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 ادامه از صفحه 15 
ناامنی غذایی در دهک های پایین درآمدی

زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت هم درباره بروز ناامنی غذایی در 
بحران کرونا می گوید: »متاسفانه شیوع کرونا تبعات 
اقتصادی ایجاد کرده و با کاهش درآمدها و افزایش 
قیمت مواد غذایی، دهک های پایین درآمدی ممکن 

است دچار ناامنی غذایی شوند.«
وی می افزاید: »این موضوع به شکل سوءتغذیه در 
کودکان زیر پنج سال یا مادران باردار بروز پیدا می کند. 
همچنین این موضوع می تواند به شکل بیماری های 
غیرواگیر مرتبط با تغذیه خود را نشان بدهد. زیرا 
وقتی امنیت غذایی برقرار نباشد، افراد جامعه به جز 
سوءتغذیه، دچار اضافه وزن و چاقی و بیماری های 
قلبی و عروقی خواهند شد.« عبداللهی همچنین 
خبر از کاهش مصرف میوه و سبزی به دلیل ترس 
از ابتال به کرونا و نااطمینانی درباره نحوه صحیح 

ضدعفونی این اقالم می دهد.

تغییر ترکیب سبد مصرفی خانوار
فاطمه پاسبان، عضو هیئت علمی مؤسسه برنامه ریزی 
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی هم در پاسخ به 
این سوال که کرونا چگونه امنیت غذایی کشورها 
را تهدید می کند؟ می گوید: »امنیت غذایی در سه 
بعد دسترسی فیزیکی به غذا، دسترسی اقتصادی 
یا توان خرید و دسترسی به غذای سالم قابل بحث 
است. دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در اثر کاهش 
تولید داخلی و محدودیت واردات، ممکن است با 
موانعی روبه رو شود. بنابراین الزم است تا تحلیل 
و بررسی درباره میزان احتمالی این کمبودها و 

راهکارهای مقابله با آن انجام شود.«
وی می افزاید: »دسترسی اقتصادی و توان اقتصادی 
برای خرید غذایی باید توسط مردم امکان پذیر باشد. 
با این حال، با توجه به تعطیلی کسب و کارها، 
شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم و ممکن 
است امنیت غذایی جامعه از این مسیر دچار تهدید 
شود. بنابراین الزم است برای گروهی که نمی توانند 
سبد غذایی خود را در شرایط فعلی تأمین کنند، 

امنیت  بعد  اندیشیده شود. سومین  راهکارهایی 
غذایی، تأمین غذای سالم است که هم اکنون به 
دغدغه تمام مصرف کنندگان تبدیل شده است. باید 
اطمینان حاصل شود در تهیه انواع مواد غذایی که چه 
به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده مصرف 

می شوند، توصیه های بهداشتی رعایت می شود.«
پاسبان با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به عنوان 
بازوی اصلی تامین امنیت غذایی در بحران کرونا 
زیان های شدیده خورده است، به ایرنا می گوید: 
»اگر از جنبه تولید بخش کشاورزی موضوع را 
تحلیل کنیم چند اتفاق رخ داده که این بخش را 
متأثر کرده  و در آینده نیز این تأثیر بیشتر می شود. 
نخست اینکه به دلیل محدودیت های جابه جایی و 
قرنطینه، دسترسی به بازار محصوالت کشاورزی 
کاهش پیدا کرده و در نتیجه امکان انتقال بخشی از 
تولیدات به بازار از بین رفته است. در رابطه با آن 
بخش از محصوالت کشاورزی که فسادپذیر هستند 
هم تولیداتی که امکان عرضه به بازار را نیافتند به 
ضایعات تبدیل  شدند. این موضوع به خصوص در 
زمینه تولیدات کشاورزان خرده پا که در بازارهای 
محلی و منطقه  ای تولیداتشان را به فروش می رسانند 
بیشتر به چشم می خورد. عالوه بر این محدودیت های 
جابه جایی و تحرک کمتر، تولیدکنندگان را با مسئله 

تأمین نهاده های تولید و دسترسی فیزیکی و اقتصادی 
به آنها نیز مواجه کرده  است.«

وی می افزاید:: »مسئله دوم مربوط به طرف تقاضاست. 
اگر بخش تقاضای محصوالت کشاورزی را در نظر 
بگیریم، با توجه به کاهش سطح درآمد به دلیل 
تعطیلی کسب وکارها و مشاغل، مشاهده می شود 

که تقاضای محصوالت کشاورزی نیز کاهش پیدا 
کرده و در نتیجه قیمت برخی از محصوالت در 
بازار هم کاهش داشته است. این کاهش قیمت ها 
در واقع به دلیل کاهش قدرت خرید واقعی رخ داده 
است. از طرف دیگر با توجه به محدودیت و ثابت 
بودن درآمدها، اقالم دیگری که در حال حاضر بیشتر 
مورد نیازند مانند اقالم بهداشتی، در سبد خانوار 
جایگزین شده اند و به نوعی شاهد تغییر در الگوی 

مصرف و ترکیب سبد مصرفی خانوار هستیم.«
پاسبان معتقد است: »این موضوع نقش اصلی در 
کاهش تقاضای برای برخی محصوالت کشاورزی 
داشته است. البته توجه به این نکته ضرورت دارد 
که امکان خرید برخی محصوالت کشاورزی مانند 

