ﻋﺮﺿـﻪ روﻏـﻦ ﺑـﺎ ﮐـﺎرت ﻣﻠـﯽ را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ /روﻏﻦ ﮔﺮان ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد
دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ روﻏﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﯾﮏ
ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﻮده و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ،
ﻋﺒﺎس ﻗﺒﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر در
ﺧﺼﻮص ﮐﻤﺒﻮد روﻏﻦ و ﺧﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮزﯾﻊ
روﻏﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﻮده و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

وی اﻓﺰود :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ  ۱۷۰ﺗﺎ  ۱۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ داﺷﺘﯿﻢ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ آن
اﺧﺒﺎر در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز و … داﻣﻦ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺠﻮم
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺣﺘﮑﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪ و

وﻗﻔﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.

دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اداﻣﻪ داد :ﻣﺼﺮف اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ
اﺳﺖ و روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﻔﯽ دارد ،اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎی روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺴﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﻢ ﺷﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ از روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ آن ،ﺑﻪ زودی ﺑﺎزار روﻏﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل
ﻣﯽرﺳﺪ.

دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟــﻪ اﻓﺰاﯾــﺶ ﻧﺨﻮاﻫــﺪ ﯾــﺎﻓﺖ و ﻋﺮﺿــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺤﺼــﻮل ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻗﺒﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﺪارک و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﯿﺐ و
ﭘﺮﺗﻘﺎل از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ آﻣﺎده ﺗﺄﻣﯿﻦ
آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻃﯽ دو ﻣﺎه  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﺷﺪ

دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ در
ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم داده و ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺨﺼﯿﺺ داده اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺣﺪود  ۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی

اﺳﺎﺳﯽ از ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮدی در ﺑﻨﺎدر
ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ،ﺟﺪا از ﮐﺎﻻﻫﺎی در ﺣﺎل ورود و روی
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ واردات  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ارزش  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ  ۲۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﯾﮏ و  ۲۲ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

وی اﻓﺰود :از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی  ۲۶و  ۲۷ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ  ۲۳درﺻﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﯾﻦ دو آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ واردات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻗﺒﺎدی از ﺛﺒﺎت ﺑﺎزار ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ورودی ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و روﻧﺪ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﯽ در
ﺑﺎزار ﻣﺮغ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

وی ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﻣﺮغ را ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﻔﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای در ﻋﺮﺿﻪ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮغ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﺐ ﻋﯿﺪ و
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ وﻗﻔﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای در ﻋﺮﺿﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و
ذرت در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮغ ﺷﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

