
برای اینکه دستم بیاید که وضعیت روغن در سوپرمارکت ها 
چگونه است، به چند سوپرمارکت بزرگ سر زدم. از 
فروشنده پرسیدم، روغن مایع )از برند مورد نظرم( دارید؟ 
گفت نه، متاسفانه شرکت توزیع نکرده!پرسیدم روغن 
پخت وپز برند دیگری دارید؟ فروشنده پاسخ داد، دیروز 
تمام شد، فعال شرکت توزیع نکرده، فقط روغن )از 
برند دیگر( داریم. چندتا می خواهی؟ گفتم دو تا روغن 

پخت وپز می خوام و یکی روغن سرخ کردنی.
به سوپرمارکت بعدی رفتم که در خیابان روبرویی قرار 
داشت، پرسیدم روغن چه مارکی دارید؟ گفت روغن 
هر کی بخواهد فقط یک دانه می دهم زیرا معلوم نیست 
کارخانه کی می خواهد توزیع کند. پرسیدم روغن نباتی 
هم دارید؟ فروشنده توضیح داد که روغن نباتی مارک های 
معروف نداریم. فروشنده با خنده گفت فکر کنم، قیمتش 
می خواهد 2 برابر شود! از مغازه بیرون آمدم و به یک  

هایپرمارکت سر زدم، قفسه روغن ها که همیشه پر از 
روغن با برندهای مختلف بود، تقریبا خالی بود؛ جزو 
یکی دو تا برندی که من تا حاال از آنها استفاده نکرده 
بودم، روغن دیگری وجود نداشت، از فروشنده  هایپر 
مارکت پرسیدم که روغن )از برند مورد نظرم( ندارید؟ 
گفت فعال نیست، فکر کنم می خواهند قیمت روغن را 
باال ببرد برای همین هنوز توزیع نشده!پرسیدم )برند 
دیگری( ندارید، گفت چند روزه که توزیع نشده ولی 
گفتند که هفته دیگر توزیع می شود ولی فکر کنم با قیمت 
قبلی توزیع نشود. فروشنده برایم گفت که خیلی از مردم 
هفته گذشته 10 تا 10 تا روغن خریدند و می خواستند 
تا قبل از گران شدن روغن، با قیمت قبلی روغن را 
بخرند. از هایپر که بیرون آمدم تقریبا متوجه شدم که 
التهاب بازار روغن به زودی رفع می شود ولی قرار است 

قیمت روغن افزایش داشته باشد.

90 درصد مواد اولیه روغن وارداتی است!
موضوعی قابل توجه این است که چند درصد روغن 
در کشور ما وارداتی است که با توجه به مشکالت 
ارزی در حال حاضر تامین آن به مشکل خورده است؟
دکتر حسین عزیزی متخصص تغذیه و رئیس انجمن 
صنایع غذایی کشور در گفت وگو با »سالمت« در این 
زمینه برایم توضیح داد: »دانه سویا، روغن سویا، دانه 
آفتابگردان و روغن آن بیشترین میزان واردات در زمینه 
روغن را به خود اختصاص داده و بعد از آن، کلزا و 
روغن پالم در رتبه بعدی واردات قرار دارند. بیشتر مواد 
اولیه روغن از برزیل، آرژانتین، هند و مالزی به کشور 
وارد می شود. البته باید متذکر شوم که از کشور مالزی 
بیشتر روغن پالم وارد کشور می شود. برخی اوقات و 
از کشورهای دیگر هم وارد  بعضی ملزومات روغن 
می شود که میزان واردات در این زمینه بسیار کم است.«

دکتر عزیزی مشکالت پیش آمده در بازار روغن را 
بیشتر، مشکل کمبودهای ارزی دانست و بیان کرد که 
این مشکل مختص روغن نیست و مربوط به همه مواد 
غذایی و مواد اولیه و ملزومات آن است، به ویژه موادی 
که وارداتی است. اتکای ما به واردات در مورد برخی 
از اقالم مواد غذایی زیاد است مثل روغن، برنج، چای 
وگندم. به گفته رئیس انجمن صنایع غذایی، حدود 80 
تا 90 درصد دانه های روغنی و روغن خام وارداتی 
است و 10 تا 20 درصد آن داخل کشور تولید می شود. 
40درصد برنج هم وارداتی است و چای هم 30 تا 40 

درصدش وارد می شود. 
دکتر عزیزی توضیح می دهد که در قبال وارد شدن 
این اقالم، ارز باید از کشور خارج شود و با توجه به 
تحریم ها سبد ارزی و سبد درآمدی ما محدودیت دارد. 
به همین خاطر اولویت بندی شده و اول برای غذا و 

بعد دارو و بعد ملزومات پزشکی ارز تخصیص پیدا 
می کند. همچنین باید بپذیریم غذا فقط روغن نیست 
و سایر مواد اولیه در غذا هم هست یعنی بسته بندی 

و افزودنی ها.

