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دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد؛
واردات ﻣﻮز ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﺎدرات
ﺳﯿﺐ /ﻓﺮوش روﻏﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرت
ﻣﻠ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد
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ﻋﺒﺎس ﻗﺒﺎدی دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرت
ﻣﻠ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﻮده و آن را ﺗﺬﯾﺐ ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﺎه ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺟﻮان ،ﻋﺒﺎس ﻗﺒﺎدی دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎد و در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﺎران اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﻣﯿﺰان واردات اﻗﻼم اﺳﺎﺳ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ وزن اﻗﻼم اﺳﺎﺳ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
او درﺑﺎره ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮه در ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول واردات ﻣﻮز ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺳﯿﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪ اﻣﺎن از اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼل در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺮﻓﻪ ای از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداری در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺮد و ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺐ در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﯿﺐ ﺻﺮف ﻣﺼﺮف داﺧﻠ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻗﺒﺎدی درﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿﻪ روﻏﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﻮده و ﻣﻦ آن را ﺗﺬﯾﺐ ﻣﮐﻨﻢ.
ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ روﻏﻦ در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۷۰ﺗﺎ  ۱۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻣﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ داﺷﺘﯿﻢ .ﻓﻀﺎی رواﻧ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺠﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻞ و ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار ﺑﯿﺸﺘﺮ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻠ در ﺗﺎﻣﯿﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در
ﺗﺎﻣﯿﻦ روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺨﺸ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﻞ ﺳﺎز ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘ در ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
او درﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮه ﮔﻔﺖ:در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺮﺿﻪ
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ﻣﯿﻮه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ دﻻﻟ وﺟﻮد دارد را ﺗﺬﯾﺐ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸ از ﻣﯿﻮه در اﻧﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻏﺪاران اﺳﺖ .ﻣﯿﻮه ﮐﺎﻻﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ آن ﺑﻪ راﺣﺘ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺎدرات آن ﻫﻢ آزاد اﺳﺖ.
ﻗﺒﺎدی درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻼت ﮐﺸﻮر از ﺣﺪود  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ
 ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر واردات رﺳﯿﺪﯾﻢ.ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻄﯿﻢ ﺑﺎزار درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﺸﺪن ﺑﺬر ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺪﺷﺘﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار واردات ﺑﺬر ﺑﺎ ارز دوﻟﺘ ﺑﻼ اﺷﺎل و ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
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