
امسال روز جهانی غذا که هر سال توسط فائو برگزار 
می شود، بر تغذیه پایدار با مشارکت همه بخش ها 
تاکید دارد. به بیان دیگر، شعار امسال روز جهانی 
غذا، »توسعه و تغذیه پایدار با مشارکت یکدیگر« 
است؛ یعنی همه بخش ها باید با هم همکاری 
کنند تا اینکه تغذیه و امنیت غذایی برقرار شود. 
گزارشی که این سازمان در سال 2020 میالدی 
منتشر کرده، نشان می دهد، بیش از 2 میلیارد نفر 
در جهان به غذای سالم و کافی و مغذی دسترسی 
ندارند و پیش بینی کرده جمعیت جهان تا سال 
2050 میالدی به 10 میلیارد نفر می رسد و تا آن 
زمان تعداد گرسنه ها بیشتر می شود. کمیته جهانی 
امنیت غذایی اعالم کرده در شرایط فعلی و به 
دلیل کرونا تعداد افراد گرسنه در جهان )اگر به 

موقع مداخالتی که الزم است انجام نشود( افزایش 
خواهد یافت زیرا تبعات اقتصادی کرونا باعث 
می شود قدرت خرید مردم کم شود، بیکاری اتفاق 
می افتد و اختالل در تولید و توزیع مواد غذایی و 
واردات و صادرات ایجاد خواهد شد بنابراین در 
همه کشورها ناامنی غذایی و مشکالت تغذیه ای 
بیشتر می شود. هم خطر بروز انواع سوء تغذیه در 
این شرایط وجود دارد، هم سوء تغذیه ناشی از 
کم وزنی که به شکل الغری و کم وزنی خودش 
را نشان می دهد و سوء تغذیه ناشی از اضافه وزن 
و چاقی نیز هست. همین سوء تغذیه سیستم ایمنی 
را ضعیف می کند و خودش عامل خطر برای ابتال 
به کرونا و افزایش مرگ ومیر ناشی از آن است.

 امسال به دلیل بحران کرونا و مشکالت تغذیه ای در 
کشور، برنامه ریزی ما در قالب شبکه های بهداشتی 
و درمانی کشور و با کمک 1600 کارشناس تغذیه 
انجام می شود. در حقیقت، یکی از برنامه های ما 
اطالع رسانی با هدف ترویج الگوی درست و 

سالم تغذیه به طور مقتضی است. مشاوره تلفنی از 
طریق 4030، برنامه های تلویزیونی، کمک گرفتن 
از شهرداری برای استفاده از تابلوهای سطح شهر 
برای ترویج تغذیه سالم واستفاده از ظرفیت صداو 
سیما و نیروی انتظامی و ارتش برای آموزش و 

اطالع رسانی به مردم است. 
بخش دیگری از برنامه های ما، اقدامات حمایتی 
است که با حمایت دولت برای اقشار کم درآمد، 
خانم های باردار و کودکان زیر 5 سال، به ویژه آنهایی 
که دچار سوء تغذیه و اختالل رشد هستند، اجرا 
می شود. این افراد توسط شبکه های بهداشت و 
درمان، شناسایی و به کمیته امداد معرفی می شوند. 
ما حمایت های تغذیه ای از این افراد را گسترش 
دادیم که کمک غذایی دریافت کنند یا در قالب 
کارت هوشمند بتوانند از مراکز تعیین شده، مواد 
غذایی مورد نیازشان را تامین کنند. وزارت رفاه 
هم با آغاز بحران  کرونا، برنامه کمک معیشت 
را ایجاد کرد. این برنامه به این صورت در حال 

اجراست که برای خانوارهایی که کودک زیر 5 سال 
دچار سوء تغذیه دارند، از طریق پرونده الکترونیک 
سالمت آنها را شناسایی می کنیم و از طریق وزارت 
رفاه به حساب سرپرست خانوار ماهانه مبلغی واریز 
می شود. عالوه بر این جلب مشارکت خیرین هم 
از دیگر برنامه ها برای حمایت از اقشار آسیب پذیر 

در شرایط فعلی است. 

