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اﯾــﺮان :ﮐﻤﺒــﻮد روﻏــﻦ دﻏــﺪﻏﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻨﺴﺮوی

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮرﺿﻮی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وزارت ﮐﺸﺎورزی در اﻋﻄﺎی روﻏﻦ ﺑﻪ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﺴﺮو  ۴۰روز ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮرﺿﻮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﺴﺮو ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد روﻏﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ از وزارت ﺻﻤﺖ
ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺗﻔﻮﯾﺾ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻔﻪ در ﺗﺤﻮﯾﻞ روﻏﻦ ﺑﻪ
اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺷـﺪ ،اﻓـﺰود :ﭘـﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﺴـﺮوﻫﺎی ﮔـﻮﺷﺘﯽ و
ﻏﯿﺮﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ،روﻏﻦ اﺳﺖ؛ ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ اﻧﻮاع ﺧﻮرﺷﺖﻫﺎ و ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎی ﻏﯿﺮﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺴﺮو
ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﺑﺎدﻧﺠﺎن و … ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روﻏﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی اداﻣﻪ داد :ﺗﻌﻠﻞ وزارت ﮐﺸﺎورزی در اﻋﻄﺎی روﻏﻦ

ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺣﺪود  ۴۰روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﯾﺎن زﯾﺎدی را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ وزارت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮرات ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را دادﻧﺪ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ روﻏﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﯿﺮرﺿﻮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪای و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزار روﻏﻦ،
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ در ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺴﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﺬف ﯾﮑﺒﺎره اﯾﻦ ارز ﺗﺒﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﺬف دﻓﻌﯽ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای واردات روﻏﻦ
ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﺻﻼح ﯾﺎراﻧﻪای ﭼﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻫﮏﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻨﺴﺮو اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای واردات روﻏﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
اداﻣﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ
ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺞ و روﻏﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯿﺮرﺿﻮی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ از ﮔﺮوه
ﮐﺎﻻی ﯾﮏ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ۳۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﻮی
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺰو
ﺧﻮراکﻫﺎی اﺻﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻬﻢ ﻓﺮوش ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ از ﭼﺮﺧﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

