيارياجباري و اختيارياجباري و اختيارياجباري و اختياري    غني سازيغني سازيغني سازيغني سازي) ) ) ) 4444برنامه برنامه برنامه برنامه 
 )مخاطرات

مندي از غذاي مناسب و سالم از قدرت خريد مردم با رعايت  براي كمك به دسترسي و بهره() ) ) ) ، وام ، وام ، وام ، وام هاهاهاها    يارانهيارانهيارانهيارانه        ها،ها،ها،ها،    مالياتمالياتمالياتماليات((((مؤثر بر تغذيه مناسب و سالم مؤثر بر تغذيه مناسب و سالم مؤثر بر تغذيه مناسب و سالم مؤثر بر تغذيه مناسب و سالم     ابزارهاي اقتصاديابزارهاي اقتصاديابزارهاي اقتصاديابزارهاي اقتصادي) ) ) ) 5555برنامه برنامه برنامه برنامه 
پذير در  هاي آسيب افزايش ماليات براي كليه غذاهاي كاهنده سالمت  و اختصاص در آمد حاصله براي يارانه به گروه ن، واردكنندگان وشرايط ايمني و سالمت غذا، توليدكنندگا

  )اي باال تأمين غذاهاي سالم و با ارزش تغذيه
  برنامه مديريت اثر تغييرات آب و هوا بر تغذيه و امنيت غذاييبرنامه مديريت اثر تغييرات آب و هوا بر تغذيه و امنيت غذاييبرنامه مديريت اثر تغييرات آب و هوا بر تغذيه و امنيت غذاييبرنامه مديريت اثر تغييرات آب و هوا بر تغذيه و امنيت غذايي) ) ) ) 6666برنامه برنامه برنامه برنامه 
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تضمين اين كه محصوالت تجاري با رعايت ؛ ]Post Marketing Survey (PMS)[پايش محصوالت غذايي، آرايشي و بهداشتي (شبكه ملي پايش غذا شبكه ملي پايش غذا شبكه ملي پايش غذا شبكه ملي پايش غذا ) ) ) ) 7777برنامه برنامه برنامه برنامه 
  )نظام ثبت و بررسي گزارشات مردمي در خصوص محصوالت غذايي و آشاميدنيو بهبود دستورعمل موجود عرضه شود 

شامل برچسب اصالت و سالمت كاالي خوراكي و آشاميدني براي رديابي محصوالت وارداتي و توليد داخل به جهت مبارزه با قاچاق (گذاري محصوالت غذايي گذاري محصوالت غذايي گذاري محصوالت غذايي گذاري محصوالت غذايي     برچسببرچسببرچسببرچسب) ) ) ) 8888برنامه برنامه برنامه برنامه 
 )شود گذاري مصوب سازمان غذا و دارو انجام مي اساس ضابطه برچسبكنندگان كه بر  و بر چسب ارزش غذايي مصرف

ها و  هورمون  هاي فلزي، آفالتوكسين سموم آفات نباتي، آالينده(دار دار دار دار     ارتقاي سطح ايمني و كاهش عوامل خطرزاي شاخص در محصوالت غذايي و كشاورزي اولويتارتقاي سطح ايمني و كاهش عوامل خطرزاي شاخص در محصوالت غذايي و كشاورزي اولويتارتقاي سطح ايمني و كاهش عوامل خطرزاي شاخص در محصوالت غذايي و كشاورزي اولويتارتقاي سطح ايمني و كاهش عوامل خطرزاي شاخص در محصوالت غذايي و كشاورزي اولويت) ) ) ) 9999برنامه برنامه برنامه برنامه 
هدف . هاي مواد خوراكي و آشاميدني اي، محصوالت لبني و افزودني محصوالت گلخانه  رزي شامل گندم، برنج و پسته،ها در محصوالت غذايي و محصوالت كشاو بيوتيك آنتي

 )  هاي خوراكي مصرف خانوار خواهد بود هاي گوشتي و لبني، نان، روغن فرآورده  دار  زيتون، برنامه براي محصوالت غذايي اولويت

اي كشور بر اساس وضعيت فني،  هاي تغذيه از نظر ايمني و ارزش غذايي منطبق با سياست((((كننده خوراكي و آشاميدني كننده خوراكي و آشاميدني كننده خوراكي و آشاميدني كننده خوراكي و آشاميدني     توليدي و عرضهتوليدي و عرضهتوليدي و عرضهتوليدي و عرضهاي مراكز اي مراكز اي مراكز اي مراكز     بندي دورهبندي دورهبندي دورهبندي دوره    درجهدرجهدرجهدرجه) ) ) ) 10101010برنامه برنامه برنامه برنامه 
 )هاي محصول نهايي بهداشتي، توليد و ويژگي

نظاميان و  كاركنان، سالمندان،   كارگران، دانش آموزان،  هاي كودكان، هاي عمومي  براي گروه تدارك غذاي سالم و ايمن در محل(غذاي سالم و ايمن در عرضه غذاي سالم و ايمن در عرضه غذاي سالم و ايمن در عرضه غذاي سالم و ايمن در عرضه ) ) ) ) 11111111برنامه برنامه برنامه برنامه 
  )ها ورزشگاههاي حامي سالمت  و  ها از جمله توسعه رستوران ها، رستوران زندانيان، مسافران، بيمارستان

 و   ) *المللي و ملي سازي  با استانداردهاي بين هماهنگ(غذا به صورت يكپارچه و بر اساس ارزيابي خطر غذا به صورت يكپارچه و بر اساس ارزيابي خطر غذا به صورت يكپارچه و بر اساس ارزيابي خطر غذا به صورت يكپارچه و بر اساس ارزيابي خطر     نظارت و به استانداردسازي زنجيرهنظارت و به استانداردسازي زنجيرهنظارت و به استانداردسازي زنجيرهنظارت و به استانداردسازي زنجيره) ) ) ) 12121212برنامه برنامه برنامه برنامه 
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  ) ، شيرمادر و تغذيه تكميلي، مهدكودك و مدرسه)بارداري(دوره قبل لقاح، جنيني(اي از آغاز زندگياي از آغاز زندگياي از آغاز زندگياي از آغاز زندگي    سالمت تغذيهسالمت تغذيهسالمت تغذيهسالمت تغذيه) ) ) ) 13131313برنامه برنامه برنامه برنامه 
بندي محصوالت غذايي توليدي براي  اي، فرمول كشور ازجمله سبد مطلوب غذايي به طور دورهاي تغذيه  هاي دوره اعالن سياست(راهنماهاي غذا و تغذيه راهنماهاي غذا و تغذيه راهنماهاي غذا و تغذيه راهنماهاي غذا و تغذيه ها و ها و ها و ها و     سياستسياستسياستسياست)  )  )  )  14141414برنامه برنامه برنامه برنامه 

ويژه مشاوره تغذيه، ، تدوين راهنماهاي عملي و باليني مرتبط از جمله ...سازي موا غذايي و شده، اسيدهاي چرب ترانس و غني  چربي اشباع افزوده، قند   كاستن از مقدار نمك،
هاي غذايي ويژه بيمارستان  ا و محلوله ها، استانداردسازي مكمل ، اماكن عمومي مراكز نگهداري سالمندان، رژيم غذايي در بيماريورزشكارانها،  مديريت بخش غذاي بيمارستان

 )...فرهنگي و مذهبي و فراهمي مواد غذايي و قومي، هاي  پذير، در نظر گرفتن حساسيت هاي فقير و آسيب سازي غذاهاي اصلي با تأكيد بر گروه غني

هاي تحرك بدني در  فرصت  كنندگان، غذا، تغذيه، ايمني غذا، حقوق مصرف درباره(كنندگان و فراهم آورندگان غذا كنندگان و فراهم آورندگان غذا كنندگان و فراهم آورندگان غذا كنندگان و فراهم آورندگان غذا     اي و تشويق مصرفاي و تشويق مصرفاي و تشويق مصرفاي و تشويق مصرف    ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه) ) ) ) 15151515برنامه برنامه برنامه برنامه 
اي در زمينه  هاي مفرط و نا به جا به عنوان زيبايي به ويژه در كودكان و نوجوانان، توانمندسازي محلي ومنطقه كاستن از فشارهاي اجتماعي براي تن دادن به الغري  جاهاي مختلف،

 زش تغذيه و شيوه زندگي سالم در مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش و آموزش عالي و تعيين حداقل دانش مورد انتظار به تفكيك هر يك از مقاطع اي، آمو رفتارهاي سالم تغذيه
  )ها و كارخانجات ها، ادارات، سازمان خانه هاي علمي توجيهي براي مسؤوالن ذيربط توسط كليه  وزارت ها و همايش تحصيلي، برگزاري نشست

هاي غيرواگير، تأمين آب  افزايش تحرك فيزيكي، كاهش مصرف الكل، مشاوره تغذيه در بيماري(بخشي براي تغذيه مناسب و سالم بخشي براي تغذيه مناسب و سالم بخشي براي تغذيه مناسب و سالم بخشي براي تغذيه مناسب و سالم     افزايي درون و برونافزايي درون و برونافزايي درون و برونافزايي درون و برون    تضمين همتضمين همتضمين همتضمين هم) ) ) ) 16161616    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه
  ...)آشاميدني سالم و

تأمين دسترسي رايگان يا با تخفيف به غذاهاي آماده، توجه به   توزيع مواد غذايي،  هاي غذا، با تأمين يارانه(پذيرپذيرپذيرپذير    هاي فقير و آسيبهاي فقير و آسيبهاي فقير و آسيبهاي فقير و آسيب    هاي حمايت از گروههاي حمايت از گروههاي حمايت از گروههاي حمايت از گروه    برقراري برنامهبرقراري برنامهبرقراري برنامهبرقراري برنامه) ) ) ) 17171717برنامه برنامه برنامه برنامه 
هاي خيرين و مراكز خيريه،كاناليزه كردن امكانات و منابع  گيري از ظرفيت با بهره) food for work(تدوين برنامه غذا براي كار ها و كودكان كار و تغذيه افراد ترك تحصيلي

  ...)هاي اجتماعي هدفمند در جهت تحصيل و اشتغال اعضاي خانوارهاي نيازمند و  ها به فعاليت خيريه
هاي اوليه پزشك خانواده و نظام  ابي وضعيت تغذيه و مشاوره تغذيه در برنامه مراقبتادغام ارزي(هاي سني در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع هاي سني در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع هاي سني در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع هاي سني در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع     اي گروهاي گروهاي گروهاي گروه    مراقبت تغذيهمراقبت تغذيهمراقبت تغذيهمراقبت تغذيه) ) ) ) 18181818برنامه برنامه برنامه برنامه 

فراهم  ،ترويج تغذيه متعادل  هاي سني مختلف، براي رشد شيرخواران و كودكان، پايش وزن و ارزيابي نمايه توده بدني ، پيشگيري و كنترل اضافه وزن و چاقي  درگروهارجاع 
ها و استانداردهاي تغذيه و ادغام در برنامه اعتباربخشي ملي  هاي مختلف، تدوين فرم اي در درمان بيماري هاي تغذيه رپايي و بستري، گنجاندن حمايتساختن پوشش كافي خدمات س

هاي  اي ورژيم درماني در بيماري غذيههاي ت ارائه مراقبت،اي هاي تغذيه هاي تمديد مجوز كار كاركنان سالمت در تشخيص و درمان بيماري هاي كشور، بازنگري روش بيمارستان
 .مختلف

آموزش، پژوهش : شامل(ها  هاي بهبود تغذيه بيمارستان ابالغ و اجراي استانداردهاي بخش غذاي بيمارستان، برنامه(ها ها ها ها     اي و ايمني غذايي در بيمارستاناي و ايمني غذايي در بيمارستاناي و ايمني غذايي در بيمارستاناي و ايمني غذايي در بيمارستان    نظام مراقبت تغذيهنظام مراقبت تغذيهنظام مراقبت تغذيهنظام مراقبت تغذيه) ) ) ) 19191919برنامه برنامه برنامه برنامه 
تشويق به توليد و  ... ها براي جلوگيري از كم غذايي، سوءتغذيه متناسب با نياز، غربالگري مخاطرات در همه بيمارستان، تأمين غذاي سالم و كافي براي بيماران )و مداخالت

ايي مشاوره اجر –هاي علمي  تدوين فرايند واستانداردهاي بخش تغذيه دربيمارستان، تدوين پروتكل) هاي ويژه هاي غذايي بيمارستاني با تأكيد بر بخش مراقبت استفاده از مكمل
 تغذيه و رژيم درماني در بيماران بستري

  مديريت تغذيه در بحران مديريت تغذيه در بحران مديريت تغذيه در بحران مديريت تغذيه در بحران ) ) ) ) 20202020برنامه برنامه برنامه برنامه 
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  سند ملي تغذيه و امنيت غذايينظام استقرار  )بخش سوم

 برنامه عملياتي) الف
  

 )1391-1394( سند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور بندي استقرار جدول زمان

ها و اقدامات پروژه مرحله هاي اجراي برنامه سال   

91919191    92929292    93939393    94949494    

بسترسازي استقرار 
بسترسازي استقرار 
بسترسازي استقرار 
بسترسازي استقرار      

، تصويب  برنامه )ها حوزه ستادي و دانشگاه(تصويب سند در شوراي معاونان وزارت بهداشت و ابالغ درون سازمان  .1
  و ملحقات آن در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي، احيا و تثبيت ساختار دفتر بهبود تغذيه جامعه 

     

       اي رسانهنامه ملي تغذيه و امنيت غذايي و ترويج  انعقاد تفاهم .2
تشكيل كارگروه تخصصي تغذيه و امنيت غذايي ذيل شوراي عالي و صدور احكام توسط دبير شوراي عالي سالمت  .3

  ) وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي(و امنيت غذايي 
     

       بخشي هاي تغذيه و امنيت غذايي  و كميته سه نفر هماهنگي درون تشكيل شوراي مراقبت از برنامه .4
نامه  هاي اصلي حوزه تغذيه و امنيت غذايي در استقرار برنامه جامع و انعقاد تفاهم آموزش نمايندگان استاني دستگاه .5

  ها  هاي تخصصي استانداري استان بخشي مصوب كارگروه بين
     

       امكان سنجي براي ايجاد رديف بودجه تغذيه و امنيت غذايي وتدوين قانون تغذيه و پيگيري آن .6
       هاي بيست گانه   آموزش  كارگروه تخصصي تغذيه و امنيت غذايي و شوراي مراقبت از برنامه براي تدوين برنامه .7