مکمل یاری ویتامین A برای کودکان 
2 تا 5 سال 

به تازگی و در آستانه فصل سرما، با کمک یونیسف، 
مکمل مگا دوز 200هزار واحدی ویتامینA را 
وزارت بهداشت برای بچه های 2 تا 5 سال تامین 
کرده که یک دوز به هر کودک داده شود و تا 6 
ماه نیاز بدن به ویتامینA تامین خواهد شد. در فاز 
اول این مکمل یاری را در مناطق کم برخوردارتر 
 Aشروع کردیم. این اقدام به دلیل نقش ویتامین
در پیشگیری از بیماری های تنفسی انجام می شود و 

در آستانه فصول سرد سال هم که بیماری آنفلوانزا، 
سرماخوردگی و کرونا شیوع بیشتری دارد، این 
مکمل در پیشگیری از ابتال کمک کننده خواهد 
بود. در دنیا هم مطرح شده که کشورها باید از 
امنیت غذایی خانوارها محافظت کنند و هر جا 
الزم است اقدامات حمایتی از اقشار آسیب پذیر 
انجام شود اما باید بپذیریم تامین امنیت غذایی 
یک مقوله چندبخشی است و همه ارگان ها و 
نهادها باید کمک کنند تا در شرایط کرونا، ناامنی 

غذایی اتفاق نیفتد.

برنامه های حمایتی تغذیه ای در 
برابر گرانی 

با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش 
قدرت خرید مردم، چند راهکار فوری در برابر 
افزایش قیمت ها وجود دارد تا مردم آسیب کمتری 
ببینند. یکی از این راه ها کنترل قیمت مواد غذایی 

است، به گونه ای که از دالل بازی 
جلوگیری و یک قیمت ثابت 

در همه جا تعیین شود. یکی 
دیگر از پیشنهاداتی که 

دولت  برای  ما 

داشتیم برنامه های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و 
دهک های درآمدی پایین است که این کار از طریق 
کارت هوشمند و هدفمند و با اولویت خانوارهایی 
که 5 دهک پایین هستند، تامین می شود و همچنین 
بسته غذایی مناسب هم برایشان توزیع می شود. 
برنامه های آموزشی ما برای افزایش سواد غذا و 
تغذیه که مردم بدانند با این شرایط گرانی، الگوی 
غذایی سالم داشته باشند، نیز اهمیت زیادی دارد. 
این دوره، زمانی است که صداو سیما می تواند 
در این زمینه کمک کند. یکی دیگر از اقدامات 
حمایتی در زمان افزایش قیمت ها این است که 
دولت در مناطق روستایی، مراکز تعاونی روستایی 
را تقویت کند و به این ترتیب بازار عرضه مستقیم 
محصوالت زراعی ایجاد شود و مردم بتوانند 
محصوالت مورد نیازشان را با قیمت مناسب تری 
خرید کنند. در مجموع، اولویت ما در شرایط کنونی 
کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تغذیه ای؛ 
یعنی کودکان و خانم های باردار است تا دچار 
سوء تغذیه نشوند و باال بردن سواد تغذیه ای 
مردم برای انتخاب های غذایی سالم 
و  گرانی  شرایط  در  مغذی  و 
بحران های اقتصادی است. 

تاکید متخصصان حوزه تغذیه به بهانه روز جهانی غذا

امنیت غذایی کشور به مشارکت همگانی نیاز دارد!
کرونا و تبعات اقتصادی که به دنبال داشته، تامین امنیت غذایی 
در دنیا را هم در کشورها دچار مشکل کرده است. خطر انواع 
سوء تغذیه در اقشار آسیب پذیر تغذیه ای؛ یعنی کودکان، خانم های 
باردار، مادران شیرده و همچنین اقشار کم درآمد و افرادی که به 
دلیل کرونا شغل شان را از دست داده اند، بیش از گذشته احساس می شود. این 
در حالی است که در کشور ما کرونا همزمان شده با بحران های اقتصادی که 
قبل از کرونا با آن درگیر بودیم و سفره غذایی مردم با افزایش روزانه قیمت ها 
کوچک تر شده بود. امسال روز جهانی غذا زیر سایه کرونا و پیش بینی هایی که 
از افزایش گرسنه های جهان توسط سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل 
متحد )فائو( انجام شده، شعار متفاوتی دارد. تاکید سازمان خواروبار و کشاورزی 
سازمان ملل متحد در روز جهانی غذا، بر توسعه و تغذیه پایدار با مشارکت همه 
بخش هاست اما موضوع مهم این است که در دوران کرونا و بحران های پساکرونا 
چگونه می توان امنیت غذایی را به صورت پایدار ایجاد کرد؟ اینها موضوع هایی 

است که در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته به آنها پرداخته ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

