دﺑﯿـﺮ ﺳـﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿـﻢ ﺑـﺎزار ﺧـﺒﺮ
داد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ/
راه اﻧﺪازی ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد
ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ آن در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ،
ﻋﺒﺎس ﻗﺒﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﻏﻦ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
روﻏﻦ ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮدی در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ دارﯾﻢ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
روﻏﻦ ﺧﺎم در ﻣﺴﯿﺮ دارﯾﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ
ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از روﻏﻦ ﺧﺎم دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﺧﺎم ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ
اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﻢ ﺑﺮای واردات روﻏﻦ ﺧﺎم اﻗﺪام
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻢ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ در ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.
ﻗﺒﺎدی ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮﺿﻮع روﻏﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ روﻏﻦ را از ﻣﺨﺎزن

ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ وزارت راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ روﻏﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺧﺎص
اﻗﺪام ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ زودی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ،روﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮاواﻧﯽ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ۵
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﺳﻄﺢ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ  ۱۰روز آﯾﻨﺪه
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺮغ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