ش و ارزشيابي 
اجرا ،  پاي

ش و ارزشيابي 
اجرا ،  پاي

ش و ارزشيابي 
اجرا ،  پاي

ش و ارزشيابي 
اجرا ،  پاي

        

       !)كميته بپا(بخشي پايش تغذيه و امنيت غذا  گانه در كميته بين هاي بيست تدوين و تصويب برنامه .8
       بخشي پايش در هر برنامه و تصويب در كميته بين1392دار سال  اولويتهاي  تعريف پروژه .9

       ها  بخشي براي اجراي پروژه بخشي و درون سازي مجريان بين آماده .10
در پايان سال  1394ا و ارزيابي ميزان نزديك شدن به اهداف راهبردي  بررسي گزارش پيشرفت مياني و نهايي پروژه  .11

  شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور و ارايه گزارش در
     

       بخشي پايش در هر برنامه و تصويب در كميته بين 1393دار سال  هاي اولويت تعريف پروژه .12
در پايان سال  1394ها و ارزيابي ميزان نزديك شدن به اهداف راهبردي  بررسي گزارش پيشرفت مياني و نهايي پروژه .13

  شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشورو ارايه گزارش در 
     

       بخشي پايش در هر برنامه و تصويب در كميته بين 1394هاي اولويت دار سال  تعريف پروژه .14
ها و تدوين گزارش ارزشيابي برنامه جامع در سومين سال اجرا به همراه  بررسي گزارش پيشرفت مياني و نهايي پروژه .15

امنيت غذا و تغذيه كشور  و  بازنگري  دورنما، اهداف راهبردي و برنامه ها  بر اساس رويكردهاي باني   گزارش ديده
  برنامه ششم توسعه كشور  و ارايه گزارش در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور

     

  : توضيحات
هاي  در هر سال پروژه ،در طول سه سال اول سند ملي تغذيه و امنيت غذايي )Program(هر برنامه . سند ملي تغذيه و امنيت غذايي از بيست برنامه تشكيل شده است •

)Projects (شوند شود كه به طور هماهنگ و براي دستيابي به اهداف برنامه متناظر مديريت مي متعددي را شامل مي.  
  . بيني شده است در سند ملي تغذيه و امنيت غذايي پيش 1394در مجموع سه سال مالي براي دستيابي به اهداف راهبردي  •
 . دهد ها را نشان مي ها زمان شروع و پايان پروژه فلش •

 داري،استان ذيل كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي ، تشكيل كميته تغذيه و امنيت غذايي)1391(در اولين سال استقرار سند  هاي علوم پزشكي كشورهاي علوم پزشكي كشورهاي علوم پزشكي كشورهاي علوم پزشكي كشور    تكاليف دانشگاهتكاليف دانشگاهتكاليف دانشگاهتكاليف دانشگاه •
بخشي با محوريت استانداري و ارايه گزارش فصلي پيشرفت به دبيرخانه شوراي عالي  نامه بين و انعقاد تفاهم) گانه سند هاي بيست متناظر با اهداف و برنامه(عملياتي  تدوين برنامه

هاي  هاي استان بستر اجرايي مناسب براي اجرا و پايش برنامه ها با استفاده از كليه ظرفيت رود رؤساي دانشگاه است و انتظار ميسالمت و امنيت غذايي كشور در نظر گرفته شده 
 .بهبود تغذيه جامعه را فراهم آورند
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  نامه اجرايي استقرار سند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور  آيين) ب

        اهداف اهداف اهداف اهداف : : : : 1111ماده ماده ماده ماده 
گذار و ناظر عالي سالمت  قانون برنامه پنجم توسعه كشور كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان سياست 38مطابق بند ج ماده 

ت وزيران در أهيمصوب نامه تشكيالت و شرح وظايف شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي  آييندر كشور تعيين شده و همچنين بر اساس ماده ششم 
هاي مسؤول در تغذيه و امنيت غذايي  هاي سازماني دستگاه بخشي و استفاده از ظرفيت پايش عمليات بينو با هدف  1/8/1390رخ جلسه مو

  .گردد تشكيل مي» كارگروه تغذيه و امنيت غذايي«
        تركيب اعضاتركيب اعضاتركيب اعضاتركيب اعضا: : : : 2222ماده ماده ماده ماده 
 )رييس كارگروه(معاون بهداشت وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي  .1

 )دبير كارگروه(غذيه معاونت بهداشتمديركل دفتر بهبود ت .2

 ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  معاون بودجه معاونت برنامه .3

اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي اماكن (مركز سالمت محيط و كار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  .4
 )عمومي

  معاون غذا، سازمان غذا و دارو  .5
  اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد مديركل نظارت بر .6
 االختيارسازمان دامپزشكي كشور رييس يا نماينده تام .7

 االختيارسازمان شيالت  رييس يا نماينده تام .8

  رييس سازمان حفظ نباتات .9
توليدكنندگان، كنندگان و  نماينده ستاد و سازمان حمايت از مصرف(االختيار از وزارت صنعت، معدن و تجارت  سه نفرنماينده تام .10

 )گمركات كشور

 نماينده اتاق بازرگاني  .11

 نماينده سازمان تعزيرات حكومتي  .12

 ) واردكنندگان مواد غذايي(رييس مجمع عالي واردات  .13

 ) كشاورزان و دامپروران(رييس اتحاديه مركزي نظارت و هماهنگي توليدكنندگان مواد غذايي .14

 رييس انجمن صنايع غذايي ايران   .15

 ها عالي استاننماينده شوراي  .16

 اي و صنايع غذايي كشور رييس انستيتو تحقيقات تغذيه .17

 نماينده وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي  .18

  . اداره امور كارگروه در دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي است ))))تبصره اولتبصره اولتبصره اولتبصره اول
  .شود ميجلسات كارگروه در سال اول ماهانه و از سال دوم به طور فصلي تشكيل  ))))تبصره دومتبصره دومتبصره دومتبصره دوم
تواند  بايست صرفاً خود در جلسه شركت كنند و براي تسهيل پايش امور كارشناس مسؤول واحد تحت نظر مي اعضاي كارگروه مي ))))تبصره سومتبصره سومتبصره سومتبصره سوم

  . عضو كارگروه را همراهي كند
  .گردد سوم اعضا تاييد مي گيري موارد با موافقت دو جلسات با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و در مواقع نياز به رأي ))))تبصره چهارمتبصره چهارمتبصره چهارمتبصره چهارم
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  وظايفوظايفوظايفوظايف: : : : 3333ماده ماده ماده ماده 
  نامه ملي حاصل از سند ملي تغذيه و امنيت غذايي هاي مسؤول مندرج در تفاهم گانه دستگاه هاي بيست بررسي و تصويب شناسنامه برنامه �
  ها  هاي مندرج در هر برنامه و ايجاد هماهنگي بين پروژه تعيين و تصويب پروژه �
 ها  هاي سند ملي تغذيه و امنيت غذايي، تصميم براي كاربست نتايج پروژه پايش روند پيشرفت پروژه �

نويس مصوبات مرتبط براي تصويب در شوراي  ارايه گزارش به شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي و رسانه ها و همچنين تدوين پيش  �
 مذكور

 هاي پيوست سالمت  ارايه نظرات مشورتي در ارتباط با طرح �

  هاي ساالنه ويژه مردم ت از كليه ذينفعان براي بهبود تغذيه و امنيت غذايي و تصويب پيامبازبيني انتظارا �
هاي مندرج در سند ملي تغذيه و امنيت غذايي از طريق دبيرخانه شوراي  هاي كارگروه براي پيشبرد برنامه ها و درخواست كليه گزارش) ) ) ) 5555تبصره تبصره تبصره تبصره 

  .االجرا است شود، مصوبات شوراي عالي براي كارگروه الزم ميعالي سالمت و امنيت غذايي به شوراي عالي ارسال 
ريزي عملياتي و پايش زير نظر كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي استانداري  در سطح استاني كميته متناظري براي برنامه ))))6666تبصره تبصره تبصره تبصره 

هاي عضو كميته  خانه امنيت غذايي استان، وزارتزمان به كارگروه تخصصي سالمت و  شود و گزارش عملكرد سه ماهه اين كميته هم تشكيل مي
  . شود پايش و دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي ارسال مي

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

        منابع منابع منابع منابع : : : : 4444ماده ماده ماده ماده 
هاي بودجه مربوط به هر دستگاه تأمين خواهد شد و در اين مورد از راهنمايي و نظارت نماينده مديركل بودجه  ها از رديف منابع مالي پروژه .1

  . شود هاي مرتبط استفاده مي ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي هدفمندي و هماهنگي هزينه بودجه معاونت برنامه

نظام استقرار  و هماهنگي برنامه جامع تغذيه و امنيت غذايي كشور 

 شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور

كارگروه پايش بين بخشي
تغذيه و امنيت غذايي

دبيرخانه شورا

وزير بهداشت

بهبود تغذيه جامعه دفتر 

اداره هماهنگي درون بخشي و پايش استاني  اداره دستورعمل ها و سواد تغذيهاداره همكاري بين بخشي 

برنامه هاي مندرج در برنامه جامع امنيت غذا و تغذيه كشور

بهداشت ، معاون درمان معاون 

شوراي سياست گذاري و سازمان غذا ودارو
)شوراي معاونين(

شوراي 
 معاونين بهداشت كشور

روساي  
دانشگاهها

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

رياست جمهوري  

وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي ، 

صنعت معدن تجارت ،

تعاون كار و رفاه ، سازمان ملي استاندارد ،  

صدا و سيما 

تعزيرات حكومتي ، اتاق بازرگاني ، 

شوراي عالي استان ها

و ساير اعضاي بين بخشي مندرج در آئين نامه 

استانداران ، 

كارگروه هاي تخصصي 
سالمت و امنيت غذايي استان ها
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دهي به دبيرخانه معرفي  دهي، پايش و گزارش ريزي، سازمان شناس رابط عالقمند و توانايي را براي كليه امور برنامههر يك از واحدها كار .2
  . نمايد مي

در سه سال اول استقرار سند، مؤسسه ملي تحقيقات سالمت جمهوري اسالمي ايران موظف است با همكاري دفتر بهبود تغذيه جامعه،  .3
شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران و ساير مراكز تحقيقاتي آموزشي  نايع غذايي كشور، دانشكده تغذيه و رژيمانستيتو تحقيقات تغذيه و ص

هاي الزم براي استقرار سند  ها و مشاوره نامه ضمن ارايه آموزش هاي عضو موضوع اين آئين ها و سازمان خانه هاي مرتبط در وزارت و قطب
هاي مسؤول در زمينه تغذيه و امنيت  هاي تحقيقاتي مرتبط را با محوريت دستگاه امنيت غذايي و اولويتباني تغذيه و  ديده به مجريان، نظام

 .غذايي طراحي و استقرار دهد

واحدهاي » اي بخشي و پايش است و اداره تدوين استانداردها و فرهنگ و سواد تغذيه بخشي، هماهنگي درون همكاري بين«سه اداره  .4
فتر بهبود تغذيه جامعه رصد مبتني بر شواهد و روزآمد پيشرفت سند ملي ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي را بر عهده سازماني هستند كه در د

 . خواهند داشت

ماده، سه بند و شش تبصره و چهار پيوست به تصويب شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور رسيده  5نامه اجرايي در  آيين    بازبينيبازبينيبازبينيبازبيني: : : : 5555ماده ماده ماده ماده 
  .آن به پيشنهاد رييس كارگروه و تصويب شوراي عالي قابل انجام است است و بازبيني

 

  
 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

نظام استقرار  و هماهنگي سند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور  

 شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور

كارگروه  تخصصي بين بخشي
تغذيه و امنيت غذايي

دبيرخانه شورا

وزير بهداشت

بهبود تغذيه جامعه دفتر 

پايش استانياداره هماهنگي درون بخشي و   اداره همكاري بين بخشي 
و  تدوين استاندارد ها اداره 

فرهنگ وسواد تغذيه اي

كشورسند ملي تغذيه و امنيت غذايي برنامه هاي مندرج در 

معاونت بهداشت

شوراي سياست گذاري
)شوراي معاونين(

شوراي 

 معاونين بهداشت كشور

روساي  
دانشگاهها

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
رياست جمهوري  

وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي ، 

صنعت معدن تجارت ،
تعاون كار و رفاه ، سازمان ملي استاندارد ،  

صدا و سيما 

تعزيرات حكومتي ، اتاق بازرگاني ، 
شوراي عالي استان ها

و ساير اعضاي بين بخشي مندرج در آئين نامه 

استانداران ، 

كارگروه هاي تخصصي 

سالمت و امنيت غذايي استان ها

معاونت درمان وسازمان غذا ودارو
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  : نامه اجرايي پيوست اول آيين

  بخشي سند ملي تغذيه و امنيت غذايي تقسيم كار درون
  )هاي مشترك اقدامات و پروژه(  واحدها  حوزه

ت
اش

هد
ت ب

ون
عا

م
  

اي، برنامه اطمينان از هم افزايي درون و  هاي تغذيه اي، برنامه تدوين و بازبيني پروتكل ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهبرنامه دفترشامل برنامه  5مديريت كليه مداخالت مندرج در سند در قالب   بهبود تغذيه جامعهدفتر 
  ذا كشور و برنامه تغذيه در بحران باني امنيت تغذيه و غ بخشي، برنامه ارزشيابي، مطالعات و ديده برون

مادران باردار، دانش  اي كودك، كيفيت خدمات تغذيه يارتقا، روند وزن گيري مادران باردار پايشپايش رشد كودك و ،  حمايت وتقويت برنامه ترويج تغذيه با شير مادر و تغذيه تكميلي مناسب  دفتر سالمت جمعيت، تنظيم خانواده و مدارس
سازي وادغام برنامه سورويالنس  سازي وادغام برنامه پيشگيري وكنترل اضافه وزن وچاقي كودكان ونوجوانان و پايلوت ، تعامل با دفتر بهبود تغذيه جامعه براي پايلوتميانساالن وسالمندانآموزان، 

ماه پس از زايمان مادر براي حمايت از مادر و  2مادران و قانون مرخصي همسران به مدت كاهش ساعت كاري مادران باردار شاغل و افزايش مرخصي زايماني تا يك سال براي غذا  و تغذيه، 
  هاي مدارس در بوفه، منع عرضه مواد غذايي كم ارزش )ها ها و سبزي ها، ميوه از جمله مغز دانه( وضعيت تغذيه رايگان در مدارس و استفاده از مواد غذايي مغذي يارتقاشيرخوار، 