از برنامه های دیگر ما، اقدامات 
حمایتی است که با حمایت دولت 
برای اقشار کم درآمد، خانم های 
باردار و کودکان زیر 5 سال، به ویژه 
آنهایی که دچار سوء تغذیه و اختالل 
رشد هستند، اجرا می شود. این 
افراد توسط شبکه های بهداشت و 
درمان، شناسایی و به کمیته امداد 
معرفی می شوند. وزارت رفاه هم 
با آغاز بحران های کرونا، برنامه ای 
را اجرا کرد، به این ترتیب که برای 
خانوارهایی که کودک زیر 5 سال آن 
دچار سوء تغذیه است، ما از طریق 
پرونده الکترونیک سالمت آنها را 
شناسایی می کنیم و از طریق وزارت 
رفاه به حساب سرپرست خانوار 
ماهانه مبلغی واریز می شود

-  دکتر عبداللهی  

همه گیری کرونا با اثری که بر زنجیره 
تامین و توزیع مواد غذایی داشته 
و رکود اقتصادی وسیعی که ایجاد 

کرده، کشورهای فقیر با درصد 
باالی جمعیت روستایی را بیش از 
دیگر جوامع تحت تاثیر قرار داده 
است و افراد فقیری که قهرمانان 
زنجیره تامین غذا هستند، تبعات 

بیشتری را از این همه گیری و 
رکود اقتصادی ناشی از آن متحمل 
شده اند. ضرورت تضمین پایداری 
تولید و مصرف غذا ایجاب می کند 

در بسته های حمایتی دوران 
پساکرونا، ظرفیت سازی های گسترده 

برای افزایش تاب آوری این جوامع 
در برابر شوک های اقتصادی و 

بهداشتی مدنظر قرار گیرد
-  دکتر میالنی

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوشصت ونه  بیست وچهار مهر نودونه8

امسال روز جهانی غذا با هفتاد و پنجمین سال تاسیس 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( مصادف 
است. اهمیت این روز در سال 2020 میالدی به این علت 
قابل مالحظه است که دنیا در حال حاضر با همه گیری 
کووید-19 مواجه است و شوک اقتصادی و معضالت پیرو 
آن سبب شده دسترسی به غذا برای بسیاری از جوامع با 
مشکل مواجه شود. امسال فائو در آستانه روز جهانی غذا 
تاکید بیشتری بر ریشه کنی گرسنگی، حفاظت محیط زیست، 
صیانت از تنوع زیستی، ایجاد تعادل در نظام های غذایی، 
کاهش اتالف و ضایعات مواد غذایی و حمایت از قهرمانان 
زنجیره تولید غذا یا کشاورزان دارد. همزمانی این رویداد 
برجسته با همه گیری کووید-19، لزوم برقراری سیستم غذا 
و تغذیه تاب آور در برابر شوک های اقتصادی و بهداشتی 
را در تمامی جوامع، به ویژه جوامع فقیر را گوشزد می کند 

تا امنیت غذایی با خطر مواجه نشود.
تالش های بین المللی در سال های گذشته دستاوردهای 
قابل مالحظه ای در عرصه بین المللی همراه داشته است، به 
طوری که هم اکنون مقدار مواد غذایی تولیدشده در جهان 
می تواند تکافوی نیازهای تمامی شهروندان جهان را بکند. 
این در حالی است که اکنون 2 میلیارد نفر به غذای کافی و 
مغذی در دنیا دسترسی ندارند. به عبارتی وجود همزمان 
گرسنگان، شیوع باالی چاقی، تخریب گسترده محیط زیست 
ناشی از فعالیت های کشاورزی، کاهش چشمگیر تنوع 
زیستی، حجم باالی اتالف و ضایعات مواد غذایی نشان 
از عدم تعادل نگران کننده در نظام غذا و تغذیه جهان 
است. این مساله با اهداف توسعه پایدار در تعارض بوده 

و نمی تواند بر این منوال ادامه پیدا کند.

