
پرسشی از دکتر محمدحسین عزیزی متخصص صنایع غذایی و رئیس انجمن صنایع غذایی ایران 

چرا ماکارونی و تن ماهی گران شده؟
گرانی چندبرابری محصوالت غذایی به ماکارونی و تن ماهی هم رسید. هفته گذشته به هر سوپرمارکتی که سر 
می زدی، قفسه نگهداری ماکارونی یا خالی بود یا یکی- دو بسته بیشتر ماکارونی نداشت. تن ماهی هم سرنوشت 
مشابهی را دارد و قرار است مانند سایر محصوالت غذایی بعد از کمبود چندروزه با قیمت جدید به بازار عرضه 
شود. رئیس انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی اعالم کرده که دلیل کمبود ماکارونی در بازار، افزایش نرخ گندم 
بوده  و کارخانجات در انتظار اعالم نرخ ماکارونی، تولیدات شان را به مدت یک ماه محدود کرده اند. نوسانات نرخ ارز که طی  یک 

سال اخیر به اوج خود رسیده، صنایع غذایی را به گونه ای تحت تاثیر قرار داده که بسیاری از کارخانه ها مجبور به تعطیلی شده اند 
و برخی دیگر تولیدشان را کاهش داده و بسیاری از کارگران خود را اخراج کرده اند. از سوی دیگر، مایحتاج روزانه مردم از همین 
صنایع غذایی تامین می شود و با این سیر صعودی قیمت ها، قدرت خرید مردم نیز کم می شود. در این بین، نگرانی از سفره هایی که 
الزاما سالمت محور نیستند، به ویژه میان اقشار کم درآمد بیشتر احساس می شود. از این رو، در صفحه »دیده بان تغذیه« این شماره با دکتر 
محمدحسین عزیزی، متخصص تغذیه و رئیس انجمن صنایع غذایی کشور درباره گرانی های اخیر در صنعت غذا گفت وگو کرده ایم.

7دیده بان تغذیه شماره هفتصدویازده  بیست وهشت اردیبهشت نودوهشت

: آقای دکتر! همه می دانیم که در 
حال حاضر شرایط اقتصادی بحرانی است 
و صنایع هم در این بحران قرار دارند اما 
اینکه یک ماده غذایی نایاب می شود و بعد 
با  قیمت چندبرابری به بازار می رسد، چه 
توجیهی دارد و قیمت های جدید را خود 
صنف تعیین می کند یا سازمان حمایت از 

مصرف کنندگان و تولید کنندگان؟ 
جواب پرسش شما را با توضیح در مورد وضعیت 
ماکارونی پاسخ می دهم که این روزها شاهد 
کمبود آن هستیم. در مورد ماکارونی دولت 
قبال برای آرد به کارخانه ها یارانه می داد. در 
حال حاضر، دولت یارانه را برداشته و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم 
قبول کرده که با توجه به افزایش قیمت آرد،70 
تا 75 درصد قیمت ماکارونی را افزایش دهد. 
کیفیت و سایر هزینه ها تغییری نکرده زیرا ماده 
اصلی در ماکارونی آرد است. برخی دیگر از مواد 
غذایی مثل پیاز و گوجه فرنگی و در مجموع 
محصوالت کشاورزی، نوسانات قیمت دارند. 
گاهی کشت شان کم می شود یا به دلیل آفت از 
بین  می روند و عرضه کم می شود و محصول 
جدید که بیاید دوباره به بازار عرضه شده و 
قیمت کمتر می شود. در این صورت سازمان 
میادین میوه و تره بار قیمت را بر همان اساس 

تعیین می کند.
:در مورد تن ماهی هم باز به این دلیل 
نایاب شده که یارانه آن حذف شده است؟!
برخالف باور عموم، یارانه تن ماهی از همه 
محصوالت غذایی بیشتر بوده و شاید مردم در 
این زمینه اطالع نداشتند. دولت به تن ماهی ارز 
4200 تومانی می داد و در حال حاضر یارانه 
را قطع کرده و تولیدکننده باید با ارز آزاد، تن 
ماهی بخرد. تصور کنید ارز آزاد، حدود 3 برابر 

حداقل تفاوت قیمت دارد. باز هم برخالف آنچه 
مردم فکر می کنند، تن ماهی وارداتی است. 
جالب است بدانید تن ماهی هم خودش و هم 
قوطی فلزی آن وارداتی است و وقتی ارز آزاد 
جای ارز 4200 تومانی را می گیرد ماده اولیه 
آن بیش از 3 برابر گران تر شده و تولیدکننده 
مجبور است تن ماهی را با ارز نزدیک به 15 
هزار تومان وارد کند. در اصل  تولیدکننده نقشی 
در افزایش قیمت ندارد. در مورد برخی دیگر 
از محصوالت غذایی مثل گوشت و چای هم  

ارز دولتی برداشته شده است. 

