اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻬﺎی ﺑﺤﺮان روﻏﻦ
را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻟﯿﺴﯽ ﺳﺘﯿﺎﻧﺎ در اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺣﺪود  ۳ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﻪ
اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺠﺎرت ﭼﯿﭙﺲ ﻣﻮز ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺑﻊ
روﻏﻦ ﭘﺨﺖوﭘﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻣﺎهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی روﻏﻦ آﺷﭙﺰی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﻏﻼت و ﺗﺨﻤﻪ
آﻓﺘـﺎﺑﮕﺮدان ﺑـﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪ ،ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮخﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺘﯿﺎﻧﺎ از ﻓﺮوش ﻣﯿﺎن
) ۷۱.۵۰دﻻر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر(
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
دارﯾﻢ؟.

وﻋﺪه زرد ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺧﻮد روزاﻧﻪ  ۷۵۰ﻫﺰار روﭘﯿﻪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ روﻏﻦ آﺷﭙﺰی ﺑﺮای
ﺑﺮای اﺣﺘﮑﺎر ﻧﯿﺎز دارم .ﭼﻄﻮر وﻗﺘﯽ اﻧﺪوﻧﺰی
روﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد روﻏﻦ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ

اﻧﺪوﻧﺰی ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ روﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم
آن در داﺧﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﺻﺎدراﺗﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺸﺎر روی روﻏﻦ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در داﺧﻞ ،دوﻟﺖ اﻧﺪوﻧﺰی را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ را ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ و
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه
ﻣﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺣﺪود  ۱۸ﻫﺰار و  ۳۰۰روﭘﯿﻪ در ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻃﺒﻖ دادهﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺪف دوﻟﺖ ﺑﺮای  ۱۴ﻫﺰار روﭘﯿﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﭘﺨﺖوﭘﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻮق داد
و دوﻟﺖ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ در داﺧﻞ اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻧﺪوﻧﺰی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و دوراﻓﺘﺎده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻻ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

