
 
سواد تغذیه ای در سطح جامعه اهمیت ویژه ای در 
شیوه زندگی مردم و انتخاب های غذایی آنها دارد و 
وقتی سواد تغذیه ای کم باشد، خطر استفاده نامطلوب 
از مواد غذایی و تهدید سالمت در جامعه بیشتر است. 
نکته دیگری که باید اشاره کنیم، این است که ما 
کشوری هستیم در حال گذار تغذیه، یعنی رفتارهای 
سنتی پدر و مادرمان را تا حدودی فراموش کرده 
و با برخی رفتارهای تغذیه ای جایگزین کرده ایم که 
از عواقب آن بر سالمت مان بی خبریم. به طور مثال، 
آبگوشتی که غذای سنتی ماست، یک غذای کامل 
است زیرا گوشت و سیب زمینی، نخود و لوبیا و 
گوجه فرنگی دارد و با نان خورده و ماست و دوغ و 
سبزی خوردن هم کنار آن سرو می شود. این غذا 4 
گروه اصلی مواد غذایی که از نظر ما ایده آل است، 
در خود دارد. تصور کنید این غذا با سوسیس و 
کالباس، پیتزا و در کل، انواع فست فودها جایگزین 
شود که چربی فوق العاده زیادی دارد و سالمت را 

به خطر می اندازد.

 باید برنامه های تغذیه ای جذاب باشند 
 بنابراین در این دوران، برای اینکه سواد تغذیه ای باال 
برود، رسانه های هر کشور و رادیو و تلویزیون که 
تقریبا همگان از آن استفاده می کنند، در راس هرم ایجاد 
فرهنگ غذایی در سطح جامعه هستند . با این اوصاف 
اگر این آموزش ها با استفاده از فکر استادان تغذیه و کار 
هنرمندانی که مطالب علم تغذیه را به صورت انیمیشن 
و فیلم های کوتاه توام کنند، اثرگذاری خوبی دارد. اگر 
معلمی در تلویزیون صحبت کند، شاید عده خاصی 
به آن توجه کنند ولی کودک و نوجوان ما، جذب آن 
نمی شوند. تصور کنید یک متخصص تغذیه در برنامه 
تلویزیونی بیان کند سس بد است، چربی بد است و 
شما را چاق می کند، پیامدهای مختلف دارد، بیماری 
قلبی، کبد چرب، دیابت، سرطان ها، نقرس و مشکالت 
باروری در پی دارد و چه هزینه ای به جامعه تحمیل 
می کند اما آیا این صحبت ها می تواند همه گروه های 
سنی را به خودش جذب کند؟! متاسفانه، هر بار برای 
آگاه سازی مردم یک استاد تغذیه در رادیو یا تلویزیون 
دعوت شده و صحبت کرده؛ شاید این گفته ها برای 
فردی که سالمند بوده و نگران سالمتش است و می داند 
چربی و قند خون چیست، مفید باشد ولی برای کودک 
و نوجوان ما زمانی اثر دارد که هنرمند مطالب آموزشی 
تغذیه را در قالب نمایشنامه های کوتاه ارائه کند. به 

طور مثال، اگر شیر خوردی رشد قدت بهتر می شود 
و دندان های سالم تری خواهی داشت، این نمایشنامه 
یا برنامه هنری اثرگذار است. همچنین، تاثیرگذاری 
فیلم، نمایشنامه و انیمیشن فقط برای قشری خاص 
نیست و وقتی فردی از کودکی با این مفاهیم آشنا شد، 
دیگر دنبال سس و فست فود نمی رود بنابراین، رسالتی 
که رسانه ما دارد و به اعتقاد من تاکنون فراموش شده، 
این است که علم و هنر را تلفیق کرده تا اثرگذاری 
آن چند برابر شود و از این طریق پیام های علمی 
تغذیه ای به مردم در همه اقشار برسد. آنچه که خالء 
است اینکه هیچ گاه عالمان یک علم مثل علوم تغذیه 
کنار هنرمندان قرار نگرفته اند که البته در وهله اول باید 

شرایط این کار در کشور فراهم شود.