: این شرایط بر کیفیت محصوالت 
از  برخی  چون  نمی گذارد؟  تاثیر  غذایی 
تولیدکنندگان برای اینکه کمتر ضرر کنند، 

حجم محصولشان را کم کرده اند.
کیفیت محصول مانند سابق خواهد بود زیرا 
مواد اولیه همان خواهد بود و بسته بندی و سایر 
مسائل نیز به همان منوال سابق هستند، فقط 

قیمت ها باال رفته است.
تولید کنندگان صنایع غذایی  آیا   :
تولید محصوالت شان را با توجه به افزایش 

قیمت ها، کاهش  داده اند؟

بله، در این شرایط، فروش صنعت کم می شود 
از مردم، صنعت ضرر می کند چون  بیش  و 
زمانی که قیمت تن ماهی 2 برابر می شود مردم 
مانند سابق نمی توانند خرید کنند، درنتیجه تولید 
کارخانه دار کم می شود و سودی هم ندارد و 
ممکن است مجبور باشد کارگرها را اخراج 
کند. در مورد ماکارونی هم این قضیه مصداق 
دارد و فروشش کم خواهد شد و قطعا بر بازار 

تاثیر می گذارد و مردم کمتر خرید می کنند.
بیان  مردم  که  گله هایی  از  یکی   :
می کنند، این است که بیشتر محصوالت غذایی 

گوجه  رب  مانند  دارد  روزانه  مصرف  که 
فرنگی تولید داخل است و تمام  ملزوماتش 
هم داخلی است اما چرا تحت تاثیر نوسانات 

نرخ ارز باید تا این حد گران شود؟
چون  مردم آگاهی ندارند که همه این مواد 
غذایی مشمول ارز 4200 تومانی بوده و حتی 
رب گوجه فرنگی، قوطی ای که رب را در آن 
می ریزند از خارج وارد می شود و  با ارز 4200 
تومانی وارد می شده و اکنون با ارز نزدیک 15 
هزار تومانی باید وارد شود بنابراین 4-3 برابر 
گران تر خواهد شد. درست است گوجه فرنگی 

محصولی داخلی است و پول آب، برق و کارگر 
هم که تولیدکننده باید بپردازد، همان میزان است. 
در مورد ماکارونی هم درست است که گندم 
محصول داخلی است ولی دولت گندم را از 
کشاورزان کیلویی 1600 تومان می خرید و تا 
تبدیل به آرد می شد، کیلویی  2500 تومان تمام 
می شد، در حالی که در حال حاضر دولت فقط 
به نانوایی ها با قیمت ارزان  آرد می دهد وگرنه 

نان هم خیلی گران می شد.
: چرا وقتی یک محصول قرار است 
افزایش چندبرابری قیمت داشته باشد ابتدا 
با  از یکی- دوهفته  بعد  نایاب می شود و 

قیمت جدید وارد بازار خواهد شد؟
طبیعی  می افتد،  اتفاق  قیمت  تغییر  وقتی 
است که نایاب شود زیرا آن اجناسی که در 
و  می خرند  مردم  را  مارکت ها هست  سوپر 
عمده فروش ها و تاجران هم جنس دارند که 
تا با افزایش قیمت مواجه می شوند، اجناس 
نگه می دارند  نمی کنند و  بازار عرضه  به  را 

تا گران شود.
: در این شرایط بحرانی، به اعتقاد 
شما برای حفظ تعادل در  بازار و تعدیل 

قیمت ها چه اقداماتی می توان انجام داد؟
متاسفانه دست دولت بسته است و نمی تواند 
کاری کند، به همین دلیل یارانه بسیاری از مواد 
غذایی را برداشته است. در حال حاضر، برخی 
کاالهای اساسی مثل نان، روغن، شکر و تخم 
مرغ  را حمایت می کند و  حتی یارانه برنج 
هم برداشته شده و برنج به کیلویی بیش از 20 
هزار تومان رسیده است. البته برنج  خارجی 
ارزان تر است چون دولت حمایت می کند و 
ممکن است این  حمایت نیز برداشته شود، مثال 
یکی دیگر از مواد غذایی، کره بود که دولت 
حمایتش را برداشته است. البته این حمایت ها  

به وضع درآمدی دولت بستگی دارد.
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آژیر خطر امنیت غذایی به صدا درآمده است!

