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امیر هوشنگ بیرشک
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران سرمقاله

تولید روغن نباتی از نیاز بازار سبقت گرفت

اشباع بازار روغن نباتی
امروزه سیاست هاي متعادل سازي در بخش هایی مانند اقتصاد، تولید و تجارت در اکثر کشورها و نظام هاي اقتصادي دنبال مي شود. حتي 
در نظام هاي اقتصاد آزاد نیز دولت ها در بعضي مواقع براي جلوگیري از نوسان متغیر هاي اصلي اقدام به دخالت در بازار مي کنند. از جمله 
این سیاست ها مي توان به سیاست هاي قیمت گذاري، تغییرات تعرفه ای، وضع عوارض یا معافیت های مختلف بر روی تولید و تجارت و 

اعطاي تسهیالت و کمك هاي مالي اشاره کرد.
در کشور هاي در حال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادل ها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار براي برقراري تعادل 
عرضه و تقاضا، ثبات قیمت ها و جلوگیری از کمبود ها نیز بیشتر مي باشد. از این رو بحث تنظیم بازار و سیاست هاي اعمال شده در جهت 

توازن بازار و تامین منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این کشورها از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
در همین راستا اگر بدانیم که تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاست ها و استراتژی هایی است که برای حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان به عنوان بازیگران اصلی بازار با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار شامل قیمت و مقدار محصول 
اعمال می شود، می توان به این نتیجه رسید که تغییر در هر یك از مولفه های بازار شامل میزان عرضه و تقاضا، مقدار و قیمت محصول 

و تغییر رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می تواند عاملی برای از بین رفتن تعادل در بازار شود.
با این نگاه و پذیرش واقعیت های موجود در بخش های اقتصاد، تولید و تجارت کشور طی سال های اخیر می توان روند تغییرات و نوسانات 

در بازار روغن نباتی را در بخش های مختلف تحلیل و بررسی کرد.
1- بر کسی پوشیده نیست که طی سال های اخیر با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب چه لطماتی به اقتصاد کشور وارد شده 
است و فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش هایی که وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارند، چه مرارت ها و سختی هایی را تحمل کرده اند 
 که از آن جمله می توان به واردات حدود 90 درصدی روغن خام به کشور اشاره کرد. تحریم نظام بانکی و سخت شدن انتقال ارز،

عدم تخصیص به موقع ارز به ویژه در شش ماهه نخست سال 99، افزایش هزینه های حمل و نقل، بیمه و... باعث شد تا بازار روغن نباتی 
درسال 1399 و به خصوص در شش ماهه دوم سال گذشته روزهای سختی را به ویژه در زمینه کمبود روغن نباتی در بازار تجربه کند 

و صحنه های غم انگیز صف های خرید روغن نباتی و همچنین فروش اجباری کاال همراه با روغن نباتی را در ذهن ها به یادگار بگذارد.
2- از طرف دیگر به رغم کمبود محصول در ماه هایی از سال، تقاضای کاذب نیز بر مشکالت صنعت روغن نباتی برای تنظیم بازار افزود. 
تقاضای کاذبی که نشات گرفته از جو روانی حاکم بر بازار ناشی از انتشار برخی اخبار غیرموثق و نادرست در خصوص تغییر نرخ ارز و 
ترس از گرانی شدید قیمت روغن نباتی و همچنین اخباری مبنی بر کمبود محصول در بازار بود، عطش متقاضیان را روز به روز بیشتر 

کرد تا جایی که با رشد تولید در سه ماهه پایانی سال نیز بازار روغن نباتی به آرامش کامل نرسید.
3- اما با آغاز سال جدید و اجرایی شدن توافقات صورت گرفته میان وزرات صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران از یك طرف و انجمن 
صنفی صنایع روغن نباتی ایران به نمایندگی از کارخانجات روغن نباتی سراسر کشور از طرف دیگر، باعث شد تا شاهد افزایش چشمگیر 
عرضه روغن نباتی در سه ماهه نخست سال جاری باشیم. به طوری که بر مبنای آمار موجود طی سه ماه نخست سال 1400 ماهانه 
به صورت میانگین حدود 200 هزار تن و درمجموع حدود 600 هزار تن انواع روغن نباتی در کشور تولید و توزیع شده است. آماری 
چشمگیر در تولید و توزیع که نشان می دهد صنعت روغن نباتی با همراهی مدیران وزارت صمت و به ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران 

توانسته است تولید و توزیع بیش از برنامه تکلیفی دولت مبنی بر تولید ماهانه 180 هزار تن روغن نباتی را محقق کند.
همچنین از سوی دیگر تکمیل و بهره مندی از سامانه جامع تجارت به منظور شفاف سازی تمامی فرآیندهای تولید و توزیع باعث شد 

تا عالوه بر افزایش تولید و عرضه روغن نباتی در کشور تقاضای کاذب بازار نیز مدیریت شود.
اما در روزهای اخیر با توجه به محقق شدن مولفه های تاثیرگذار تنظیم بازار در زمینه افزایش عرضه محصول و همچنین مدیریت تقاضا، 
باید این نوید را داد که پس از ماه ها تالش بی وقفه مدیران در دولت و صنعت روغن نباتی، سرانجام تولید روغن نباتی از نیاز بازار سبقت 

گرفت و آرامش در بازار روغن نباتی حاکم شد.
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متن کامل بخشنامه بانك مرکزی به شرح زیر است:
با سالم

راستای  در  و   1400/3/30 مورخ   00/91۵8۵ شماره  به  منتهی  عمومی  نامه های  پیرو  احتراما، 
اجـرای تصمیمات بند)3( از جلسه چهلم و بند)3( از جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص 
ارز و بـا اشـاره بـه نامـه های شـماره 2394/م/00 مورخ 1400/3/19 و شماره 3۷94/م/00 مـورخ 
1400/3/26 معـاون محتـرم بازرگانی داخلی و دبیـر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با 

رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابالغ می گردد:
با تعرفه شماره  تا ترخیص کاال( دانه کاکائو  ارز  تأمین  تاریخ  )از  ثانوی مهلت ورود  تا اطالع   )1
18010090 حـداکثر 18 ماه تعیین می گردد. بر این اساس مهلت ارائه اسناد حمـل حـوالـه های 
ارزی صادره بـه منظـور واردات کاالی مذکور)تأمینی از طریق بازار ثانویـه(، فـارغ از زمـان صـدور 
حـوالـه )قبـل از 1399/8/28( و نـوع فعالیـت واردکننـده )تولیدی بازرگانی( حداکثر تا 16 ماه 

افزایش می یابد.
2( حواله های ارزی صادره )فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/8/28( به نام واحدهای تولیدی 
همچنین حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تجاری )جهت واردات برای شرکت های تولیدی در 
صورت اخذ تأییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت( به منظور واردات کاالها با 
گروه کاالیی 21 تا 2۵ در صورت تأمین ارز از محل صادرات خود واردکننده و منوط به ارائه اسناد 
حمل حداکثر ظرف مهلت 18 ماه و ترخیص کاال حداکثر تا پایان شهریور ماه 1400، از پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابالغ 
این مصوبه وفق ضوابط ابالغی بانك مرکزی مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه 

