
ما در بحث سالمت مواد غذایی، دو واژه داریم؛ 
امنیت و ایمنی غذا. امنیت غذایی به سیری شکمی 
مربوط می شود، به این مفهوم که غذا به اندازه 
کافی تولید یا وارد شود و به نحو مناسب ذخیره 
و در کشور توزیع شود. همچنین قیمت آن به 
گونه ای باشد که همه مردم بتوانند غذا را تهیه کنند. 
امنیت غذایی در کشور ما برعهده وزارت جهاد 
کشاورزی است؛ یعنی وزارت جهاد کشاورزی 
یا باید همه میوه ها، سبزی ها، غالت و حبوبات 
را بکارد یا اگر کمبودی هست جبران کرده و 
ذخیره سازی کند. ایمنی غذایی یعنی غذا سالم 
به دست مردم برسد. در واقع، ایمنی غذایی یک 
قسمت از امنیت غذایی است؛ یعنی غذایی که 
تهیه و تولید شد و قیمت مناسب هم داشت، 
باید سالم هم باشد و وزارت بهداشت عهده دار 

ایمنی غذایی است و باید بر این قضیه نظارت 
داشته باشد. متاسفانه از 7 میلیارد نفر ساکن در 
کره زمین، 2 میلیارد نفر با گرسنگی مواجه هستند 
که می تواند گرسنگی از نوع خیلی شدید، متوسط 
و کم باشد. گرسنگی ناشی از نرسیدن غذا زمانی 
ایجاد می شود که غذای کافی به مردم نمی رسد. 
از آن طرف، عده زیادی از مردم جهان، غذای 
زیادی دریافت می کنند بنابراین دو نوع سوء تغذیه 
وجود دارد؛ سوء تغذیه ناشی از کم مصرفی و 
سوء تغذیه ناشی از پرمصرفی. خوشبختانه در 
ایران با توجه به سیاست های دولت مساله سیری 
شکمی وضعیت خوبی دارد و شرایط نسبت به 

آمارهای جهانی زیاد نامطلوب نیست. 
با توجه به یارانه هایی که دولت به نان، گندم، مرغ، 
شکر، روغن و نیازهای اساسی مردم اختصاص 

می دهد، مساله سیری شکمی حل می شود و 
قیمت ها به گونه ای می شود که مردم می توانند این 
اقالم را تهیه کنند. ایمنی غذا هم که برعهده سازمان 
غذا و داروست که از محصوالت کارخانه  ای 
نمونه گیری می کند و با استانداردها می سنجند 
که آلودگی نداشته باشند. محصوالت وارداتی 
نیز نمونه گیری و آزمایش می شوند و حتما باید 

گواهی بهداشت و حالل و... داشته باشند. 
الزم است، متذکر شوم که بحث ایمنی بیشتر به 
آلودگی شیمیایی، میکروبی، سموم دفع آفات و 
سموم میکروبی مواد غذایی مربوط می شود و 
قیمت مواد غذایی و کم کردن حجم مواد غذایی و 
سایر تخلفاتی که وجود دارد، تقلب و کم فروشی 
است که به سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

و تولید کنندگان مربوط است.
باید بدانیم وقتی قیمت های مواد غذایی باال 
می رود و درآمدها متناسب با افزایش قیمت 
افراد کم درآمد،  بیشتر نمی شود، مردم به ویژه 
درآمدشان را صرف کاالهای واجب تر می کنند، 
مثال شیر را کمتر می خرند و به جای آن نان و 

روغن می خرند تا شکم شان سیر شود. 
این قضیه از نظر امنیت غذایی خیلی مشکل نیست 

ولی تنوع غذایی در سفره های مردم کمتر می شود 
و ارزش تغذیه ای کلی، افت پیدا می کند. به طور 
مثال، ممکن است مصرف گوشت قرمز کمتر و 

به جای آن مصرف مرغ بیشتر شود.
 این جایگزین ها در طوالنی مدت در سالمت مردم 
تاثیر می گذارد و ما این موارد را به سازمان های 
مسوول منتقل می کنیم، از جمله به دولت و مجلس 
که اگر امکان دارد به کارخانه های تولید مواد 
غذایی مثل شیر کمک شود که قیمت پایین بیاید. 
همچنین، در مدارس مناطق محروم شیر توزیع 
می شود و در این زمینه مناطق اولویت بندی شده اند. 
خوشبختانه بیشتر کارخانه های صنایع غذایی کار 
می کنند و تولیدشان کمتر از قبل نشده است.  
برخی کارخانه های کوچک که رقابت کمتری 
داشتند، ممکن است تولیدشان کم شده باشد یا 
برخی تعطیل شده باشند.  در کل، دولت و به ویژه 
وزارت جهاد مسوول تامین غذاست ولی باید 
یادآور شوم شرایط آن طور که تصور می شود، 
بحرانی نیست و دولت مایحتاج مردم را ذخیره 
کرده و کشور دچار کمبود نخواهد شد. سعی بر 
این است که قیمت ها ثابت بماند و می بینیم که 

در حال حاضر، شرایط کمی تثبیت شده است.