از  یکی  عنوان  به  غذایی  امنیت  خوشبختانه 
شاخص های پیشرفت و توسعه، در طول سال های 
پس از انقالب مورد توجه مسووالن عالی نظام بوده، تا 
جایی که سازمان پدافند غیرعامل کشور، بحث امنیت 
غذایی را به عنوان یکی از ارکان مهم رصد کرده و 

نظام جمهوری اسالمی ایران توانسته در سال های 
پس از انقالب، امنیت غذایی کشور را تامین 

کند ولی متاسفانه در طول چند ماه 
گذشته با تغییر شرایط اقتصادی و 
بحث تحریم ها این دستاورد مهم به 

چالش جدی کشیده شده و صدک های 
پایین جامعه در معرض آسیب های جدی از 

لحاظ امنیت غذایی قرار گرفته اند. چند برابر شدن 
قیمت گوشت و دیگر مواد پروتئینی باعث شده 

عمال اقشار آسیب پذیر توانایی خرید را از دست 
بدهند. دیگر مواد غذایی و مایحتاج زندگی هم 
لبنیات، حبوبات،  از این قاعده مستثنی نیستند. 

سبزیجات  و  و... به قدری صعود میوه 

قیمت داشته اند که عمال از سبد غذایی خانواده های 
کم درآمد به تدریج حذف شده اند. ماکارونی و 
تن ماهی جزو آخرین و رشدنیافته ترین اقالم غذایی 
بودند که از مسابقه افزایش قیمت ها تا حدودی 
جامانده بودند که طی چند روز گذشته آنها هم 

جبران مافات کرده و وارد این مسابقه شده اند.
و  دولتمردان  دخالت  لزوم  شرایط،  این  در 
صورت  به  تغذیه  و  غذا  حوزه  سیاست گذاران 
فوری و اورژانس احساس می شود تا با سیاست های 
مداخله گرانه و نیز سیاست های اهم از بروز شرایطی 
که در آن  امنیت غذایی در کشور  دچار اختالل 
شود، جلوگیری کنند. محدودیت های 
بعد از تحریم کامال قابل درک است. 
شرایط و تنگناهای به وجود آمده 
برای کشور و برای مردمی که راه 
خود را برگزیده اند، ملموس است. در 
این میان سیاست گذاران حوزه غذا و تغذیه 
می توانند راهکارهای جامعی برای خروج از این 
بن بست  ارائه کنند. به عقیده من این راهکارها 

می توانند به صورت برنامه های جامع کشوری ارائه 
شوند؛ برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.
در برنامه های  کوتاه مدت اقشار آسیب پذیری که 
در شرایط قبل از تحریم ها هم  وضعیت خوبی 
نداشتند، توسط نهادها و ارگان های ذیربط مانند 
کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان های مردم نهاد 
و انجمن های خیریه و... شناسایی شده و به صورت 
سرویس  مستمری بگیر  عنوان  به  سازمان یافته 
می گرفته اند، نیازمند توجه ویژه هستند. این اقشار 
نیازمند مداخله فوری و اورژانسی هستند و الزم 
است با سبدهای حمایتی غذایی غیرنقدی شامل 
اقالم ضروری و کارهای اساسی تحت پوشش 

قرار بگیرند.
حاشیه نشین های  میان مدت  برنامه های  در 
و  شناسایی  باید  کشور  کل  کالنشهرهای 
و  رسیدگی  بر  عالوه  تا  شوند  سازمان دهی 
تحت پوشش بودن سبدهای حمایتی تغذیه ای، 
آموزش های الزم درمورد ارتقای سواد  تغذیه ای 

و توجه به سالمت خود را ببینند.

در بلندمدت چنانچه روند پیچیدگی های اقتصادی 
و این بی ثباتی ادامه داشته باشد، نیاز است برنامه های 
کامل و جامعی برای عموم مردم عزیز کشورمان 

در نظر گرفته شود.
در کل، آموزش در این میان رکن اصلی است و صدا 
و سیمای ملی مسوول اجرای این برنامه آموزشی 
است. طی این آموزش ها مردم یاد می گیرند با 
امکانات محدود مالی برنامه غذایی خانواده هایشان 
را به گونه ای طراحی کنند که بتوانند با استفاده 
از فرمول های جایگزین غذایی، هرم غذایی سالم 
خود را طراحی کنند تا حتی االمکان از آسیب های 

جدی سوءتغذیه دور باشند. 
دولتمردان اما با توجه به محدودیت های موجود 
باید بحث غذا و تغذیه را که در حال حاضر به 
نظر رهاشده می رسند، در اولویت های مهم اداره 
کشور و حتی در رده بودجه های نظامی و به همان 
درجه اهمیت لحاظ کنند. مبادا حاصل این بی توجهی 
و صدای ساز عدم امنیت غذایی، بعدها ما را با 

بحران های پیچیده کشور روبرو کند.

 مهدیه 
آقازمانی 

 دکتر جالل الدین میرزای رزاز
رئیس انجمن تغذیه کشور 

نگاه متخصص تغذیه