نزد این بانك واریز گردیده است استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود.
3( حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/9/18 به بعد، در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی 
پرداخت از  است(  شده  درج  ارز  تأمین  سامانه  در  مربوطه  الزم  اطالعات  )که  واردکننده   خود 
مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد 

رعایت ضوابط ابالغی مربوطه درخصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد. 
 4( حواله های ارزی صادره )فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/8/28( به نام واحدهای

تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تأمین کاال با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی می باشند، 
در صورت تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذی ربط مبنی بر تحویل کاال مطابق با مفاد قرارداد منعقده 
و قیمت های تعیین شده )بر مبنای نرخ ارز تأمین شده( و بدون هرگونه تعدیل )افزایش( در قیمت 
قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد 
حمل معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابالغ این مصوبه وفق ضوابط ابالغی بانك مرکزی 
مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد این بانك واریز گردیده است، استرداد 

مابه التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود.
به علت  از 1399/8/28( که  قبل  زمان صدور حواله  از  )فارغ  ارزی صادره   ۵( وجوه حواله های 
مشکالت ناشی از تحریم در بانك های خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یك 
ماه از تاریخ تأمین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانك مرکزی، منوط به تأیید مراتب توسط هیأت 
مدیره بانك عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کاال و ارائه اسناد 

حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تأیید هیأت مدیره بانك عامل خواهد بود.
از زمـان صـدور حوالـه قبـل از 1399/8/28( کـه بـه علـت   6( حواله های ارزی صادره )فارغ 
مشکالت کالهبرداری )کالهبرداری سایبری، کالهبرداری فروشندگان و ...( امکان واردات کاال و 
ارائه اسناد حمـل مربوطه در مهلت مقـرر مقدور نمی باشد، در صورت صدور دستور /حکم قضایی 
توسط مراجع قضایی کشور )مبنی بر تأییـد کالهبرداری از واردکننده(، مبنای تعیین تاریخ صدور 
حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت واردات کاال و ارائـه اسـناد حمـل تعـیـین تکلیف کامل موضوع 
توسط مراجع قضایی مذکور خواهد بود. ضمن تأکید بر ضوابط قبلی ناظر بر مهلت انتقال ارز و 
نحوه برگشت ارزهـای انتقـال نیافتـه و مهلت ارائـه پروانـه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کاال، 
مقتضی است با ابالغ مراتب بـه کلیـه شـعب و واحـدهای ارزی ذی ربط، برحسـن اجرای آن نیز 

نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی
سیدعلی شعیبی - علی قاسمی

 بخشنامه جدید بانک مرکزی
در خصوص حواله های ارزی 

بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط و مقررات ارزی جدید به خصوص در زمینه حواله های ارزی را جهت اجرا ابالغ کرد.
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نخستین مجمع عمومی انجمن صنفی مخزن داران روغن نباتی ایران به 
منظور تصویب اساسنامه و تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس  با حضور 

نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این مجمع که با حضور 14 شرکت فعال در حوزه مخزن داری روغن های نباتی 

در بنادر جنوبی و شمالی کشور و در محل هتل سیمرغ )به منظور رعایت پروتکل های 
بهداشتی( برگزار شد پس از تصویب اساسنامه، انتخابات هیات مدیره و 
بازرس برگزار گردید و افراد زیر به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس 

برگزیده شدند.
اعضای اصلی هیات مدیره:

حمیدرضا صفر شریف/  شرکت صنعتی بهشهر )رییس هیات مدیره(
موسوی / شرکت روغنکشی خرمشهر 

رضا رامشك/ شرکت فراورده های روغنی ایران )نائب رییس هیات مدیره(
محسن مظاهری نیا / شرکت مخازن روغنی خلیج فارس )دبیر(

قاسم روزبه/ شرکت مهرونداد )خزانه دار(
اعضای علی البدل هیات مدیره:

شرکت های نوید خلیج فارس 
 طلوع سبز خاتم

بازرس اصلی: حسن محمدحسین
بازرس علی البدل: حمید زمانیان

با ریال عمان   اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانك مرکزی در نامه ای به کلیه بانك های کشور در خصوص تامین ارز ثبت سفارش واردات کاال 
دستورالعملی را صادر کرد.

در متن نامه اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانك مرکزی با اشاره به اینکه انتقال ارز به 
حساب ذی نفع از طـرف بانك مرکزی عمان با تأخیر بیش از یك ماه از تاریخ تأمین ارز 
مربوطه صورت می پذیرد آمده است: تاریخ اعالمی از سـوی اداره عملیات ارزی این بانك 
مبنی بر کارسازی وجه به حساب ذی نفع به عنوان تاریخ صدور حواله و مبنای محاسبه 

مهلت مقـرر جهـت ارائه اسناد حمل و پیگیری ایفای تعهدات ارزی تعیین می گردد.
بنا بر این گزارش متن کامل نامه خطاب به کلیه بانك های کشور به شرح زیر می باشد:

با سالم 
و  مورخ 1400/3/30  شماره 00/91۵8۵  به  منتهی  عمومی  نامه های  پیرو  احتراما، 
و  نظارت  کارگروه  یکم  و  بیست  از جلسه   )2-2( بند  تصمیمات  اجرای  راستای  در 
تخصیص ارز و با اشاره بـه نامـه های شماره 22۵318/ م/99 مـورخ 1399/10/16 
و شماره 22626۵/م/99 مورخ 1399/12/10 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر 
کارگروه تنظیم بازار، ضمن ارسال لیست ۵31 فقره ثبت سفارش های تأمینی با ارز 
ریـال عـمـان بـه اطـالع می رساند درخصوص ثبت سفارش های ارسالی و نیز سایر 
ثبت سفارش هایی که توسط ایـن بانـك بـا ارز ریـال عـمـان تـأمین گردیـده لیکن 
علی رغم صدور حواله مربوطه توسط اداره عملیات ارزی این بانك، انتقال ارز به حساب 
ذی نفع از طـرف بانك مرکزی عمان با تأخیر بیش از یکماه از تاریخ تأمین ارز مربوطه 
بر  مبنی  بانك  این  ارزی  عملیات  اداره  سـوی  از  اعالمی  تاریخ  پذیرد؛  می  صورت 
کارسازی وجه به حساب ذی نفع به عنوان تاریخ صدور حواله و مبنای محاسبه مهلت 

مقـرر جهـت ارائه اسناد حمل و پیگیری ایفای تعهدات ارزی تعیین می گردد.
مقتضی است ضمن ابالغ مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابالغ و 

برحسـن اجـرای آن نیـز نظـارت نمایند.

