ـﺎﻫﺶ
ـﺪرﻧﺸﯿﻦ ﮐـ
ـﺎﺗﯽ؛ ﺻـ
ـﻦ ﻧﺒـ
روﻏـ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺴﺎل

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﺻﻤﺖ(
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ،از ﺑﯿﻦ  ۲۴ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۴ﮐﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻦ  ۱.۳و  ۲۴۳.۷درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر در
ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﯿﺎف اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ اﺳﺖ
ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺑﺎ  ۲۴۳.۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ۲۶۰۰
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎ  ۱.۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﻟﯿﺎف اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺑﺎ  ۵۲.۹و  ۴۲.۸درﺻﺪ در ﻫﻔﺖ
ﻣﺎﻫﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۵۴۹ﻫﺰار و  ۶۰۰دﺳﺘﮕﺎه و  ۳۴۷دﺳﺘﮕﺎه
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۵۹ﻫﺰار
و  ۳۰۰دﺳﺘﮕﺎه و  ۲۴۳دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۴.۶درﺻﺪی از ۹۳۸
ﻫﺰار و  ۲۰۰دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺶ از
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۶۸ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺴﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،در
ﺑﺎزار ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﺻﻤﺖ( در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﺼﺐ در ﻣﻨﺎزل ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﺼﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و
در ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻨﺎزل اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﺳﻮاری ،واﻧﺖ و ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ،۲۰.۴
 ۲۲.۷و  ۲۵.۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ۴۷۸
ـﺰار و ۱۰۰
ـﺘﮕﺎه و  ۱۵۲ﻫـ
ـﺰار و  ۷۹۷دﺳـ
ـﺘﮕﺎه ۴۶ ،ﻫـ
ـﺰار و  ۸۰۰دﺳـ
ﻫـ
ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ داروی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۷ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ،در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول
اﻣﺴﺎل ﻓﻘﻂ  ۳.۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و از  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻋﺪد در در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد
در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺴﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺪام ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ؟
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰ﮐﺎﻻ در ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻏﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ  ۲۰.۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ از
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۹ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ۸۲۱
ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻦ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺴﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ﻣﺪت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﭘﻮش و ﮐﻔﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ۰.۰۱
درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪ و
ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ در
ﺑﺎزار ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ در ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روﻏﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ وﻋﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻏﻦ در ﺑﺎزار
ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺣﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ
وﻋﺪه ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺗﻮزﯾﻊ
و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار وزارت ﺻﻤﺖ از ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ  ۱۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ

)ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ( از ﻣﺤﻞ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ “ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﮐﻞ ﻣﺸﮑﻞ روﻏﻦ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ”.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ و ﭼﺮم ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۸.۱و ۱۷.۲
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﻟﺮ اﺑﯽ از  ۸۵۱ﻫﺰار و
 ۲۰۰دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ  ۶۹۷ﻫﺰار و  ۵۰۰دﺳﺘﮕﺎه
در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺴﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮم ﻧﯿﺰ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول
ﺳﺎل  ۹۸و  ۹۹ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ و ۲۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮاردی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