سیاست گذاری درست به متخصصان 
تغذیه کمک می کند

 نکته دیگر در زمینه آگاه کردن مردم، سیاست گذار 
است که باید علم را از متخصص مربوط بگیرد و در 
سیاستش به کار ببرد. به بیان دیگر، اگر من متخصص 
مدام بگویم شیر خوب است، گوشت خوب است 
اما سیاست گذار یارانه را به روغن و شکر اختصاص 
دهد، حرف من چه ارزش و اعتباری برای مردم 
دارد زیرا وقتی مردم می بینند نوشابه از شیرارزان تر 

است، راحت تر خرید می کنند و جایگاه حرف من 
در سیاست های سیاست گذار گم می شود بنابراین اگر 
بخواهیم در بلندمدت به سالمت مردم فکر کنیم، باید 
سیاست گذار در زمینه تخصیص یارانه نظر متخصصان 
را جویا شود. متاسفانه، امروزه به گونه ای ذائقه مردم 
آلوده شده که یک رستوران با غذای کم چرب به 
سختی پیدا می شود و حتی غذاهایی مثل آبگوشت 
با شیشلیک و کباب های پرچرب جایگزین شده که 
در روغن غوطه ور هستند. حتی در خانه هم اگر 
اعتراض  خانواده  اعضای  باشد،  کم چرب  غذایی 
می کنند چون از بچگی ذائقه شان شکل گرفته است. 
بنابراین، رسانه ها، مطبوعات و صدا و سیما وظیفه 
دارند در جهت هدایت مردم به مسیری که به سالمت 
آنها کمک کند؛ یعنی کاهش مصرف نمک، روغن و 
شکر فعالیت کنند. همچنین، باید مالیات خاص برای 
کاالهای آسیب رسان در نظر گرفته شود تا قیمت شان 
باال باشد و مصرفش کاهش پیدا کند ولی ما تبلیغات 
کاالهای آسیب رسان را داریم، در حالی که آموزشی 
به خانواده ها نمی دهیم و برای این خالء باید فکری 
کرد. در کل، اگر می خواهیم مردم نمک، شکر و روغن 
کمتر مصرف کنند، راهش این است که هنر را با علم 
تلفیق کنیم و در قالب برنامه های نمایشی و انیمیشن 
ارائه دهیم تا برای کودک و نوجوان جذاب باشد. 

تلفیق هنر و تغذیه در جهت سالمت مردم موثر است

پای صحبت های متخصصان تغذیه درباره:

چالش تبلیغات رسانه ملی
تبلیغات در رسانه ملی؛ چالشی است که هر بار شکل جدیدی پیدا 
می کند و به نظر می رسد قانون منع تبلیغات کاالهای آسیب رسان به 
سالمت، در مورد صدا و سیما ضمانت اجرایی ندارد. سال هاست 
وزارت بهداشت طبق قانون فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت 
را منتشر می کند و حتی در یکی- دو سال اخیر، فهرست این کاالها تخصصی تر 
هم شده است. انصافا رسانه ملی هم در این یکی- دو سال تمکین بهتری نسبت 
به منع تبلیغات این کاالها داشت. زمانی صدا و سیما، آنقدر کفگیرش به ته دیگ 
خورده بود که برنامه های تولیدی اش تبدیل به جمعه بازار شده بود و حتی در 

برنامه های کودک هم انواع تبلیغات را شاهد بودیم. در این بین، گاهی محتوای 
برنامه در آن حجم از تبلیغات گم می شد. 

حاال هم زیر سایه کرونا، انگار تبلیغات محصوالتی که سالمت محور نیستند، دوباره 
جان گرفته، آن هم در زمانی که خانواده ها باید در خانه بمانند و تلویزیون بخشی 
از  قبل  ببینید؛  کنید یک سریال  است، قصد  کافی  پر می کند.  را  آنها  اوقات  از 
شروع سریال، وسط سریال و انتهای آن، انواع سس ها، نوشیدنی ها و آبمیوه های 
شیرین، آدامس، انواع روغن ها با جذابیت هرچه تمام تر و حتی استفاده از افراد 

مشهور و گاهی با محتوای دروغین و فریبنده پخش می شوند. 