اداره سیاست ها و مقررات ارزی
سیدعلی شعیبی - علی قاسمی

 دستورالعمل جدید بانک مرکزی
برای استفاده کنندگان ریال عمان 

 انجمن صنفی مخزن داران روغن نباتی ایران
رسما آغاز به کار کرد
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به  نسبت  امسال  خردادماه  زمانی  بازه  طی  خوراکی  اقالم  بازار  بررسی 
درصدی  باال 60  عمدتا  و  گسیخته  لجام  رشد  بیانگر  پارسال  خردادماه 

قیمت هاست.
به گزارش خبرنگار مهر، روند افزایشی قیمت کاالهای اساسی طی یکسال 
به  و  داشته  ادامه  همچنان  مسئوالن  مکرر  وعده های  علیرغم  گذشته 
تعبیری به مرحله »لجام گسیختگی« رسیده است؛ صحت این گزاره را 

می توان در آمار رسمی کشور نیز مشاهده کرد.
بررسی آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از قیمت کاالهای خوراکی 
در خرداد ماه سال امسال نسبت به خرداد 1399 از افزایش شدید نرخ ها 
حکایت دارد. افزایش قیمتی که علیرغم وعده های رنگارنگ مسئوالن برای 

کنترل قیمت ها رقم خورده است.

رشد باالی 40 درصدی قیمت برنج و ماکارونی
گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقالم خوراکی حاکی از آن است 
که قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یك در خرداد امسال نسبت به خرداد 
پارسال با 42.32 درصد افزایش از 2۵ هزار و 900 تومان به 36 هزار و 

900 تومان رسیده است.
قیمت هر کیلو برنج خارجی نیز از 13 هزار و 900 تومان با افزایش ۷8.۵ 

درصدی به 24 هزار و 800 تومان رسیده است.
برنج  اقشار کم درآمد به شکلی جایگزین  برای  نیز که  قیمت ماکارونی 
شده بود در خرداد امسال 6 هزار و 400 تومان فروخته شده است که 
افزایش  از  نسبت به خرداد پارسال که 4 هزار و 400 تومان بود نشان 

46.۷ درصدی دارد.

گوشت مرغ 118 و گوشت گاو 51 درصد گران شد
هر کیلو گوشت گوسفند که خرداد پارسال 98 هزار و 600 تومان بود 

در خرداد امسال با افزایش 36.8 درصدی به 134 هزار و 900 تومان 
رسیده است.

قیمت هر کیلو گوشت گاو یا گوساله نیز که در خرداد پارسال 83 
هزار و 900 تومان بود در خرداد امسال به 12۷ هزار تومان رسیده که 

بیانگر رشد ۵1.۵ درصدی است.
 400 و  هزار   12 پارسال  خرداد  در  ماشینی  مرغ  کیلو  هر  قیمت 
تومان بود که در خرداد امسال با رشد 118.8 درصدی به 2۷ هزار و 
200 تومان رسیده است که البته این نرخ نیز در بازار ثبات ندارد و 

قیمت های باالی 30 هزار تومان نیز در بازار مشاهده می شود.
ماهی قزل آال نیز که در خرداد پارسال 33 هزار تومان بود در خرداد 
امسال به ۵8 هزار و 200 تومان رسیده که بیانگر رشد ۷6.6 درصدی 

است.
بود که خرداد  تومان  هزار  پارسال 1۵  تن هم خرداد  ماهی  کنسرو 

امسال با افزایش ۷9.3 درصدی به 2۷ هزار تومان رسیده است.
بود که در  تومان  پارسال 10 هزار و 900  تخم مرغ ماشینی در خرداد 
خرداد امسال با رشد ۷۷.3 درصدی به 19 هزار و 300 تومان رسیده است.

رشد 120 درصدی قیمت خامه و کره و 8۳ درصد شیر
قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه که خرداد پارسال 6 هزار و 200 تومان بود 

با افزایش 82.6 درصدی به 11 هزار و 400 تومان رسیده است.
تومان  هزار   30 پارسال  خرداد  خشك  شیر  گرمی   4۵0 قوطی  یك 
بیانگر رشد که  رسید  تومان  و 400  هزار  به 38  امسال  که خرداد   بود 

2۷.8 درصدی است.
خامه پاستوریزه در خرداد پارسال 6 هزار تومان بود که در خرداد امسال با 

افزایش 120.1 درصدی به 13 هزار و 300 تومان رسیده است.
هر کیلو ماست پاستوریزه در خرداد پارسال 8 هزار و 200 تومان بود 

مواد غذایی یک ساله چقدر گران شد؟
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برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعالم کرد که ناامنی غذایی 
امسال، 40 درصد جهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، افزایش قیمت مواد غذایی فشارهای ناشی از 
جنگ ها، تغییرات آب و هوا و کرونا را تشدید کرده است.

این برنامه اعالم کرد که حدود 270 میلیون نفر امسال از ناامنی غذایی رنج 
می برند یا ناامنی حاد غذایی آنان را تهدید می کند.

عارف حسین یکی از کارشناسان ارشد اقتصادی برنامه جهانی غذا در این باره 
گفت: قیمت سرسام آور مواد غذایی دوست جدید گرسنگی شده است.

وی ادامه داد: در واقع جنگ ها، تغییرات آب وهوایی و کووید-19 در کنار هم 
]برای ناامنی غذایی[ قرار دارند و درحال حاضر نیز قیمت مواد غذایی به این 

سه شاخص مرگبار پیوسته  است.
سرعت  با  است:  آمده  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  نهاد  این  گزارش  در 
گرفتن آشفتگی های اقتصادی در لبنان، میانگین ساالنه قیمت آرد گندم در 
این کشور، 219 درصد افزایش یافته است، همچنین قیمت روغن سرخ کردنی  
افزایش قیمت درصد   440 آن،  گذشته  سال  با  مقایسه  در  نیز  سوریه   در 

نشان می دهد.
برنامه جهانی غذا اعالم کرد که قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی نیز 

حدود 33.9 درصد در ماه ژوئن )خرداد/ تیر( افزایش داشته است.
روغنی،  دانه های  حبوبات،  شامل  غذایی  سبد  غذا،  جهانی  برنامه  شاخص 

لبنیات، گوشت و شکر را ارزیابی می کند.
برنامه جهانی غذا که سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شد، همچنین اعالم 
کرد که حدود 690 میلیون نفر؛ یعنی حدود 9 درصد از جمعیت جهان، هر 

شب گرسنه سر بر بالین می گذارند و می خوابند.
بزرگترین  که  است  نفر  میلیون   139 به  کمک  برنامه  این  هدف  امسال 

کمک رسانی در طول تاریخ این نهاد سازمان ملل متحد است.

که در خرداد امسال با رشد 6۵.4 درصدی به 134 هزار و 800 تومان 
رسیده است.

