کافــی ،امــا شــدت تقاضــا در برخــی مناطــق به
حــدی بــود کــه هــر عرضـهای بســرعت پایــان
مییافــت .قفســه کاالهایــی ماننــد روغــن و
ماکارونــی در فروشــگاهها خالــی شــده بــود
و در فروشــگاههایی کــه اقــدام بــه توزیــع
ایــن کاالهــا بــه قیمــت قبــل میکردنــد،
صفهــای طوالنــی وجــود داشــت.
بــا توجــه بــه تقاضــای زیــاد ،فروشــگاهها
اقــدام بــه ســهمیهبندی کــرده و بــه هــر
فــرد ،تعــداد محــدودی روغــن یــا ماکارونــی
میدادنــد .همچنیــن در برخــی شــهرها
نیــز کمبــود مــرغ وجــود داشــت ،برخــی از
مراکــز عرضــه مــرغ در روزهــای پایانــی هفتــه،
تعطیــل بودنــد ،برخــی مراکــز توزیــع نیــز بــا
صفهــای طوالنــی مواجــه بودنــد ،البتــه
برخــی مراکــز عرضــه مــرغ نیــز بهصــورت
عــادی و بــدون صــف اقــدام بــه فــروش مــرغ
بــه مشــتریان میکردنــد .امــا اکنــون ،شــرایط
تغییــر کــرده و آرامــش درحــال بازگشــت بــه
فروشــگاهها و مراکــز توریــع اســت .دربــاره
چرایــی بازگشــت آرامــش بــه بازارهــا و برچیده
شــدن صفهــای مقابــل فروشــگاهها عوامــل

عملکــرد هشــت ماهــه وزارت

جهــاد

کشــاورزی

نشــان

میدهــد بخوبــی توانســته

بــازار محصــوالت کشــاورزی و
کاالهــای اساســی را مدیریــت

کنــد آن هــم در شــرایطی کــه

جنــگ اوکرایــن ســبب افزایــش
سرســام آور قیمــت مــواد غذایی

و کاالهــای اساســی شــده بــود
و از طــرف دیگــر اصــاح ارز

ترجیحــی بــه افزایــش قیمــت

ایــن کاالهــا افــزوده بــود

وزارتخانــه نشــان میدهــد بخوبــی توانســته
بــازار محصــوالت کشــاورزی و کاالهــای
اساســی را مدیریــت کنــد آن هــم در شــرایطی
کــه جنــگ اوکرایــن ســبب افزایش سرســام آور
قیمــت مــواد غذایــی و کاالهای اساســی شــده
بــود و از طــرف دیگــر اصــاح ارز ترجیحــی بــه
افزایــش قیمــت ایــن کاالهــا افــزوده بــود.
بــه طــوری کــه اعــام سیاســتهای
جدیــد توزیــع یارانــه کاالهــای اساســی در
روزهــای آغازیــن و تمایــل برخــی شــهروندان
بــرای خریــد و انباشــت خانگــی ایــن کاالهــا
باعــث افزایــش یکبــاره تقاضــا و خالــی
شــدن فروشــگاهها از اقالمــی ماننــد روغــن،
ماکارونــی و مــرغ شــده بــود.
بــا وجــود اطمینــان خاطــر مســئوالن مبنــی
بــر تولیــد و عرضــه ایــن اقــام بــه میــزان

مختلفــی ســهیم بودنــد کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه کاهــش نگرانــی از کمبــود کاال
و افزایــش عرضــه اقــام اساســی اشــاره کــرد.
خریــد گســترده کاالی مــازاد توســط برخــی
از شــهروندان در روزهــای گذشــته نیــز عامــل
دیگــری بــود کــه خریــد را کاهــش داد.
افزایــش قیمــت کاالهــا نیــز باعــث شــد کــه
انگیــزه خریــد گســترده توســط مشــتریان،
کاهــش یابــد .تمایــل مــردم بــرای خریــد
کاالهــا بــه قیمــت قدیمــی از جملــه دالیــل
شــکلگیری صفهــای خریــد در روزهــای
گذشــته بــود کــه بــا توجــه بــه اتمــام کاالهــای
قدیمــی و عرضــه کاال بــا قیمــت جدیــد ،ایــن
انگیــزه خریــد از بیــن رفــت.
تنظیم بازار روغن با اصالح ارز ترجیحی
هــر چنــد پــس از اجــرای طــرح مردمیســازی
و توزیــع عادالنــه یارانههــا و تغییــر ارز واردات
روغــن خــام ،موانــع مربــوط بــه تخصیــص ارز
واردات روغــن خــام برطــرف شــده اســت امــا
از طرفــی بــا اعمــال قیمتهــای جدیــد عمـ ً
ـا
بــا کاهــش تقاضــا یــا بــه عبارتــی بهتــر بــا
منطقــی شــدن تقاضــا در بــازار مواجــه بودیــم.
ایــن موضوع در ســال گذشــته پاشــنه آشــیل
صنعــت روغــن نباتــی شــده بــود بــه طــوری
کــه نیــاز ســیریناپذیر در بــازار روغــن نباتــی
ناشــی از خــروج غیرقانونــی کاال ،افزایــش
صــادرات محصــوالت غذایــی حــاوی روغــن
نباتــی ،افزایــش مصــرف داخلــی و همچنیــن
انبــارش در بخــش خانگــی و صنــف و صنعــت
حتــی بــا افزایــش چشــمگیر و بیســابقه
تولیــد روغــن نباتــی در ســال گذشــته هــم
پاســخ داده نمیشــد.
بــه طــوری کــه ابتــدای اردیبهشــت مــاه
ســالجاری بــود کــه گرانــی و کمبــود
روغــن در بیشــتر فروشــگاههای بــزرگ و
خــرده فروشــیهای سراســر کشــور باعــث
ســهمیهبندی ایــن کاالی اساســی شــده اســت؛
ایــن امــر در حالــی رخ داده کــه براســاس
آمارهــای موجــود طــی ســال گذشــته ()1400
دو میلیــون و  230هزارتــن انــواع روغــن نباتــی
در کشــور تولیــد و توزیــع شــد کــه نســبت بــه
ســال ماقبــل خــود ( )1399کــه حــدود یــک
میلیــون و  860هــزار تــن بــود نزدیــک 20
درصــد افزایــش را نشــان میدهــد کــه ایــن
رقــم در تاریــخ  80ســاله صنعــت روغــن نباتــی
ایــران بیســابقه بــوده اســت.
هــر چنــد کــه از ایــن میــزان حــدود یــک
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