میلیــون و  360هــزار تــن روغــن خانــوار و
 869هــزار تــن روغــن صنــف و صنعــت بــوده
ولــی بــه نظــر میرســد بــا ایــن میــزان تولیــد
روغــن بایــد کشــورمان در ایــن زمینــه دچــار
هیــچ گونــه کمبــودی نمیشــد ایــن در حالــی
اســت کــه مصــرف متوســط ســاالنه روغــن
کشــور  1.5میلیــون تــن تــا  1.7میلیــون تــن
بــود.
بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه ســهم گســترده
اوکرایــن و روســیه از تأمیــن روغــن جهــان و
جنــگ بیــن ایــن دو کشــور اخیــراً کمبــود ایــن
محصــول در سراســر جهــان مــردم را دچــار
مشــکالتی کــرده اســت بــه همیــن منظــور
کشــورهای مختلــف از جملــه کشــورهای
همســایه نیــز بــا ایــن بحــران دســت و پنجــه
نــرم میکننــد .بنابرایــن ،ایــن نابســامانی
بــازار جهانــی مــواد غذایــی منجــر بــه ایــن
شــده کــه بســیاری از کشــورها نســبت بــه
جمــعآوری ذخایــر احتیاطــی و ممنوعیــت
صــادرات روی آورنــد تــا بتواننــد ایــن بحــران
جهانــی را پشــت ســر بگذارنــد.
تخصیــص ارز  4200تومانــی بــه ایــن محصول
ســبب شــد کــه تفــاوت چشــمگیر و معنــاداری
بیــن قیمــت روغــن در کشــور بــا بــازار
کشــورهای همســایه ایجــاد شــود ،از ایــنرو
از اواخــر ســال گذشــته تــا اواخــر اردیبهشــت
مــاه ســالجاری قاچــاق روغــن از مرزهــای
ً
خصوصــا اســتانهای
مختلــف کشــورمان
سیســتان و بلوچســتان ،کرمــان ،خراســان
رضــوی ،خوزســتان ،هرمــزگان و آذربایجــان
شــرقی بــا افزایــش محسوســی روبــه رو شــده
اســت بــه طــوری کــه طبــق گفتــه خانــدوزی،
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ارســال روغــن
بــه سیســتان و بلوچســتان  5برابــر شــده
کــه علــت اصلــی ایــن امــر بــه قاچــاق ایــن
محصــول برمــی گــردد.
طــی ســالیان اخیــر بارهــا شــاهد کمبــود و
نابســامانی شــدید عرضــه و توزیــع روغــن در
بــازار کشــور بــوده ایــم ،ایــن در حالــی اســت
کــه از ســال  1397تــا  20اردیبهشــت ســالجاری
همــواره ارز  4200تومانــی بــه میــزان کافــی بــه
ایــن کاالی اساســی اختصــاص مییافــت امــا
نــه تنهــا بــازار ایــن محصــول آرام نمیشــد
بلکــه صفهــای عریــض و طویلــی در سراســر
کشــور بــرای خریــد روغــن تشــکیل میشــد.
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ترخیص روغن از گمرک کشور
بــا ایــن حــال دولــت بــرای مقابلــه بــا گرانی
و تنظیــم بــازار اقــدام بــه واردات  700هــزار تــن
روغــن کــرد کــه بــه همیــن دلیــل آرامــش در
بــازار روغــن حکمفرمــا شــد.
در همیــن خصــوص ســید روحاللــه لطیفــی،
ســخنگوی گمــرک در گفتوگــو بــا «ایــران»
گفــت :خوشــبختانه بــا تــاش گمــرک و ورود
مقــام قضایــی ،ترخیــص روغــن از بنــادر کشــور
از جملــه بنــدر امــام خمینــی ،بنــدر انزلــی و
بندرامیرآبــاد صــورت گرفــت.
از طــرف دیگــر خلیلــی ،رئیــس هیــأت مدیره
انجمــن صنایــع روغــن نباتــی میگویــد :بــا
توجــه بــه شــرایط حاکــم اقتصــادی ،افزایــش
قیمتهــای جهانــی روغــن خــام و از ســوی
دیگــر سیاســت تخصیــص ارز روغــن خــام
نشــان میدهــد کــه بخــش خصوصــی بــه
تنهایــی و بــدون همــکاری دولــت نمیتوانــد
ایفــای نقــش کنــد ،امــا بــا وجــود ایــن از
ابتــدای ســال تاکنــون حــدود  80هزارتــن
روغــن خــام توســط بخــش خصوصــی تأمیــن