حقیقتا، به جز یک نوع پنیر که آن هم از نوع پرچرب است، بقیه خوراکی هایی که 
تبلیغ می شوند، از عوامل خطر بیماری های غیرواگیر هستند. به نظر می رسد زور 
وزارت بهداشت و حتی قانون به درآمد میلیاردی که رسانه ملی از این تبلیغات 
به دست می آورد، نمی رسد بنابراین تنها کاری که می توان انجام داد، آگاه سازی 
این  تغذیه«  »دیده بان  در صفحه  نیز  ما  است.  مردم  تغذیه ای  سواد  بردن  باال  و 
هفته به این موضوع می پردازیم که با وجود این حجم از تبلیغات که به سالمت 
خانواده ها )به ویژه کودکان( کمک نمی کند، چگونه باید سواد تغذیه ای مردم را 

باال ببریم تا انتخاب های غذایی سالمی داشته باشند؟!

 مهدیه 
آقازمانی 

من از سال 93 در جلسات تهیه فهرست کاالهای آسیب رسان 
سالمت به عنوان نماینده انستیتو تحقیقات علوم تغذیه و صنایع 
غذایی کشور حضور داشتم، پیش از این جلسات به این صورت 
بود که نمایندگانی از نهادهای مختلف دور هم جمع می شدند 
تا سال گذشته که طرح پژوهش در انستیتو انجام شد و فهرست 
آخری که منتشر شد، حاصل همین طرح است. میزبان این 
جلسات مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر و دبیرخانه شورای 
عالی سالمت وزارت بهداشت بود اما در سال جدید هنوز 
جلسه ای تشکیل نشده و فهرستی داده نشده است، در آخرین 
فهرستی که در سال 98 ارائه شد، ما در طرح پژوهش مان اول 
باید می دیدیم کشورهای مختلف چه کارهایی انجام داده اند، 
در این راستا یک حوزه مطالعاتی در دنیا وجود دارد که مواد 
غذایی کمتر سالم را گروه بندی می کند. بسیاری از مشکالت 
ما به دلیل واژه »کاالهای آسیب رسان به سالمت« است زیرا 
با این عنوان بارها صداوسیما و نهادهای دیگر اعالم می کنند 
اگر کاالیی آسیب رسان به سالمت است، به چه حقی تولید 
می شود! یکی دیگر از راه هایی که برای تعیین این فهرست 
می توان مدنظر قرار داد، استفاده از نشانه گرهای رنگی است 
ولی مشکل این نشانه گرها، این است که مخاطره محور نگاه 
کرده اند. به این صورت که به ما می گویند ماده غذایی قند، 
نمک و چربی دارد یا نه و در واقع، فقط عوامل خطر تغذیه 
را نشان می دهند، در حالی که یک خوراکی می تواند کنار 
عامل خطر، پروتئین را هم به بدن برساند. بنابراین، ما مدل 
چگالی تغذیه ای که در انگلستان استفاده می شود، مدنظر قرار 
دادیم، به این ترتیب که اجزای مفید تغذیه ای مثل پروتئین 
و فیبرها را در یک طرف و قند، نمک و چربی را در طرف 
دیگر گذاشتیم. البته این یک پارامتر کنار مصرف مواد غذایی 
است. پارامتر دیگر، فلسفه این است که مردم این کاالها را 
کمتر مصرف کنند زیرا بحث اینکه اصال مصرف نشوند را 
نداریم بنابراین، باید تولید شود ولی مصرفش کنترل شده باشد 

و مردم آن را مضر بدانند.
به تازگی، در انستیتو روی تحلیل محتوای تبلیغات نیز کار 
می کنیم، مثال شاید کاالیی آسیب رسان نباشد ولی محتوای 
تبلیغاتش درست نیست و بدآموزی دارد. گام دیگر در تهیه 
این فهرست، دریافت مالیات است و وزارت صنعت در آخرین 
جلسات اعالم کرد بخشی از مالیات را به ما برگردانید تا در 

