تولیــدات دانــه روغنــی طــی ایــن ســالها
نوســانهای زیــادی داشــته و در برخــی ســالها
بســیار خــوب و برخــی ســالها بســیار بــد بــوده
و دلیــل دقیــق آن هنــوز روشــن نشــده اســت،
اگــر میشــد کــه از تجربــه دوران شــکوفایی
تولیــد بــرای دیگــر ســالها هــم اســتفاده کــرد
میتوانســتیم ایــن گــره کــور را بــاز کنیــم.
در ســال  97تولیــد دانههــای روغنــی بــه 431
هــزار تــن رســیده بــود ولــی بــا شــروع تخصیــص
ارز  4200تومانــی بــه واردات روغــن عمـ ً
ـا برنامــه
وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای خودکفایــی 70
درصــدی در تولیــد دانههــای روغنــی بــه حاشــیه
رفــت بــه طــوری کــه در ســه ســال اخیــر میــزان
تولیــد ایــن محصــول بــه  291هــزار تــن رســید.
از طــرف دیگــر بــر اســاس آمــار وزارت جهــاد
کشــاورزی ،تولیــد دانههــای روغنــی از ســال
 ۸۳بــه مــدت ســه ســال رونــد افزایشــی داشــته
اســت ،بــه طــوری کــه در ســال  ۸۶مجمــوع پنــج
محصــول آفتابگــردان ،ســویا ،کلــزا ،پنبــه دانــه و
گلرنــگ بــه  ۷۱۶هــزار تــن رســید؛ امــا چــرا تولیــد
دانههــای روغنــی در ســالهای اخیــر بیــش از ۵۰
درصــد کاهــش یافتــه اســت؟
در ایــن بــاره ســید جــواد ســاداتینژاد ،وزیــر
جهــاد کشــاورزی در گفتوگــو بــا «ایــران» دربــاره
دلیــل عــدم تحقــق برنامههــای خودکفایــی دانــه
روغنــی در کشــور میگویــد :اینکــه چــرا طــرح
دانههــای روغنــی در کشــور مــا شکســت خــورد
تنهــا بــه علــت وجــود ارز  4200تومانــی بــود ،یعنی
ایــن هــم فســاد دارد و هــم رانــت دارد و هــم
تولیــد داخــل را از بیــن میبــرد.
از نظــر ســاداتینژاد ارز  4200تومانــی چنــان
جذابیتــی بــرای واردکننــدگان داشــت کــه آنهــا
بــازار داخــل را پــر میکردنــد و کشــاورزان در ایــن
رقابــت نابرابــر پیشــاپیش شکســت خــورده بودند
و بــه همیــن دلیــل بــود کــه همــه تــاش بخــش
کشــاورزی بــرای تحقــق حتــی  10درصــد کاهــش
وابســتگی هــم بــه نتیجــه نرســید در حالــی کــه
ایــن وزارتخانــه برنامههــای کاهــش وابســتگی را
چنــد بــار تدویــن کــرده بــود.
همچنیــن علیرضــا مهاجــر ،معــاون امــور
زراعــی وزارت جهــاد کشــاورزی کــه پیــش از ایــن
مجــری طــرح تولیــد دانــه روغنــی در کشــور بــود
نیــز بــر محدودیتهــای ارز  4200تومانــی تأکیــد
میکنــد و میگویــد :متأســفانه در آن ســالها
بــه علــت واردات بیرویــه و اختــاف قیمــت ارز
آزاد و ارز دولتــی در آن زمــان ،امــکان ادامــه طــرح
خودکفایــی میســر نشــد.
وزارت جهــاد کشــاورزی برنامـهای را بــرای تحقــق
 50درصــدی خودکفایــی تدویــن کــرده بــود امــا
هیــچ موفقیتــی در ایــن زمینــه حاصــل نشــد،
بــه طــوری کــه مهاجــر در ایــن زمینــه میگویــد:
بــا تغییــر سیاســتهای ارزی و حمایتــی از
تولیدکننــدگان ،تولیــد ایــن محصــول راهبــردی بــا
مشــکل مواجــه شــد بــه طــوری کــه کشــاورزان
هــم در ســالیان اخیــر رغبتــی بــرای کشــت ایــن
محصــول نداشــتند.
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واردات افسارگسیخته روغن
در ســال گذشــته حــدود  4.3میلیــون تــن
دانههــای روغنــی و روغــن خوراکــی بــه ارزش
بیــش از  4.4میلیــارد دالر وارد کشــور شــده بــود
کــه ســهم دانههــای روغنــی  2.3میلیــون تــن بــه
ارزش  1.6میلیــارد دالر بــوده اســت.
بررســی وضعیــت واردات کاالی اساســی در ســه
ماهــه ابتدایــی امســال نشــان میدهــد کــه در
مجمــوع حــدود یــک میلیــون تــن بــه ارزش بیش
از یــک میلیــارد دالر انــواع روغــن و دانههــای

روغنــی وارد ایــران شــده کــه از ایــن میــزان 644.1
هــزار تــن بــه ارزش  503.7میلیــون دالر بــه انــواع
دانههــای روغنــی و  295.9هــزار تــن بــه ارزش
حــدود  510میلیــون دالر بــرای روغنهــای خوراکــی
نیمــه جامــد ،مایــع و خــام بــوده اســت.
آمــار تخلیــه کاالهــای اساســی در گمــرک تــا
پایــان تیرمــاه ســالجاری نیــز نشــان میدهــد
بیــش از  336هــزار تــن روغــن تاکنــون در بنــادر
کشــور ترخیــص و بــه بــازار داخــل ارســال شــده
اســت.
طــی ســالیان گذشــته بــا تخصیــص ارز 4200
تومانــی ،واردات روغــن خــام بــه کشــور بــا
افزایــش سرســامآوری روبــه رو شــده اســت کــه
بخــش زیــادی از آن بهصــورت قاچــاق روانــه
کشــورهای همســایه میشــد .از طــرف دیگــر
کشــورهای مختلــف بــه جــای واردات روغــن
خــام بــه ســمت واردات دانههــای روغنــی
گرایــش دارنــد تــا بــا اســتفاده از کارخانجــات
روغــن کشــی خــود عالوهبــر کاهــش خــروج

ارز بــه اشــتغالزایی در کشورشــان کمــک کــرده
باشــند.
در حــال حاضــر  25کارخانــه روغــن کشــی بــا
ظرفیــت پنــج میلیــون و  400هــزار تــن در ســال و
همچنیــن  58کارخانــه تصفیــه روغــن بــا ظرفیــت
پنــج میلیــون و  800هــزار تــن تولیــد در کشــور
فعــال اســت .بــا ایــن حــال طــی ســالهای
گذشــته بهدلیــل واردات روغــن خــام  10کارخانــه
روغــن کشــی تــا مــرز تعطیلــی نیــز رفتهانــد و بــا
توجــه بــه سیاسـتهای دولــت ســیزدهم از جملــه
افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی دانههــای روغنــی و
واردات دانههــای روغنــی بــه جــای روغــن خــام
انتظــار مــیرود ایــن واحدهــای تولیــدی دوبــاره
شــروع بــه فعالیــت کننــد.
میــزان مصــرف روغــن در کشــور قبــل از
تخصیــص ارز  4200تومانــی کمتــر از 1.5میلیــون
تــن بــوده امــا بعــد از تخصیــص ارز  4200تومانــی
افزایــش یافتــه بــه طــور متوســط  2 ،2میلیــون تن
روغــن در کشــور تولیــد و توزیــع شــده اســت.

