
دیده بان تغذیه شماره هشتصدوبیست ونه   دو بهمن هزار و چهارصد8

: خانم دکتر! همان طور که شاهد هستید 
امسال به ویژه 6 ماه دوم سال، قیمت لبنیات، 
گوشت، تخم مرغ و برنج به طور بی سابقه ای باال 
رفته است در حالی که درآمد مردم به این نسبت 
باال نرفته است. چگونه می توان در این شرایط 

صحبت از تغذیه مناسب داشته باشیم؟!
همان طور که اشاره کردید، در حال حاضر دغدغه و 
نگرانی ما به دلیل تبعات اقتصادی کرونا و افزایش 
قیمت مواد غذایی و تورم است که باعث افزایش 
قیمت روزانه مواد غذایی شده است. این موضوع 
می تواند بر وضعیت غذایی مردم تاثیر بگذارد زیرا 
وقتی درآمد خانواده کفاف تامین هزینه های تغذیه ای 
را ندهد، به دلیل عدم دسترسی به منابع پروتئینی یعنی 
لبنیات، گوشت، تخم مرغ و حبوبات انتظار می رود 
که وضعیت سوء تغذیه در بچه ها بیشتر شود و ما 
شاهد شیوع بیشتر سوء تغذیه و کمبود ریزمغذی ها 
خواهیم بود. به ویژه در دهک های درآمدی پایین 
این قضیه بیشتر مصداق پیدا می کند بنابراین، اگر 
اقدامات جبرانی انجام نشود و قیمت موادغذایی 

کنترل نشود ناامنی غذایی بیشتر خواهد شد.
: آیا دولت مکانیسم های حمایتی در 

این  زمینه در نظر گرفته است؟
 دولت با مکانیسم های جبرانی مثل پرداخت یارانه 
کمک معیشت و صدور بن کارت ها سعی دارد 
کمک کند تا دهک های درآمدی پایین تر بتوانند مواد 
غذایی را با قیمت مناسب تهیه کنند. ما تخصیص 
یارانه به منابع پروتئینی و ریزمعذی ها را پیگیری 
می کنیم و علت آن، کمبود ریزمغذی ها مثل آهن 
و کمبود روی و ویتامین A، در اثر مصرف ناکافی 
منابع پروتئینی به ویژه پروتئین حیوانی و به دنبال 

آن سوء تغذیه در کودکان و نوجوانان است.
: در چند روز اخیر خبرهایی مبنی بر 
افزایش قیمت قند و شکر و حمایت وزارت 
بهداشت از این افزایش قیمت منتشر شد اما 
سوال اینجاست که در شرایطی که بقیه مواد 
غذایی گران است، آیا افزایش قیمت قند و شکر 

توجیحی برای سالمت مردم دارد؟
 از دیدگاه سالمت مصرف بی رویه قند و شکر و 
روغن و نمک تهدیدکننده سالمت است و اگر 
می گوییم بیش از 76 درصد علت های مرگ و میر 
در کشور به دلیل دیابت، بیماری های قلبی-عروقی، 
سرطان ها و چاقی )60 درصد مردم دچارچاقی 

و اضافه وزن هستند( است، یک علتش تغذیه 
نامناسب است. تغذیه نامناسب یعنی مردم بیش از 
نیاز توصیه شده قند و شکر، نمک و روغن مصرف 
می کنند بنابراین دیدگاه وزارت بهداشت این است 
که سیاست ها باید در جهت کاهش مصرف قند، 
نمک و چربی و افزایش مصرف میوه و سبزی، 
حبوبات و شیر و لبنیات باشد که نقش اساسی 
در پیشگیری از بیماری ها دارند بنابراین، افزایش 
قیمت شکر و قند از نظر وزارت بهداشت جای 
نگرانی ندارد. البته باید به این موضوع هم اشاره کنم 
که همزمان با گران کردن شکر باید شیر، گوشت، 
لبنبات و حبوبات ارزان شود تا تعادل بین نیازهای 
تغذیه ای مردم ایجاد شود چون در حال حاضر، 
تقریبا از 30 تا 40 درصد سفره های غذایی مردم 
گوشت و لبنبات حذف شده یا کاهش پیدا کرده 

است و باید دراین زمینه فکری کرد.
: شما سال گذشته هم به موضوع کمک 
معیشت اشاره کردید. در حال حاضر این کمک 

معیشت چگونه داده می شود؟ آیا نقدی است یا 
مواد غذایی داده می شود؟

کاری که وزارت بهداشت انجام می دهد این است که 
خانواده های نیازمند را یعنی افرادی که کودک مبتال 
به سوء تغذیه یا خانم باردار مبتال به سوء تغذیه دارند، 
توسط خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت 
شناسایی می کند و بعد به کمیته امام)ره( ارجاع 
می دهد تا تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه ای 
قرار بگیرند. این کمک به صورت کمک نقدی، 
پولی به حساب افراد شناسایی شده، واریز می شود 
اما چون مبلغی که داده می شود، بسیار کم است، 
خیلی نمی تواند کمبودهای غذایی را جبران کند 
بنابراین، باید این مبلغ افزایش پیدا کند ولی روش 
بهتر این است که به جای یارانه نقدی به صورت 
بن کارت یا کارت خریدی باشد که افراد بتوانند 
اقالم غذایی تعریف شده را بخرند. یک اقدام دیگر 
کمک معیشتی بود که وزارت رفاه سال گذشته برای 
خانواده هایی که کودک دچار سوء تغدیه داشتند، 