1.۵ لیتر دوغ پاستوریزه که در خرداد پارسال 6 هزار و 900 تومان 
 بود در خرداد امسال به 12 هزار و 200 تومان رسیده که بیانگر رشد

۷۷.1 درصدی است.
قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه در خرداد پارسال 11 هزار و ۵00 تومان 
بود که در خرداد امسال با افزایش ۷3.۷ درصدی به 20 هزار تومان 

رسیده است.
کره پاستوریزه نیز در خرداد پارسال 4 هزار و ۷00 تومان بود که در خرداد 
امسال با افزایش 121.4 درصدی به 10 هزار و 4۵0 تومان رسیده است.

روغن مایع 8۹ درصد گران شد
قیمت یك بطری 900 گرمی روغن مایع در خرداد پارسال 8 هزار و 800 
و  کاال  این  درصدی  افزایش 89  شاهد  امسال  خرداد  در  که  بود  تومان 

رسیدن نرخ آن به 16 هزار و ۷00 تومان بودیم.
هر کیلو روغن نباتی در خرداد پارسال 9 هزار و 300 تومان بود که در خرداد 

امسال با افزایش 141.2 درصدی به 22 هزار و 4۵0 تومان رسیده است.

رشد 80 درصدی نرخ قند و شکر 
چای خارجی 100 هزار تومان شد

قیمت هر کیلو قند در خرداد پارسال 9 هزار و ۵00 تومان بود که در خرداد 
امسال با افزایش ۷8.9 درصدی به 1۷ هزار و 200 تومان رسیده است.

افزایش با  تومان   900 و  هزار   ۷ از  شکر  کیلو  هر  قیمت   همچنین 
80.2 درصدی به 14 هزار و 300 تومان رسیده است.

پارسال خرداد  در  که  نیز  بسته ای  خارجی  چای  بسته  هر   قیمت 

61 هزار و 200 تومان بود در خرداد امسال با افزایش 69.3 درصدی 
به 100 هزار تومان رسیده است.

افزایش 140 درصدی نرخ هویج
درصدی   ۷2.1 رشد  بیانگر  نیز  صیفی جات  و  میوه ها  قیمت  بررسی 
پرتقال، موز، 3.9 درصدی سیب، 8.۵ درصدی   هلو، ۵۵.2 درصدی 

48.4 درصدی خربزه، ۷4.4 درصدی هندوانه، ۷0.9 درصدی قارچ، 
درصدی   86.1 سبز،  کدو  درصدی   ۷4.4 خیار،  درصدی   82.1
دلمه ای،  فلفل  درصدی  فرنگی، 24  گوجه  درصدی   81.۷ بادمجان، 
4۷.8 درصدی سیب زمینی، ۵2.2 درصدی پیاز و 140.4 درصدی 

هویج فرنگی بوده ایم.

ناامنی غذایی 
4۰ درصد 

جهش یافته 
است
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عباس تابش، معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، ضمن اهدای تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، 

از خط تولید کارخانه روغن مارگارین بازدید کرد.
مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  مارگارین،  عمومی  روابط  گزارش  به 
از حقوق  نشان حمایت  اهدای  برای  از سال 9۷  تولیدکنندگان کشور،  و 
مصرف کنندگان مدل متفاوتی را در کشور انتخاب کرده است. به صورتی که 
در این سنوات هیچ پولی از هیچ شرکتی برای برگزاری مراسمات دریافت 
و  مراسمات  در  تندیس  این  اهدای  می شد  گفته  بعضا  که  چرا  نمی شود. 
همایش ها در قبال پول هست و هر بنگاه اقتصادی که پول پرداخت کند، 
این تندیس را در همایش ها دریافت می کند. اما حدود 3 سالی می شود که 
برگزاری این مراسمات منتفی شده و این سازمان براساس اعتبارات داخلی 

این کار را انجام می دهد.
کارخانه روغن مارگارین تاکنون 2 گواهینامه  رعایت حقوق مصرف کنندگان 
را دریافت کرده است و دریافت تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 

اولین تندیس دریافتی این کارخانه است.

 اهدای تندیس ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان
به مارگارین در بازدید معاون وزیر صمت از این کارخانه

عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان کشور درخصوص اهمیت اهدای تندیس ملی رعایت حقوق 
به  تندیس  این  اهدای  چرایی  و  اقتصادی  بنگاه های  به  کنندگان  مصرف 
کارخانه مارگارین گفت: ما در سنوات گذشته همایشی را برگزار می کردیم 
و مدیرعامالن شرکت ها را با حضور مقامات کشوری دعوت می کردیم. وقتی 
این  به  بر حذر کرد،  برگزاری همایش  از  را  ما  با کرونا  مبارزه  ملی  ستاد 
چه  به  می شد  برگزار  هرسال  اسفند  که  را  مناسبت  این  که  افتادیم  فکر 
اهدای تندیس  با شورای سیاست گذاری طرح  نهایتا  برگزار کنیم.  صورت 
اقتصادی  بنگاه های  به  ما حضورا  که  این شد  بر  قرار  و  کردیم  بررسی  را 
برویم و تندیس ها را حضوری اهدا کنیم. امروز نیز مفتخر بودیم تندیس 
ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان را به کارخانه مارگارین به عنوان یکی از 

تامین کننده های کاالهای اساسی کشور تقدیم کنیم.
است؛  معتقد  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  رییس 
وقتی یك بنگاه اقتصادی حائز شرایط تندیس می شود، به این معنی است 

که تمام ابواب جمعی این بنگاه تالش کردند تا در جهت ایفای 
حقوق مصرف کننده کمك بکنند. پس خوب است که ما حضورا 

کارگران  به  می توانیم  که  چرا  برویم.  اقتصادی  بنگاه های  به 
زحمت کش این بنگاه ها خدا قوت بگوییم. در همین راستا ما 
امروز در خدمت کارخانه روغن مارگارین بودیم و این تندیس 

را به آن ها تقدیم کردیم.

مصرف کننده از بنگاهی که حقوقش را رعایت کرده 
حمایت کند

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به حقوق 
مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: این فلسفه که “بنگاهی 
مهم تر هست که خط تولید بزرگتری داشته باشد” منتفی 

خواهد شد. امروز بنگاهی مورد پذیرش هست که سلیقه مصرف کننده را 
تامین کرده باشد و بتواند براساس رضایت مصرف کننده کاالی خود را تولید 
کند. لذا بنگاه های مهم، امروز به دنبال وسعت نیستند بلکه به دنبال تامین 
سالیق مشتری هستند و کارخانه مارگارین نیز اهمیت این موضوع را درک 

کرده و به آن پرداخته است.
ما وقتی تندیسی را به یك بنگاه می دهیم به لحاظ شاخص های مختلف آن را 
بررسی می کنیم. این بنگاه نباید حقوق مصرف کننده ای را ضایع کرده باشد. 
این بنگاه نباید کاالی غیراستاندارد به مصرف کننده داده باشد. این بنگاه نباید 
استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده باشد. وقتی یك بنگاه اقتصادی 
به طور منظم حقوق مصرف کننده را رعایت کرده، مصرف کننده نیز وظیفه 
دارد از کاالی این بنگاه اقتصادی استفاده کند. با این کار می توان بنگاه های 