پای صحبت های متخصصان تغذیه و صنایع غذایی  

عزم جهانی برای مبارزه با گرسنگی جدی است!
تعداد افراد چاق در دنیا رو به افزایش است و جالب تر آنکه سوء تغذیه 
ناشی از چاقی نیز بیش از سوءتغذیه ناشی از کمبود مواد غذایی خودنمایی 
می کند. این قضیه در کشور ما نیز کامال مصداق دارد، به گونه ای که تقریبا 
نیمی از مردم کشورمان چاق هستند یا اضافه وزن دارند و حتی چاقی 
در کودکان نسبت به 10 سال گذشته 2 برابر شده است. سبک زندگی نامناسب بی تحرکی، 
غذاهای پرکالری و فراوری شده هم مردم را چاق کرده اند و هم گرفتار بیماری هایی مثل 

چربی و فشارخون باال، دیابت و بیماری های قلبی-عروقی! عالوه بر آن، در یکی-دو سال 
اخیر با اوج گرفتن بحران های اقتصادی در کشورمان و گرانی مواد غذایی، انتخاب های سالم 
غذایی مانند گذشته در سفره های مردم نخواهد بود و جای خود را به مواد غذایی شکم پرکن 
می دهد. از آن طرف، صدای تولیدکنندگان مواد غذایی هم درآمده که هزینه های تولیدشان 
چندبرابر شده و بسیاری از مواد اولیه وارداتی شان در دسترس نیست و حتی فروش شان مانند 
گذشته نیست. با این اوصاف باید نگران سبد غذایی مردم در حال حاضر و افزایش چاقی 

و سوء تغذیه و به دنبال آن بیماری های مزمن غیرواگیر در آینده باشیم. همان زمان که قرار 
است جمعیت سالمند کشورمان چندبرابر شود باید فکری به حال هزینه های هنگفت درمان 
این سالمندان کنیم. امسال روز جهانی »غذا« با شعار »تغذیه سالم برای مبارزه با گرسنگی« 
برای جلب توجه کشورها نسبت به اهمیت تغذیه سالم و نقش آن در پیشگیری از چاقی 
و گرسنگی تعیین شده است. به همین منظور در صفحه »دیده بان تغذیه« نظر متخصصان 

تغذیه را در مورد راه حل این معضل جهانی جویا شدیم.

7دیده بان تغذیه

امروز، در شرایط بحرانی صنایع غذایی نیستیم

 دکتر محمدحسین عزیزی
مدیر کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی سازمان 

غذا و دارو و رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی کشور 
 

 مهدیه 
آقازمانی 

در دهه های اخیر به دلیل جهانی شدن، 
و  رژیم  درآمدها  افزایش  و  شهرنشینی 
عادت های غذایی افراد به طور چشمگیری 
تغییر یافته است. ما عمدتا از مصرف غذاهای 
فصلی به خصوص گیاهی و غنی از فیبر 
به سمت مصرف غذاهایی با کربوهیدرات 
تصفیه شده، قند، چربی و نمک زیاد، غذاهای 
فراوری شده، گوشت و سایر محصوالت 
با منبع حیوانی حرکت کرده ایم. در حال 
حاضر، زمان کمتری برای تهیه وعده های 
غذایی صرف می کنیم و مصرف کنندگان 
به ویژه در مناطق شهری به طور فزاینده به 
سوپرمارکت ها، فروشگاه های فست فود، 
غذاهای خیابانی و رستوران های دورافتاده 
اعتماد می کنند. ترکیبی از رژیم های غذایی 
ناسالم و شیوه زندگی بی تحرک باعث 
افزایش نرخ چاقی شده است که البته نه تنها در 
کشورهای توسعه یافته، بلکه در کشورهای 
کم درآمد، جایی که گرسنگی و چاقی اغلب 
با هم زندگی می کنند، دیده می شود. هم اکنون 
بیش از 670 میلیون بزرگسال و 120 میلیون 
دختر و پسر )5 تا 19 ساله( چاق هستند و 
بیش از 40 میلیون کودک زیر 5 سال اضافه 
وزن دارند، در حالی که بیش از 800 میلیون 

نفر از گرسنگی رنج می برند.
اصلی  خطر  عامل  ناسالم  غذایی  رژیم 
مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیرواگیر 
)NCDs( از جمله بیماری های قلبی-
عروقی، دیابت و برخی سرطان هاست. 
عادت های غذایی ناسالم عالوه بر اینکه 
یک پنجم مرگ ومیرها را در سراسر دنیا رقم 
می زند، مبلغی بالغ بر 2 تریلیون دالر در سال 
نیز بودجه به بخش سالمت تحمیل می کند. 
به عالوه، چاقی و سایر اشکال سوء تغذیه 
تقریبا از هر 3 نفر، 1نفر را مبتال می کند. 
تعداد  این  می دهد  نشان  پیش بینی ها 
از 2نفر  به 1نفر  تا سال 2025 میالدی 
خواهد رسید. خبر خوب این است که 
راه حل های مقرون به صرفه برای کاهش 
انواع سوء تغذیه وجود دارد اما آنها نیاز به 