در نظر می گرفت و هر ماه مبلغی واریز می شد 
ولی امسال هنوز انجام نشده است. واقعیت این 
است که اگر قیمت مواد غذایی باالتر برود که 

انتظار می رود با حذف ارز دولتی باالتر برود؛ این 
کمک ها جوابگو نیاز مردم نیست و باید یارانه برای 

گوشت، شیر، ماهی و منابع پروتئینی داده شود.
: یک موضوع خیلی مهم در این 2 
سال گذشته این است که میزان فعالیت بدنی 
مردم به دلیل محدودیت های کرونایی بسیار 
کمتر شده، به همین علت مردم و حتی کودکان 
چاق تر شده اند. این در حالی است که وزارت 
بهداشت مدام آمار می داد که60 درصد مردم 
چاقند یا اضافه وزن دارند. در این زمینه چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
 ما امسال در بسیج تغذیه بر کنترل وزن و چاقی 
تاکید داریم چون احتمال ابتال به کرونا 2تا 3برابر 
در افراد چاق بیشتر است و شدت بیماری در 
آنها بیشتر است. وقتی قیمت مواد پروتئینی گران 

است مردم به منابع کربوهیدراتی مثل نان، برنج 
و سیب زمینی رومی آورند که ارزان تر هستند یعنی 
سهم این مواد غذایی در سفره مردم بیشتر می شود 
و سیری شکمی ایجاد می کند  چون زیاد از حد 
می خورند، دچار اضافه وزن و چاقی می شوند. 
همین چاقی خطر شیوع بیماری های غیرواگیر را 
بیشتر می کند و احتمال ابتال به کرونا بیشتر می شود. 
به ویژه در این شرایط دهک های درآمدی پایین با 
غذاهای نشاسته ای باید خودشان را سیر کنند و 
سیری سلولی اتفاق نمی افتد. کمبود پروتئین باعث 
اختالل رشد در جنین و کودکان و نوجوانان خواهد 
شد. همچنین باید متذکر شویم افرادی که دچار 
دیابت، چربی خون و فشارخون باال هستند، خطر 
بیشتری برای ابتال و مقاومت در برابر بیماری در 
آنها کمتر است بنابراین باید کاری کنیم تا کاهش 
مصرف قند، نمک و چربی اتفاق بیفتد و مردم 
هر روز حدود 400 گرم میوه و سبزی بخورند 
زیرا آنتی اکسیدان های دریافتی برای تقویت سیستم 
ایمنی موثر هستند و حتی قبل از واکسیناسیون و 
بعد از واکسیناسیون تغذیه مناسب اهمیت زیادی 
دارد زیرا بدن پاسخ مناسب تری به بیماری می دهد. 
در کل، با افزایش قیمت مواد غذایی خطر افزایش 
سوء تغذیه ناشی از کمبود ریزمغذی هایی مثل آهن، 
روی ویتامین A که منابع اصلی شان پروتئین 
حیوانی است، افزایش پیدا می کند و در چنین 
وضعیتی، سیستم ایمنی ضعیف است و کرونا 

ادامه خواهد داشت.

تاکید دکتر زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

گرانی مواد غذایی، سوء تغذیه و چاقی را افزایش می دهد! 

در  دکتر!  خانم 
حرف هایتان اشاره کردید 

که مردم میوه و سبزی بخورند 
بحث  روزها  این  که  حالی  در 

برگشت خوردن محصوالت کشاورزی 
و باقیمانده سموم در آنها نگرانی هایی را 

ایجاد کرده و مردم را دچار تردید نسبت به 
سالمت میوه و سبزیجات کرده است. در این زمینه 

که به سالمت میوه وسبزی مرتبط است، آیا شما به 
عنوان رییس دفتر بهبود تغذیه بحث باقیمانده سموم را که 

موضوع جدیدی هم نیست، پیگیری کرده اید؟ 
با توجه به اینکه یکی از موارد مهم امنیت غذایی این است که همه 
مردم در همه شرایط به غذای کافی و سالم دسترسی داشته باشند. 
یعنی سالمت غذا و ایمنی غذا اهمیت دارد و یکی از مواردی که 
ایمنی غذا را تحت تاثیر قرار داده، مصرف بی رویه سموم دفع 