اقتصادی را بزرگتر کرد و به افزایش درآمد و توسعه آن ها کمك کرد.
بزرگتر شدن این بنگاه ها به نفع مصرف کنندگان است. امیدوارم به طرف 
نباید  بزرگ کردن جیب بنگاهی برویم که برای ما احترام قائل است. ما 
کارگرانش رسیدگی می کند  به  و  زیاد می شود  بنگاهی که سرمایه اش  از 

بترسیم. بلکه باید به آن ها کمك کنیم.
به گفته تابش، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تندیس 
بنگاه  به یك  از 10 سال متوالی  بعد  را  از حقوق مصرف کنندگان  رعایت 
اقتصادی نخواهند داد بلکه یك لوح بلورین به آن ها داده می شود و بنگاه 
فوق به عنوان عضو با حق رای شورای سیاست گذاری اعطای تندیس خواهد 
باشد،  نشده  نقض  بنگاه  این  زمانی که شرایط طالیی  تا  این عضویت  بود. 

ادامه دارد.
تابش درخصوص تاثیر تحریم ها بر افزایش قیمت روغن گفت: در هر صورت 
تحریم هزینه تمام شده کاالهای ما را افزایش داده است. یکی از بحث هایی 
این است که می گوییم ما استقالل خود را حفظ  که ما در تحریم داریم 
می کنیم. شرایط را می پذیریم و زیر بار زور نمی رویم. چرا که می خواهیم 
»ایران« شویم و در دنیا اسم ما کشور استکبارستیز باشد. شما در انتخابات 
امسال دیدید تمام هزینه هایی که برای عدم حضور مردم و تحریم انتخابات 

داشتند، بی نتیجه ماند.
این نشان می دهد که مردم اصل و سالمت نظام را می خواهند. قاعدتا برای 
را می توان  تحریم ها  این  ثمره  این موضوع هزینه هم می دهند. 
در واکسن کرونا دید. همین آمریکایی که تا دیروز ما را تحریم 
کرده بود به محض اینکه شنید واکسن ما عملیاتی شده گفت 
تحریم ها برداشته می شود. ما باید تالش کنیم با بهینه کردن 
مصرف و بهینه کردن تولید تحریم ها را به دیده فرصت ببینیم 

و روی پای خود بایستیم.
مارگارین اولین شرکت تولید کننده روغن گیاهی در ایران است که با 
برندهای خروس، آفتاب و آفتاب طالیی  در بین مردم شناخته شده 
است. این شرکت که در دی ماه سال 1332 با ظرفیت تولید 8 تن 
روغن گیاهی در روز پا به عرصه صنعت گذاشت، اکنون با توانسته 
بسیاری  میهمان  روز،  در  تن  هزار  تولیدی  ظرفیت  با  است 

ازخانواده ها و صنایع مختلف کشور باشد.

 اهدای تندیس ملی
 رعایت حقوق مصرف کنندگان

به مارگارین
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رایزن بازرگانی ایران در روسیه از وضع عوارض صادراتی بر روی چند 
قلم محصول کشاورزی از سوی دولت روسیه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ایرج زارعی 
با بیان این خبر اظهار داشت: دولت روسیه نسبت به وضع عوارض 
کرده  اقدام  چوب  و  سویا  دانه  ذرت،  جو،  گندم،  روی  بر  صادراتی 

است.
 زارعی افزود: عوارض صادراتی گندم از روسیه از 30  ژوئن تا 6 ژوئیه 
)9 تیرماه تا 1۵ تیرماه 1400( برابر با 41.3 دالر )2984 روبل( به 
صادراتی  عوارض  مذکور  تاریخ  از  قبل  تا  بود  خواهد  تن  هر  ازای 
برابر 33.3 دالر )2406 روبل( به ازای هر تن بود. عوارض صادراتی 
دالر  ۵0.۵ ذرت  و  تن  هر  ازای  به  روبل(   2861( دالر   39.6  جو 

)3649 روبل( به ازای هر تن است.
 وی ادامه داد: در تاریخ 28 می، براساس اعالم سرویس مطبوعاتی 
روسیه، این دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصوالت 
دوره برای  تولیدات شان  از  بخشی  صادرات  اجازه  و   کشاورزی 
1 ژوئیه 2021 تا 31 آگوست 2022  )10 تیرماه 1400 تا 9 شهریور 
1401( عوارض صادراتی دانه سویا را از 30 به 20 درصد کاهش داد.  

همچنین  روسیه  دولت  گفت:  روسیه  در  ایران  بازرگانی  رایزن   
عوارض صادراتی برای انواع مختلف چوب های تقریباً فرآوری شده را 
 از اول ژوئیه 10 درصد تعیین کرد که طول مدت این مصوبه تا پایان
سال 2021 است. همچنین هیات دولت در حال ایجاد محدودیت های 

گسترده تری در زمینه صادرات چوب  به صورت غیرفرآوری است.

عوارض صادراتی دولت روسیه
بر روی گندم، جو، ذرت

دانه سویا و چوب

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: 
صنایع غذایی شامل محدودیت های برقی نخواهند شد.

به گزارش ایرنا، محمد حسن متولی زاده در جریان دیدار معاون 
اول رییس جمهوری از دیسپاجینگ ملی برق در جمع خبرنگاران 
افزود: عمده صنایعی که مشمول محدودیت های برقی می شوند 

صنایع انرژی بری مثل فوالدی ها هستند.
وی ادامه داد: در جلسه ای که در شورای امنیت ملی برگزار شد 

کلیاتی درخصوص محدودیت مصرف برای صنایع تصویب شد.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: بیشتر صنایع مدنظر صنایع با 

تعداد کم و مصرف زیاد انرژی است.
متولی زاده افزود: در 40 روز گذشته صنایع بزرگ، بخش کشاورزی 
و مشترکان بزرگ همکاری خوبی با صنعت برق داشتند به گونه ای 

که توانستیم با کمترین مشکل سپری کنیم.
مصرف  افزایش  به  توجه  با  اخیر  روز  چند  طی   اما  گفت:  وی 

خواستار همکاری بیشتر صنایع شدیم که مصوبه آن صادر شد.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: نیروگاه های برق آبی 12 هزار مگاوات 

ظرفیت تولید برق دارند درسال هایی که وضعیت آب کشور متعارف 
بوده همانند سال های 98 و 99 ده هزار مگاوات از برق آبی ها تولید 
برق داشتیم اما امسال حجم آب سدها ۵0 درصد کاهش یافته 

بنابراین ظرفیت تولید نیروگاه ها نیز کاهش یافته است.
 وی ادامه داد: طی ماه های اخیر نیروگاه های برق آبی تنها دو تا
الی بنابراین فاصله بین ۷   سه هزار مگاوات ظرفیت تولید دارند 

8 هزار مگاواتی یکی از عوامل محدودیت و خاموشی ها است.
وی با بیان اینکه ماینرهای مجاز 300 مگاوات مصرف برق دارند 
که براساس تصمیم اتخاذ شده در زمان اوج مصرف از مدار خارج 
خواهند بود خاطرنشان کرد: براساس گزارش دانشگاه کمبریج دو 
هزار مگاوات مصرف برق کشور از سوی ماینرهای غیر مجاز است 
اما در هر حال میزان مصرف ماینرها به طور دقیق قابل اندازه گیری 

نیست.
متولی زاده درباره خسارت به لوازم خانگی و نحوه جبران آن گفت: 
خسارت ناشی از حوادث برق بیمه است و در سایت های مربوطه 

نحوه پرداخت خسارت اعالم شده است.

