
 نیمکت های فوتبال 
در قرق دهه شصتی ها

خ سود  بازگشت نر
سپرده قانونی به قبل

تکذیب شد!

یز  ج داره، مسئول عز زندگی خر
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2 حه
گذر از خط قرمزهای اخالقی و دینیصف

 
ح های »نذر آب« و »خادمان حسینی« صورت گرفت در پی اجرای طر

ح ملی »نذر آب« امسال برای سومین بار از سوی جمعیت هالل احمر در مناطق کم برخوردار   طر
استان های سیستان وبلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی برگزار شد
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 این دختر یک تنه به نبرد با بی سوادی
در نقاط محروم »قصرقند« رفته است

یبا« در میان  »ز
یده جهان زنان برگز
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 از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده 
خ سود سپرده  و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نر
قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد

 فریبرز الچینی ادعا کرد 
که نامزد جایزه معتبر گرمی شده است

 مدیر بهره برداری مترو تهران: »با جابه جایی 
دستفروشان در واگن ها ممکن است ویروس کرونا 
سریع تر بین مسافران پخش شود.«

  5 سرمربی لیگ برتر آینده دهه شصتی هستند
و کمتر از 40  سال دارند

قدردانی  رئیس جمهوری 
از هالل احمری ها 

روز جهانی غذا در  سال ۱۳۹۹ برابر با هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس فائو است

 جهان عاری از گرسنگی، دور است

گزارش

در  سوءتغذیه  حاضر،  قرن  زرگری[  در  ]راضیه 
بیشتر جوامع به ویژه کشورهای جهان سوم بحرانی 
جدی به شمار می آید. سوءتغذیه یا به عبارتی هرگونه 
که موجب  می شود بدن  از تغذیه طبیعی  انحراف 
دسترسی نداشته  غذایی  اساسی  و  اصلی  مواد  به 
و  جسمانی  بیماری های  مهم  دالیل  از  یکی  باشد، 
، یکی از عمده ترین علل سوءتغذیه  روانی است. فقر
ذهنی  مشغولیت  می شود.  محسوب  جهان  در 
80 درصد از مردم جهان دستیابی به غذاست. کمبود 
از  بسیاری  برای  بدن  نیاز  مورد  غذایی  مواد  و  غذا 
مردم جهان به مشکلی بزرگ و اساسی تبدیل شده 
مسائل  محیط زیست،  تخریب  و  آلودگی  با  است. 
گوناگونی به وجود می آید که در کاهش منابع غذایی 
فرسایش  خشکسالی،  و  گرما  است.  موثر  جهان 
خاک، کاهش نزوالت جوی، بارش باران های اسیدی 
کشورهای  از  بعضی  ستمگرانه  سیاست های  و 
قدرتمند در برابر کشورهای درحال توسعه، از عوامل 

گرسنگی و سوءتغذیه مردم جهان به شمار می آید.
آیا پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته یا 
برنامه های توسعه ای نتیجه بخش نبوده است؟ با 
استفاده از شاخص گرسنگی جهانی می توان وضع 

گرسنگی جهانی را محاسبه و ارزیابی کرد.
که  است  ابزاری   GHI گرسنگی  جهانی  شاخص 

برای سنجش و ردیابی جامع گرسنگی و سوءتغذیه 
در سطح جهانی، منطقه ای و ملی طراحی شده است.

گاهی و درک مبارزه  این هدف به منظور افزایش آ
با گرسنگی و جلب توجه ها به مناطقی از جهان است 
که سطح گرسنگی در آنها بیشتر بوده و بیشترین 
نیاز به تالش برای از بین بردن گرسنگی در آنجا دیده 

می شود.
شاخص جهانی گرسنگی 2020 

می دهد  نشان   2020 گرسنگی  جهانی  شاخص 
کاهش  در  تدریج  به   2000 از  سال  جهان  درحالی که 
این  کرده،  پیشرفت  جهانی  مقیاس  در  گرسنگی 
در  گرسنگی  است.  بوده  کند  بسیار  پیشرفت 
موارد،  برخی  در  و  دارد  ادامه  کشورها  از  بسیاری 
حتی پیشرفت معکوس شده است. سطح جهانی 
گرسنگی و سوءتغذیه در سطح متوسطی قرار دارد. 
شاخص جهانی گرسنگی از 29.0 امتیاز در  سال 2000 به 
18.2 امتیاز در سال 2020 رسیده است؛ رقمی که گرچه 
دلگرم کننده است، اما گرسنگی در بسیاری از کشورها 
ادامه دارد و در برخی موارد، پیشرفت ها تغییر جهت 
جدی  سطح  در  کشور   31 در  گرسنگی  است.  داده 
قرار دارد و به طور موقت در هشت کشور دیگر در 
رده جدی طبقه بندی می شود. بوروندی، جمهوری 
، جمهوری دموکراتیک کنگو،  آفریقای مرکزی، کومور

سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن. بسیاری از 
این کشورها ناآرامی یا درگیری خشونت آمیز را تجربه 
می کنند که این امر بر در دسترس بودن اطالعات و 
همچنین وضع غذا و تغذیه  تأثیر می گذارد. برای 14 
کشور در رده های متوسط، جدی یا هشداردهنده، 
گرسنگی و سوءتغذیه از  سال 2012 بدتر شده که این 
، نابرابری، ضعف سالمت  شرایط ناشی از درگیری، فقر

و تغییرات آب وهوایی است.
690 میلیون انسان دچار سوءتغذیه

در سطح جهانی، سوءتغذیه از  سال 2015 به رکود 
رسیده و تعداد مطلق افرادی که سوءتغذیه دارند در  

سال 2020 نزدیک به 690 میلیون نفر بوده است.
و  جنوبی  آفریقای  کشورهای  در  میزان  این 
آسیای جنوبی بیشترین میزان است، حتی در برخی 
گرسنگی  که در سطح ملی دچار بحران  کشورها  از 
نیستند، مناطق حاشیه ای و محروم با میزان بسیار 

وخیم گرسنگی و کمبود تغذیه روبه رو هستند.
در حالی که گزارش شاخص جهانی گرسنگی 2020 
است،  نکرده  منعکس  را  کووید-19  تأثیرات  هنوز 
عددها نشان می دهد که وضع حال حاضر در بسیاری 
از زمینه ها نگران کننده است و احتماال در سال های 

آینده بدتر خواهد شد.
  تغییر سیستم های غذایی الزمه دستیابی

به نقطه صفر در گرسنگی
می نویسد:  این باره  در  هاوس  چتام   مقاله 
چالش های  گرسنگی  جهانی  شاخص  »یافته های 
ناامنی غذایی را که کشورهای کم درآمد با آن روبه رو 

هستند، نشان می دهد.« این مقاله بر این موضوع 
یکپارچه  رویکردی  از  استفاده  با  که  است  متمرکز 
چگونه  تغذیه ای،  و  غذایی  امنیت  و  سالمت 
مقاوم تر  تهدیدها  برابر  در  ما  غذایی  سیستم های 
عمل می کنند و می توان با اتکا به این رویکرد یکپارچه 

از آسیب پذیرترین افراد محافظت کرد.
ثیرات مخرب ویروس کرونا هشدار درباره تأ

کرونا می تواند ۱۳۲ میلیون نفر دیگر را به جمعیت 
دچار کمبود تغذیه اضافه کند. برآوردهای اخیر فائو 
نشان می دهد که همه گیری بیماری ویروس کرونا 
و پیامدهای اقتصادی آن می تواند ۸۳ تا ۱۳۲ میلیون 
نفر دیگر را در  سال جاری میالدی به جمعیت دچار 
کمبود تغذیه در جهان اضافه کند؛ همچنین وضع 
آسیب پذیر  جمعیت های  و  گروه ها  اکثر  تغذیه 
اقتصادی-اجتماعی  و  بهداشتی  تأثیرات  علت  به 

بیماری ویروس کرونا، احتماال وخیم تر خواهد شد.
در  دست اندرکاران  تمامی  از  فائو  این باره،  در 
جهانی  روز  مناسب  به  تا  می خواهد  جهان  سراسر 
غذا، دست در دست هم دهند تا به صورت فوری 
معیشتی  و  تغذیه ای  نقصان های  و  شکاف ها  به 
کرونا  ویروس  بیماری  همه گیری  میانه  در  که 
آسیب پذیرترین اقشار جامعه را گرفتار کرده است، 
رسیدگی کنند. پاسخ کشورها به بیماری ویروس کرونا 
فرصتی است تا با تاب آورترکردن نظام های غذایی در 
برابر شوک ها و همچنین افزایش پایداری آنها از طریق 
ترویج شیوه های کشاورزی سازگار با طبیعت، شرایط 

را به گونه ای بهتر از گذشته بازسازی و احیا کنند. 

سه نکته قابل تأمل
در ادامه روند توهین به رئیس جمهوری در مجلس