جهت ارتقای کیفی محصوالت استفاده کنیم.
متاسفانه، اتفاقی که امسال افتاد این بود که بیماری های 
غیرواگیر که مساله نظام سالمت بود، کمرنگ شده و هیچ 
کس فکرش را هم نمی کرد که یک بیماری واگیردار اینگونه 
معادالت را به هم بریزد. صدا و سیما از این فرصت استفاده 
کرد و تبلیغات کاالهای آسیب رسان را افزایش داد. البته 
استدالل صداوسیما این است که من کاالیی که پروانه تولید 
دارد را تبلیغ می کنم، یک راهکار این بود که در پروانه تولید 
ذکر شود، این کاال اجازه تبلیغ ندارد اما متاسفانه هنوز این 
کار در سازمان غذا و دارو اجرایی نشده است. بازاریابی، 
یک هنراست و بسیار تاثیرگذار خواهد بود ولی در شورای 
بازبینی صدا و سیما از انستیتو تحقیقات علوم تغذیه و 
وزارت بهداشت کسی محتوای تبلیغات را بازبینی نکرده 
است. مردم نیز 50 روز است در خانه هستند و در این 
فرصت انواع تبلیغات خوراکی های آسیب رسان پخش شده، 
در حالی که رسانه ملی می تواند به جای اینکه به مدعیان 
طب سنتی تا این اندازه بها بدهد با استفاده از متخصصان 

علوم تغذیه در جهت آگاهی مردم برنامه بسازد.

صدا و سیما از فرصت 
50 روزه خانه نشینی مردم 

استفاده کرد

مدیریت محیط های غذایی 
چاق کننده که تبلیغات و 

بیلبوردها هستند، مشکل 
است زیرا صنعت علمی 

جلو می رود و روی کودکان 
تاثیر می گذارد بنابراین اگر 

سواد تغذیه ای کودکان و 
خانواده ها را باال ببریم انگار 

پادتن تبلیغات را تولید 
کرده ایم و واکسیناسیون 

انجام شده است. سیستم 
واکسیناسیون می گوید 

محیط را نمی توانیم عاری از 
بیماری کنیم ولی می توانیم 

نسبت به آن مصونیت 
ایجاد کنیم و این کار با باال 

بردن سواد تغذیه ای مردم 
امکان پذیر است

- دکتر میالنی

رسانه ها، مطبوعات و صدا 
و سیما وظیفه دارند در 
جهت هدایت مردم به 
مسیری که به سالمت آنها 
کمک کند؛ یعنی کاهش 
مصرف نمک، روغن و شکر 
فعالیت کنند. همچنین، 
باید مالیات خاص برای 
کاالهای آسیب رسان 
در نظر گرفته شود تا 
قیمت شان باال باشد و 
مصرفش کاهش پیدا کند 
ولی ما تبلیغات کاالهای 
آسیب رسان را داریم در 
حالی که آموزشی 
به خانواده ها نمی دهیم 
و برای این خالء باید 
فکری کرد
- دکتر کشاورز

وقتی ما مطمئن شدیم درصد زیادی از جامعه حداقل 
کالری را دریافت می کنند از این جا به بعد غذا به 
عنوان کاال مطرح می شود و پشت آن می تواند بهره 
اقتصادی باشد. در این صورت تولیدکننده می تواند 
مردم را تشویق کند که آن کاال را بیشتر استفاده کنند 
و وارد فرایند اقتصادی می شود. تولیدکننده هم دنبال 
این است که کیفیت، ذائقه، مزه، شکل ظاهری و هر 
چیزی که می تواند مردم را به مصرف بیشتر از آن 
تشویق کند، را بهبود ببخشد اما در این روند، غذاهایی 
که ریزمغذی های کمتری دارند، بیشتر تبلیغات را به خود 
اختصاص داده اند و در تمام دنیا هم همین گونه است. 
در تحقیقی در آمریکا روی تبلیغ کاالهایی که برای 
کودکان انجام شده، مشخص شد، در برخی شبکه ها 
تا 98 درصد تبلیغاتی که برای کودکان پخش شده، 
محتوای ناسالم داشتند. در کشور ما نیز این تبلیغات کم 