مدیرعامل توانیر: 
 صنایع غذایی

شامل محدودیت برق نمی شوند
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کلیه محصوالت  داخلی  بازار  تنظیم  بازگشت مسئولیت  زمان دقیق 
و  صادرات  مدیریت  همراه  به  مرتبط  اساسی  کاالهای  و  کشاورزی 

واردات این کاالها به وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد.
در متن مصوبات یکصدو چهل و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار 
در خصوص بازگشت اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط 
به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آمده است: »مطـابـق 
بـنـد یك مصـوبات سی و پنجمین جلسـه شـورای عـالی هماهنگی 
رهبری معظم  مقام  تایید  به  که   1398/04/22 مـورخ   اقتصـادي 

جهاد  وزارت  از  آن  انتزاع  و  بازرگانی  مسئولیت  تمرکز  در خصوص 
کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا 1400/04/22 موکول 

شـده بود و زمان انقضای آن فرارسیده است )ابالغی طی نامه شماره 
در جلسه  محترم جمهوری(  ریاست  مـورخ 1398/0۵/02   13۷33
بـه  الزم  تمهیدات  کشاورزی  جهاد  وزارت  گردید  مقرر  و  مطرح 
منظـور تمرکز کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، 
کلیه  داخلی  بازار  تنظیم  برای   الزم  اقدامات  انجام  و  برنامه ریزی 
محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی مرتبط را به همراه مدیریت 
قانون  یك  ماده  )الف(  بند  اجرای  در  کاالها  این  واردات  و  صادرات 
وزارت  در  کشاورزی  بخش  به  مربوط  اختیارات  و  وظایف  "تمرکز 
جهاد کشاورزی" مصـوب 1391/01/24 مجلـس شـورای اسالمی را 

معمول و نتیجه را به کارگروه تنظیم بازار گزارش نمایند.«

 

نرخ  به  ارز  دالر  میلیارد   ۵.۵ از  بیش  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی و دارو توسط بانك مرکزی به 

صورت نقدی و اعتباری تامین شده است.
به گزارش روابط عمومی بانك مرکزی، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت، بانك مرکزی می بایست در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به 
نرخ  به  دالر  میلیارد   6 میزان  به  دارو  و  اساسی  کاالهای  ارز  تامین 
ترجیحی از محل  سهمیه ارزی مصوب و اعالم شده از سوی دولت 

اقدام کند.
الزم به ذکر است که سهمیه اعالمی مزبور، شامل 4.۵ میلیارد دالر 
نظر وزارت های صنعت، معدن و تجارت و  وارداتی تحت  اقالم  برای 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  برای  میلیارد دالر  و 1.۵  جهاد کشاورزی، 

وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
بر این اساس میزان ارز تامین شده به نرخ ترجیحی از ابتدای سال 

تاکنون به شرح زیر است:
وزارت صمت - جهادکشاورزی: 4.616 میلیون دالر 

شامل:
جو:۵80 میلیون دالر

دانه های روغنی: 883 میلیون دالر
ذرت: 1.218 میلیون دالر

روغن خام یا نباتی: 1.09۷ میلیون دالر
کنجاله سویا: 483 میلیون دالر 

گندم: 22۵ میلیون دالر
سایر: 130 میلیون دالر

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 926 میلیون دالر 
جمع کل: ۵.۵42 میلیون دالر

تامین بیش از 5.5 میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی و دارو

اعالم زمان بازگشت مسئولیت تنظیم بازار 
کاالهای اساسی به وزارت جهاد کشاوزی
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اصول نگهداری از

روغنهاوچربیها
هنگام استفاده و نگهداری، آنها 
را کنار شعله گاز قرار ندهید: 

حرارت، فساد روغن ها و 
چربی ها را تسریع می کند.

بالفاصله پس از استفاده، درب 
آنها را ببندید: هوا )اکسیژن( 

سبب اکسید شدن و ایجاد طعم 
نامطلوب در روغن ها می شود.

از خرید روغن های بی نام و 
نشان و بدون پروانه ساخت 

خودداری نمایید.

روغن ها را در یک کابینت دور 
از فر یا اجاق گاز نگه دارید.

در صورت انتقال روغن به 
ظروف خانگی حتما از ظروفی 

تیره، با دربندی مناسب و فاقد 
رطوبت استفاده نمایید.

روغن مصرف شده نباید 
دوباره به ظرف اصلی 

برگردانده شود.

تغییر رنگ، تند شدن، افزایش 
بو و غلظت، از عالئم فساد 

هستند.

 از خرید روغن هایی که در 
شرایط نامناسب محیطی مثل 
حرارت باال نگهداری شده اند 

خودداری نمایید.

 در مناطق گرمسیری
می توان روغن را در یخچال 

نگهداری کرد.

آنها را در جای خشک و تاریک 
نگهداری کنید: نور، طعم و رنگ 

چربی ها را تغییر می دهد.

برای برداشتن آنها از قاشق 
یا سایر وسایل خشک استفاده 

کنید: رطوبت باعث فساد 
روغن ها و چربی ها می شود.

چند نکته مهم
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 پس از شنیدن خبر تشکیل انجمن مخزن داران روغن نباتی 
این  که تشکیل  است  این  به ذهن می رسد  که  اولین سوالی 
انجمن چه ضرورتی داشت؟ و درکشور ما چند شرکت مخزن دار 

در زمینه روغن نباتی وجود دارد؟
واقعیت این است که حدود 90 درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق 
واردات تامین می شود که عمده آن را روغن خام تشکیل می دهد. از 

همین رو در بنادر جنوبی کشور حدود 4۵ سال است که در بندرعباس 
را  روغن نباتی  مخازن  که  هستند  شرکت هایی  خمینی  امام  بندر  و 

احداث و راه اندازی کردند.