و وارد چرخــه تولیــد شــده اســت.
فــروش مــدت دار کارخانجــات روغــن پــس از
ســه ســال
مانــی جمشــیدی ،کارشــناس صنایــع غذایــی
در گفتوگــو بــا «ایــران» اظهــار کــرد :آمــار
تولیــد روغــن در اردیبهشــت مــاه ســالجاری
نشــان میدهــد کــه  35درصــد تولیــد روغــن
کاســته شــده کــه ایــن امــر ناشــی از کاهــش
 40درصــدی تقاضــای روغــن در کشــور بــوده
اســت.
وی افــزود :پــس از اصــاح ارز ترجیحــی و
مردمیســازی یارانههــا ،تقاضــای کاذب در
بــازار روغــن از بیــن رفــت و میــزان تقاضــا در
وضعیــت فعلــی بســیار منطقــی شــده اســت.
کارشــناس صنایــع غذایــی تصریــح کــرد:
نیــاز مصرفــی روغــن نباتــی در کشــورمان
ســاالنه بیــن  1.5تــا  2میلیــون تــن بــوده ،ایــن
در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته تولیــد
ایــن محصــول بــه بیــش از دو میلیــون تــن
رســید و در فصــل زمســتان نیــز کشــورمان در
برخــی محصــوالت بــا مشــکل کمبــود روغــن
مواجــه بــود.
جمشــیدی خاطرنشــان کــرد :پــس از ســه
ســال فــروش مــدت دار روغــن نباتــی و
فــروش کمتــر از قیمــت مصــوب کارخانجــات
در بــازار شــروع شــده اســت ،در حالــی کــه در
گذشــته ایــن کارخانجــات بهصــورت نقــد یــا
پیــش فــروش محصــوالت خــود را بــه بــازار

عرضــه میکردنــد.
وی گفــت :هیــچ کمبــودی در بــازار روغــن
نباتــی وجــود نــدارد و ایــن بــازار بــه آرامــش
کامــل رســیده اســت و برخــی از اقــام روغــن
بــه زیــر قیمــت مصــوب آنهــا بــه فــروش
میرســد ،از طــرف دیگــر میــزان احتــکار
خانگــی و خــروج غیرقانونــی روغــن از کشــور
نیــز بشــدت کاهــش یافتــه اســت.
کاهش  40درصدی تقاضای مصرف روغن
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی فــرآوری روغــن
و دانههــای روغنــی نیــز در ایــن بــاره اظهــار
داشــت :پــس از اصــاح ارز ترجیحــی ،میــزان
تقاضــا بــرای خریــد روغــن حــدود  30تــا
 40درصــد کاهــش پیــدا میکنــد ،در حــال
حاضــر مصــرف کننــدگان از ذخایــر خانگــی
اســتفاده میکننــد کــه از ایـنرو ممکــن اســت
تــا  2مــاه بــرای تأمیــن نیــاز بــه بــازار مراجعــه
نکننــد.

علیرضــا شــرفی مدیرعامــل شــرکت تعاونــی
فــرآوری روغــن و دانههــای روغنــی بــا بیــان
اینکــه در بحــث تأمیــن روغــن چالشــی
نداریــم ،گفــت :فروشــگاههای زنجیــرهای و
واحدهــای صنفــی مملــو از روغــن هســتند
و برخــی مشــاهدات میدانــی حاکــی از ایــن
مهــم اســت کــه از طــرف عرضهکننــدگان بــرای
فــروش ایــن محصــول تخفیفهایــی بــرای
خریــداران در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا اشــاره بــه لــزوم
مصــرف روغــن بــه میــزان نیــاز ،افــزود:
مصــرف ســرانه روغــن بــا احتســاب روغــن
مصــرف شــده در کیــک و کلوچــه حــدود 18.5
کیلــو اســت.
مصرف روغن بهینه شده است
همچنیــن در ایــن رابطــه منصــور عالیپــور
رئیــس اتحادیــه سراســری فروشــگاههای
زنجیــرهای بــا بیــان اینکــه مصــرف روغــن
در کشــور بهینــه شــده اســت ،افــزود :تولیــد
روغــن رونــد متعادلــی را بــه خــود گرفتــه و بــه
عبــارت دیگــر میتــوان گفــت میــزان تولیــد از
مصــرف پیشــی گرفتــه اســت.
بــه گفتــه وی ،عرضــه روغــن بــه میــزان
نیــاز صــورت میگیــرد و چالشــی پیــش روی
کارخانههــای تولیــدی وجــود نــدارد .ایــن
فعــال صنفــی ادامــه داد :بعــد از اصــاح نظــام
یارانــهای و تغییــر قیمــت ایــن محصــول،
تــوان خریــد روغــن از ســوی مصرفکننــدگان

تقلیــل پیــدا کــرد کــه از ای ـنرو میــزان تقاضــا
بــرای خریــد آن کاهشــی شــد.
کاهــش قیمــت برنــج بــا لغــو ممنوعیــت
واردات
بعــد از افزایــش تولیــد ،دومیــن اقدامــی کــه
دولــت بــرای کاهــش قیمت برنــج انجــام داده
ادامــه واردات برنــج حتــی در فصــل برداشــت
اســت .همــه ســاله طبــق مصوبــهای کــه
وجــود داشــت واردات برنــج در  4مــاه منتهــی
بــه آبــان کــه همزمــان بــا فصــل برداشــت
برنــج و عرضــه محصــول داخلــی بــه بــازار بــود
واردات انجــام نمیشــد کــه ایــن کار بــا هــدف
حمایــت از کشــاورزان داخــل بــود امــا امســال
ایــن مصوبــه لغــو شــده و واردات برنــج ادامــه
مییابــد.
در اینبــاره مســیح کشــاورز ،دبیــر انجمــن
واردکننــدگان برنــج ،در گفتوگــو بــا «ایــران»
از لغــو ممنوعیــت واردات برنــج طبــق تصمیــم