آفات و کودهای شیمیایی 
است که باعث افزایش سموم 
و نیترات در محصوالت کشاورزی 
می شود. ما از طریق دبیرخانه شورای 
عالی امنیت غذایی چند سال است که با 
همراهی جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد 
این قضیه را پیگیری می کنیم. اتفاقا استانداردهایی 
استانداردهای  از  گاهی  دارد،  وجود  این زمینه  در  که 
اروپایی هم سختگیرانه تر است ولی بحث پایش و کنترل 
این استانداردهاست چون گاهی ناآگاهی کشاورز باعث می شود 
از سموم بی رویه و نادرست استفاده شود بنابراین، وزارت جهاد 
کشاورزی برای آموزش کشاورزان باید برنامه داشته باشد و بر 
محصوالت کشاورزان نظارت کند. داستانی که اخیرا پیش آمده 
این است که استانداردهای روسیه با ما در زمینه باقیمانده سموم 

مطابقت نداشته نه آنکه میوه و سبزیجات ما سمی بوده است.

به نظر شما، در درازمدت گرانی مواد غذایی و کاهش 
مصرف مواد غذایی مورد نیاز بدن چه تبعاتی دارد؟

اگر به طور جدی به این مساله پرداخته نشود ما سوء تغذیه 
انرژی -پروتئین که باعث کوتاه قدی و کم شدن بهره هوشی 
کودکان می شود را شاهد خواهیم بود. عالوه بر آن، تضعیف 

سیستم ایمنی و افزایش ابتال به بیماری ها ناشی از تغذیه 
نامناسب است  چون شیوع کرونا را داریم، اولویت 

ما این است که مردم برنامه غذایی درستی داشته 
باشند که سیستم ایمنی بدنشان تقویت شود 

و بتوانند در مقابل کرونا بیشتر مقاومت 
کنند. همچنین بدنشان نسبت به واکسن 

کرونا پاسخ مطلوب تری داشته باشند. به همین دلیل در هفته 
بسیج تغذیه امسال هدف ما این است که نقش تغذیه صحیح 
را در باال بردن مقاومت بدن برای پیشگیری از کرونا و عوارض 

بعد از آن تاکید کنیم. 
در  افراط  یعنی  نامناسب  تغذیه  که  شویم  یادآور  همچنین 
نوشابه های  فست فودها،  و  چربی  نمک،  قند،  مصرف 
گازدار، غذاهای چرب و پرادویه که باعث تحریک 
سیستم ایمنی می شود و واکنش های التهابی در 
بدن ایجاد می کند و در نتیجه باعث تضعیف 
سیستم ایمنی بدن و نهایتا عملکرد بدن 

در برابر کرونا ضعیف تر می شود.

با شیوع کرونا در دنیا قیمت مواد غذایی به دلیل محدودیت های 
کرونایی و کم شدن تولید افزایش یافت. عالوه بر آن مشکالت 
اقتصادی ناشی از کرونا، میزان درآمد مردم را هم دچار نوسان کرد. 
در کشور ما اما مشکالت اقتصادی فراتر از تاثیرات کروناست و 
می توان گفت، تقریبا همه دهک های درآمدی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. از 
یکسو مشکالتی که تحریم و نوسانات نرخ ارز ایجاد کرد و از سوی دیگر گرانی و 

افزایش روزانه قیمت ها، بیش از همه بر سفره غذایی مردم تاثیر گذاشته است. همه انواع 
مواد غذایی که باید روزانه جزو سبد غذایی مردم باشد تا نیازهای تغذیه ای بدن تامین 
شود، افزایش قیمت بی سابقه ای داشته اند و تقریبا دهک های درآمدی پایین توان خرید 
آنها را ندارند. هنگام گرانی معموال متخصصان تغذیه توصیه می کنند برای پیشگیری از 
سوء تغذیه، از جایگزین های غذایی استفاده شود اما حاال جایگزین ها هم گران شده اند 
و دیگر نمی توان توصیه کرد به جای گوشت، حبوبات بخورید چون حبوبات هم گران 

است. در این شرایط نگرانی از شیوع سوء تغذیه در کودکان و نوجوانان و تضعیف 
سیستم ایمنی بدن در شرایط همه گیری کرونا بیش از پیش احساس می شود. در هفته 
بسیج تغذیه با شعار »تغذیه، کرونا واکسیناسیون« از دکتر زهرا عبداللهی، متخصص 
تغذیه و رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در مورد تبعات گرانی مواد غذایی و 
برنامه هایی که دفتر بهبود تغذیه در این زمینه دارد، پرسیدیم که مشروح آن را می توانید 

در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته بخوانید.

با افزایش قیمت مواد 
غذایی خطر افزایش 

سوء تغذیه ناشی از 
کمبود ریزمغذی هایی 

مثل آهن، روی 
ویتامین A که منابع اصلی شان 

پروتئین حیوانی است، افزایش پیدا 
می کند و در چنین وضعیتی، سیستم 

ایمنی ضعیف است و کرونا ادامه 
خواهد داشت 

 مهدیه 
آقازمانی 