روغن هنوز با ارز دولتی وارد کشور می شود 
مگر روغن جزو مایحتاج ضروری و مورد نیاز مردم 
تغییر  آن،  به  دولت  یافته  تخصیص  ارز  آیا  نیست، 
رئیس  برود؟  باال  قیمت روغن  است  قرار  که  کرده 
این سوال گفت:  به  انجمن صنایع غذایی در پاسخ 
»هنوز ارز را دولت برای واردات روغن تغییر نداده 
و همان ارز 4200 دولتی است، موضوع این است 
که روغن خامی که در کشتی و دریاست، ترخیص 
تا  نشده است زیرا فروشنده پولش را می خواهد و 
پولش را دریافت نکند، اجازه تخلیه دانه های روغنی 
و روغن خام را نمی دهد بنابراین وقتی کشتی به  بندر 
ما نزدیک می شود، فروشنده یا پولش را یا تضمین 

پولش را می خواهد.«
 وی در مورد اینکه این مشکل کی برطرف خواهد 
مشکل  با  ارز  تخصیص  »گاهی  داشت:  اظهار  شد، 
بانک مرکزی  به  ارتباط  این قضیه  مواجه می شود و 
با توجه به منابعی که در اختیار  بانک مرکزی  دارد. 
دارد، تخصیص ارز را انجام می دهد. قطعا اولویت بانک 
مرکزی غذا و داروست.«به گفته دکتر عزیزی، ممکن 
است چند روزی روغن در بازار کم و زیاد شود ولی 
با پیگیری انجمن روغن و روغن کشی این مشکل به 

زودی برطرف خواهد شد.
دوباره  روغن  آینده  روز  چند  تا  می رسد  نظر  به 
با توجه به  بازار توزیع شود ولی معلوم نیست  در 
تغییر  میزان  قیمت روغن چه  ارز،  قیمت  نوسانات 

خواهد کرد؟!

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

روغن کمیاب، قرار است گران شود؟
اقتصادی  بحران های 
تحریمی  و  کرونایی 
همچنان ادامه دارد و هر بار 
نوبت یک بخش از مایحتاج 
ضروری مردم است که دچار نابسامانی شود. 
از ابتدای شرایط کرونایی بارها قیمت مواد 
غذایی روزانه مردم مانند شیر و لبنیات گران 
شد و به نظر می رسد با نوسانات نرخ ارز باز 
هم گران تر شود اما این بار نوبت روغن شده و 
در ظرف یکی- دو هفته گذشته، فروشگاه ها و 
سوپرمارکت ها، جنس روغن شان جور نیست. 
این درحالی است که روغن هم مثل بسیاری 
از مواد غذایی، مواد اولیه اش از خارج از 
کشور تامین می شود و با توجه به مشکالتی 
که نوسانات نرخ ارز ایجاد کرده، تامین مواد 
اولیه با اختالل مواجه شده است. در این بین 
برخی هم از ترس اینکه روغن مورد نیازشان 
را نتوانند پیدا کنند، هر چه توانستند روغن در 
خانه انبار کردند اما این مشکل تا چه زمانی 
ادامه خواهد داشت و آیا این کمیابی باز هم 
به گرانی روغن ختم می شود؟ آیا مواد اولیه در 
گمرک منتظر اعالم نرخ جدید ارز و ترخیص 
است؟!اینها پرسش هایی هستند که در صفحه 
»دیده بان تغذیه« این هفته به آنها پرداخته ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

گاهی تخصیص ارز با مشکل 
مواجه می شود و این قضیه 

ارتباط به بانک مرکزی 
دارد. بانک مرکزی با توجه 

به منابعی که در اختیار دارد، تخصیص 
ارز را انجام می دهد و قطعا اولویت بانک 

مرکزی غذا و دارو است. ممکن است چند 
روزی روغن در بازار کم و زیاد شود ولی 
با پیگیری انجمن روغن و روغن کشی این 