برنامه جهانی غذا هنوز گرسنگی را ریشه کن 
نکرده است 

 تاکنون برنامه جهانی غذا برای رفع گرسنگی عیان بسیار 
مؤثر بوده اما روشن نیست توزیع مواد غذایی توسط این 
نهاد تا چه حد توانسته به صورت پایدار گرسنگی را رفع 
کند. وجود 2 میلیارد انسان گرسنه در جهان و  دستیابی 
نداشتن به اهداف توسعه هزاره نشان می دهد تالش های 
این نهاد دست کم مانع شیوع بیشتر گرسنگی بوده و الزاما 
به کاهش آن کمکی نکرده است. از طرفی، مشخص نیست 

وابستگی ایجادشده به توزیع مواد غذایی در مناطق محروم 
و جنگ زده جهان تا چه حد می تواند امکان ظرفیت سازی 
برای تحقق امنیت غذایی را در آن مناطق فراهم کند. در 
واقع، دست برنامه جهانی غذا به تنهایی نمی تواند صدای 
خاصی داشته باشد. چنانچه ریشه کنی گرسنگی را یک 
هدف توسعه محور بدانیم باید رویکردی یکپارچه به آن 
معطوف کنیم. به عبارتی، زمانی می توانیم از برنامه جهانی 
غذا انتظار ریشه کنی گرسنگی را داشته باشیم که همراهی 
سیاست های کالن غذا و تغذیه، محیط زیست، اجتماعی 
و اقتصادی نیز در راستای این هدف مهم محقق شود. به 
عبارتی، شاید روزی به این نتیجه رسیده شود که برنامه 
جهانی غذا در قالب یک بسته مشترک سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی به صورت یکپارچه فعالیت کند 

تا آثار مؤثر و پایدارتری دنبال داشته باشد.

 برنامه جهانی غذا و جایزه صلح نوبل 
در حال حاضر به امنیت غذایی از زاویه صلح بین الملل 
هم نگریسته می شود. با نگاهی به جوامعی که درگیر فقر 
و گرسنگی هستند، متوجه می شویم در بسیاری از آنها 
امنیت غذایی معلول یا علت منازعات داخلی یا منطقه ای 
بوده است. مثال روشن این مساله کشور یمن است که از 
کشورهای با شیوع باالی گرسنگی در منطقه خاورمیانه 
به شمار می رود. در برخی کشورهای آفریقایی و جنوب 
شرقی آسیا نیز شیوع گرسنگی باال گزارش شده است؛ 
کشورهایی که یا درگیر منازعات هستند یا سابقه طوالنی 
جنگ های داخلی یا منطقه ای را در تاریخ خود دارند. در 
بسیاری از موارد در واقع یک چرخه معیوب در این مناطق 
وجود دارد. به این شکل که فقر و گرسنگی و  دسترسی 
نداشتن به منابع کافی غذا و نهاده های تولید غذا مانند آب 
می تواند جرقه هایی برای شروع نزاع باشد. در صورت بروز 
نزاع نیز فقر و گرسنگی بازتولید می شود. در کشور ما نیز 
سابقه برخی منازعات منطقه ای و روستایی به دلیل حق آبه 
کشاورزی وجود دارد. به عبارتی، امنیت غذایی مقوله ای 
است که برای تضمین صلح پایدار باید به صورت درخور 
مورد توجه سیاسیون قرار بگیرد. اعطای جایزه صلح نوبل 
نیز به برنامه جهانی غذا، هر چه بیشتر جایگاه مؤلفه امنیت 
غذایی را در تضمین و استقرار صلح در جهان نمایان 
می کند. این جایزه به پاس سال ها فعالیت این نهاد برای 
رفع گرسنگی در جهان به آن اعطا شده و بی شک نقش 
این نهاد در جلوگیری از گسترش روزافزون گرسنگی 
افزایش ثبات منطقه ای و جهانی بر کسی پوشیده نیست. 

ضربه کرونا بر فقرا دردناک تر بوده است
همه گیری کرونا با اثری که بر زنجیره تامین و توزیع مواد 
غذایی داشته و رکود اقتصادی وسیعی که ایجاد کرده، 
کشورهای فقیر با درصد باالی جمعیت روستایی را بیش 
از دیگر جوامع تحت تاثیر قرار داده است و افراد فقیری 
که قهرمانان زنجیره تامین غذا هستند، تبعات بیشتری را 
از این همه گیری و رکود اقتصادی ناشی از آن متحمل 
شده اند. ضرورت تضمین پایداری تولید و مصرف غذا 
ایجاب می کند، در بسته های حمایتی دوران پساکرونا، 
ظرفیت سازی های گسترده برای افزایش تاب آوری این 
جوامع در برابر شوک های اقتصادی و بهداشتی مدنظر 
قرار گیرد. به عبارتی، باید به گونه ای این بازآرایی انجام  پذیرد 
که ضمن تضمین توجیه اقتصادی فعالیت های کشاورزی، 
دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی سالم و مغذی 

برای مصرف کنندگان نیز میسر شود. 