  هاي همگاني تغذيه تعامل با دفتر بهبود تغذيه براي تهيه مطالب آموزش مناسب و آموزش  سالمت و ارتقاي سالمتدفتر آموزش 
در سطوح عرضه و مراكز توزيع هاي خوراكي  قويت پايش كيفيت نمك، تها ومراكز عرضه مواد غذايي يط از فروشگاهحاي در بازديدهاي بازرسين بهداشت م گنجاندن مباحث كيفيت تغذيه  مركز سالمت محيط و كار

سازي وادغام  ، تعامل با دفتر بهبود تغذيه جامعه براي پايلوتموزي بازرسين بهداشت محيط در زمينه تغذيه وبهداشت مواد غذايي با هماهنگي دفتر بهبود تغذيه جامعهآباز آموزش و، وعرضه غذا
ايمني مواد غذايي در واحدهاي عرضه و توزيع مواد غذايي، ايجاد و تقويت سيستم خوداظهاري جهت نظارت بر مراكز عرضه مواد  هاي مديريت سازي سيستم پيادهبرنامه سورويالنس غذا وتغذيه، 

  با تأكيد بر مناطق محروم، مديريت صحيح باز يافت  زباله و آموزش آن در جامعه) آب و فاضالب و زباله(غذايي، گسترش بهسازي محيط 
هـاي سـني مختلـف،     هـاي آنتروپومتريـك گـروه    گيـري شـاخص   انـدازه هاي مورد نياز با كيفيت مناسب بـراي   هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي به ترازو و قدسنج تجهيز خانه   مركز مديريت شبكه

هـاي خـدمتي تغذيـه در برنامـه      سازي وادغام برنامه سورويالنس غذا وتغذيـه، ادغـام بسـته    ، تعامل با دفتر بهبود تغذيه جامعه براي پايلوتاندازي واحدهاي مشاوره تغذيه در مراكز بهداشتي درماني راه
  هاي بهداشتي درماني كشور اي استاندارد از طريق شبكه ها به خدمات تغذيه ارتقاي دسترسي حاشيه نشينپزشك خانواده و نظام ارجاع، 

تعيـين رونـد   ، ...)هـاي ژنتيكـي ازجملـه فنيـل كتونـوري تاالسـمي و،       هـا، بيمـاري   هاي قلبي عروقي، ديابت، سرطان بيماري(هاي غيرواگير  اي در پيشگيري وكنتزل بيماري گنجاندن خدمات تغذيه   هاي غيرواگير مديريت بيماريمركز 
  سازي وادغام برنامه سورويالنس غذا و تغذيه ، تعامل با دفتر بهبود تغذيه جامعه براي پايلوتاي دفتر بهبود تغذيه جامعهه هاي غيرواگير براساس اولويت اي بيماري تغييرات عوامل خطر تغذيه

و  ...)سـل، ايـدز، ماالريـا،   (هـاي واگيـر    پيشگيري وكنتزل بيمـاري اي در  گنجانيدن خدمات تغذيهو اي  هاي انگلي روده موقع بيماريه تشخيص و درمان ب سازي، حفظ و افزايش پوشش برنامه ايمن   هاي واگير مركز مديريت بيماري
  هاي منقله ناشي از غذا بيماري

ن
ت درما

معاون
  

  تعيين تعرفه مناسب براي مشاوره تغذيه باليني در سرپايي و بستري هاي خدمتي مرتبط به مشاوره باليني تغذيه  و  همكاري با دفتر بهبود تغذيه در تدوين بسته  دفتر ارزيابي فناوري و استاندارد و تعرفه

  ارستانبازنگري و تقويت ساختار تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان به منظور ارايه خدمات مشاوره تغذيه به بيماران قبل و پس از ترخيص از بيم  دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني
 ) در چارچوب تشكيالت تغذيه سطح ستادي(درماني در بيمارستان در سطح ستادي وزارت بهداشت  تغذيه و رژيم واحدتشكيل 

  ها كارگيري كارشناسان تغذيه در بيمارستان هب جذب و
ها، تفكيك بخش تغذيه و امنيت غذايي  ها و اعتباربخشي مراكز ، تأمين كارشناس تغذيه در تمامي بيمارستان بندي هاي كيفيت مربوط به خدمات مشاوره تغذيه در رتبه گنجاندن شاخص  دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان

بخش تغذيه جامعه، طراحي و استقرار نظام پايش و نظارت بر كيفيت و عملكرد  ها با محوريت دفتر بهبود ها، تهيه راهنماي ملي در خصوص نقش كارشناسان تغذيه در بيمارستان بيمارستان
  اي از راه دور    اي تغذيه گسترش خدمات مشاوره، مراقب تغذيه)كلينيك، مطب و بيمارستان ها( خصوصي

ت 
ون

عا
م

ش
وز

آم
  

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، اداره كل 
شوراي هاي  اعتباربخشي و ارزيابي و دبيرخانه

آموزش پزشكي و تخصصي و مركز امور آموزشي 
  دانشجويان، دفتر امور اساتيد و نخبگان

 درماني به منظور افزايش دانش و مهارت كارشناسان تغذيه در امر مشاوره تغذيه و رژيم) RD )Registered Dietitian هاي آموزشي اندازي دوره تدوين و راه

ژي   اپيـدميولو  تغذيـه،  گذاري غـذا و  تغذيه جامعه، سياست( هاي تدوين شده در پروژه بانك جهاني لوموهاي مختلف براساس كوريك اندازي دوره  تغذيه با گرايش مين اعتبار الزم براي راهأت حمايت،
المللي براي تقويت رشـته دكتـراي تغذيـه و     هاي بين كاري دانشگاهبرقراري ارتباط و جلب هم ،اي در آنها پيراپزشكي وگنجانيدن مطالب تغذيه دانشجويان پزشكي و اريكولومبازنگري ك، ..)تغذيه 

  هاي بازآموزي ساالنه  ويژه كارشناسان تغذيه  ، طراحي دورههاي مختلف غذا و تغذيه تربيت متخصصين در حوزه

ه 
سع

تو
ت 

ون
عا

م

ع
ناب

 م
 و

ت
ري

دي
م

  

  مركز بودجه و پايش عملكرد،
مركز توسعه مديريت و تحول اداري، اداره كل 
منابع انساني و پشتيباني، اداره كل امور مالي و 

  ذيحسابي، دفتر توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني

درصدي كارشناسان بهداشت محيط در كشور و  30، تأمين كمبود 1404تحليل و بررسي كميت و كيفيت نيروي انساني مورد نياز براي استقرار سند ملي تغذيه و امنيت غذايي در كشور  در افق 
هاي سازماني كاردان يا كارشناس بهداشت محيط شهري و  ارت بر عرضه، ايجاد رديفتأمين بودجه تجهيز اين بازرسان براي كنترل كيفي مواد غذايي، ايجاد رديف اختصاصي بودجه براي نظ

هاي مرتبط در سطح كشور از طريق نهاد رياست جمهوري نظارت بر حسن هزينه كرد  هاي الزم جهت افزايش بودجه تغذيه و امنيت غذايي با ارايه مدل تجميع بودجه روستايي، انجام هماهنگي
كمك به احيا و تثبيت ساختار تشكيالتي دفتر به اهميت نقش تغذيه بيماران هنگام تنظيم بودجه ساالنه مراكز درماني ريزي، علمي و اجرايي و توجه  تغذيه در كليه سطوح برنامه هاي مرتبط به بودجه

  ها ها و شهرستان بهبود تغذيه جامعه در سطح وزارت بهداشت و متناظر آن در سطح دانشگاه

  و فناوري معاونت تحقيقات

و شناسايي  مطالعه، اي كشور از جمله مطالعه در زمينه شناخت باورها و رفتارهاي غذايي در هر منطقه هاي تحقيقاتي تغذيه و امنيت غذايي از طريق شبكه تحقيقات تغذيه طراحي و استقرار اولويت
 درمنطقهاي آنها به منظور ترويج غذاهاي سنتي سالم  غذاهاي سنتي و تعيين ارزش تغذيه

  بخشي هاي علمي مرتبط درون و برون باني امنيت تغذيه و غذا در مؤسسه ملي تحقيقات سالمت با همكاري ساير مراكز و قطب استقرار نظام ديده

  سازمان غذا و دارو

تسهيل مقررات ، )سيلو، انبار، سردخانه( سازي مواد غذايي مراكز نگهداري و ذخيره ا، گسترش و بهسازينگهداري، توزيع و حمل و نقل غذ  نظارت مراكز توليد، تهيه،سازماندهي مجدد سيستم 
  ها اي مورد استفاده در تغذيه بيماران بستري در بيمارستان هاي تغذيه مربوط به واردات مكمل

ايجاد سيستم و تقويت اجراي نظارت و كنترل قوي بر واردات مواد غذايي و مواد ، بندي موادغذايي و ظروف يكبار مصرف قوانين و استانداردهاي ملي بستهنظارت بر اجراي  بازنگري و تقويت
كنترل كيفيت محصوالت غذايي هاي غذايي اعم از زيستي و شيميايي در سطح كشور،  ، ارتقاي كنترل و ارزيابي آلودگي)سيستم باركد و بيمه تضمين كيفيت(اوليه مورد استفاده در صنايع غذايي 

، ..)اسپرينكل، فودلت(هاي ارزان تر و با قابليت پذيرش بهتر  بندي  مواد غذايي، توليد مكمل ژي در توليد مواد غذايي و استفاده از تكنولوِژي مناسب در بسته هاي بيوتكنولو عه  روشغني شده، توس
هاي ساده، روغن، چربي و نمك در  معه، نظارت بركاهش ميزان كربوهيدراتهاي خاص جا هاي طبيعي، توليد محصوالت غذايي رژيمي براي گروه هاي مصنوعي با رنگ جايگزيني رنگ

مين و تدارك أت، هاي مصرفي و به حداقل رساندن ميزان اسيدهاي چرب اشباع و ترانس درآنها اي محصوالت غذايي فرآوري شده، بهبود كيفيت روغن هاي غذايي، ارتقاي كيفيت تغذيه فراورده
ه آموزش مناسب به مديران و مسؤوالن واحدهاي توليدي در سطح يارا، آموز ت و كيفيت مناسب و قابل دسترس براي كودكان، مادران باردارد وشيرده ودختران دانشهاي مورد نياز با قيم مكمل

مواد غذايي به وسايل و تجهيزات پيشرفته براي تشخيص هاي كنترل  تجهيز آزمايشگاه و تغيير نگرش آنها از روش كنترل و تشخيص سنتي به سيستم پيشگيري، HACCPكشور در باره سيستم 
هاي آموزش حين خدمت و بازآموزي كاركنان صنايع غذايي، توليدكنندگان و  حمايت از برنامه گيري تصويب قانون نظارت بر مواد خوراكي آشاميدني و بهداشتي، به روز كردن وپي، سريع آلودگي

هاي كنترل غذا و دارو  هاي بخش غذا در آزمايشگاه تقويت و تجهيز آزمايشگاه، ويژه در صنايع روغنبه هاي فرآوري  هاي اصالح تكنولوژيك و روش هحمايت از پروژ ،كنندگان مواد غذايي عرضه
اي بر  گذاري تغذيه برچسب نامهو اجراي سريع بر تدوين قانون، هاي آكروديته كه بتواند كنترل كيفيت محصوالت غذايي غني شده را انجام دهند ز آزمايشگاهادر سطح ملي و استاني و حمايت 

هاي  براساس سياست) functional food(حامي سالمت و حمايت از توليد محصوالت غني شده و فراسودمند  تشويق و جلب همكاري صنايع غذايي براي توليد غذاهاي كاالهاي غذايي،
  ها در دفتر بهبود تغذيه جامعه  كنترل كمبود ريزمغذي

  هاي ابالغي ها و ارتقاي كيفيت غذاي دانشجويان با استفاده از دستورعمل هاي آموزشي و ترويجي تغذيه سالم ويژه دانشجويان دانشگاه اجراي برنامه  امور دانشجويي  و فرهنگيمركز 
  ها بر اساس ميزان موفقيت استقرار سند ملي تغذيه و امنيت غذايي استاني و تصويت ساختار و نيروهاي انساني الزم  ملحوظ كردن ارزيابي عملكرد رؤساي دانشگاه  مشاور وزير در امور هيأت امنا

  )گيرندگان تصميمويژه مردم، (رساني در زمينه تغذيه و امنيت غذايي  تدوين و اجراي برنامه ساالنه روابط عمومي براي اطالع  روابط عمومي
  ها و دريافت گزارش فصلي از ميزان پيشرفت برنامه  تصويب سند ملي تغذيه و امنيت غذايي و ابالغ به واحدهاي تابعه و دانشگاه  گذاري و شوراي معاونين شوراي سياست

  هاي تخصصي استاني  بخشي در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور و ابالغ به كارگروه تصويب تكاليف و انتظارات بين
  ها در طول برنامه تشكيل كارگروه تخصصي تغذيه و امنيت غذايي ذيل شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي و تشويق دستگاه

  هاي دولتي، خصوصي و غيردولتي براي ارتقاي تغذيه و امنيت غذايي  نامه دستگاه اهمبرگزاري مراسم رونمايي از سند و انعقاد تف
 اي  ها و متخصصان بين رشته هاي تغذيه با مشاركت دستگاه جلب حمايت و رايزني با مقامات ارشد كشور براي ايجاد مركز ملي مطالعات سياست
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  : نامه اجرايي پيوست دوم آيين

 هاي تغذيه و امنيت غذايي هاي اجرايي در برنامه تكاليف دستگاه: بخشي تقسيم كار برون

        وزارت جهاد كشاورزيوزارت جهاد كشاورزيوزارت جهاد كشاورزيوزارت جهاد كشاورزي    ����
  :گذاري به منظور ريزي و سياست گذاري در جهت پايداري توليد از طريق برنامه ريزي و سياست برنامه

 . وري عوامل توليد،كاهش و مديريت بهينه ضايعات و پسماندهاي كشاورزي افزايش بهره .1

 .هاي كشاورزي في و به موقع نهادهتأمين كا .2

 .هاي توليد و پس از توليد محصوالت كشاورزي در كشور توسعه كشاورزي دانش بنيان و ارتقا شيوه .3

 .برداران بخش كشاورزي افزايش آگاهي و دانش بهره .4

 .برداري پايدار از منابع پايه در بخش كشاورزي حفظ و بهره .5

 .هاي توليد كشاورزي قطبدستيابي به الگوي كشت بهينه و ايجاد  .6

گذاري به  ريزي و سياست گذاري در جهت بهبود كيفيت و تضمين سالمت محصوالت كشاورزي از طريق برنامه ريزي و سياست برنامه
  :منظور

