
رضیه  پیش،  چندی 
دانشجوی  شناور، 
و  غذا  سیاست  دکتری 
علوم  دانشگاه  تغذیه 
پزشکی شهید بهشتی در یک مقاله کوتاه 
می گوید  ملی  غذای  »استراتژی  نوشت:  
که عادات غذایی نادرست و رژیم های 
غذایی نامناسِب جمعیت بریتانیا که ناشی 
به  تولیدکننده  اتکای مصرف کننده و  از 
غذاهای فرآوری شده است، بار ناپایداری 
بریتانیا  سالمت  ملی  نظام   دوش  بر  را 
باعث  سال  هر  و  می کند  وارد   NHS

مرگ 64000 نفر می شود«. 

در ادامه این مقاله آمده است که به منظور 
ترک اعتیاد مردم بریتانیا به غذاهای ناسالم، 
کاهش مصرف گوشت تا یک سومِ مصرف 
فعلی و کمک به مقابله با تغییرات آب و 
گرفته  نظر  در  خاصی  استراتژی  هوایی، 
وزرا  از  استراتژی،  این  براساس  و  شده 
درخواست شده است تا مالیات 3 میلیارد 
بخشی  عنوان  به  را  نمک  و  پوندی شکر 
از برنامه »یک بار فرصت در زندگی« در 

بگیرند.  نظر 
وزرا،  به  عرضه  شده  توصیه نامه  این  در 
مالیات 3 پوندی برای هر کیلو شکر و 6 
پوندی برای هر کیلو نمک که به طور عمده 
فرآوری شده،  غذاهای  در  استفاده  برای 
فروش  به  رستورانی  و  آماده  غذاهای 

می رسد، در نظر گرفته شده است. 
این میزان از مالیات که برای اولین بار در 
جهان مطرح شده، ساالنه 3.4 میلیارد پوند 
سوددهی در بر خواهد داشت که بخشی 
رایگان  غذای  گسترش  برای  باید  آن   از 
بازنگری  و  کودک  1میلیون  به  مدارس 

شود.  هزینه  بریتانیا  غذایی  فرهنگ 
آسیب های  بر  مالیات  افزایش  استراتژی 
ناشی از بخش غذا و کشاورزی به طبیعت 

و آب و هوا تاکید می کند و می گوید که 
عادهای غذایی ما، محیط زیست را از بین 
می برد و این مساله می تواند به خودی خود، 

ما را تهدید کند.  امنیت غذایی 
در این مقاله می خوانیم که متاسفانه، شوک 
بزرگ بعدی به عرضه مواد غذایی جهان، 
تقریبا به طور قطع ناشی از تغییرات آب و 
هوایی به شکل رویدادهای آب و هوایی 
شدید و شکست های فاجعه بار در برداشت 

بود! محصول خواهد 

تاثیر تغییر قانون مالیات بر مواد 
غذایی آسیب رسان بر محیط زیست

رضیه شناور یادآور شد که در این استراتژی 
که  است  شده  خواسته  مربوطه  وزیران  از 
تغییرات در عادات و فرهنگ غذایی مردم 
را سرعت ببخشند تا بریتانیا به اهداف خود 
در مورد سالمت، آب و هوا و طبیعت دست 

یابد. مهمترین این اهداف شامل این موارد 
می شوند: مصرف گوشت و غذاهای فوق 
فرآوری شده دربریتانیا باید نزدیک به یک سوم 
کاهش یابد و مصرف میوه و سبزیجات تا 
سال 2032 حدود 30 درصد افزایش یابد. 
کاهش سطح فعلی مصرف گوشت می تواند 
انتشار گازهای گلخانه ای و سایر آلودگی های 
دام را کاهش بدهد و زمین های کشاورزی 

را برای جنگل ها آزاد کند. 

مرتبط  مالی  سیاست های 
با کاهش عوامل خطر 

گروه  علمی  هیئت  اعضای  از  عضو   2
برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  تحقیقات 
تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  تغذیه  و  غذا 
و صنایع غذایی کشور، یعنی دکتر فاطمه 
محمدی نصرآبادی و دکتر عزیزاهلل زرگران، 
در گفتگویی مشترک درباره شرایط مالیات 
به خبرنگار سالمت  مضر  غذایی  مواد  بر 
خطر  عوامل  کنترل  حوزه  »در  گفتند: 
سیاست های  واگیر،  غیر  بیماری های 
توجه  با  مختلف،  کشورهای  در  مختلفی 
در  اقتصادی،  اجتماعی  ویژگی های  به 
نظر گرفته می شود. در یک دید کلی، این 
به دو دسته کاهش  سیاست ها را می توان 
میزان عوامل خطر تغذیه ای در محصوالت 
غذایی و همچنین هدایت مصرف کنندگان 
به سمت انتخاب محصوالت غذایی سالم تر 
دکتر  با  گفتگو  میان  در  کرد«.  تقسیم 
به چند مورد  نصرآبادی و دکتر زرگران، 
محوری اشاره شد که در ادامه به بررسی 
مورد به مورد مباحثی که این کارشناسان 

اشاره کردند، می پردازیم: آنها  به 

گازدار  نوشابه های  بر  مالیات  وضع   .1
شکر با  شیرین شده 

در  هدف  موثرترین  و  متداول ترین 
محصوالت  روی  بر  مالیاتی  سیاست های 
شکر  با  شیرین شده  نوشابه های  غذایی، 
در  که  است  به حدی  اهمیت  این  است. 
با  بهداشت  جهانی  سازمان  فنی  گزارش 
عنوان سیاست های مالی مرتبط با پیشگیری 
از بیماری های غیرواگیر، وضع مالیات بر 
نوشیدنی های شیرین شده با شکر، به عنوان 
یکی از اولین مداخالت ذکر شده است.