سایه کرونا و معضالت اقتصادی بر سر زنجیره 
تامین و توزیع غذا در کشور

همه گیری کرونا در ایران مقارن با معضالت اقتصادی ناشی 
از تحریم های یک جانبه و ناجوانمردانه ایاالت متحده آمریکا 
بوده  اما تاکنون وزن اثر هر کدام از این مشکالت بر نظام 
غذا و تغذیه کشور به طور مجزا مشخص نشده است. از 
این رو، کشور ما با بار مضاعف واردشده بر امنیت غذایی 
مواجه است. آنچه مسلم است، این دو معضل اثر هم افزایی 
بر یکدیگر داشته و نتیجه آن خالی تر شدن سفره غذایی 
خانوار از مواد غذایی مغذی بوده است. این مساله در حال 
به صدا درآوردن زنگ خطر گوش خراش برای سالمت 
عمومی کشور است. با افزایش تورم و گران تر شدن مواد 
غذایی، دسترسی و توان اقتصادی دهک های متعددی از 
جامعه به مواد غذایی تامین کننده ریز مغذی ها کاسته شده، 
در حالی که مواد غذایی تامین کننده کالری به دلیل بهره مند 
شدن از یارانه ها به عنوان گزینه های غذایی عمده در اختیار 
افراد قرار دارند. به این ترتیب، با افزایش دسترسی به کالری 
و حذف مواد غذایی مغذی، با شکم های پر ولی سلول های 
خالی در بسیاری از گروه های اجتماعی مواجه هستیم. این 
معضل بهداشتی درمورد کودکان بسیار نگران  کننده است. 
سوء تغذیه پنهان که در اثر کمبود مواد مغذی در این گروه های 
سنی ایجاد می شود، آثار جبران ناپذیر و بلندمدتی را دنبال 
خواهد داشت زیرا به دلیل رشد عمده و سریع بافت عصبی 
در دوران  ابتدایی زندگی، هر نوع سوء تغذیه ای می تواند 
تکامل عصبی کودکان را با مشکل مواجه کند، به طوری که 
این اثر تا پایان عمر با آنها باقی خواهد ماند. این در حالی 
است که تبعات سوء تغذیه پنهان در دوران بزرگسالی، در 
مقایسه وخامت کمتری دارد. این مساله از آن جهت حائز 

اهمیت است که با بزرگ تر شدن این 
کودکان، ضمن آنکه احتمال ابتال به 

بیماری های مزمن در آنها افزایش پیدا 
می کند، به دلیل تکامل پایین عصبی و پایدار 

در این گروه، توسعه پایدار در کشور با مشکل 
جدی مواجه خواهد بود. مختل شدن نوآوری ها، 

کاهش رشد اقتصادی، امکان انتقال این معضل به نسل های 
آینده و افزایش بار بیماری های مزمن مواردی هستند که به 
تبع سوء تغذیه در دوران ابتدایی زندگی می تواند در سال ها 

و نسل های آتی بروز کند.
به هر تقدیر روزی جهان از همه گیری کرونا عبور خواهد 
کرد اما »درس های آموخته« این همه گیری  باید برای بازسازی 
و بازآرایی نظام های غذایی به کار گرفته شود. تبعات شیوع 
گسترده کرونا نشان داد زنجیره تولید، انتقال، بازاریابی و 
مصرف در کشور ما تاب آور چنین شوک بهداشتی و 
اقتصادی ای نیست. درحقیقت این همه گیری منجر به بروز این 
معضالت در نظام غذا و تغذیه ما نشده، بلکه نواقص موجود 
را عمیق تر کرده و به گستردگی آنها افزوده است بنابراین با 
تحلیل دقیق این معضالت و شناسایی عوامل زمینه ای آنها 
باید دوران پساکرونا را طوری طراحی کنیم که تاب آوری 
این نظام افزایش پیدا کند. استفاده از تکنولوژی های پایدار، 
به کارگیری شیوه های حساس به محیط زیست برای تولید 
مواد غذایی و کشاورزی، بهره  گیری از بسترهای دیجیتال 
برای تشکیل بانک های اطالعاتی روزآمد درمورد زنجیره 
تامین، توزیع و مصرف غذا و همچنین گسترش تجارت 
الکترونیک در این حوزه می تواند روند بازسازی نظام غذا 
و تغذیه را در دوران پساکرونا تسریع کند و به پایداری 

این نظام بیفزاید. 