 .هاي شيميايي در بخش كشاورزي سازي مصرف نهاده كاهش و بهينه .1
 .هاي بخش كشاورزي سازي استانداردها در فعاليت توسعه و پياده .2
هاي توليد محصوالت كشاورزي،  هاي كشاورزي شامل تدوين و ابالغ دستورعمل ايجاد نظام نظارت و كنترل كيفي محصوالت و فرآورده .3

هاي نوين توليد  هاي معتمد، آموزش و ترويج روش  هاي ياد شده از طريق شبكه ناظرين فني و آزمايشگاه نظارت برحسن اجراي دستورعمل
 . محصوالت كشاورزي

 .هاي كشور خيزي خاك زايش حاصلاف .4
 . برداري كشاورزي هاي پژوهشي در واحدهاي بهره توسعه تحقيقات كشاورزي و ترويج استفاده از يافته .5

 ها  سازي خاك كشاورزي با ريزمغذي غني .6

        ::::ساير موارد مورد انتظارساير موارد مورد انتظارساير موارد مورد انتظارساير موارد مورد انتظار
 هاي تعاوني روستايي  سامان بخشيدن به توزيع مواد غذايي مناسب موردنياز مردم در مناطق روستايي از طريق فروشگاه .1

 ها  ها در مناطق روستايي به منظور افزايش دسترسي مردم به منابع غذايي ريزمغذي هاي خانگي سبزي ترويج باغچه .2

به ويژه در مناطقي از كشور كه دسترسي به اين نوع محصوالت ) و ميوه وصيفي سبزي(ها  افزايش توليد محصوالت غذايي حاوي ريزمغذي .3
 .كم است

 هاي پرورش ماهي تخصيص افزايش دسترسي مردم به ماهي و ساير آبزيان با كيفيت بهداشتي و قيمت مناسب از طريق ترويج حوضچه .4

 ها، شير و مواد لبني  ها از جمله انواع گوشت تخصيص  يارانه به منابع غذايي حاوي ريزمغذي .5

هاي روستايي و  ها در مناطق دور افتاده كشور از طريق تعاوني توزيع و عرضه سبزي، ميوه، صيفي، حبوبات و ساير منابع غذايي ريزمغذي .6
 ها وراكي ريزمغذيبه منظور افزايش دسترسي فيزيكي مردم به منابع خ... 

        وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي    ����
        زايي زنان زايي با تأكيد بر سه دهك اول در آمد ي به ويژه اشتغال ساماندهي و هدفمندسازي تسهيالت اشتغال .1
صيص اعتبار هاي كاهش فقر و توانمندسازي و تخ در راستاي اجراي برنامه) خصوصي و مردم نهاد(هاي غير دولتي  به كارگيري سازمان .2

  جهت افزايش دسترسي مستقيم آنان به مواد غذايي سالم و مغذيخانوارهاي نيازمند  مخصوص هاي حمايتي اجراي برنامهبه منظور
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  گيري آنان در خانواده  زايي زنان سرپرست خانوار و تقويت جايگاه تصميم اشتغال .3
ها و با  پذير براي مواد غذايي غني از ريزمغذي ها در ميان اقشار آسيب توزيع بن مخصوص تهيه مواد غذايي به ويژه منابع غذايي ريزمغذي .4

 پذير براي خانوارهاي آسيبكشش در آمدي باال

 سازي در زمينه توزيع اعتبارات فقرزدايي  كمك به تصميم .5

 پذير اي اقشار آسيب تأمين اعتبارات كافي براي حمايت تغذيه .6

  پذير  شناسايي نيازهاي اقشار آسيب .7
برنامه چهارم توسعه كه در زمينه فقرزدايي با شرح وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه  97و  95راهبردهاي مطرح در مواد بخشي از  .8

امكان تأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد غذايي مطلوب و تضمين خدمات بهداشتي، «اجتماعي مرتبط مي باشد، به صورت 
ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت  درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن

» ها پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جا به جايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه
 .عنوان شده است

هاي عمومي، بهداشت و درمان پايه، اشتغال مولد، توانمندسازي، ارتقاي آگاهيامنيت تغذيه، :  هاي حمايتي شاملاقدامات و برنامه .9
 مسكن و مديريت مخاطرات

هاي هدف  هاي كم درآمد در برابر ناامني غذايي متناسب با گروه پذيري خانواده ، تعيين خط فقر، كاهش آسيبكمك به فقرزدايي .10
- ها، كمك به اشتغالهاي حمايتي، استفاده از منابع حاصل از هدفمندسازي يارانهرنامه، ارايه ب)سازي مردم در برابر ناامني غذاييتوانمند(

 . هاي اجتماعي و خدمات درمانيزايي و ارايه بيمه

  در هر سال نسبت به سال پايه % 5كاهش فقر شديد به ميزان  .11
        هاهاهاها    سازمان هدفمند كردن يارانهسازمان هدفمند كردن يارانهسازمان هدفمند كردن يارانهسازمان هدفمند كردن يارانه    ����
  صالح ابزارهاي قيمتي به منظور كاهش هزينه توليد و قيمت محصوالت غذاييهاي توليد و به كارگيري و ا هدفمند كردن يارانه .1
  )3تا 1دهك  (در اقشار كم درآمد ) سبزي، ميوه، گوشت، شير و لبنيات(ها  هاي غذايي در جهت تأمين ريزمغذي هدفمندسازي يارانه .2
  ن درآمديپذير در سه دهك  پايي هاي غذايي براي حمايت از اقشار آسيب هدفمندسازي يارانه .3

        ::::ساير مواردساير مواردساير مواردساير موارد
تكميل و به روز رساني بانك اطالعاتي مرتبط   پرداخت يارانه به اقشار آسيب پذير و تخصيص يارانه (ها  هدفمند كردن يارانه ساير بخش .1

  ) به بخش كشاورزي
  )زدايي تدوين شدههاي فقر ارايه و توزيع سبد غذايي مطلوب به خانوارهاي دچار فقرغذايي، اجراي سياست(هاي جبراني  سياست .2
هاي خوديار و هميار محلي و اجراي رويكرد اعتبارات مالي خردو تقويت  ايجاد و تقويت گروه(توانمندسازي اقتصادي خانوارها  .3

  )توانمندسازي فردي،اجتماعي و اقتصادي(هاي شغلي ها،  آموزش مهارت تعاوني
مشاغل فاقد بيمه اجتماعي، تهيه و تدوين لوايح اصالحي قوانين شناسايي و تحت پوشش قراردادن (گسترش حمايت هاي اجتماعي  .4

  )هاي خدماتي هاي مورد نياز در اين زمينه، وارد نمودن بسته تامين اجتماعي و ارايه تبصره
   :شوند بندي ميجمعيت هدف تحت پوشش وزارت رفاه و تامين اجتماعي به سه گروه درآمدي زير طبقه: : : : توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

  خط فقر شديد جمعيت زير: گروه اول •
  جمعيت مابين خط فقر شديد و خط فقر مطلق: گروه دوم •
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  جمعيت باالتر از خط فقر مطلق: گروه سوم •
بر (كيلو كالري روزانه  2000وضعيتي است كه در آن تمامي درآمد خانوار صرف تهيه غذا شود، سرپرست خانوار قادر به تأمين : فقر شديد

  .نباشد براي هر فرد،) مبناي سبد مطلوب غذايي
        وزارت صنعت معدن و تجارتوزارت صنعت معدن و تجارتوزارت صنعت معدن و تجارتوزارت صنعت معدن و تجارت    ����

  هاي امنيت غذا و تغذيه   ها و فرايندهاي تنظيم بازار در جهت هماهنگي با سياست بازنگري سياست .1
  مواد غذايي اساسييا كاهش نوسانات قيمت  ايجاد سيستم پايش و نظارت و تثبيت قيمت .2
هاي غذا و  كنندگان يا حمايت از سياست ترسي مناسب براي مصرفتوسعه و تجهيز زنجيره تأمين محصوالت غذايي به ويژه ايجاد دس .3

  تغذيه كشور 
  و نظارت بر آن  المللي نظير كدكس و ايزو استانداردهاي ملي مواد غذايي بر مبناي استانداردهاي بين همكاري در تدوين .4
  مناطق شهري و روستايي حمايت از توسعه بخش خصوصي براي تسهيل دسترسي فيزيكي به اقالم خوراكي سبد غذايي در .5
 هاي نوين در صنايع غذايي دستيابي به تكنولوژي .6

هاي سالمت محور، تأكيد خاص بر لزوم رويكرد مديريت واردات و صادرات توسط اين  هماهنگي با وزارت بهداشت در اجراي پروتكل .7
مداخالت بازار پسندانه دولت براي هماهنگي اجرايي وزارت، حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني و استفاده از ساز وكار بازار و 

 آنها  

دار از مراجع مربوطه از جمله  اخذ فهرست صنايع غذايي اولويتكنترل صدور بي رويه مجوز توليد محصوالت غذايي كم ارزش از طريق  .8
 به منظور حمايت از اين صنايع) دهند به طور مثال ليست منفي ارايه(وزارت بهداشت 

هاي  هاي نظارت بر عرضه مواد غذايي در بازارچه همكاري با وزارت بهداشت، جهاد كشارزي و سازمان ملي استاندارد در ايجاد ايستگاه .9
 مرزي  

اندركاران توليد و تجارت مواد غذايي توسط  كنندگان و دست هاي كيفيتي عرضه بندي و صدور گواهينامه نظارت بر اجراي صحيح رتبه .10
 هاي صنفي ذيربط   ي و با همكاري اتحاديهاتاق بازرگان

هاي كد  شوند، توسط ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و از طريق سيستم كنترل محصوالت غذايي خارجي از طريق قاچاق وارد كشور مي .11
  PMSشبنم و 

 تدارك و توليد پرميكس مورد نياز براي غني سازي موادغذايي كشور با قيمت و كيفيت مناسب  .12

 )سيستم باركد(اندازي و ارتقاي سيستم و تقويت نظارت و كنترل واردات مواد غذايي و مواد اوليه مورد استفاده در صنايع غذايي  راه .13

 حمايت از ايجاد و توسعه صنايع تصفيه نمك خوراكي .14

 : ايجاد تعامل با وزرات بهداشت در .15

 خام آفتابگردان، پنبه دانه، ذرت و كلزا نسبت به روغن خام سوياهاي واردات روغن خام و افزايش سهم واردات روغن  در تدوين سياست •

 هاي نوين در صنايع غذايي استفاده از تكنولوژيدر •

 )ها حذف جوش شيرين و جاگزيني مخمر جهت بهبود جذب ريز مغذي(در تدوين و اجرايي نمودن استانداردهاي تهيه و توليد نان در كشور  •

 هاي مجري در كنترل كيفيت محصوالت غذايي غني شده در كارخانه  •

 .حمل و نقل بهداشتي روغن هاي خوراكي وارداتي از مبادي ورودي كشورارتقا كمي و كيفي نظارت بر در  .16

 اي در محصوالت غذايي حمايت از برنامه كاهش تدريجي ميزان قندهاي ساده، نمك، روغن و ساير عوامل خطرزاي تغذيهدر  .17
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 )گاواژ(ها  هاي غذايي مورد استفاده در تغذيه بيماران بستري در بيمارستان كمك به تدوين استانداردهاي مربوط به واردات محلولدر  .18

اي مورد استفاده در تغذيه بيماران از طريق فراهم نمودن تسهيالت بانكي كم  تشويق و حمايت از توليدكنندگان داخلي مكمل هاي تغذيه .19
 ..اي مالياتي وه بهره، معافيت

 حمايت از توسعه و بهبود سيلوهاي نگهداري غذاي دام با همكاري جهاد كشاورزي  .20

 هاي محروم  اي وضعيت امنيت غذا در اقشار و استان هاي دوره باني امنيت تغذيه و غذا و كمك به انتشار و ارزيابي گزارش حمايت از ديده .21

 ايي يهكمك به عرضه مواد غذايي سالم و داراي ارزش تغذ .22

 ) آهن، روي، كلسيم(ها  تدارك مخمر مورد نياز با قيمت مناسب براي تخمير نان و بهبود جذب ريزمغذي .23

 ها هاي نان پزي در شهرستان پزي و تربيت افراد در رشته هاي نان ايجاد و تقويت دوره .24

  سازمان ملي استاندارد ايرانسازمان ملي استاندارد ايرانسازمان ملي استاندارد ايرانسازمان ملي استاندارد ايران    ����
كيفي توليدات صنعتي داخلي  يو قانون ارتقا 1371و مقررات سازمان ملي استاندارد مصوب به قانون اصالح قوانين وظايف اين سازمان با استناد 

  : بدين شرح است، 1389مصوب 

هاي  تدوين و بازنگري استانداردهاي ملي جديد در فرآورده و همچنين كنترل و پايش غذاهاي تراريخته، فراسودمند، سالم و ارگانيك .1
بندي و  و بسته...) هايي نظير كم كالري بودن، كم نمك، و ه و فراسودمند، افزودن ويژگياز جمله مواد غذايي غني شد(غذايي 

  با همكاري سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد كشاورزي المللي  سازي با استانداردهاي بين هماهنگ
با همكاري  مواد غذايي و آشاميدنيي و خدمات صنعتي و استقرار نظام ارزيابي كيفيت در واحدهاي تدوين و بازنگري استانداردهاي ملي .2

  سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد كشاورزي 
  ورده هاي غذايي در سطح توليد و عرضهآپايش فر .3
  بازنگري در استانداردهاي سردخانه و نظارت بر اجرا  .4
و داراي گواهينامه  آزمونهاي  زمايشگاهآهاي بازرسي كاال،  توسعه نظام ملي تاييد صالحيت به عنوان مرجع قانوني در زمينه شركت .5

  در زمينه غذايي و آشاميدني 17025
 هدر واحدهاي توليدي و در سطح جامع  موزش و ترويج استانداردسازيآ .6
 )ها، فلزات سنگين كش فتآ شامل تعيين حدود مجاز باقيمانده سموم و( كاهش مخاطرات ايمني غذا .7

زيست را   سه مرجع وزارت بهداشت، جهادكشاورزي و سازمان محيط قانون ايمني زيستيدر ارتباط با كنترل و پايش غذاهاي تراريخته  ::::توضيحتوضيحتوضيحتوضيح
بايست در زمان رفع همپوشاني وظايف سازمان ملي استاندارد و سازمان غذا و دارو  متولي دانسته است لذا تكليف شماره يك در اين قسمت مي

