ﻋﺎﻣـﻞ ﮔﺮاﻧـﯽ روﻏـﻦ ﻣﺸﺨـﺺ ﺷـﺪ/
ﻗﺎﭼـﺎق ﺑـﻪ داﻧـﻪ ﻫـﺎی روﻏﻨـﯽ ﻫـﻢ
رﺳﯿﺪ

روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن
و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،در اواﺳﻂ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ در ﻣﻐﺎزه
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻢ
ﻫﺎ ﮐﻤﯿﺎب و ﻗﻔﺴﻪ
ﻣﻐﺎزه داراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ،ﮐﺎﻻ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ از ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻦ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه
و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد روﻏﻦ ﺣﻠﺐ
در ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻐﺎزه داران ،ﺧﺮﯾﺪاران را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ
در ﮐﻨﺎر روﻏﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻ
ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ از روی

ﮐﺎﻻ ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد
ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﯽ و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺑﺮو ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ واردات ارزان ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪ ﻫﺎی
روﻏﻨﯽ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﯾﻦﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در
داﺧﻞ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ واردات ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ارز
دوﻟﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ
ﻗﺮاردادی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
واردات ﮔﻔﺖ :ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ واردات ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﺑﺪ ،واردات ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻻی روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ در دﻧﯿﺎ  ۱۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ۲۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی آن را ﺑﻪ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت زﻣﺎن  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل  ۷۰درﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
در داﺧﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان واردات در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺤﺚ روﻏﻦ ﻧﺪارﯾﻢ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻇﻬﺎراﺗﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد و اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ذﺧﺎﯾﺮ  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد
در اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ واردات
روﻏﻦ ﺧﺎم و داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻼش
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻦ و دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﻣﯽ روﯾﻢ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ
در ﺑﺎزار ،دﻻﯾﻞ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ روﻏﻦ ﺣﻠﺐ و راﻫﮑﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و
ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ:

واردات روﻏﻦ  ۲۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
اﻣﯿﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﯿﺮﺷﮏ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ روزاﻧﻪ ۴
ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اذﻋﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﺗﺎﻣﯿﻦ روﻏﻦ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﮔﻤﺮک ﻣﯿﺰان واردات  ۲۴ﺗﺎ ۲۵
درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واردات و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ
در ﺑﺎزار ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ.
ﺑﯿﺮﺷﮏ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای واردات روﻏﻦ ﺧﺎم ﯾﺎ
داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار
روﻧﺪ آراﻣﺶ ﺑﺎزار ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼﺷﯿﻢ
ﺗﺎ اﯾﻦ آراﻣﺶ در ﺻﻨﻌﺖ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺚ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﯾﺎ
ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻫﻤﺮاه دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮده ،ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ در ﻃﺮح ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اﺻﻼح ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﻃﺮح ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۱۴۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ  ۶۰۰ﻫﺰار
ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﺎم ﺑﺎﯾﺪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮر ﺗﺎ آراﻣﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺮﺷﮏ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل را ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره اﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ
روﻏﻦ ﺣﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺑﺤﺚ روﻏﻦ ﺣﻠﺐ ﻫﻢ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎزار ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

واردات ارزان ﻣـﺎﻧﻌﯽ ﺳـﺪ راه ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ
در داﺧﻞ
ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و اﻋﻼم ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ،ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻧﮕﺎه
دوﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوده در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ
واردات ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه واردات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ واردات روﻏﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد.
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی واردات ارزان ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ
را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺳﺪ راه ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺣﺬف
ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﻏﺒﺖ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﺸﺖ ﻗﺮادادی داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ از واردات ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ،دﯾﮕﺮ واردات
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
داﺧﻞ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

راﻫﮑـﺎر ﺧﻮدﮐﻔـﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﻧـﻪ ﻫـﺎی
روﻏﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﺎورزی اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ
اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ را راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺗﺎزﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد و ﮐﺸﺎورزی را از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎرج
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ و روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و
ﮐﺎر داﻧﻪ روﻏﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮوز ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﻧﺪه و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰ﺳﺎل
از ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ،ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎرﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﯾﻦﻣﺤﺼﻮل
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق
ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﺎورزی آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺟﺮای اﻟﮕﻮی
ﮐﺸﺖ ،ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮاردادی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را از
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻧﻊ آراﻣﺶ ﺑﺎزار/ﻗﯿﻤﺖ  ۶ﺑﺮاﺑﺮی روﻏﻦ آن
ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ
ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﯽ ﺣﺴﻨﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺧﺎﻟﺘﯽ در واردات و ﺗﻮزﯾﻊ روﻏﻦ ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :واردات روﻏﻦ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز و ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ در اﺧﺘﯿﺎر
دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و وﻗﻔﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺳﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﺰرﯾﻖ روﻏﻦ در ﺑﺎزار ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ.
ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ درج
ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روﻏﻦ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ
 ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،روﻏﻦ  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و روﻏﻦ
 ۱۵۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۳۱۰ﺗﺎ  ۳۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﺣﺎل ﺗﺰرﯾﻖ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ واردات روﻏﻦ ﺑﺎ ارز آزاد را
ﺗﻨﻬﺎ راﻫﮑﺎر ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ در ﺑﺎزار اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر

ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮان
دﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ روﻏﻦ را ﺑﺎ ارز آزاد وارد ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮوج
روﻏﻦ از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ روﻏﻦ آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ  ۶ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮی
دارد ،ﭘﺲﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
روﻏﻦ  ۱۵۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ  ۳۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎم ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
روﻏﻦ ﻣﯽ
ﻣﻌﻀﻞ ﺣﻞ

اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ
ﻫﺎی روﻏﻦ ،ﺧﺮﯾﺪاران را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم در ﮐﻨﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