با به روز شدن زنجیره غذا ضایعات مواد 
غذایی کم می شود 

در حال حاضر اطالعات بازار محصوالت کشاورزی نه 
به صورت دقیق جمع آوری می شود و نه به طور شفاف و 
قابل اتکا در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت 
کشاورزی قرار می گیرد. این مساله سبب شده در مواقعی 
میزان عرضه محصوالت کشاورزی با تقاضای موجود در 
بازار در تناسب نباشد و مازاد عرضه سبب ضرر و زیان 
تولیدکننده و افزایش اتالف و ضایعات مواد غذایی شود یا 
کمبود مقطعی محصوالت گرانی و کمبود در بازار ایجاد کند. 
به این ترتیب نتیجه نبود اطالعات دقیق از بازار عدم تعادل 
در زنجیره تامین، توزیع و مصرف مواد غذایی را دنبال دارد. 
در این میان همه گیری بیماری کرونا نواقص این زنجیره را 
بیش از پیش عیان کرده و عدم تعادل در مقاطعی مشکالت 
جدی برای تولید و مصرف کنندگان همراه داشته است. دلیل 

اتالف و ضایعات 
هر  غذایی  مواد 
چه باشد، نتیجه آن 
محیط زیست،  تخریب 
و  طبیعی  منابع  تحلیل 
ظرفیت های زیست محیطی برای 
تولید غذا و به هم خوردن پایداری تولید و 
مصرف غذاست. در شرایطی که نگاه به تامین 
امنیت غذایی بر تضمین خودکفایی در تولید مواد غذایی 
است و همه گیری کرونا و تحریم های اقتصادی افزایش 
بهره وری و تولید محصوالت غذایی در کشور را توجیه 
می کند، عدم توجه به ساز و کارهای تعادل بازار و کاهش 
ضایعات و اتالف مواد غذایی می تواند تبعات جدی برای 
پایداری تولید مواد غذایی و ظرفیت های زیست محیطی همراه 
داشته باشد. تحول قابل مالحظه ای که در دوران همه گیری 
کرونا در نظام بازاریابی کاال و خدمات اتفاق افتاده، توسعه 
بسترهای دیجیتال برای فروش محصول و خدمات است. 
این در حالی است که به رغم ظرفیت های موجود و نیازهای 
بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی، بهره گیری از 
این بسترها برای این بخش تاکنون محقق نشده است. 
با نفوذ همه روزه وسایل دیجیتال و شبکه های اجتماعی، 
هر روز تعداد افراد بیشتری از این بستر استفاده می کنند. 
این موضوع، فرصت بسیار ارزنده ای برای انتقال دانش، 
محصول و خدمات بوده و ضرورت بازاریابی دیجیتال را 
بیش از پیش گوشزد می کند. بهره گیری از چنین ابزارها و 
بسترهایی ایجاد یک بانک بزرگ اطالعاتی تولید و مصرف 
را همراه خواهد داشت که می توان لحظه به لحظه با تحلیل 
بازار، تعال عرضه و تقاضا را ایجاد کرد و مانع اتالف منابع 
و آشفتگی قیمت ها شد. با شفافیتی که از این طریق در 
زنجیره تولید، بازاریابی و عرضه و همچنین مصرف مواد 
غذایی ایجاد می شود، فرصت سوداگری در بازار مواد 

غذایی نیز از سودجویان سلب خواهد شد. 
افزایش قیمت مواد غذایی در بلندمدت توجیه اقتصادی تولید 
غذا را می دهد و چنانچه تولیت دولت بر بخش کشاورزی 
منطقی باشد، می تواند زمینه کاهش فقر در روستاها را همراه 
داشته باشد. از این رو، با بهره گیری از نوآوری ها در این 
حوزه، می توان از مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه 
شهرها پیشگیری و توسعه روستایی را تقویت کرد. رویکرد 
امسال سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد نیز حمایت 
از قهرمانان تولید مواد غذایی است و حمایت دولت ها از 
توسعه روستایی ضروری تر از هر دوران دیگری است. 
بخشی از این حمایت باید با گسترش نوآوری، ایجاد بانک 
اطالعاتی به روز و استفاده از بسترهای دیجیتال برای ارائه 

خدمات و بازاریابی فراهم شود.
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