به همين ترتيب در تكليف شماره سه پايش در سطح عرضه بر عهده مركز سالمت محيط و كار، پايش در سطح توليد بر . قرار گيردمورد بازبيني 
قانون  34ماده » و«در تكليف شماره هفت مطابق بند . عهده سازمان غذا و دارو و در سطح مواد غذايي خام بر عهده سازمان دامپزشكي است

و وزارت بهداشت ) سازمان حفظ نباتات(ها وزارت جهادكشاورزي  كش ول تعيين حدود مجاز باقيمانده سموم و آفتبرنامه پنجم توسعه مسؤ
شوراي عالي اداري مسؤوليت تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي  35838/1390مصوبه  4از سوي ديگر تبصره . درمان و آموزش پزشكي است

باشد صرفاً به عهده سازمان  به استثناي دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ملي و نظارت بر اجراي استانداردهاي كاال
هاي  دستگاه. هاي اجرايي در اين خصوص صورت نگيرد ملي استاندارد ايران خواهد بود به نحوي كه هيچ اقدامي موازي توسط ساير دستگاه

كليه موارد .همكاري الزم را در اجراي بخشنامه با سازمان ملي استاندارد به عمل آورند قانون مديريت خدمات كشوري موظفند 5موضوع ماده 
  .شمرده شده مي بايست در مرجع قانوني ذيصالح رفع همپوشي شود
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        سازمان محيط زيستسازمان محيط زيستسازمان محيط زيستسازمان محيط زيست    ����

 هاي حاوي سرب در محيط برنامه حمايت طلبي براي كاهش ميزان مواجهه با آالينده •

 مديريت اثر تغييرات آب و هوا بر وضعيت تغذيه وامنيت غذايياجرا و همكاري در برنامه  •

  هاي آبزيان در خليج فارس و درياي خزر  كاهش آلودگي •
        آموزش و پرورش، وزارت علوم، نهضت سوادآموزيآموزش و پرورش، وزارت علوم، نهضت سوادآموزيآموزش و پرورش، وزارت علوم، نهضت سوادآموزيآموزش و پرورش، وزارت علوم، نهضت سوادآموزي    وزارتوزارتوزارتوزارت    ����

  گسترش سواد آموزي و آموزش دختران و زنان  .1
 منظور اصالح الگوي مصرف خانوادهاي در دختران در مقاطع باالي تحصيلي به  هاي تغذيه ايجاد مهارت .2

 گنجاندن مطالب آموزش تغذيه در كتاب هاي درسي در مقاطع مختلف تحصيلي  .3

  .اي برنامه تغذيه رايگان مدارس جهت فرهنگ سازي تغذيه استفاده از بستر .4
  .گنجاندن مباحث غذا و تغذيه در دوره هاي مدون بازآموزي كاركنان آموزشي آموزش و پرورش .5
  .اي هاي كاربردي ملي و منطقه مه تغذيه رايگان مدارس از نظر نوع و مقدار براساس آخرين يافته هاي علمي و پژوهشتدوين برنا .6
  . همكاري در اجراي الگوي استاني براي ميان وعده غذايي دانش آموزان با توجه به نيازهاي تغذيه آنان .7
 .تقويت درس بهداشت و لحاظ نمودن بحث غذا و تغذيه در آن .8

ها توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت  ها در همه رشته گنجاندن مطالب آموزش تغذيه در محتواي آموزشي دانشگاه .9
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 هاي درسي سواد آموزان ونوسوادان نهضت سوادآموزي  گنجــانــدن مطـالب آمـوزش تغذيه در كتاب .10

 نان به ويژه در مناطقي كه ميزان بيسوادي زنان باالست هاي سواد آموزي ز تقويت برنامه .11

 پيگيري وظايف كميته شير مدارس و تشويق به عرضه شيرهاي غني شده در مدارس  .12

  وزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانانوزارت ورزش و جوانان    ����
 ترويج و مديريت تغذيه علمي ورزشكاران  .1

  گسترش فضاهاي ورزشي به خصوص براي دختران و بانوان .2
 كارتوسعه تسهيالت ورزشي در محل  .3

 تعميق ورزش همگاني  .4

        سازمان بهزيستيسازمان بهزيستيسازمان بهزيستيسازمان بهزيستي    ����
 گنجانيدن مطالب آموزشي تغذيه و رشد كودكان در دوره هاي آموزشي مربيان مهدهاي كودك  .1

 با تأمين و تدارك مواد غذايي مناسب ) روستامهدها(توجه به برنامه غذايي كودكان در مهدهاي كودك در روستاها  .2

 هاي آموزشي سنين پيش دبستاني گنجاندن مطالب آموزشي تغذيه در كتاب .3

  ...اي افراد در مراكز نگهداري و بازپروري معلولين و حمايت تغذيه .4
  كميته امداد امامكميته امداد امامكميته امداد امامكميته امداد امام    ����
 به منظور افزايش دسترسي مستقيم به مواد غذايي سالم و مغذيهاي حمايتي خانوارهاي نيازمند  اجراي برنامه .1

        هاي غذايي و درماني  اند از طريق كمك حمايت از كودكان خانوارهاي نيازمند كه به دليل فقر دچار سوءتغذيه شده .2
 .شود پذير، اين بسته بر اساس سبد غذايي مطلوب تعريف مي تأمين بسته غذايي اقشار آسيب .3

 به منظور افزايش درآمد خانوار...) ر و بافي، خياطي، پرورش دام و طيو قالي(هاي خودكفايي خانوارها  تقويت اجراي طرح .4
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 هاي غير رسميگاه ساكن در مناطق ويژه اجتماعي و سكونت... حمايت از كودكان و .5

        هاهاهاها    صدا وسيما، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي و شهرداريصدا وسيما، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي و شهرداريصدا وسيما، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي و شهرداريصدا وسيما، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي و شهرداري    ����
 پخش رايگان فيلم و تيزرهاي آموزشي تغذيه  .1

 هاي سالمت در وزارت بهداشت در زمينه تغذيه  هاي آموزشي و تبليغات محصوالت غذايي با سياست همسويي اهداف برنامه .2

سازي غذا و تغذيه كشور با وزارت بهداشت، درمان و آموزش  آموزش و فرهنگ وزارت بهداشت در همكاري در اجراي سياست جامع .3
  .پزشكي

  .هاي آموزش غذا و تغذيه ساعات پر بيننده به برنامهاختصاص زمان پخش مناسب و كافي در  .4
 ها، تابلوهاي تبليغاتي، بيلبورد و پالكارد توسط شهرداري  هاي نوشتاري،  بدنه اتوبوس اي در رسانه هاي تغذيه چاپ رايگان پيام .5

 قانون برنامه پنجم  37كنترل تبليغات مربوط به محصوالت غذايي با اجراي مصوبات ماده  .6

 ها با اولويت امنيت تغذيه و امنيت غذايي پخش فيلم و سريال نظارت بر .7

        وزارت نيرووزارت نيرووزارت نيرووزارت نيرو    ����
  )تأمين با وزارت نيرو و نظارت با جهاد كشاورزي و معاونت عمراني وزارت كشور(تأمين آب مناسب آبياري مزارع 

        ريزي ونظارت راهبرديريزي ونظارت راهبرديريزي ونظارت راهبرديريزي ونظارت راهبردي    معاونت برنامهمعاونت برنامهمعاونت برنامهمعاونت برنامه    ����
هاي  زينه توليد و قيمت محصوالت غذايي در راستاي برنامه هدفمند كردن يارانهبه كارگيري و اصالح ابزارهاي قيمتي به منظور كاهش ه .1

 توليد 

 شير و مواد لبني ، حبوباتها، تخم مرغ ها از جمله انواع گوشت تخصيص يارانه به منابع غذايي حاوي ريزمغذي .2

 اي جامعه  تعيين رديف اعتباري براي اجراي برنامه ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه .3

هاي ذيربط شناسايي  پذير جامعه كه توسط وزارت بهداشت وسايرارگان گروه هدف يارانه و اختصاص يارانه منحصراً به اقشار آسيب تغيير .4
 .شوند مي

با اولويت (هاي هدف  هاي غذايي شامل قرص،قطره و شربت حاوي ويتامين و امالح مــورد نيازگروه تأمين اعتبارات الزم براي مكمل .5
 هاي تعادلي  از طريق يــارانه) ال، مادران باردار و دختران دانش آموز در سنين بلوغس 5كودكان زير 

 درماني  –هاي شغلي بيشتر جهت استخدام كارشناسان تغذيه در مراكز بهداشتي  ايجاد رديف .6

 ايجاد پست و رديف سازماني كارشناس مسؤول تغذيه در مراكز غذاخوري جمعي  .7

  38فراسودمندحمايت از توليد غذاهاي  .8

ها  سازي محصوالت غذايي با ريزمغذي براي غني...) از جمله آرد، شير، روغن، بيسكوئيت، كيك، كلوچه و(حمايت از صنايع غذايي  .9
 بصورت تخصيص يارانه

زي توسط هاي آموزشي و بازآمو هاي مختلف و برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان بخش گنجانيدن مطالب آموزش تغذيه در دوره
  ها ها و كارخانجات براي كارشناسان مسؤول تغذيه شاغل به خدمت در همان سازمان ها، ادارات، سازمان خانه كليه وزارت

  

  

  

  

                                                           
38  Functional Food 
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  : نامه اجرايي پيوست سوم آيين

  تكاليف و انتظارات ازصنايع غذايي براي ارتقاي وضعيت تغذيه و امنيت غذايي

 هاي غذايي حامي سالمت توليد فرآوردهبازبيني استانداردهاي موجود در جهت  .1

 توليد محصوالت حامي سالمت مطابق با ضوابط استانداردهاي تدوين شده .2

  كاهش ميزان قند، نمك، چربي اشباع و اسيد چرب ترانس در محصوالت غذايي مطابق با ضوابط استانداردهاي تدوين شده .3
  اي محصوالت غذايي انند تأكيد بر لزوم توجه مردم به برچسب تغذيهتوجه به آموزش تغذيه به مردم در تبليغات محصوالت غذايي م .4
  گذاري غذايي در محصوالت غذايي مطابق با ضوابط مورد تأييد سازمان غذا و دارو و البته خوانا اجرا و رعايت برچسب .5
 بندي مواد غذايي با توجه به مشخصات محصوالت ايجاد تغيير و تنوع در سيستم بسته .6

  اي هاي سالمت تغذيه غني شده مطابق با سياستتوليد محصوالت  .7
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  :نامه اجرايي پيوست چهارم آيين

  ها و شهروندان براي بهبود تغذيه انتظارات از خانواده

  .هاي ابالغ شده توسط وزارت بهداشت را نصب شده در معرض ديد درخواست نمايند هاي دولتي، دستور العمل در رستوران .1
آموزان خود آموزش بدهند كه دستورالعمل بوفه سالم را در محل بوفه مدرسه به صورت نصب شده و در معرض ديد از مدرسه  به دانش .2

  .اجراي دستورالعمل را از مدير مدرسه درخواست نمايند  بخواهند و
مانند لبنيات، تخم مرغ، (گهداري مواد غذايي هاي مواد غذايي، موارد عدم رعايت زنجيره سرد در ن ها و فروشگاه در مراجعه به مغازه .3

را به فروشنده تذكر داده و در صورت عدم رعايت تذكرات؛ موارد را به مراجع تعيين شده در وزارت بهداشت  ...)سس سفيد و 
  .اطالع دهند

غيريددار مانند نمك دريا، ارائه نمك (هاي وزارت بهداشت است  ها و توصيه ها كه خالف سياست مواد غذايي اراده شده در مغازه .4
بندي بدون مشخصات توليدكننده و تاريخ توليد و ساير محصوالت غذايي كه فاقد پروانه ساخت از وزارت بهداشت  هاي بسته نان

  .كنندگان مواد غذايي تذكر داده و در صورت عدم رعايت تذكرات؛ موارد را به وزارت بهداشت اطالع دهند را به عرضه... ) است
يد محصوالت غذايي به برچسب مواد غذايي جهت اطالع از ارزش غذايي ماده، كنترل مجوز هاي بهداشتي، تاريخ توليد و انقضا در خر .5

  .توجه نمايند
نمايند  اي مي هاي تغذيه هاي علوم پزشكي كشور اقدام به توزيع مواد آموزشي و ارايه آموزش هاي غذا و تغذيه كه دانشگاه در مناسبت .6

  .اي خود را ارتقا دهند اطالعات عمومي تغذيه شركت كرده و
تبليغات عمومي مغاير با اصول توصيه شده توسط وزارت بهداشت در مورد مواد خوراكي و نوع تغذيه را به وزارت بهداشت اطالع داده  .7

  .و تحت تأثير تبليغات اغواگرايانه قرار نگيرند
مصرف : يا بهتر است بگوييم. ترجيح دهند فود هاي فست تي را به فروشگاهدهنده غذاهاي سالم و سن هاي ارايه مراجعه به رستوران .8

  .فودها را به حداقل برسانند فست
اي خود حداقل يك بار به  براي دريافت رژيم غذايي متناسب با سن، جنس و وضعيت جسماني خود و كنترل وضعيت سالمت تغذيه .9

  .مشاورين تغذيه مراجعه نمايند
و   ها در صورت مشاهده مغايرت با سالمت در مواد غذايي ارايه شده در رستوران. كنندگان است مه مصرفغذاي سالم و مغذي حق ه .10

  .مراكز عرضه و توزيع غذا، مراتب به مسؤولين اطالع داده شود
  .تغذيه سالم و صحيح را به فرزندان خود از كودكي آموزش دهند .11
  .نمايند) فودها مانند مصرف مكرر فست(ناسالم عادات غذايي سالم را در منزل، جايگزين عادات غذايي  .12
هاي افراد  اي را از افراد واجد صالحيت و تأييد شده از سوي وزارت بهداشت بپذيرند و تحت تأثير آموزش هاي تغذيه ها و آموزش توصيه .13

هاي مورد  اونت بهداشتي دانشگاهتوانند اطالعات الزم را از مع براي اطمينان از صالحيت افراد مي. طلب و ناآگاه قرار نگيرند فرصت
  .نظر كسب نمايند

هاي وزارت بهداشت رعايت  اي را مطابق با توصيه هاي مختلف، نكات بهداشتي و تغذيه در تهيه و توزيع غذاهاي نذري در مناسبت .14
 .نمايند
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   :نامه اجرايي پيوست پنجم آيين 

  ييمتولي و مسؤول در تغذيه و امنيت غذاهاي  ها و سازمان خانه وزارت بخشي تفاهم نامه همكاري بين