وجود  کشور  جنوب  در  روغن نباتی  مخازن  انقالب  از  قبل   
نداشت؟

در گفت و گو با دبیر انجمن مخزن داران روغن نباتی عنوان شد:

فراز و فرودهای 
مخزن داری روغن نباتی 
در ایران

با توجه به توسعه صنعت روغن نباتی در کشور و نیاز  حدود 90درصدی به واردات روغن خام، نگهداری از روغن های وارداتی به امری 
تخصصی و مهم تبدیل شده است. نگاهی به تاریخچه مخزن داری در ایران نشان می دهد که تا پیش از انقالب مخازن نگهداری از روغن های 
وارداتی تنها به بنادر خرمشهر و آبادان محدود بود. موضوعی که پس از انقالب با تحوالت عظیمی همراه شد و ساخت و تجهیز مخازن در 
بندرهای امام خمینی و بندرعباس در جنوب کشور توسعه چشمگیری یافت. اما در سال های اخیر با توجه به افزایش واردات روغن خام از 
کشورهای آسیای میانه، ساخت مخازن نگهداری از روغن های خام وارداتی در بنادر شمالی کشور نیز توسعه یافت به طوری که هم اکنون 
در بنادر امیرآباد، نوشهر و انزلی نیز مخازن نگهداری روغن خام به ظرفیت کشور افزوده است تا جایی که هم اکنون ظرفیت نگهداری از 

روغن خام در بنادر شمالی و جنوبی کشور در مجموع به ۷00 هزار تن رسیده است.
توسعه مخزن داری کشور بالطبع با چالش ها و مشکالتی نیز همراه بوده است و اتخاذ رویه واحد و هماهنگ میان مخزن داران بیش از پیش 
خودنمایی می کند. نکته ای که باعث شد تا چندی پیش انجمن صنفی کارفرمایی مخزن داران روغن نباتی ایران با 14 عضو تشکیل شود.

در همین راستا و برای آشنایی بیشتر با فعالیت ها و معضالت این بخش مهم از صنعت روغن نباتی با محسن مظاهری نیا دبیر و عضو 
هیات مدیره این انجمن تازه تاسیس گفت و گویی انجام داده ایم.

 محسن مظاهری نیا چهره ای نام آشنا و خوشنام در صنعت روغن نباتی است که به واسطه سال ها حضور بخش های مختلفی از جمله
پنج شرکت وزارت بازرگانی سابق شامل حمل و نقل خرمشهر، سوسنگرد، بستان، آبادان و فتح المبین که بعدها با ادغام در یکدیگر شرکت 
حمل و نقل آبادان را تشکیل داده اند و همچنین حضور 1۵ ساله در مدیریت شرکت مخازن روغنی خلیج فارس، مدیری توانمند، صاحب نظر 

و تاثیرگذار در صنعت روغن نباتی به شمار می رود.
مانی جمشیدیمتن گفت و گوی ماهنامه »آفتابگردان« با وی را در ادامه می خوانید.

مریم ربیع گیالنی
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در قبل از انقالب مخازن نگهداری روغن وجود داشت. 
و  بنادر خرمشهر  در  روغن  نگهداری  اما عموما مخازن 
و  خمینی  بندرامام  در  انقالب  از  بعد  ولی  بود.  آبادان 
توسعه  خام  روغن  نگهداری  مخازن  بندرعباس ساخت 

داشته است.
در سال های اخیر نیز با توجه به شرایط کشور ساخت 
در خزر  دریای  حاشیه  در  و  کشور  شمال  در   مخازن 
 سه بندر شمالی امیرآباد، نوشهر و انزلی توسعه پیدا کرده
که این مخازن برای نگهداری روغن آفتابگردان وارداتی از 

روسیه و آسیای میانه است.
به طور کلی با توجه به مستندات موجود در حال حاضر 
14 شرکت مخزن دار در زمینه نگهداری روغن نباتی در 

شمال و جنوب کشور فعالیت می کنند.
عمال وجود 14 شرکت مخزن دار در کشور با توجه به 
توسعه و اهمیت مقوله نگهداری روغن خام در کشور 

مقدمات تشکیل انجمن را فراهم کرد.
ظرفیت  حاضر  حال  در  شرکت   14 این  وجود  به  توجه  با   

نگهداری روغن خام در مخازن این شرکت ها چقدر است؟
حدود ۷00 هزار تن ظرفیت مخازن نگهداری روغن نباتی در جنوب 
و شمال کشور است. بخشی از مخازن هم در سایر نقاط کشور وجود 
دارند که به عنوان مخازن کارخانجات هستند و موضوع فعالیت این 
نگهداری روغن،  از شرکت های مخازن  نیستند. چون منظور  انجمن 

مخازنی است که روغن خام مستقیم از کشتی وارد آن می شود.
روغن  نگهداری  مخازن  ظرفیت  درصد   8۵ از  بیش  حاضر  حال   در 
در جنوب کشور قرار دارد و در 4-3 سال اخیر نیز 1۵ درصد ظرفیت 

نگهداری روغن در بنادر امیر آباد، نوشهر و انزلی ایجاد شده است.
در  اما  شود  می  نگهداری  آفتابگردان  روغن  فقط  شمال  مخازن  در 
مخازن جنوب مجموعه ای از چندین روغن شامل سویا، آفتابگردان، 
اولئیك«  »های  روغن  موارد  برخی  در  و  پالم  روغن  انواع  و  کلزا 

آفتابگردان نگهداری می شود.
در مخازن جنوب عالوه بر روغن های فوق، روغن های نباتی غیرخوراکی 
که در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی مصرف می شود نیز نگهداری 

می شود.

 چه ظرفیتی از مخازن دولتی است؟
با ظرفیت  بازرگانی دولتی  تنها مخزن دولتی موجود مخزن شرکت 
حدود 60 هزار تن در بندرعباس است و بقیه ظرفیت مخازن نگهداری 
روغن متعلق به بخش خصوصی است که حدود 600 -۵80 هزار تن 
از ظرفیت مخازن کشور در جنوب و حدود 100-80 هزار تن ظرفیت 

مخازن روغن نباتی در شمال کشور است.

 آیا مخزن داری در کشور رو به رشد است و سرمایه گذاری های 
نظرشما  به  است؟  شده  انجام  ظرفیت  افزایش  برای  جدیدی 
نیازی به سرمایه گذاری بیشتر وجود دارد یا ظرفیت مخزن داری 

تکمیل شده است؟
مخزن داری در کشور اشباع شده است و نیاز به ساخت مخازن جدید 

وجود ندارد.

مخازن  ساخت  برای  سرمایه گذاری  کشور  در  همچنان  اما   
جدید انجام می شود.

این سرمایه گذاری ها مربوط به چند سال اخیر و در شمال است و در جنوب 

کشور دیگر سرمایه گذاری برای ساخت مخازن جدید انجام نمی شود.
بخشی از این سرمایه گذاری های جدید در بنادر نوشهر و انزلی صورت 
وجود  بنادر  این  در  روغن  نگهداری  مخزن  گذشته  در  چون  گرفته 
نداشته است و در حال حاضر عالوه بر بندر امیرآباد در این بنادر نیز 
مخازن نگهداری روغن ساخته شده است. به نظر می رسد اگر نیاز 
به واردات روغن از شمال کشور همچنان در این سطح باقی بماند با 
افزایش حداکثر 20 درصدی ظرفیت بتوان مخزن سازی در شمال را 

نیز اشباع کرد.