که  دارند  وجود  زیادی  مستندات 
نوشیدنی های  برای  که  مالیات هایی 
به  شده اند،  طراحی  شکر  با  شیرین شده 
خصوص با افزایش 20 درصدی یا بیشتر در 
قیمت این نوشیدنی ها در خرده فروشی ها، 
این  مصرف  در  نسبی  کاهش  باعث 
محصوالت می شوند. البته ناگفته نماند که 
در کشورهایی که تورم باالست، اثربخشی 

ابزار سیاستی کاهش می یابد.  این 

بر  مالیات  که  است  این  مهم  نکته 
باید  شکر  با  شیرین شده  نوشیدنی های 
به  جامع  حمایتی  بسته های  از  بخشی 
منظور ارتقا رژیم های سالم باشد و بنابراین 
محدودیت  مانند  مداخالتی  شامل  باید 
و  غیرالکلی  نوشیدنی های  بازاریابی 
غذاها برای کودکان، برچسب روی بسته 
و روی غذاها و محصوالت فرآ وری شده، 
تغذیه  برنامه های  آموزشی،  کمپین های 
مدارس، یارانه برای غذاها و نوشیدنی های 
سالم تر و مقادیری برای افزایش دسترسی 

باشد. سالم تر  نوشیدنی های  به 
دکتر زرگران و دکتر نصرآبادی تاکید دارند 
از  کشور  هر  خاص  زمینه ای  شرایط  که 
جمله شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاستی 
و قانونی در هر کشور باید در زمینه وضع 

گردند.  لحاظ  مالیات، 
و  اقتصاد  بازار،  اطالعات  همچنین 
قانونی  چارچوب  وجود  اپیدمیولوژیک، 
مانند ساختارهای مالیاتی، محدودیت های 
تجاری و ویژگی های بازار برای اطمنیان 
برای  تعیین فرصت ها  ارتباط سیاست،  از 
تحول و چالش های پیش بینی شده نیز از 
نکات مهمی است که به آن اشاره شده است.
دکتر نصرآبادی می گوید: »در یک سیاست 
مالی موفق در حوزه پیشگیری از بیماری های 
بین کلیه بخش های  غیر واگیر، هماهنگی 
دولتی شامل بهداشت، اقتصاد، کشاورزی، 
بخش های  کنار  در  بازرگانی  و  تجارت 
است.  ضروری  مدیریتی  و  قانون گذاری 
ذی نفعان مختلف با ظرفیت ها و مهارت های 
متفاوت باید در روند سیاست درگیر شوند 
باالی  سطح  حمایت  از  باید  کشورها  و 
ذی نفعان، سود ببرند. از طرف دیگر، همه 
منافع  تضاد  بدون  باید  مربوطه  ذی نفعان 

بشوند«. این موضوع  درگیر 
2 عضو هیئت علمی گروه تحقیقات  این 
و  غذا  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
و  تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  تغذیه 
صنایع غذایی کشور، بر این مساله تاکید 
مانند  آسیب پذیر  که جمعیت  های  داشتند 
قیمت ها  به  کم درآمد،  مصرف کنندگان 
نیز،  سالمت  بُعد  از  و  هستند  حساس 
غذاها  قیمت  تغییر  از  سایرین  از  بیشتر 

می شوند.  منتفع  نوشیدنی ها  و 
خانواده های آسیب پذیر شامل خانوارهای 
کم درآمد، افراد جوان و افراد در معرض 
خطر چاقی، بیشتر از سایرین از مالیات ها 
اگر  خصوص  به  شد؛  خواهند  بهره مند 
قرار  دردسترس  نیز  سالم تر  جانشین های 

چرا؟  بگیرند! 
با  شیرین شده  نوشابه های  مصرف  چون 
زیاد  مالیات،  از  قبل  افراد،  این  در  شکر 
آنها  مصرف  نیز  مالیات  از  پس  و  است 

می یابد.  کاهش  بیشتر 
اثرات مثبت برای این جمعیت در صورتی 
که درآمد مالیات برای برنامه های پیشگیری 
از چاقی و ارتقا سالمت و یارانه هدفمند 
برای گزینه های سالم تر هزینه شود، بیشتر 

هم خواهد شد.

2. اعطای یارانه به محصوالت غذایی سالم 
مانند میوه، سبزی و یا سایر غذاهای سالم
مستندات  نصرآبادی،  دکتر  گفته  به 
محکمی وجود دارد که یارانه های میوه ها 
و سبزی های تازه )کاهش 10 تا 30 درصدی 
در قیمت این مواد غذایی( موجب افزایش 
همزمان  می شود.  سبزی  و  میوه  مصرف 
بر  مالیات  با  سبزی  و  میوه  یارانه  بودن 
غذاها و نوشیدنی های آسیب رسان، اثرات 
بیشتری بر انرژی دریافتی و وزن ایده آل 
در  شده  انجام  متاآنالیز  در  دارد.  افراد 
و  روزترین  به  از  یکی  که   2017 سال 
در  شده  انجام  متاآنالیزهای  جامع ترین 
حوزه تاثیر سیاست های مالی بر رژیم های 
غذایی است، مشخص شد مداخالتی که 
به ترویج رفتارهای سالم پرداخته اند، در 
مقایسه با آنها که حذف رفتارهای ناسالم 
اثر  اندازه  می دادند،  قرار  هدف  مورد  را 

داشتند.  بیشتری 
کاهش  درصد   10 هر  دیگر،   عبارت  به 
آنها  مصرف  سبزی ها،   و  میوه ها  قیمت 
را 14 درصد و هر 10 درصد کاهش در 
سایر غذاهای سالم،  مصرف شان را تا 16 

درصد افزایش داد.

3. اعطای مشوق های خاص مانند مجوزها 
تولید یا تسهیالت در 

نصرآبادی  دکتر  با  همسو  زرگران،  دکتر 
معتقدند که براساس برنامه عملیاتی جهانی 
بیماری های  کنترل  و  پیشگیری  برای 
به  توجه  با  باید  کشورها  غیرواگیر، 
شرایط ملی از ابزارهای مالی مانند مالیات 
و یارانه که براساس مستندات برای افزایش 
و  سالم  غذایی  انتخاب های  به  دسترسی 
بهبوددهنده  رفتارهای  برای  مشوق  ایجاد 
به  تشویق  عدم  و  سالمت  پیامدهای 
سالم،  کمتر  غذایی  گزینه های  مصرف 

کنند. استفاده  شده اند،  تدوین 

پیشنهاد متخصصان حوزه تغذیه برای ایجاد عادت های غذایی سالم در جامعه

اعطای یارانه به میوه و سبزی و افزایش مالیات برخوراکی های آسیب رسان اعطای یارانه به میوه و سبزی و افزایش مالیات برخوراکی های آسیب رسان 

 ندا احمدلو

براساس برنامه 
عملیاتی جهانی برای 
پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیرواگیر، 
کشورها باید با توجه به شرایط ملی 

از ابزارهای مالی مانند مالیات و 
یارانه که براساس مستندات برای 

افزایش دسترسی به انتخاب های 
غذایی سالم و ایجاد مشوق برای 
رفتارهای بهبوددهنده پیامدهای 
سالمت و عدم تشویق به مصرف 

گزینه های غذایی کمتر سالم، تدوین 
شده اند، استفاده کنند

- دکتر زرگران

در متاآنالیز انجام 
شده در سال 
2017 که یکی از به 
روزترین و جامع ترین 

متاآنالیزهای انجام شده در حوزه تاثیر 
سیاست های مالی بر رژیم های غذایی 
است، مشخص شد مداخالتی که به 
ترویج رفتارهای سالم پرداخته اند، 
در مقایسه با آنها که حذف رفتارهای 
ناسالم را مورد هدف قرار می دادند، 
اندازه اثر بیشتری داشتند. به عبارت 
دیگر،  هر 10 درصد کاهش قیمت 
میوه ها و سبزی ها،  مصرف آنها را 14 
درصد و هر 10 درصد کاهش در 
سایر غذاهای سالم،  مصرف شان را تا 
16 درصد افزایش داد
- دکتر نصرآبادی

توجه به شرایط دشوار امنیت غذایی در روز جهانی ماندال
18 جوالی در تقویم سازمان ملل با نام روز جهانی نلسون ماندال شناخته می شود. 

نلسون ماندال، اقدامات زیادی در راستای برقراری صلح و آزادی در جهان 
انجام داد و به همین دلیل هم روز تولد او در تقویم سازمان ملل ثبت شد 
تا این روز در هر سال با یک شعار جهانی، گرامی داشته بشود. سازمان 

ملل تصمیم گرفت تا روز جهانی نلسون ماندالی امسال را به دلیل شرایط 
دشوار امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی با شعار: »هر کاری که می توانی، با هر آنچه 

می توانی، هر کجا که هستی، انجام بده«، گرامی بدارد.  این شعار برای افزایش آگاهی 
جهان نسبت به افزایش مخاطرات مربوط به امنیت غذایی در جهان با وقوع جنگ اوکراین و 

افزایش قیمت ها،  انتخاب شده و از جهانیان خواسته شده است برای ایجاد امنیت غذایی، حتی اگر 
می توانند، اقدام به ایجاد باغچه های کوچک و محلی برای کاشت گیاهان و محصوالت غذایی بکنند.

دیده بان تغذیه شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک88