اند، شرايطي كه مردم در آن به  محوريت سالمت در پيشرفت و عدالت پايدار، پاراديم مسلط دنياي امروز است؛ شواهد معتبر علمي مشخص كرده
عدالتي در  اي بي شرايط علل ريشهگيري دارد و نابرابري در اين  كنند بر وضعيت سالمت تأثيرات چشم آيند، رشد، زندگي و كار مي دنيا مي

ها  اي ناخوشي هاي ريشه بخشي براي رفع علت هايي بين ها و برنامه عدالتي در سالمت نياز به سياست باشد؛ بنابراين رفع بي وضعيت سالمت مي
جم توسعه اقتصادي، اجتماعي و هاي كلي برنامه پن سياست 19لذا با توجه به بند . يعني عواملي خارج از وجود انسان و دست ساخت بشر دارد

ريزى، ارزشيابى،  گذارى، برنامه يكپارچگى در سياستتأكيد بر رويكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه به «فرهنگي كشور مبني بر 
بخش سالمت را در ريزي و نظارت  گذاري، برنامه سياست«قانون برنامه پنجم توسعه كه  36، بند ب ماده »نظارت و تخصيص منابع عمومى

قانون برنامه پنجم توسعه كه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  34، بند د ماده »كند درمان و آموزش پزشكي متمركز مي  وزارت بهداشت،
هداشت، قانون برنامه پنجم كه به طور شفاف وزارت ب 38كند، بند ح ماده  هاي مختلف مي را مكلف به تدوين سبد غذايي مطلوب براي گروه

و همچنين فرمايش مؤكد مقام معظم رهبري در اول كند كند كند كند     معرفي ميمعرفي ميمعرفي ميمعرفي مي» » » » گذار و ناظر عالي سالمت در كشورگذار و ناظر عالي سالمت در كشورگذار و ناظر عالي سالمت در كشورگذار و ناظر عالي سالمت در كشور    سياستسياستسياستسياست«درمان و آموزش پزشكي را 
هاى گوناگون اجرايى در  ريزى پنجم بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد، هم در برنامه  ى سالمت، هم در برنامه مسأله«كه  1389فروردين ماه 

نقشه تحول نظام سالمت مبني بر تأمين حق مردم در  9قانون برنامه پنجم توسعه، سياست شماره  149تبصره دوم ماده ، »هاى مختلف گاهدست
هاي علم و فناوري كشور در نقشه جامع علمي كشور در توسعه  مندي عادالنه از سبد غذايي و آشاميدني مطلوب و مكفي و همچنين اولويت بهره

نامه نامه نامه نامه     اين تفاهماين تفاهماين تفاهماين تفاهممندي از موادغذايي سالم و حفظ سالمت جامعه تدوين شده است،  هاي حوزه تغذيه و پيشگيري، به منظور بهره پژوهشها و  آموزش
هاي اجرايي مسؤول در امر تغذيه و امنيت غذايي هاي اجرايي مسؤول در امر تغذيه و امنيت غذايي هاي اجرايي مسؤول در امر تغذيه و امنيت غذايي هاي اجرايي مسؤول در امر تغذيه و امنيت غذايي     و دستگاهو دستگاهو دستگاهو دستگاه] ] ] ] از اين به بعد وزارت بهداشتاز اين به بعد وزارت بهداشتاز اين به بعد وزارت بهداشتاز اين به بعد وزارت بهداشت[[[[مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مابين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي     فيفيفيفي

        .  .  .  .  گرددگرددگرددگردد    ند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور كه در ذيل توافق شده است، مبادله ميند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور كه در ذيل توافق شده است، مبادله ميند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور كه در ذيل توافق شده است، مبادله ميند ملي تغذيه و امنيت غذايي كشور كه در ذيل توافق شده است، مبادله ميبراي استقرار سبراي استقرار سبراي استقرار سبراي استقرار س
        نامه نامه نامه نامه     هدف تفاهمهدف تفاهمهدف تفاهمهدف تفاهم) ) ) ) ماده يكماده يكماده يكماده يك

بخشي و مشاركت مردم، ضمن بهبود دسترسي فيزيكي و  هاي بين سازي همكاري اند با نهادينه توانسته 1399نامه تا پايان سال  طرفين تفاهم
بهبود دهند ) بيني برنامه تغذيه و امنيت غذايي در حد پيش(خوري، پرخوري، بدخوري و پيامدهاي آن را  ي كماقتصادي عادالنه به غذا، نشانگرها

 .، رتبه كشور در منطقه را نيز ارتقا دهندوضعيت مطلوب تغذيه و امنيت غذاهاي كشور در  و ضمن قرار دادن همه استان

        تعهدات طرفين  تعهدات طرفين  تعهدات طرفين  تعهدات طرفين  ) ) ) ) ماده دوماده دوماده دوماده دو
غذاي سالم و ايمن در «هاي  طراحي، استقرار و ارزشيابي برنامه): ): ): ): هاي بهداشت و درمانهاي بهداشت و درمانهاي بهداشت و درمانهاي بهداشت و درمان    معاونتمعاونتمعاونتمعاونت((((وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - - - - 1111

كنندگان و  اي و تشويق مصرف راهنماهاي غذا و تغذيه، ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيهها و  سياست اي از آغاز زندگي، سالمت تغذيهسطح عرضه، 
هاي فقير  اي از گروه هاي حمايت تغذيه بخشي تغذيه سالم و مناسب از جمله اطمينان از برنامه افزايي درون و برون ، تضمين همورندگان غذاآ فراهم

و  اه هاي سني در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع، بهبود كيفيت خدمات تغذيه و ايمني غذا در بيمارستان اي گروه مراقبت تغذيهپذير،  و آسيب
  » مديريت تغذيه در بحران

كمك به استانداردسازي زنجيره غذا، «هاي   راحي، استقرار و ارزشيابي برنامهط: : : : سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيسازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيسازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيسازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي    - - - - 2222
خص در محصوالت گذاري محصوالت غذايي، ارتقاي سطح ايمني و كاهش عوامل خطرزاي شا شبكه ملي پايش غذا، برچسباستقرار و توسعه 

  اي مراكز توليدي خوراكي و آشاميدني  بندي دوره دار و  درجه غذايي و كشاورزي اولويت
  » توليد محصول كشاورزي سالم«هاي  طراحي، استقرار و ارزشيابي برنامه: : : : وزارت جهاد كشاورزيوزارت جهاد كشاورزيوزارت جهاد كشاورزيوزارت جهاد كشاورزي    - - - - 3333
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 ابزارهاي اقتصاديالم اصلي غذايي و تضمين بازار مناسب و هاي فراهمي اق طراحي، استقرار و ارزشيابي برنامه: : : : وزارت صنعت معدن و تجارتوزارت صنعت معدن و تجارتوزارت صنعت معدن و تجارتوزارت صنعت معدن و تجارت    - - - - 4444
  )، وامها يارانه  ها، ماليات(مؤثر بر تغذيه مناسب و سالم 

  پذير   هاي فقير و آسيب طراحي، استقرار و ارزشيابي برنامه حمايت از تغذيه گروه: : : : وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي    - - - - 5555
  استانداردسازي زنجيره غذا و تغذيه تقرار و ارزشيابي برنامه طراحي، اس : : : : سازمان ملي استانداردسازمان ملي استانداردسازمان ملي استانداردسازمان ملي استاندارد    - - - - 6666
هاي درگير در تغذيه و امنيت  اي  مردم و گروه براي ارتقاي سواد تغذيه) بومي(هاي ملي و استاني  توليد و پخش برنامه: سازمان صدا وسيماسازمان صدا وسيماسازمان صدا وسيماسازمان صدا وسيما    - - - - 7777

  غذايي  
  كشور تغذيه و امنيت غذايي تدوين و استقرار برنامه مشاركت و حمايت بخش خصوصي در ارتقاي : : : : اتاق بازرگانياتاق بازرگانياتاق بازرگانياتاق بازرگاني    - - - - 8888
 كشورتغذيه و امنيت غذا تدوين و استقرار برنامه مشاركت و حمايت شوراهاي اسالمي شهرها و روستاها در ارتقاي : هاهاهاها    شوراي عالي استانشوراي عالي استانشوراي عالي استانشوراي عالي استان    - - - - 9999

        نامه نامه نامه نامه     شرايط اجراي تفاهمشرايط اجراي تفاهمشرايط اجراي تفاهمشرايط اجراي تفاهم) ) ) ) ماده سومماده سومماده سومماده سوم
نامه حداكثر يك ماه پس از امضاي آن رابط تغذيه و امنيت غذاي دستگاه را به دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي  طرفين تفاهم .1

 . نمايند كشور معرفي مي

، دفردي حداقل داري مدرك كارشناسي ارشنامه الزم است رابط دستگاه  بخشي و دستيابي به اهداف تفاهم به منظور تسهيل ارتباط بين .2
سال، مستخدم رسمي و شهرت علمي و اجرايي مناسب در  5بخشي در سالمت، سابقه كاري حداقل  عالقمند به امور همكاري بين

  .دستگاه باشد
براي عملياتي كردن تعهدات و به منظور تعيين اقدامات عيني و ملموس ضرورت دارد  طرفين در كارگروه تخصصي تغذيه و امنيت غذايي  .3

 .سال برنامه عملياتي سال بعد را مشخص نموده و به شوراي عالي گزارش نماينددر سه ماهه پايان 

ها و منابع تخصيصي ويژه اقدامات سالمت محور توسط  اي دستگاه هاي بودجه محل تأمين مالي در هر برنامه عملياتي ساالنه رديف .4
ها در جلسات سه  ضرورت دارد نماينده بودجه دستگاه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواهد بود، به همين منظور معاونت برنامه

  .ماهه پاياني سال حضور يابند
گزارش پيشرفت برنامه عملياتي به طور فصلي با همكاري رابط دستگاه و توسط دبيرخانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي تدوين و  .5

 .   شود به شوراي عالي ارايه مي

 .باالترين مقام مسؤول در دستگاه و سازمان است نامه مسؤوليت حسن اجراي اين تفاهم .6

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، درمان و بهداشتوزير 

پزشكي پزشكي آموزش  

كار و رفاه  وزير تعاون، وزير جهاد كشاورزي 

 اجتماعي

وزير صنعت، معدن و 

 تجارت

يس اتاق بازرگاني ير  

 

يس سازمان صدا و سيماري ها  ييس شوراي عالي استانر  س سازمان ملي ريي 

 استاندارد ايران
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  1392برنامه عملياتي دفتر بهبود تغذيه جامعه در سال : پيوست ششم
  

 برآمدها حوزه عمليات 

  92و اجراي يكپارچه در سال  KAPاي براساس نتايج  تدوين برنامه عملياتي فرهنگ و سواد تغذيه •  اي فرهنگ و سواد تغذيه: برنامه  اول  1
بازبيني و تدوين  :برنامه  دوم  2

  پروتكل ها و استانداردهاي تغذيه 
 هاي بهداشتي بازبيني پروتكل بحران با تأكيد بر نقش كارشناسان مسؤول تغذيه معاونت •

 92اي سال  ابالغ سياست تغذيه •

  تغذيه در بيمارستان پروتكل پزشك خانواده/سازي فرمول غني/گذاري برچسب/نظارت در عرضه •
افزايي درون و  هم: برنامه سوم  3

  بخشي برون
  ها هاي دانشگاه نامه پايش تفاهم •
  بخشي و پايش در نيمه دوم سال از طريق شوراي مراقبت هاي درون نامه انعقاد تفاهم •
  بخشي و پايش در نيمه دوم سال از طريق كارگروه تخصصي برون هاي نامه انعقاد تفاهم •

مطالعات، ارزشيابي : برنامه  چهارم  4
  باني  و ديده

 92باني تغذيه امنيت غذا و پايلوت آن در سال  طراحي نظام ديده •

 IDDحمايتي، آهن ياري، پايش ملي  –ارزشيابي برنامه مشاركتي  •

 Znپايلوت غني سازي آرد با  •

 )اقالم اصلي مواد غذايي(مصرف خانوار بررسي  •

  بررسي امكان تدوين قانون تغذيه كشور •
  ها  پايش آموزش و توانمندسازي استان  تغذيه در بحران: برنامه  پنجم  5
  پيگيري استقرار ساختار دفتر بهبود تغذيه جامعه  •  بسترسازي  6

  ها  صدور احكام كارگروه تخصصي تغذيه و امنيت غذايي  و تشكيل اولين جلسه توجيهي و تدوين برنامه عملياتي سه ساله دستگاه •
 ها و تدوين عمليات سال  صدور احكام شوراي مراقبت از برنامه •

  بخشي و تدوين عمليات سال  صدور احكام كميته هماهنگي درون •
 ها  جذب منابع مالي براي پيشبرد برنامه •

  جلب حمايت  •
  هاي تخصصي  همايش •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  70  

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

  )دانشگاهي/ استاني (نامه ساالنه استقرار سند  تفاهم: پيوست هفتم

معاون  21/11/1391د مورخ 15509/300نامه شماره  ،سند ملي تغذيه و امنيت غذايي28/12/1391 مورخ 1918/100پيرو ابالغ شماره 

 ،هاي مندرج در اين سند منيت غذايي و ضرورت اجراي اولويتمحترم بهداشت در زمينه راهنماي تدوين برنامه عملياتي سند ملي تغذيه و ا

ن محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و نامه بين معاو در قالب تفاهم ي فوقها برنامهي مندرج در جدول ذيل جهت اجرا و استقرار ها پروژه

   .گردد فتر بهبود تغذيه جامعه  منعقد ميمديركل د

  بودجه

 ميليون ريال

مجر

 ي

 بندي زمان

 ها پروژه

ف
ردي

 

%): 40(برآمد فصل سه 
  پايان اسفند ماه

%): 30(برآمد فصل دو 
  پايان آذر ماه

%): 30(برآمد فصل يك 
  پايان شهريور ماه

 

 

    
 

               

        

         

        

                

                       

                 

                       

 جمع 

 

 

  شرايط اجرا

يس مركز است كه زير نظر معاون بهداشت و ري ها پروژهپايش روند اجراي  مسؤولكننده و  مسؤول بهبود تغذيه جامعه هماهنگكارشناس  .1
 .كند ميبهداشت استان فعاليت 

بايد تعيين و طي نامه كتبي معاون بهداشتي به ستاد  1392با توجه به برآمدهاي مندرج حداكثر تا پايان فروردين ماه  ها پروژهمجري كليه  .2
  .اعالم شود) دفتر(