گوشت، برنج و حبوبات به دلیل قیمت باال برای 
خانوارهای با درآمد متوسط و کم فراهم نیست و 
به عبارتی دسترسی فیزیکی به این اقالم وجود دارد، 
اما دسترسی و توانایی اقتصادی برای خرید نیست؛ 
بنابراین این نکته باید مورد توجه مسئوالن باشد که 
موجودیت این کاالها در بازار به معنی تأمین نیاز 
مصرف کنندگان نیست؛ بلکه به دلیل نبود قدرت 
خرید واقعی است. حذف این اقالم از سبد غذای 
خانوار، به معنای شیوع ناامنی غذایی در کشور است.«
تقاضای  از  دیگری  »بخش  می دهد:  ادامه  وی 
محصوالت کشاورزی از طرف برخی کسب وکارها 
اتفاق می افتد مانند رستوران ها، هتل ها و اماکن 
گردشگری که تعطیلی آنها موجب شده هم بخشی 
از تقاضا برای محصوالت کشاورزی کم شود و هم  
بخشی از تأمین مالی تولیدکنندگان مواد غذایی که با 
بستن قرارداد و دریافت پیش پرداخت و روش های 
مشابه انجام می شد، دچار چالش شود و به طور خاص 
در تأمین سرمایه در گردش با مانع مواجه شوند.«

ناتوانی کانال های سنتی توزیع در برابر کرونا
اقتصاد  برنامه ریزی  عضو هیئت علمی مؤسسه 
کشاورزی و توسعه روستایی در ادامه می گوید: 
بازار محصوالت کشاورزی  »مسئله سوم بحث 
است. در مورد بازار محصوالت کشاورزی باید 
توجه داشت کانال های توزیع و بازاریابی محصوالت 
کشاورزی در کشور ما چندان کارآمد نیستند و بیشتر 
به روش های سنتی انجام می شوند. این روش های 
سنتی به دلیل تعطیلی های اخیر، با مشکالتی مواجه 
شدند که الزم است از طریق کانال های جدید و نیز 
روش های نوین بازاریابی و فروش محصوالت تا 

حدودی به حل این مشکالت کمک کرد.«
پاسبان در تشریح راهکار برون رفت از شرایط فعلی، 
اظهار می کند: »در شرایط فعلی توصیه می شود با 
استفاده از آمار و اطالعات دقیق و روش های تحلیلی 
جدید، سنجش و ارزیابی انجام شود و نقشه راهی 
تنظیم شود تا در افق های زمانی کوتاه مدت برنامه ریزی 
صورت گیرد. اولین گام برای این برنامه ریزی، 
دسترسی به آمار و اطالعات دقیق است تا بتوانیم 
تصویر درستی از شرایط فعلی ترسیم کنیم. اینکه 
در حال حاضر چه اتفاقی در مزرعه و انبار می افتد، 
واحدهای تولیدی با چه مسائلی روبه رو هستند، چه 
کمبودهایی و چه نیازهایی وجود دارد و چه اقداماتی 
باید انجام شود، چه قوانینی باید مصوب شود یا چه 
دستورالعملی ها، پروتکل ها یا سیاست های حمایتی 
مورد نیاز است؛ همگی با رصد و پایش دقیق اطالعات 
تولیدکنندگان، بازار و عوامل فروش و تمامی بازیگران 

زنجیره ارزش و عرضه به دست می آید«
وی تاکید می کند: »حضور تمامی ذی نفعان بخش 
کشاورزی در فرآیند تصمیم سازی ضرورت دارد 
تا مسائلی مانند آنچه بر سر جوجه های یک روزه 
آمد، تکرار نشود. این مسئله نشان می دهد تاکنون 
الگوهای مشارکت ذی نفعان بخش کشاورزی با 
رویکرد زنجیره ارزش کارآمد نبوده اند. از این رو، 
الزم است پنجره ای برای خدمات رسانی و ارتباط 
چندسویه بین بازیگران زنجیره، دولت و حاکمیت 
ایجاد شود تا بر اساس داده ها و اطالعات آن و 
با استفاده از مطالعه و تحقیق و روش های علمی 
بتوان راهکارهای متناسب با شرایط موجود را 
ارائه داد و به بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم 
که این ویروس همه گیر چگونه بر سیستم های 
و  کشاورزان  معیشت  و  غذایی  امنیت  غذایی، 

روستاییان تأثیر می گذارد.

زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت: متاسفانه شیوع 

کرونا تبعات اقتصادی ایجاد 
کرده و با کاهش درآمدها و 
افزایش قیمت مواد غذایی، 

دهک های پایین درآمدی ممکن 
است دچار ناامنی غذایی شوند

فاطمه پاسبان، عضو هیئت علمی 
مؤسسه برنامه ریزی اقتصاد 

کشاورزی و توسعه روستایی: 
با توجه به محدودیت و ثابت 
بودن درآمدها، اقالم دیگری 

که در حال حاضر بیشتر مورد 
نیازند مانند اقالم بهداشتی، در 
سبد خانوار جایگزین شده اند و 
به نوعی شاهد تغییر در الگوی 
مصرف و ترکیب سبد مصرفی 

خانوار هستیم


