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هٌثعۺ دیذُ تاى علن ایزاى

مذ خثزۺ۴۴6۳۴

عضَ ّیات هذیزُ اًجوي علوی تْذاؽت ٍ ایوٌی هَاد غذایی ایزاى
ًغثت تِ خطز عزطاى پزٍعتات در اثز هصزف افزاطی لثٌیات
پزچزب ّؾذار داد.

دمتز تْادر حاجی هحوذي ،هتخصص عن ؽٌاعی هَاد غذایی در
گفت ٍ گَ تا دیذُ تاى علن ایزاى اظْار داؽتۺ
اس قذین تاٍر عاهِ هزدم تز ایي تَدُ اعت مِ ّز چِ چزتی ؽیز ٍ
لثٌیات تیؾتز تاؽذ ،لشٍها تا میفیت تز ٍ هطلَب تز اعت.
.
تغیاري اس افزاد ؽیز ٍ لثٌیات من چزب را من میفیت ٍ اًَاع پزچزب آى را عالن ٍ هغذي تلقی هی مٌٌذ .تِ عٌَاى هثال ،گاّی تزاي ایٌنِ
یل هاعت هحلی پزچزب را تا میفیت تؾوارًذ تِ اصطالح گفتِ هی ؽَد مِ ایي هاعت را تایذ تا چاقَ تزیذ! اگزچِ عذُ اي تِ ٍیضُ تاًَاى
تا اًگیشُ ماّؼ ٍسى ٍ دریافت رصین من مالزي ،لثٌیات من چزب را تزجیح هی دٌّذ ،اها تغیاري اس هزداى لثٌیات پزچزب را تیؾتز دٍعت
دارًذ.
ٍي خاطزًؾاى مزدۺ تحقیقات اخیز داًؾوٌذاى ًؾاى دادُ اعت مِ افزاط در هصزف ؽیز ٍ لثٌیات پزچزب عثة افشایؼ احتوال اتتالي
هزداى تِ عزطاى پزٍعتات هی ؽَدّ .وچٌیي هَجة هی ؽَد تَهَرّاي خَػ خین پزٍعتات در هزداى تِ تَهَرّاي تذخین ٍ عزطاًی
تثذیل ؽًَذ.
حاجی هحوذي تصزیح مزدۺ علت تزٍس عزطاى پزٍعتات در اثز هصزف تی رٍیِ لثٌیات پزچزب آى اعت مِ دریافت سیادُ اس حذ ملغین
اس تنثیز عزطاًی  Dهَجة غیزفعال ؽذى ملغی تزیَل در تذى هزداى هی ؽَد .ملغی تزیَل تِ عٌَاى ینی اس هتاتَلیت ّاي ٍیتاهیي
علَل ّا جلَگیزي هی مٌذ؛ تٌاتزایي غیزفعال ؽذى ملغی تزیَل هَجة افشایؼ خطز احتوال اتتال تِ عزطاى پزٍعتات هی ؽَد.
تِ گفتِ ٍي تز اعاط تزخی اس پضٍّؼ ّاي علوی َّرهَى اعتزٍصى هَجَد در ؽیز ٍ ًیش تزخی اس تزمیثات ًاؽی اس تجشیِ اعیذّاي چزب
هَجَد در لثیٌات پزچزب خطزًاك تَدُ ٍ در تزٍس عزطاى پزٍعتات دخیل ّغتٌذ.
حاجی هحوذي تصزیح مزدۺ ؽیز گاٍ تِ طَر هعوَل حاٍي  ۳تا  ۴درصذ چزتی تَدُ ٍ تٌاتزایي اگز چزتی ّز هحصَل لثٌی تیؼ اس ایي
هقذار تاؽذ ،در سهزُ اًَاع پزچزب تلقی هی ؽَد .الثتِ ؽیز ٍ لثٌیات گَعفٌذ اس اًَاع پزچزب هحغَب هی ؽًَذ.
عضَ ّیات هذیزُ اًجوي علوی تْذاؽت ٍ ایوٌی هَاد غذایی ایزاى تا تامیذ تز ایي مِ در صَرت افزاط در هصزف ؽیز ٍ لثٌیات پزچزب تِ
غیز اس احتوال خطز عزطاى پزٍعتات خطز تزٍس تیواري ّاي قلثی ٍ عزٍقی ًیش افشایؼ هی یاتذ ،خاطزًؾاى مزدۺ عزطاى پزٍعتات ینی
اس ؽایع تزیي اًَاع عزطاى در هزداى ایزاًی اعت؛ لذا تَصیِ ؽذُ اعت مِ هزداى هیاًغال تا عي تیؾتز اس  ۴۴عال اس هصزف افزاطی ؽیز
ٍ لثٌیات پزچزب پزّیش مٌٌذ .هقذار هتعادل هصزف رٍساًِ لثٌیات تِ فامتَرّایی ّوچَى ٍسى ،هیشاى تحزك تذًی ،عاتقِ صًتینی ،جٌظ،
رصین غذایی ٍ عي فزد تغتگی دارد اها تامیذ ؽذُ اعت مِ هیشاى لثٌیات پزچزب هصزفی رٍساًِ ّز هزد هیاًغال تایذ تغیار موتز اس هقذار
لثٌیات من چزب هَرد هصزف تاؽذ.