برآمد اول و تخصيص سوم به شرط تأييد گزارش برآمد يد گزارش شود، تخصيص دوم به شرط تأي ميابتداي برآمد انجام  ها در تخصيص .3
 .گيرد صورت مي) برآمد فصل سوم(ي نهايي ها خصيص سال بعد به شرط ارايه گزارشت. ردپذي دوم صورت مي

هاي خارج از اين چارچوب  گزارش ،گردد ابالغ مي) دفتر(هرفصل توسط ستاد هاي مربوط به هر برآمد در ابتداي  استاندارد گزارش .4
  .شود ميروز بعد از مهلت از طريق پورتال دفتر اعالم  15بررسي نخواهد شد؛ بديهي است نتايج بررسي برآمدهاي هر فصل حداكثر 

از ناظر فني استفاده  ها پروژهضمن اطمينان از توانمندي مجري  ها پروژهكننده  ها بهتر است سازمان قبول پروژه مؤثربراي تسريع و اجراي  .5
 .كند

 .گردد الي از طرف ستاد تدوين و اجرا ميهاي ارس ها در قالب شناسنامه پروژه .6

 .بودجه نهايي تعيين خواهد شد 92باشد و براساس اعتبارات تخصيصي سال  هاي قيد شده تخميني مي بودجه .7

 
 

  كارشناس مسؤول  ستادي

        
  نامه از طرف ستاد  ناظران فني تفاهم  دانشگاهي/استاني ) رابط(كارشناس مسؤول 

        
  مقام مسؤول در سازمان مجري 

  معاون بهداشتي دانشگاه

  مقام مسؤول در واحد ستادي 

  مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه 
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  بحث و پيشنهاد 

و سرعت بخشيدن به  سازي اسناد باالدستي  بستر مناسب براي عملياتي ،)درون و برون بخشي(ذينفعان  دستيابي به زبان مشترك و تعهد جمعي
كاربردي تدوين سند  از اهداف )استان و ستاد ،نظام كاري در سطح شهرستاناز جمله ساختار و (در جذب منابع مالي و الزامات طلبي  حمايت

   :بوده است كه با توجه به محصوالت طرح  به شرح زير تا حد زيادي به دست آمده است
  .ستناد شواهد موجود تدوين شده استسند تغذيه و امنيت غذايي كه با مشاركت ذينفعان و به ا .1
 اصلي  مسؤولي ها دستگاهنامه بين  هاي در قالب تفاهم ستگاهدتعيين تكاليف و انتظارات از  .2

  ها و دفتر بهبود تغذيه جامعه  براي استقرار سند  تفاهم نامه بين دانشگاه .3
  بخشي براي استقرار سند هاي درون نامه بيني بسترهاي الزم در قالب تفاهم پيش .4
متشكل (كشور  سالمت و امنيت غذاييكارگروه تخصصي تغذيه و امنيت غذايي ذيل شوراي عالي  :بيني سه نوع تيم براي پايش برنامه پيش .5

كميته سه نفره (بخشي  ، كميته هماهنگي درون)متشكل از خبرگان و مشاوران(كميته مراقبت از برنامه  ،)مسؤولي ها دستگاهاز نمايندگان 
  )مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه و معاون غذايي سازمان غذا و دارو ،مركز سالمت محيط و كار رييسشامل 

سند ملي به  توان مياز آن جمله  ،ي ملي مختلفي در حوزه تغذيه و امنيت غذايي  تهيه و به اجرا گذاشته شده استها برنامهدر يك دهه گذشته 
نقشه تحول و  )ذيل برنامه پنجم توسعه( 1389،اجرايي امنيت غذا و تغذيهبسته  ،)ذيل برنامه چهارم(1383 ،امنيت غذا و تغذيه توسعه فرابخشي

نظام نشد و يا ايجاد  بخش درون و برون مالكيتاسناد مشروعيت كافي پيدا نكردند چراكه به اندازه كافي اشاره كرد اما اين  1390 ،نظام سالمت
آشكار  صفحه بعدهاي اين كار جمعي را در جدول  هاي قبلي ويژگي برنامهمقايسه برنامه فعلي با  .سازي و پايش برنامه شفاف نبود عملياتي

   :كند مي
  

  برنامه فعلي  هاي قبلي برنامه  معيارهاي مقايسه 

  تحليل وضعيت نظام تغذيه و امنيت غذايي  •  هاي تغذيه  اغلب بر مبناي شاخص  تحليل وضعيت 
  )99و  94در دو مقطع (هاي سطح اثر و پيامد  ملحوظ كردن شاخص •
  ها يا مداخالت فعلي سالمت روان  تحليل وضعيت برنامه •
  استفاده از آخرين شواهد موجود داخل كشور  •

  مشاركت واحد هاي ستادي وزارت بهداشت و تعيين انتظارات آنها  •  تكاليف شفاف نبوده است   مشاركت ذينفعان 
  بخشي   هاي بين تعيين تكاليف مراجع فرادستي و سازمان •
  مشاركت كارشناسان تغذيه در ستاد و استان ها  •
  مشاركت جمعي و اجماع خبرگان تغذيه كشور  •

استفاده از مدل مفهومي خالصه و مداخالت مندرج در هر كدام  و ملحوظ كردن تعريف امنيت  •  توجه كم به مدل مفهومي جامع   استفاده ازمداخالت متنوع 
  :اي به جاي امنيت غذايي در سه حيطه تغذيه

  »تأمين پايدار غذا، ايمني غذايي  و تغذيه«
  بهره گرفته شده 2000هاي منتشر شده  تغذيه و غذا بعد از  از اغلب گزارش •  هاي جهاني استفاده كم از گزارش  المللي  تجربيات بين

توجه به اسناد باالدستي و همزماني 
  با برنامه توسعه 

 بخشي  طيفي وسيع از اسناد باال دستي بخشي و برون •  تكيه محدود 
  هاي توسعه پنجم و ششم  همزماني با برنامه •

برنامه پنجم مصوب مجلس، برنامه   مشروعيت برنامه 
  نقشه تحول مصوب هيأت دولت 

  گذاري  تصويب شوراي سياست •
  تصويب شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي كشور   •
  ابالغ معاون بهداشتي  وزير  •
  ابالغ سازمان غذا و دارو  •

در اغلب موارد مستند عمليات در   نظام استقرار و عملياتي شدن آن 
  دسترس نيست 

سازي كارشناسان ستاد و محيطي، ساختار  الزامات استقرار برنامه به صورت تقسيم كار، آماده
  بخشي  هاي درون و برون نامه ها، تفاهم نامه استقرار در سطح استان عمليات كار، شيوه
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ي راهبردي است امـا ايـن مزايـا نبايـد     ها برنامههاي مديون افزايش يادگيري سازماني در وزارت بهداشت در تدوين و استقرار  كه اين ويژگي با اين
بـا توجـه بـه     .شـود  سـازي برنامـه تكميـل    ن الزم است كليه اقدامات نهادينـه بنابراي ،به دنبال تغيير مديران را رقيق كند ها برنامهخطر فراموش شدن 

   :بيني شده است ور اجراي برنامه در سه مرحله پيشوضعيت تغييرات مديريتي و سياسي كش
  )1392شش ماهه اول سال (سازي استقرار  مرحله آماده �
  )1392شش ماهه دوم سال  (مرحله بسترسازي مداخالت  �
  )1394-1393(ي سطح پيامد ها شاخصمداخالت مرتبط به  �
  ) 1394اواخر (براي برنامه بعدي ارزشيابي و تصميم  �

ه و امنيـت غـذايي و اسـتقرار نظـام     يـ ي خارج از وزارت بهداشت در كارگروه تخصصـي تغذ ها دستگاهصدور احكام عضويت و توجيه نمايندگان 
پـذيري   مسؤوليتهاي سنتي جاي خود را به ارتقاي  ت بگيرد و فرايند فرسايشي پيگيريقو بخشي بينانگيزشي آنها كمك خواهد كرد تا همكاري 

هـا و اسـتفاده از    ي و سازماندهي شيوه پـايش دانشـگاه  استقرار نظام مديريت پروژه و كاربست نتايج آنها در حوزه ستاد .و پاسخگويي شركا بدهد
   .سازي و استقرار هر چه بهتر كمك خواهد كرد ههمه و همه به نهادين )ها برنامهكميته مراقبت از (خبرگان و ذخاير علمي بهبودتغذيه جامعه 

موضوع ايمني غذايي تا قبل از عرضه بـا سـازمان    :ها را در درون ستاد وزات بهداشت از بين خواهد برد سه نفره بخش بزرگي از ناهماهنگي كميته
سـه   ،و استانداردهاي تغذيه با دفتر بهبود تغذيه جامعهمردم  اي تغذيهغذا و دارو، ايمني غذا در عرضه با مركز سالمت محيط و كار و ارتقاي سواد 

البته در همين زمينه الزم است همپوشاني وظـايف سـازمان غـذا و دارو و سـازمان      ،كاركرد مكمل هستند كه نيازمند كار گروهي و منسجم است
  .ملي استاندارد رفع گردد

دامه پيدا كرد ت بهداشت به وجود آمد اما كار تدوين و مشروعيت بخشي به سند اكه در جريان تدوين سند تغييرات مديريتي وسيعي در وزار با اين
   .هاي دفتر بهبود تغذيه جامعه موجبات توجيه مديران جديد را فراهم كرده است به طوري كه رايزني

كشـور  هـا در پهنـه جغرافيـايي     دانشگاه كند همكاري و اقدام عملياتي ميآن چه كه به طور عملي متوليان را به اهداف راهبردي تعيين شده نزديك 
نقش ستاد وزارتي  توان ميدر اين ميان ن .هاي بهداشتي درماني قابل انجام خواهد بود ساي شبكهؤن و راست و اين مهم فقط با كمك رؤسا، معاونا

عملكردي در حوزه ستادي هستيم به اين ترتيب  ها نيازمند تغييرات به عبارت ديگر براي پايش دانشگاه ،را ناديده گرفت )دفتر بهبود تغذيه جامعه(
در بـازبيني اوليـه    ،كه ابتدا بايد ساختار دفتر بهود تغذيه جامعه احيا شود و سپس اين سـاختار متناسـب بـا كاركردهـاي اصـلي دفتـر بـازبيني شـود        

   :بندي و استخراج شده است امه زير جمعكاركردهاي اصلي دفتر به شرح پنج برن
  اي تغذيهفرهنگ و سواد  :برنامه اول •
  ها و استانداردهاي تغذيه  نامه بازبيني و تدوين شيوه: برنامه دوم •
  بخشي افزايي درون و برون هم: برنامه سوم •
  باني  مطالعات، ارزشيابي و ديده :برنامه چهارم •
  تغذيه در بحران :برنامه پنجم •

هـاي   هـاي علـوم پزشـكي در جنبـه     با توجه به بلوغ اغلـب دانشـگاه   .اتي پيدا كنددر همين ارتباط الزم است شيوه كار كارشناسان ستادي نيز تغيير
از خالقيـت و ابتكـار عمـل     نامه استقرار سـند حاضـر بـه صـورت راهنمـا ابـالغ گـردد و بـا اسـتفاده          پژوهشي و خدمات الزم است شيوه ،آموزشي
   .بندي بسيار مهم خواهد بود ها براي ارزشيابي و رتبه در نظر داشتن اين اقدام دانشگاه. ها اين اهداف به دست بيايد دانشگاه

  

  

  



 
73 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��  »,+*() و '"و&% $#" ! � �

  )بخش مرور متون(منابع
1. Roxx, C (2000) who should implement nutrition interventions? The application of institutional economics to nutrition and significance of 

various constraints to the implementation of nutrition interventions, the international bank for reconstruction and development, the world 
bank, Washington DC 

2. Cannon, G (2007).  Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. American Institute for cancer 
research. Available from:www.aicr.org/research/research_science_expert_report.html 

3. WHO(2010). A Review of Nutrition Policies. WHO, Geneva. Available 
fromhttp://www.who.int/nutrition/EB128_18_Backgroundpaper1_A_review_of_nutritionpolicies.pdf 

4. Improving public understanding for communicating emerging science on nutrition, Foodsafety, and health (1998). Journal of National 
Cancer InstituteVolume 90, Number 3. 

5. Awin, N (2002). The Role of Partnership in Capacity Building in Public Health Nutrition - Experience of Malaysia. Mal J Nut,8(1), pp.99-
107. 

6. The International Bank for Reconstruction and Development. Food Prices, Nutrition, andthe Millennium Development Goals. The 
International Bank for Reconstruction and Development: Washington, 2012 

7. WHO Regional Office for Europe (2008) WHO European action plan for food and nutrition policy 2007-2012. World Health 
Organization: Denmark. 

8. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: 
a Global Perspective. Washington, DC: AICR, 2007 

9. Ghassemi H, Harrison G and Mohammad K (2002) an accelerated nutrition transition in Iran. Public Health Nutrition: 5(1A), 149–155 
10. Food and agriculture organization of the United Nations (1993) guidelines developing national plans of action for nutrition, Rome. Italy  
11. Ismail, S. immnik, M. mazar, I. nantel, G(2003) community-based food and nutrition programs: what makes them successful, a review and 

analysis of experience, food and agriculture organization of the united nations, Rome. Italy 
12. Lang, T. Robertson, A. Nishida, CH. Caraher, M. Clutterbook, CH (2002) development of food and nutrition action plans in southern 

European countries. European regional office of World Health Organization 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/152205/E77264.pdf 

13. Caraher, M. Crawley, H. Lioyd, S. (2009) Nutrition policy across the UK (Briefing Paper). Centre for Food Policy, City University, 
London 

14. Rainer, G. Schoeneberger, H. Pfeifer, H. A. Preuss, H.J. (2000) The Four Dimensions of Food and Nutrition Security: Definitions and 
Concepts, Nutrition and Food Security, FAO 

15. 2011 global food policy report. International Food Policy Research Institute. Washington. USA. 2012. 
16. Klennert, K. (2011) Achieving Food and Nutrition Security, Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH, Capacity Building 

International, Germany 
17. A. Hammond, R. Dubé, L. A systems science perspective and trans-disciplinary models for food and nutrition security. 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913003109 in March 30, 2012 
18. Agriculture & Rural Development Department (2007) From Agricultureto Nutrition: Pathways, Synergies and Outcomes, The World 

Bank, Washington DC 
19. Evans A.The Feeding of the Nine Billion Global Food Securities for the 21st Century. The Royal Institute of International Affairs 

Chatham House. London ,2009 pp;6-10 
20. Right to Food and Nutrition Watch Consortium 2010 
21. Global Perspective Studies Unit, Food and Agriculture Organization of the United NationsProspects for food, nutrition, agriculture and 

major commodity groups .Worldagriculture:towards 2030/2050. Rome ,2006  pp:1-7 

22. Food Planning and Monitoring Unit (FPMU) (2008), National Food Policy Plan of Action2008-2015. Ministry of Food and Disaster 
Management. Dhaka, Bangladesh. 