مشکل به زودی برطرف خواهدشد

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهفتادودو   هفده آبان نودونه8

برای در امان ماندن از کرونا در میادین میوه و تره بار به این 
توصیه ها توجه کنید: 

بیماری  )مانند  زمینه ای  بیماری  که  در صورتی   
بیماری های  دیابت،  فشارخون،  قلبی-عروقی، 
)شیمی درمانی،  ایمنی  نقص  یا  و...(  تنفسی 
پیوند اعضا و...( دارید حتی المقدور از رفتن به 

خرید خودداری کنید.
 هنگام داشتن عالیم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، 

گلودرد یا تنگی نفس از رفتن به خرید بپرهیزید.
حتما  منزل  به  بازگشت  تا  منزل  از  خروج  لحظه  از   

ماسک بزنید.
  هنگام خرید حتما از ماسک و دستکش استفاده کنید.

 فاصله یک یا دو متر را در صف ها و مسیرهای ورود و 
خروج مراکز خرید، رعایت کنید.

 از حضور و توقف در محل های شلوغ و پرازدحام در 
مراکز خرید، اجتناب کنید.

 از مراکزی که تهویه مناسب دارند و هوای تازه در جریان 
است، خرید کنید.

 قبل از استفاده از چرخ دستی های مورد استفاده در میادین 
میوه و تره بار و مراکز خرید اطمینان حاصل شود که گندزدایی 

شده باشد.
 در صورت مشاهده شاغالن در میادین میوه و تره بار و 
مراکز خرید که عالیم سرماخوردگی مانند سرفه یا سایر 

عالیم تنفسی دارند، به مدیریت اطالع دهید.
 توجه کنید شاغالن در میادین میوه و تره بار و مراکز 
خرید از وسایل محافظت فردی مانند ماسک، دستکش و... 

استفاده کرده باشند.
 هنگام سرفه و عطسه، دهان و بینی خود را بپوشانید و 
دستمال استفاده شده را بالفاصله در سطل زباله دردار بیندازید. 
در صورتیکه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج 

موقع سرفه و عطسه استفاده کنید.
 هنگام خرید از دست زدن به چشم، دهان و بینی خودداری 

کنید.
 برای جلوگیری از آلودگی هنگام خرید از دستکش یکبار 
مصرف استفاده کنید و پس از پرداخت وجه به صندوقدار، 

دستکش را در سطل زباله دردار بیندازید
 از آبخوری یا آب سردکن در مراکز خرید و میادین میوه 

و تره بار استفاده نکنید.

 استعمال 
در  دخانیات 

سربسته  محیط های 
و مراکز خرید ممنوع است.

به  را  خشکبار  و  آجیل   
صورت بسته بندی شده و دارای مجوز خرید کنید.

 از خرید آجیل و خشکبار به صورت فله ای که بدون 
پوشش محافظتی و قابل رویت است، بپرهیزید.

 از فراورده های گوشتی )مرغ، انواع گوشت دام، ماهی 
قانونی  مجوز  دارای  و  بستهبندی  صورت  به  طیور(  و 

خرید کنید.
 گوشت مرغ، گوسفند و گاو را به صورت کامل و بسته بندی 
خریداری کرده و در صورت لزوم و نیاز به خرید به صورت 

قطعه بندی، از محصوالت دارای پروانه استفاده کنید.
با رعایت  باید در حضور فرد و   چرخ کردن گوشت 

بهداشت فردی و بهداشت تجهیزات انجام شود.
 در صورت استفاده از سرویس های بهداشتی در میادین 
میوه و تره بار، ضدعفونی و شستشوی دستها را فراموش نکنید.

