رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ
روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ :ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ۷۰
ﻫـﺰار ﺗـﻦ روﻏـﻦ ﺧـﺎم در اﺧﺘﯿـﺎر
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ

ﺧﻠﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﺎم در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
آراﻣﺶ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ
روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ  ،از ﺗﻮزﯾﻊ روزاﻧﻪ  ۴ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺑﻄﺮی در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﺑﺎن روزاﻧﻪ  ۴ﺗﺎ ۵
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻄﺮی روﻏﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ  ۷۰ﻫﺰار
ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﺎم از ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه روﻏﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﭽﻮن
ﻗﻨﺎدی ،رﺳﺘﻮران و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﻈﻢ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل روﻏﻦ ﺧﺎم از ﺑﻨﺎدر ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ
ﺳﺨﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺒﻮد ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ روﻏﻦ ﺧﺎم
از ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻮارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار روﻏﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن داغ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺟﺎی اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﮐﺠﺎ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻄﺶ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،رﺻﺪﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻏﻦ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ روﻏﻦ ﺑﻄﺮی ،ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب روﻏﻦ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی روﻏﻦ
در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ روﻏﻦ ﺧﺎم
و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ در ﺑﺎزار
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺧﻠﯿﻠﯽ اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﯽ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﮐﻤﺒﻮد در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺣﻠﺐ

رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻏﻦ ﺑﻄﺮی
ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻏﻦ ﺣﻠﺐ ﺟﻠﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﯽ
ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار روﻏﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻧﮑﻪ  ۹۰درﺻﺪ روﻏﻦ ﺧﺎم وارداﺗﯽ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار روﻏﻦ
داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﺮخﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﺎ  ۲۰۰دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺛﺮ ۲۰۰
دﻻر را در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