نیست، به این معنی که تبلیغات غذاهایی که برای بچه ها 
انجام می شود به ندرت سالم هستند. در حقیقت باید 
این قضیه را از منظر تعارض منافع نگاه کنیم و سیستم 
حاکمیت است که تعارض منافع را باید مدیریت کند.
ما از یک طرف دنبال این هستیم که سالمت عمومی 
افزایش پیدا کند و از یک طرف می خواهیم صنعت هم 
کار کند ولی منافع این دو گروه خیلی همراستا نیستند 
و مشکل نیز از اینجا شروع شده است. حاکمیت چه 
طور می تواند این دو گروه را در یک فضای اقتصادی 
سالمت مدیریت کند، همان موردی می شود که متولیان 
سالمت دنبال آن هستند. البته بسترهای نهادی خوبی 
برای این موضوع ایجاد شده و پشتوانه قانونی هم دارند. 
در برنامه پنجم توسعه قانونگذار خواسته مواد غذایی 
آسیب رسان به سالمت مشخص شوند و هم دریافت 
عوارض داشته باشیم و هم محدودیت های تبلیغاتی. 
سازوکار وزارت بهداشت هم این است که فهرست 
کاالها و خدمات آسیب رسان را معرفی می کند و3سطح 
مداخله برای آن دیده شده است. یکی ممنوعیت تولید 
است که تاکنون هیچ کاالیی نبوده که ممنوعیت تولید 
داشته باشد، دوم دریافت عوارض را داشتیم که سقف آن 

10 درصد در نظر گرفته شده و مورد بعدی محدودیت 
تبلیغات است که نهادهای زیادی درگیر آن هستند، 
مثل شهرداری، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، 
وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان 

غذا و دارو و استاندارد. 
از صدا و سیما  تبلیغات  انحصار  در حال حاضر، 
خارج شده و ما تبلیغات گسترده فضای مجازی را 
داریم؛ وب سایت ها را داریم که تبلیغات در این فضاها 
خیلی بیشتر است و نظارتی هم بر این نوع از تبلیغات 
نمی شود. در همه جای دنیا رویکردها را تغییر می دهند 
که چگونه سواد تغذیه ای مردم را باال ببرند، به بیان 
دیگر من مصرف کننده تبلیغاتی را می بینم و خودم باید 
بتوانم تشخیص بدهم برای سالمتم فایده دارد یا نه. ما 
باید در دوره کودکی روی باال بردن آگاهی تغذیه ای 
کار کنیم. وقتی از دوران کودکی بچه ها در معرض 
تبلیغات هستند، برای سیستم سرمایه داری سال های 
زیادی به عنوان مصرف کننده مطرح می شوند. بنابراین 
وقتی تبلیغات با محوریت کودکان انجام می شود و به 
طور مثال در تبلیغ روغن یک کودک هم هست، یک 
وفاداری برای برند ایجاد شده و فرد سال های سال 

مصرف کننده خواهد بود؛یعنی صنعت این موضوع را 
دیده ولی در مقابل ما در آموزش و پرورش آموزش های 
الزم برای بچه ها نداریم و از این نظر صنعت جلوتر 

از ماست.
حتی گاهی به دلیل محدودیت تبلیغ یک کاال، نشانه های 
غذایی آن محصول تبلیغ می شود و بیننده بدون آنکه 
مستقیم آن ماده غذایی تبلیغ شود، متوجه نماد آن محصول 
می شود. در واقع، با نشانه گرهای غذایی استفاده از آن 
محصول در ذهن بچه هاحک می شود. باید توجه داشته 
باشیم مدیریت محیط های غذایی چاق کننده که تبلیغات 
و بیلبوردها هستند، مشکل است. صنعت علمی جلو 
می رود و روی کودکان تاثیر می گذارد بنابراین اگر سواد 
تغذیه ای کودکان و خانواده ها را باال ببریم انگار پادتن 
تبلیغات را تولید کرده ایم و واکسیناسیون انجام شده 
است. سیستم واکسیناسیون می گوید محیط را نمی توانیم 
عاری از بیماری کنیم ولی می توانیم نسبت به آن مصونیت 
ایجاد کنیم و این کار با باال بردن سواد تغذیه ای مردم 
امکان پذیر است. بنابراین، حاکمیت و نظام سالمت با 

رویکرد واکسیناسیون باید به این قضیه نگاه کنند.

باید با آموزش به کودکان و خانواده هایشان، واکسیناسیون ایجاد کنیم!

 دکتر سیدعلی کشاورز
متخصص تغذیه و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

 دکتر عزیزا... زرگران
متخصص تغذیه، عضو هیات رئیسه گروه علمی تحقیقات 

سیاست گذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو 
تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور 

 دکتر علی میالنی
متخصص تغذیه و عضو هیات رئیسه 

انجمن تغذیه ایران

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوچهل و هفت   شش اردیبهشت نودونه8