 از پرداخت وجه نقد خودداری کنید و پرداخت تان 
یا  اپها  از  با استفاده  یا  را ترجیحا به صورت آنالین 

کارتخوان، صرفا خودتان انجام دهید.
 برای اعالم و گزارش عدم رعایت نکات بهداشتی در 

مراکز خرید و میادین میوه و تره بار با شماره تلفن 190 »سامانه 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  شکایات  پاسخگویی 

پزشکی« تماس بگیرید.
منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برای پیشگیری از ابتال به کرونا در نانوایی این توصیه ها را 
جدی بگیرید: 

 لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما ماسک بزنید.
 در صورتی که بیماری زمینه ای )مانند بیماری قلبی-
عروقی، فشارخون، دیابت، بیماری های تنفسی و...( یا نقص 
ایمنی )شیمی درمانی، پیوند اعضا و...( داریم حتی المقدور 

از رفتن به نانوایی خودداری کنیم.
 هنگام داشتن عالیم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، گلودرد 

یا تنگی نفس از رفتن به نانوایی خودداری کنید.
 در صورت مواجهه با فردی از کارکنان نانوایی که عالیم 
به  دارد،  تنفسی  عالیم  سایر  یا  سرفه  مانند  سرماخوردگی 

متصدی و مدیریت آنجا اطالع دهید.
 مواجهه چهره به چهره با کارکنان نانوایی را کاهش دهید.

 از ورود داخل نانوایی خودداری کنید. مگر آنکه نانوایی 
فضایی با احتساب رعایت فاصله یک متر حداکثر برای 5 

نفر را داشته باشد.
 در صف نانوایی فاصله حداقل یک متر را رعایت کنید 
و در صورت وجود خط کشی، در نقاط و محل-های تعیین 

شده بایستید.
 هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی خود را بپوشانید و 

استفاده  شده را بالفاصله در سطل زباله دردار دستمال 
بیندازید. در صورتیکه دستمال 
قسمت  از  نداشت  وجود 
هنگام  آرنج  داخلی 
عطسه  و  سرفه 
استفاده کنید.

تازه  هوای  و  داشته  مناسب  تهویه  نانوایی  کنید  توجه   
در جریان باشد. )به عنوان مثال استفاده از تهویه طبیعی با 

بازکردن در و پنجره ها و تعویض مرتب هوا(
 استعمال دخانیات در محیط نانوایی ممنوع است.

 توجه کنید کارگران در نانوایی مجهز به وسایل حفاظت 
فردی مانند دستکش، ماسک و لباس کار مناسب باشند.

 از نانوا خواهش کنید نان ها را با انبر روی سفره/ پارچه 
قرار دهد.

 از آبخوری یا آب سردکن در محیط نانوایی استفاده نکنید.
صنفی  واحد  در  محلی  و  فانتزی  نان های  کنید  توجه   

به صورت کامل با روکش قابل رویت پوشیده شده باشد.
 متصدی، مدیر یا مالک نانوایی موظف است یک جعبه 
دستمال کاغذی به منظور استفاده شاغالن و مشتریان کنار 

دستگاه کارت خوان محل صنفی قرار دهد.
آلوده شده  اگر دست هایتان  نان،  به  از دست زدن  قبل   

است از یک ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.
 اجازه ندهید نان در نانوایی خنک شود. بهتر است نان 
را داغ داغ در سفره یا پارچه نان قرار داده و ببندید. اگرچه 
سالمت  حفظ  برای  روش  این  اما  می شود  نرم  کمی  نان 

مهم تر است.
 از چاقو، کاتر، برس و سایر وسایل مشترک در نانوایی 

نکنید. استفاده 
 سفره یا پارچه نان تان را روی پیشخوان و میز نانوایی 

قرار ندهید.
پرداخت تان  و  کنید  خودداری  نقد  وجه  پرداخت  از   
کارتخوان  یا  اپها  از  استفاده  یا  آنالین  به صورت  ترجیحا 

باشد و صرفا خودتان انجام دهید.
بشویید  را  دست هایتان  اول  خانه،  به  ورود  محض  به   
یا  سفره  پشت  کنید  دقت  البته  بروید.  نان ها  سراغ  سپس 
پارچه نان به نان نخورد و بعد از هر بار نانوایی رفتن، سفره 

یا پارچه نان تان را بشویید.
 تنها راه اطمینان از آلوده نبودن نان حرارت دادن مجدد 

آن در منزل قبل از مصرف است.
 نان های کارخانه ای بدون دخالت دست تولید و بسته بندی 
می شوند اما برای اطمینان بعد از خرید، کیسه روی آن را 
بشویید و نان را قبل از مصرف در فر، تابه گرم، مایکروفر 

یا توستر حرارت دهید.
 برای اعالم و گزارش عدم رعایت نکات بهداشتی در 
نانوایی ها با شماره تلفن 190 »سامانه پاسخگویی به شکایات 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی« تماس بگیرید.
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