تعهد و اقدام جهانی بیشتری دارند.
اما رژیم غذایی سالم چیست؟ رژیم غذایی 
زمانی سالم محسوب می شود که با تامین 
غذای کافی، ایمن، مغذی و متنوع، نیازهای 
تغذیه ای افراد را تامین کند و خطر ابتال 
به بیماری را در او کاهش دهد. این رژیم 
باید شامل انواع میوه، سبزی، حبوبات، 
مغزهای خام، دانه ها، غالت سبوس دار و 
غذاهای کم چرب به خصوص چربی های 
اشباع و با قند و نمک کم باشد که در حال 
حاضر برای بسیاری از افراد در دسترس 

یا مقرون به صرفه نیست.

شعار امسال سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( حاکی از دغدغه ای جهانی است که 
گویا تمامی تالش های قرن گذشته برای ریشه کنی 
گرسنگی را تا امروز ناکام می انگارد. هم اکنون بیش 
از 820 میلیون نفر در جهان دچار گرسنگی هستند 
و از دریافت حداقل کالری محروم هستند. این در 
حالی است که طی دهه های گذشته آمار اضافه وزن 
و چاقی با شیب بسیار تندی رو افزایش است و 
جهان، کنار دغدغه رفع گرسنگی، همزمان درگیر 
بیماری های مزمن ناشی از چاقی و اضافه وزن است. 
گویی آنچه طی قرن گذشته برای افزایش تولید مواد 
غذایی و رفع گرسنگی انجام شده، بیش از آنچه ما را 
به آرمان ریشه کنی گرسنگی رسانده باشد، به افزایش 
چاقی، ضایعات باالی مواد غذایی و تغییرات اقلیمی 
سوق داده است. از این رو، الزم است  خرق عادت 
جدی در نظام غذا و تغذیه جهانی رخ دهد. شعار 
»رژیم غذایی سالم برای ریشه کنی گرسنگی« که 
امسال به عنوان شعار روز جهانی غذا معرفی شده، 
عالوه بر اینکه دسترسی به غذا و کالری کافی را 
به عنوان یک اصل الزم برای رفع گرسنگی معرفی 
می کند،آن را کافی نمی داند و امنیت تغذیه ای و 
تامین مواد مغذی کافی را به عنوان جنبه ای الزم و 
ضروری برای دستیابی به آرمان ریشه کنی گرسنگی 
قلمداد می کند. رسیدن به این هدف الجرم تنها وظیفه 
سازمان ها و نهادهای دولتی، غیردولتی و فراملیتی 
نیست و تمامی شهروندان کره زمین در این راه 
مسوول هستند. دستیابی به »ریشه کنی گرسنگی« 
جوانب و دغدغه های دیگری نیز دارد که الزاما 
مواجهه با آنها از منظر حوزه غذا و تغذیه امکان پذیر 
نیست. گسترش فعالیت های صنعتی که افزایش تولید 
دی اکسیدکربن و گرمایش زمین را به دنبال داشته، 
تغییرات بسیار شگرفی بر زیست بوم ها ایجاد کرده 
و از ظرفیت افزایش تولید غذا برای جمعیت رو 
به رشد جهان کاسته است. از این گذشته، اتالف 
و ضایعات مواد غذایی که بیش از 30 درصد کل 
مواد غذایی را هدر می دهد، ضربه ای جدی به 
نهاده های تولید و منابع طبیعی به جا می گذارد و 
درصدی قابل توجه از کل گازهای گلخانه ای مسبب 
گرمایش زمین را به محیط منتشر می کند. از این رو، 
حوزه های متعددی از صنعت گرفته تا شهروندان، 
برای دستیابی به ریشه کنی گرسنگی دخیل هستند 
که اقدامات امروز آنها بر آنچه در آینده در انتظار 
ماست، اثر گذار است. ریشه کنی گرسنگی که به عنوان 
اولین آرمان اهداف توسعه پایدار مطرح شده، مانند 
دیگر آرمان های اهداف توسعه پایدار، اثرگذار و در 
عین  حال اثرپذیر از دیگر مولفه های توسعه است. 
از این رو، ریشه کنی فقر، پوشش همگانی سالمت، 
حفاظت از محیط زیست، ریشه کنی بی سوادی و تولید 
و مصرف مسووالنه از جمله اهدافی هستند که باید 
برای دستیابی به هدف ریشه کنی گرسنگی مدنظر 
قرار گیرند. به عبارتی، از میان برداشتن گرسنگی 

وظیفه ای است که همه ما  باید به آن متعهد شویم.

چاقی و گرسنگی، معضل 
اصلی تغذیه ای جهان 

گرسنگی 
چگونه ریشه کن می شود؟
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معاون دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت 

 دکتر جالل الدین میرزای 
رزاز

سرپرست انستیتو تحقیقات 
تغدیه ای و صنایع غذایی کشور و 

رئیس انجمن تغذیه ایران
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آن را کافی 
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شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت


