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امامعلىعليهالسالم:

انسان، با نّيت خوب و اخالق خوب، به تمام آنچه در جستجوی آن است، از 
زندگی خوش و امنيت محيط و روزی زياد، دست می يابد.

وز حدیث ر

 در م��اه مح��رم، معارف حس��ينی و معارف علوی را كه هم��ان معارف قرآنی و 
اسالمی اصيل و صحيح است برای مردم بيان كنيد.

رهبر انقالب:

مي�زگردبررس�ىغذاوآش�پزیب�احضورعلىزمانى،اس�تاد
دانش�گاهودبيرعلمىايدهبازارخوراکونوش�يدنىدانش�گاه
اميركبير،دكترس�ودهرازقىجهرمى،متخص�صعلومتغذيهو
استاديارگروهتغذيهبالينىدانشگاهشهيدبهشتى،دكترمستانه
تابش،مشاورتغذيهورژيمدرمانىمركزتحقيقاتچاقىدانشگاه
علومپزش�کىتهران،جعفرصفوی،مديريکىازرستورانهای
زنجيرهایمعتبرتهرانوجمعىازدانشجويانآشپزیوهتلداری

برگزارشد.
درايننشس�تدررابطهباانواعتيسترفيکوواقعى،طراحى
منوونقشآندررس�تورانها،رستورانهایسالمتدرجامعه،

گردشگریوغذابحثوگفتوگوشد.
تيسترواقعىنداريم

تيستر به خانم ها و آقايانی گفته می شود كه متخصص نظر دادن 
درباره غذاها هس��تند. اما برخالف روش هايی ك��ه در دنيا برای 
اين ش��غل تخصصی وجود دارد و كارشناسان به صورت مخفيانه 
يا بدون اعالم قبلی به رس��توران ها می روند، در ايران اين بررسی 
خوشمزه، با تبليغات و جنجال زياد همراه و تبديل به يك شغل 
پرسود و پرطرفدار در ش��بکه های اجتماعی شده است. از سوی 
ديگر اس��اتيد و متخصصان صنعت غذا و نوشيدنی هم معتقدند 
اين ن��وع تبليغات افراد بدون تخصص، باع��ث باال رفتن مصرف 
فس��ت فود در كشور ش��ده كه در آينده، اثرات بدی در جامعه و 

شيوع بيماری ها خواهد داشت.
علی زمانی ، دبير علمی ايده بازار خوراك و نوش��يدنی دانش��گاه 
اميركبير  نيز با معرفی چند نمونه از تيسترهای فعال در فضای 
مجازی ايران گفت: اين افراد بنام تيستر در فضای مجازی فعاليت 
می كنن��د كه اغلب آنها نه تنها تيس��تر نيس��تند بلکه از حداقل 

اطالعات الزم هم برخوردار نيستند.
در همين ح��ال يکی از كاربران فضای مجازی در مطالبی تحت 
عنوان : » چرا نبايد ... را در اينس��تاگرام فالو كرد؟ «  در تحليل 
خود در رابطه با رفتارهای تغذيه ای اين تيس��تر معروف كش��ور 
گفته اس��ت اين ش��خص با توجه به اينکه خودش نيز از بيماری 
رنج می برد و مبتال به نقرس نه تنها خودش رژيم غذايی س��الم 
را رعايت نمی كند بلکه مردم را هم به خوراكی های غير س��الم 

تشويق می كند و نبايد آنرا دنبال كرد.

تيسترواقعىكيست؟
به گفته زمانی، تيس��تر واقعی كسی نيس��ت كه غذايی را مانند 
تيس��ترهای فضای مجازی ) مفت ( در رستوران نوش جان كند 
و ب��ه ديگران بگوي��د بياييد اينجا پول خرج كني��د و اين غذا را 
بخوريد بلکه كس��ی اس��ت كه راجع به زيبايی شناس��ی، جامعه 
شناس��ی، فرهنگ شناسی و آش��پزی غذا اطالعات دارد و حتی 
وقتی وارد يك رس��توران می ش��وند محل رستوران را نيز از نظر 
محيطی ، نور ، بو و عطر ، برخورد كاركنان ، بهداشت و سالمت 
غذايی بررس��ی می كند. وی افزود: بسياری از تيسترها ) منتقدين 
غذا ( اغلب ناشناس به رستورانها رفته و نظرشان را نيز با نامهای 
مستعار در رس��انه  های معروف دنيا مانند گاردين و اينديپندنت 

منتشر می كنند.
پرهيزازاسمهایناشناختهدرمنوها

مبحث ديگر در اين نشس��ت در رابطه با طراحی منو بود. منو در 
رس��توران حکم ويتري��ن را دارد بنابراين طراحی آن خيلی مهم 

است.
به گفته علی زمانی ، كه يکی از اساتيد آموزش طراحی منو است 
و جزوه های او در دست دانشجويان همواره در چرخش است در 
يك جمله ساده می ش��ود گفت : منو بايد ساده و مختصر باشد. 
به اين ترتيب مشخص می شود منوهای چند صفحه ای كه اغلب 
دارای بخش��های مختلف و با اس��مهای عجيب و غريب است نه 

استاندارد و نه مطلوب مشتری هستند.
ترويجغذاهایخارجىدرغيابغذاهایمتنوعايرانى

غذاه��ای ايتاليايی و ترك��ی در حالی روز به روز در حال رش��د 
هس��تند و بيم آن م��ی رود كه تعداد رس��تورانهای آنها از تعداد 
رس��تورانهای ايرانی بيشتر ش��ود كه ايران با داشتن هزاران نوع 
خوراكی ، بهره برداری از ظرفيت گردشگری و حتی تنوع بخش 

گردشگری غذايی را فراموش كرده است.
استاد دانشگاه و دبير علمی ايده بازار خوراك و نوشيدنی دانشگاه 
اميركبير ، با اش��اره به كارهای پژوهش��ی كه بخش دانش��گاهی 
كش��ور در رابطه با فرهنگ آشپزی اقوام انجام داده اظهار داشت: 
ب��ا وجود اينکه بودجه هايی به اين موضوع اختصاص داده ش��ده 
ولی در جايی بی تاثير مصرف می شود و اين بودجه  ها هيچ وقت 

دست ما نمی رسد ، ما خودمان اقدام به اين پژوهش كرديم ولی 
توان ما محدود است و اگر قرار باشد در رابطه با آشپزی و غذای 
اقوام كاری انجام ش��ود بايد ملی باشد نه شخصی. زمانی با اشاره 
به خالء رس��تورانهای زنجيره ای اق��وام در ايران تصريح كرد: من 
قول می دهم اگر در حال حاضر كسی بر روی اين پروژه در ايران 
سرمايه گذاری كند موفق می شود ولی بايد همراه با پژوهش باشد 
و هر شهری روی غذای خودش كار كرده و آنرا معرفی كند.  وی 
با تاكيد بر تنوع بسيار زياد غذاهای ايرانی ادامه داد: در خراسان 
ش��مالی ما فقط 14 يا 15 نوع اش��کنه داريم و اشکنه خودش از 
زير مجموعه های س��وپ است و سوپ از فرهنگ غذايی ايران به 

فرنگ رفته است.
3000سالتاريخقهوهخوریدرايران

وی با اش��اره به تاريخ 400 س��اله انگلستان بعنوان قديمی ترين 
وارد كننده قهوه از آفريقا ، قهوه خوری در ايران را دارای  3 هزار 
س��ال تاريخ خواند و گف��ت: بزرگترين و معروف ترين قهوه خانه 
های ما در زمان شاه عباس صفوی در كاروانسراها داير بوده اند و 
ش��اه عباس از قهوه خانه ها بعنوان يك رسانه استفاده می كرد و 
حتی در آنها مخبر می گذاشت و روزانه جويا اخبار شان می شد.

قهوهخانه24ساعته
يک��ی از ويژگی ه��ای قهوه خانه يا كافی ش��اپ های امروزی 24 
س��اعت بودن آنهاست . موضوعی كه در زمان شاه عباس رعايت 
می شد. اين استاد دانشگاه با اشاره به تحقيقات وسيعی كه در اين 
رابطه داش��ته ادامه داد: يکی از داليلی كه من معتقدم در ايران 
كافی شاپ نداريم ، اين است كه كافی شاپ بايد 24 ساعته باشد 
و در اروپا كافی شاپ را اينگونه می شناسند ولی ما در ايران فعلی 

اين را نداريم ) در زمان شاه عباس داشتيم(.
چايخانه،قهوهخانهياكافىشاپ

علی زمانی ، ورود چايخانه را به ايران مربوط به 150 س��ال قبل 
خوان��د و گف��ت: در آن زمان چای و از چين به اي��ران آمد و ما 
قهوه خان��ه را به خارجی ها داديم و چايخانه را گرفتيم و دوباره 
چايخان��ه و قهوه خانه را داديم و بجای آنها كافی ش��اپ و قليان 

خانه گرفتيم.
تجارتميلياردیقهوه

وی در بخ��ش ديگری از اي��ن ميزگرد تجارت قه��وه را در بين 
تجارتهای تميز دنيا پس از نفت دارای دومين مقام جهانی عنوان 
و اظه��ار كرد: روزانه 560 ميليون فنجان فهوه در دنيا نوش��يده 
می ش��ود و كشت قهوه هر سال با سال قبل تفاوت دارد و تقريبا 

مشابه كشت برنج در ايران است.
سبکزندگى،عاملمهمسالمتى

در ادامه اين ميزگرد ، دكتر سوده رازقی جهرمی، متخصص علوم 
تغذيه و استاديار گروه تغذيه بالينی دانشگاه  شهيد بهشتی، گفت: 
س��المتی ما 55 درصد مربوط به شيوه زندگی، 20 درصد عوامل 
محيطی ، 20 درصد ژنتيك و 5 درصد دسترسی به سرويسهای 
بهداشتی است در صورتيکه در تمام دنيا از جمله ايران 4 درصد 
هزينه ها صرف شيوه زندگی ش��ده و 80 درصد هزينه ها صرف 
سرويس��های بهداشتی می شوذ درحاليکه اگر شيوه زندگی افراد 
درست شود ديگر كارشان به درمان و جراحی و ... نمی كشد كه 
نياز به سرويس��های بهداشتی داشته باشند. وی افزود: در سبك 

زندگی ورزش و تغذيه نقشی بسيار مهم دارند.
مصرفباالیخوراكىبيماریزادرايران

يکی از مواردی كه در رابطه با غذا مهم است ميزان سرانه مصرف 
برخ��ی خوراكی های بيماری زا مانند ش��کر ، روغن ، نمك و نان 
اس��ت. دكتر رازق��ی در رابطه مصرف نان در اي��ران گفت: نوع و 
ميزان مصرف نان در ايران خيلی اشکال دارد چراكه اغلب نانهايی 
كه در اختيار عموم مردم اس��ت و س��نتی تهيه می شوند نه تنها 
س��فيد ) بدون سبوس ( هس��تند بلکه در تمام مراحل كاشت ، 
داش��ت ، برداش��ت ، ذخي��ره ، آرد كردن و پخت اي��راد دارند با 
اين وجود س��رانه مص��رف نان در ايران 150 كيلوگرم در س��ال 
اس��ت كه در دنيا مقام اول را داريم. بنابر اين توصيه ما به مردم 
استفاده بيشتر از نانهای صنعتی است چراكه حداقل از نظر پخت 
استانداردتر هستند. وی در رابطه با مصرف شيرين كننده ها ) قند 
و ش��کر ( نيز گفت كه سرانه مصرف مان سه برابر دنيا است. اودر 
رابطه با مصرف نمك نيز گفت كه مصرف استاندارد آن روزی 6 
گرم  ولی در ايران اين رقم تقريبا دو برابر است. همچنين به گفته 
دكتر مستانه تابش، مشاور تغذيه و رژيم  درمانی مركز تحقيقات 
چاقی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سرانه مصرف روغن در ايران 

بنابر گزارش��ی 14 تا 15 كيلو و بنابر گزارشی 18 كيلوگرم است 
كه در هر حال باالست.

شيوعبيمارهایقلبىوديابتباغذامرتبطاست
دكتر رازقی ، بيمارهای فلبی و عروقی را نيز در ارتباط مستقيم 
با س��بك زندگی افراد خواند و گفت بنا بر آمارهای غير رس��می 
هر 45 دقيقه ، يکنفر در تهران به دليل مشکالت فلبی به مراكز 
درمان��ی مراجعه می كند. ب��ه گفته وی ابتال به ديابت و رش��د 
آن در ايران نيز به دليل س��بك زندگی و بخصوص نوع غذاهای 
مصرفی ماس��ت. دكتر تابش ، نيز در اين رابطه اظهار داشت: در 
يك مطالعه ای كه ش��خصا در ايران داشتم مشخص شد با وجود 
اينکه دسترسی به داروهای كنترل ديابت در ايران راحت و ارزان 
اس��ت ولی فقط 20 درصد اين بيماری كنترل می شود كه نشان 
می دهد مشکل در جای ديگری است و از 42 عامل تشديد ديابت 
غذا جزو ، 7 عامل نخست است.وی افزود: بنابر گزارشی مربوط به 
سال 97 ، هر ايرانی ماهانه 25 وعده غذايی خود را از بيرون تهيه 
می كند و 48 درصد خانواده ها هفتگی فست فود مصرف می كنند 
بنابر اين س��المت رستورانها ، فس��ت فودها و ... عمومی و حتی 
غذاهای آماده طبخ می تواند در س��المت جامعه ما تاثير بسزايی 
داشته باشد. او مصرف نوشابه های رژيمی را نيز در نوع خود مضر 
دانست و ادامه داد: متاسفانه برخی برای كاهش اثرات نوشابه های 
معمولی اين نوع نوشابه ها را در رژيمشان می گنجانند درصورتيکه 
اين نوع نوشابه ها هم سالم نيستند چراكه مطالعات صورت گرفته 
نشان داده كه اين نوشابه ها در زوال عقل، سکته و حتی سرطان 
موثر هستند عالوه بر اين فرد چون تصور می كند از خوردن آنها 
ضرر نمی كند در خوردن بقيه خوراكی های ممنوعه هم جسورتر 
می ش��ود. يکی از تبعات گرانی و تورم كشورها تاثيرات مستقيم 

آن بر سبك زندگی مردم است. 
اصالح س��فره خانواده ها و تش��ويق آنها به سمت غذای سالم در 
صورتی تاثيرگذار است كه امکانات مالی خانواده برای تهيه اقالم 
س��الم وجود داشته باشد از طرفی همانطور كه پيشتر گفته شد 
اگر دولت در اين رابطه سرمايه گذاری نکند ناچار است در بخش 
پ��ر هزينه تر درمان و خدمات بهداش��تی هزينه كند كه احتمال 

موفقيتش هم تاحدی كاهش می يابد.

غذای سالم حلقه مفقوده سالمت ایرانیان  
کاهش 25 درصدی مصرف دارو با تغذیه سالم

میترا یزدچی

رئيس پانزدهمي��ن كنگره اورژانس ها و بيماری های ش��ايع طب كودكان، از 
حوادث به عنوان ش��ايع ترين علت مرگ كودكان زير چهار س��ال در كش��ور 
نام برد. علی اكبر سياری، در آستانه برگزاری پانزدهمين كنگره اورژانس ها و 
بيماری های ش��ايع طب كودكان، اظهار داشت: اين كنگره با همکاری اعضای 
هيأت علمی گروه كودكان دانش��گاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و همکاری 
ساير گروه های كودكان دانشگاه های علوم پزشکی در بيمارستان كودكان مفيد 
برگزار می شود و جديدترين مباحث و موضوعات علمی در حوزه بيماری های 

شايع و اورژانس های كودكان در آن مورد بحث و گفتگو قرار می گيرد.
وی افزود: منظور از اورژانس موضوعاتی است كه مداخله فوری برای كمك به 
كودك نياز دارد و حيات كودك دچار خطر است همچون مواردی كه كودك 

دچار كما، شوك، تشنج، سوختگی، تروما و يا ضربه شده است.
رئيس پانزدهمين كنگره اورژانس ها و بيماری های شايع طب كودكان با بيان 
اينکه حوادث شايع ترين علت مرگ كودكان زير 4 سال است، گفت: بنابراين 
توجه به اين مس��ئله در كنگره مد نظر قرار گرفته و س��اير موارد اورژانس در 
كودكان مانند ش��رايطی كه كودك دچار مشکل نارسايی تنفسی، شوك و از 
دس��ت دادن آب بدن شده كه اين موضوع نياز به مداخله فوری جهت كمك 

به كودك دارد.
وی در مورد ش��ايع ترين بيماری ه��ا در كودكان گفت: موضوعات تنفس��ی، 
گوارش، قلب و عروق، اعصاب و روان، غدد و خون از جمله مش��کالتی اس��ت 
كه در كنگره امسال مورد بحث و گفتگو قرار می گيرد البته در كنگره موضوع 
تشنج در نوزادان مطرح خواهد شد و در حيطه گوارش نوزادان، تغذيه در سال 
اول و زردی در بدو تولد نيز تبادل خواهد شد. سياری در مورد موضوع زردی 
در نوزادان گفت: 60 درصد نوزادان متولد شده ترم و 80 درصد نوزادان نارس 

مبتال به زردی هس��تند اگر اين مشکل پس از پايان يافتن هفته دوم و سوم 
تولد بهبود نيافت نياز به بررسی ويژه دارد چرا كه زردی دو نوع مستقيم و غير 
مستقيم است و خطر زردی غيرمستقيم بيشتر است به طوری كه اگر ميزان 
زردی بيش از 20 درصد باشد بر روی مغز نوزاد اثر می گذارد و سبب تشنج، 
عقب ماندگی و ناشنوايی آن خواهد شد. رئيس پانزدهمين كنگره اورژانس ها 
و بيماری ه��ای ش��ايع طب كودكان ادامه داد: نوع مس��تقيم زردی مرتبط با 
بيماری ها و مشکالت مختلف همچون تشکيل نشدن مجاری صفراوی است و 
اين مسئله سبب باقی ماندن صفرا در كبد و آسيب به كبد می شود به طوری 
كه كبد دچار نارس��ايی و در نتيجه خطر مرگ كودك است.س��ياری عنوان 
كرد: بيماری های متابوليك، عفونت شيرخواران همانند عفونت های خون، كم 
كاری تيروئيد و.... نيز می تواند س��بب اين نوع زردی نوزاد و نارسايی كبد آن 
شود بنابر اين اطالعات زيادی در مورد زردی كودكان برای تشخيص به موقع 
و درم��ان موفقيت آميز آن در اين كنگره برای ش��ركت كنندگان ارائه خواهد 
شد. وی گفت: همچنين در پانزدهمين كنگره اورژانس ها و بيماری های شايع 
طب كودكان موضوعاتی همچون آسم و خس خس سينه در حوزه مشکالت 
تنفسی و عفونت ادراری در حوزه مشکالت كليه نيز ارائه و با حضور اساتيد و 

صاحبنظران برجسته مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
رئيس پانزدهمين كنگره اورژانس ها و بيماری های شايع طب كودكان خاطر 
نش��ان كرد: همچنين از آنجايی كه در حال حاضر ميانگين سن مصرف مواد 
مخدر روز به روز كاهش يافته و به گفته كارشناس��ان و مس��ئوالن به س��ن 
نوجوانی رسيده است بنابراين توجه به اين موضوع حائز اهميت است چرا كه 
اين مسئله مراجعات به اورژانس ها را در اين حوزه افزايش داده است بنابراين 

مهر مباحثی نيز در اين زمينه ارائه خواهد شد. 

شایع ترین علت مرگ کودکان زیر ۴ سال در کشور