23. Guenther PM, Krebs-Smith SM, Reedy J, etal. The healthy eating index (HEI). Fact Sheet No.1.Center for Nutrition Policy and Promotion. 
Retrived from  http://www.cnpp.usda.gov/Publications/HEI/healthyeatingindex2005factsheet.pdf in  11/16/2012 

24. Ismail Sh, Immink M, Mazar I, Nantel G (2003)Community-based food and nutrition programs: what makes them successful-A review and 

analysis of experience. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, ,pp:39-44 

25. World Health Organization.(2003) Diet, Nutrition And The Prevention Of Chronic Diseases. Geneva ;pp:134-144. 

26. South Australian child care nutrition partnership (2005) Guidelines for food and nutrition policy in child care centers. Adelide,20-22 

 ساير منابع
دفتر بهبود تغذيه جامعه . ها و جايگاه توليدات كشاورزياي در بحرانسبدهاي غذايي و نيازهاي تغذيه) 1389(روزبهاني، م . حبيبي، م. احمدي، ش. صادقي قطب آبادي، ف. صادقيان شريف، س .1

 .وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و پژوهشكده مهندسي وزارت جهادكشاورزي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  )ژوهش سمپاپ(پذيري و ناامني غذايي در كشور  ي آسيبسامانه ملي امنيت غذا و تغذيه در ايران و تدوين اولين نقشه) 1390(نجفي، ف. كالهدوز، ف .2
 .دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. كرمانشاه

معاون  ،)IDD(ت ناشي از كمبود يد دستوالعمل اجرايي پايش برنامه كشوري پيشگيري و كنترل اختالال) 1389(پورمقيم، م . شابزاز، م. م دانش دوست،. غالمي،س،ر. صالحي،ف. عبداللهي، ز .3
 .معاونت غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهداشت،

دفتر بهبودتغذيه  ، معاونت سالمت،آموز دبيرستاني در منطقه ساوجبالغ هفته در دختران دانش 20و  16گزارش مقايسه اثربخشي دوز هفتگي مكمل آهن در دو دوره )  1381(شيخ االسالم، ر . عبداللهي، ز .4
 .جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

. ياري هفتگي آموزان دختر از طريق آموزش تغذيه و آهندستورعمل اجرايي برنامه ارتقاي سالمت دانش) 1385(دفتر بهبود تغذيه جامعه، اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس، دفتر سالمت و تندرستي  .5
 .مان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورشوزارت بهداشت، در

 . گزارش تحليلي وضعيت گندم، آرد و نان در كشور و مصوبات دبيرخانه شوراي غذا و تغذيه كشور). 1382(دبيرخانه شوراي غذا و تغذيه كشور  .6

 .، دفتر بهبود تغذيه جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيسازي آرد با آهن غني .معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان بوشهر .7



 
  74  

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

دانشگاه علوم پزشكي تهران، دفتر بهبود تغذيه جامعه  ، دستورعمل اجرايي) 2پورا(1391هاي ايران در سال  پژوهشي در وضعيت ريزمغزي) 1391(شناسي، دانشكده بهداشت  دانشكده علوم تغذيه و رژيم .8
 .و آموزش پزشكيوزارت بهداشت، درمان 

دفتر   هاي تغذيه براي پزشك خانواده، دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس،راهنمايي كشوري تغذيه دوران بارداري و شيردهي، مجموعه كتاب) 1387(مينايي، م . شيخ االسالم، ر. ترابي، پ .9
 .بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

گيري مادران باردار، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزكي و خدمات درماني اردبيل، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت واالفر، ش، راهنماي كشوري وزن. فالح، ح. ي، زعبدالله. درستي، الف .10
 .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

اي مادران باردار و شيرده نيازمند، معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مايت تغذيهدستوعمل اجرايي طرح ح) 1386(جانجاني، ح . كمالي، ب. صادقي قطب آبادي، ف. مينايي،م .11
 .پزشكي، معاونت امور حمايت خانواده كميته امداد امام خميني، دفتر مطالعات اجتماعي و فقرزدايي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

 .هاي نيازمند، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سال خانواده 6رح ارايه سبدغذايي به كودكان زير ط) 1387(ها و رفاه اجتماعي  معاونت هدفمند نمودن يارانه .12

مام حمايتي بهبود وضع تغذيه كودكان، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، كميته امداد ا -دستور عمل اجرايي برنامه مشاركتي) 1385(دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  .13
 .خميني، سازمان بهزيستي كشور، سازمان نهضت سوادآموزي، وزارت جهادكشاورزي، وزارت كشور

ر، هاي ايالم، برازجان و بردسي اي مناسب براي كاهش سوءتغذيه كودكان زير پنج سال و ارزشيابي آن در مناطق روستايي شهرستان گزارش نتايج آناليز طرح تعيين الگوي مداخله) 1379(حسيني، م  .14
 .گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دفتر سالمت جمعيت، خانواده و (هاي اجرايي و بسته آموزشي مديريت تغذيه در بحران، معاونت سالمت  مجموعه دستوالعمل) 1386(صادقيان شريف، س . مينائي، م. صادقي قطب آبادي، ف .15
 .، درمان و آموزش پزشكي)بهداشتمدارس، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت 

 .ها، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، مركز مديريت بيماري)متن آموزشي پزشكان(كنترل بيماري چاقي . برنامه كشوري پيشگيري) 1384(اداره قلب و عروق،  .16

هاي ارتباطي براي ارتقاي رشد و تغذيه، معاونت سالمت وزارت  سالمت جامعه، بياموزيم كه به مادران گوش بدهيم، تقويت مهارتاي براي آموزش ناظران كاركنان  جزوه. اداره بهبود تغذيه جامعه .17
 .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صندوق كودكان سازمان ملل در جمهوري اسالمي ايران

هاي درمعرض خطر، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت  رنامه بلندمدت كاهش مصرف نمك در سطح جامعه و گروهب) 1390(خسروي، ع . پورآرام، ح. زادگان، ن صراف. حيدري. عبداللهي، ز .18
 .مركز تحقيقات فشارخون، پژوهشكده قلب و عروق اصفهان. بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اي از گزارش اولين جشنواره ملي شير و سالمت ايران، چكيده) 1390(دفتر بهبود تغذيه جامعه  .19

 .ساله كاهش مصرف نمك در كشور، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 5برنامه ) 1390(دفتر بهبود تغذيه جامعه  .20

، )هاي توسعه و رفاه اجتماعي ويژه كاركنان بخش(هاي مختلف زندگي  راهنماي آموزش تغذيه در دوران) 1389(صادقيان شريف، س . صادقي قطب آبادي، ف. مينايي، م. ترابي، پ. صادقي، ش .21
 .، دفتر بهبود تغذيه جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)يونيسف(صندوق كودكان سازمان ملل متحد 

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد، وزارت )كتاب دوم(سيماي تغذيه كودكان ) 1383(دفتر بهبود تغذيه جامعه  .22

 ).يونيسف(ها، صندوق كودكان سازمان ملل متحد  سيماي تغذيه كودكان در استان) 1377(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  .23

دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت   ،1386ي ايران گزارش چهارمين پايش كشوري برنامه پيشگيري و كنترل اختالالت ناشي از كمبود يد در جمهوري اسالم) 1390(دلشاد، ح . عزيزي، ف .24
 .ريز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي بهداشت،درمان و آموزش پزشكي، پژوهشكده علوم غدد درون

هاي  ق سبدغذايي در زنان باردار و شيرده نيازمند مبتال به سوء تغذيه در شهرستاناي از طري گزارش بررسي اثربخشي برنامه حمايت تغذيه) 1390(فالح، ح .  عبدالهي، ز. حسيني، م. صدرزاده يگانه، ه .25
 .شناسي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشكده علوم تغذيه و رژيم. استان چهارمحال و بختياري

صندوق كودكان سازمان . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1382هاي متفاوت ايران  روز زايمان زودرس، نوزاد كم وزن و عوامل مؤثر بر آن در اقليمميزان ب) 1386(دفتر بهبود تغذيه جامعه  .26
 ).يونيسف(ملل متحد 

صندوق كودكان سازمان ملل متحد . ت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزار)مجموعه آموزشي ويژه پزشكان(بهبود رشد و تغذيه كودكان ) 1384(معاونت سالمت  .27
 ).يونيسف(

 .آموزان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گزارش وضعيت ساالنه يد ادرار دانش)1390(دفتر بهبود تغذيه جامعه  .28

، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش )1380- 81(ساله ايراني  10تا  7آموزان انشگزارش پاياني پايش شيوع گواتر و ميزان يد ادرار د) 1385(شيخ االسالم، ر . عزيزي، ف .29
 ).يونيسف(پزشكي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد 

 .گذاري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين ساختار نظام يكپارچه ايمني غذا در كشور، شوراي سياست) 1390(حسيني، ه .30

هاي يددار در راستاي برنامه همگاني كردن مصرف نمك يددار در جمهوري اسالمي ايران، اداره تغذيه معاونت بهداشتي وزارت بهداشت،  پايش و ارزيابي نمك) 1378(تشكري، ن . االسالم، ر شيخ .31
 ).يونيسف(درمان و آموزش پزشكي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد 

 .تغديه سالمندان در سالمت و بيماري، دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 1387(سالم، رشيخ اال. كالهدوز، ف. ترابي، پ .32

 .جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغذيه و سالمت مردان، سلسله مباحث اصالح الگوي مصرف، دفتر بهبود تغذيه) 1391(خطيبي، م. زارعي، م. عبداللهي، ز. ترابي، پ .33

اي در سفره، سلسله مباحث اصالح الگوي مصرف، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ستاد كشوري ترويج  تخم مرغ، معجزه) 1390.(طالكش، ف. ترابي، پ .34
 .مصرف تخم مرغ

هاي غيرواگير و خاص، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت،  دانيد؟ سلسله مباحث اصالح الگوي مصرف، مركز مديريت بيماريبركت الهي چه مي» نان«درباره ) 1390(ترابي، پ . پورآرام، ح .35
 .درمان و آموزش پزشكي



 
75 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��  »,+*() و '"و&% $#" ! � �

گذاري،  ها بدانيم، سلسله مباحث اصالح الگوي مصرف، شوراي سياست نها و روغ آن چه بايد درباره چربي) 1391(خليلي، الف، خوش طينت، خ . خلجي، آ. ترابي، پ. پيراوي ونك، ز. بهمئي، م .36
 .هاي خوراكي،  دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ريزي و بهبود كيفيت و ايمني روغن برنامه

اي و صنايع غذايي كشور، دفتر  دانيد؟ سلسله مباحث اصالح الگوي مصرف، انستيتو تحقيقات تغذيهه ميها چ از نوشيدني) 1391(دادخواه پيرآغاج، م . خليلي، م. ترابي، پ. ابتهي، م. اسفرجاني، ف .37
 .بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صندوق كودكان  پذير، معاونت هاي آسيب مجموعه آموزشي براي زنان روستايي، تغذيه گروه) 1378(مينايي، م . عبداللهي، ز. شيخ االسالم، ر .38
 ).يونيسف(سازمان ملل متحد 

، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صندوق كودكان سازمان ملل متحد Aپيشگيري و كنترل كمبود ويتامين ) 1383(كالهدوز، ف . مينائي، م. عبداللهي، ز .39
 ).يونيسف(

 .غني سازي آرد با آهن و اسيدسولفوليك در ايران، دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) 1386(جاهدي، ع . پورآرام، ح. اللهي، زعبد .40

 ).يونسيف(زمان ملل متحد در ايران دفتر نمايندگي صندوق كودكان سا. شيخ االسالم، ر. راهنماي فني مبارزه با كمبود يد، ترجمه وزيريان، پ) 1381(فريتس، واندر  .41

دفتر بهبود تغذيه ) پژوهش سمپات(ي وضعيت امينت غذايي در كشور سامانه ملي پايش امنيت غذا و تغذيه در ايران و تدوين اولين نقشه) 1391(صادقي قطب آبادي، ف . نجفي، ف. كالهدوز، ف .42
 .جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دفتر بهبود ). NUTRIKAP(هاي مختلف در خصوص تغذيه  گزارش نهايي پروژه بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد خانوارهاي شهري و روستايي و كاركنان بهداشتي رده) 1390(حشمت، ر  .43
 .تغذيه جامعه، معاونت بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 .جامعه، دفتر بهبود تغذيه جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بررسي نيازهاي آموزشي كارشناسان تغذيه) 1391(صادقي، ف  .44

 .1377اي و صنايع غذايي كشوروسازمان برنامه و بودجه، تهران، دي ماه  انستيتو تحقيقات تغذيه. »مابا«ريزي و اجرا  مطالعات الگوي برنامه: امنيت غذا و تغذيه كشورگزارش نهايي طرح . قاسمي، ح .45

ريزي و اقتصاد هاي برنامهمؤسسه پژوهش. الف. فراهاني، ع. دهقان، الف. ه  فتحي،: ، ترجمه، عبور از بحران2025ي آب و غذا در جهان تا سال آينده) 1950(كالين، س . كاي، ش .رزگرانت، م .46
  ).1384(كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي 

  .وزارت جهادكشاورزي) OECD( هاي اقتصاديانداز كشاورزي كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري چشم) 1383(ريزي و اقتصادكشاورزي هاي برنامهمؤسسه پژوهش .47
سال . ي اقتصاد كشاورزي و توسعهستانده و سيستم تقاضاي خانوار، مجله - تلفيق جداول داده :تغييرات الگوي غذايي و الگوي مصرف خانوار در ايران) 1391(زيبايي، م . بخشوده، م. رحماني، ر .48
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  ها پيوست

نامه ابالغ سند ملي تغذيه و امنيت غذايي توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  .1

 
 



 
  78  

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

 

 

 



 
79 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

 

 

 



 
  80  

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

 

 

 



 
81 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

 

 

 



 
  82  

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

 

 

 



 
83 

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

 

 

 



 
  84  

�� ���ر �ر�� ،«�ارش 	���� ��ح   � و ا���� ��ا��»,+*() و '"و&% $#" ! � �  

  مسؤول در تغذيه و امنيت غذايي كشور اصلي   نامه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزراي .2

  