تنی مخازن  به ظرفیت 60 هزار  از صحبتهایتان   در بخشی 
دولتی اشاره کردید سوال اینجاست که با توجه به حجم باالی 
واردات روغن توسط شرکت بازرگانی دولتی بقیه روغن ها با چه 

مکانیزمی در مخازن بخش خصوصی نگهداری می شود؟
بر مبنای قرارداد بین شرکت های مخزن دار و شرکت بازرگانی دولتی 
با توجه به قراردادها و توافقات صورت گرفته معموال روغن های خام 
بین مخازن بخش خصوصی توزیع می شود. مهم ترین نکته در این 
زمینه نحوه عقد قرارداد و ظرفیت اجاره شده توسط شرکت بازرگانی 
موقع  به  تحویل  و  نگهداری  توان  باید  مخازن  که  چرا  است  دولتی 

روغن ها بر مبنای حواله ها را داشته باشند.

 درحال حاضر مهم ترین مشکالت مخزن داران روغن نباتی 
این  حل  برای  برنامه هایی  چه  انجمن  و  چیست؟  کشور  در 

مشکالت دارد؟
توجیه  داری  مخزن  زمینه  در  بحث  مورد  نکات  ترین  مهم  از  یکی 
با  بتوانیم   یعنی  است.  شده  انجام  سرمایه گذاری های  کردن  پذیر 

در حال حاضر بیش از 85 درصد 
 ظرفیت مخازن نگهداری روغن

 در جنوب کشور قرار دارد و طی
4-۳ سال اخیر نیز 15 درصد ظرفیت 

نگهداری روغن در بنادر امیر آباد، 
نوشهر و انزلی ایجاد شده است
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خدمات  تنوع  به  توجه  با  اعضا  بین  همگرایی 
موجود نرخ مناسبی را برای خدمات بین اعضا به 
تصویب برسانیم. از آنجایی که ساماندهی خاصی 
رویه  هیچ  است  نداشته  وجود  داران  مخزن  بین 
واحدی برای تعیین نرخ خدمات وجود ندارد. نوع 
منجر  متفاوت  نرخ های  و  خدمات  تنوع  قرارداد، 
به این شده که بهره برداری مناسبی از مخازن و 
ظرفیت های ایجاد شده انجام نشود. از طرفی دیگر 
این نوع عملکرد باعث ایجاد ابهاماتی درخصوص 
وجود  به  سرمایه گذاری  این  نبودن  توجیه پذیر 

آورده است.
واقعیت این است که اگر این صنف نتواند هماهنگ 
عمل کند و رویه مشخصی در زمینه نرخ گذاری 

و خدمات ارائه نشود به طور قطع با توجه به حجم سرمایه گذاری های 
آور  سرسام  افزایش  دلیل  به  تجهیزات،  شده  مستهلك  و  موجود 
به  تمایلی  عمال  گرفت  جایگزینی صورت خواهد  در  که  قیمت هایی 

سرمایه گذاری دراین بخش از صنعت وجود نخواهد داشت.
از طرفی دیگر نیز با توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی کشور به 
نظر می رسد نیاز کشور به مخزن داری یك نیاز پایدار خواهد بود و 
چشم انداز 1۵-10 سال آینده به گونه ای نیست که بتوان گفت ما 
داری  مخزن  و  رسیم  می  به سطح خودکفایی  روغن نباتی  تولید  در 

جذابیت یا ضرورتی نخواهد داشت.
یکی دیگر از مشکالت مخزن داران در بنادر نوع تعامل با سازمان های 
مرتبط با مخزن داری است. سازمان ها و دستگاه هایی مانند سازمان 
بنادر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفظ نباتات 
پایانه ها،  سازمان  گمرک،  استاندارد،  ملی  سازمان  قرنطینه،  اداره  و 
ناوگان جاده ای و ریلی و زیر مجموعه های آنها در بنادر که بعضا در 

رابطه با آنها با چالش هایی هم مواجه هستیم.
چون در حال حاضر مکانیزم کار به این شیوه است که ما روغن را در 
کشتی به عنوان نماینده خریدار به صورت کمی تحویل می گیرم و 
هیچ دخالتی در زمینه کیفی نداریم و این کاال را عینا به صاحب کاال و 

یا به دارندگان حواله های دولتی و خصوصی تحویل می دهیم.

بود.  گذاری  نرخ  بحث  کردید  بیان  که  مشکالتی  از  یکی   
بعضی ها معتقدند هزینه مخزن داری در سال های اخیر افزایش 
چشمگیری داشته و از طرفی شما می گویید که نگران هستید 
بازدهی  مخازن  ساخت  برای  شده  انجام  سرمایه گذاری های 
مناسب اقتصادی نداشته باشد. فکر می کنید باید چه مکانیزمی 
را برای تعیین قیمت خدمات و هزینه اجاره مخازن اعمال کرد تا 
طرفین رضایت نسبی داشته باشند؟ در حال حاضر نرخ گذاری 

چگونه انجام می شود؟
بین قیمت ها وجود دارد چون  در حال حاضر شکاف قیمتی زیادی 
نرخ گذاری با توجه به وضعیت موجودی مخازن و تقاضاها متغیر است 
توافق  عموما  ندارد.  وجود  ای  رویه  وحدت  و  ثابت  گذاری  قیمت  و 
طرفین مبنای قیمت گذاری است که همین امر در برخی مواقع باعث 
ایجاد رقابت منفی بین مخزن داران شده و عمال منجر به این واقعیت 
شده که برخی مخازن موجود پاسخگوی هزینه های جاری نیز نیستند 

چه برسد به سرمایه گذاری های انجام شده.
در ضمن هزینه خدمات ارائه شده در خصوص همکاری و هماهنگی با 
دستگاه های دولتی نیز روز به روز افزایش پیدا کرده است و هزینه هایی 
مانند آب، برق، تلفن و... همچنین هزینه های مربوط به اجاره بها یا کیفیت 

نوع قرارداد با اداره بنادر نیز افزایش چشمگیری 
از طرف  اما  به روز شده است.  داشته و قیمت ها 
و  استراتژیك  کاالی  یك  روغن نباتی  چون  دیگر 
اساسی بوده و قیمت گذاری آن در اختیار دولت و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و  تغییر  برای  فشار  تحت  همیشه  است  بوده 
اینجاست  مشکل  اما  باشد.  می  قیمت ها  افزایش 
خدمات  قیمت  افزایش  از  تنها  بهانه  این  به  که 
در صورتی  شود  می  ورزیده  امتناع  داری  مخزن 
 که طی سال های اخیر هزینه های حمل و نقل
و همچنین قیمت روغن نباتی و روغن خام به طور 

رسمی افزایش چشمگیری داشته است.

 قیمت های خدمات ارائه شده در شمال کشور با جنوب چقدر 
تفاوت دارد و این تفاوت قیمت ناشی از چه عواملی است؟

حجم واردات روغن از بنادر شمالی کشور طی سال های اخیر افزایش 
مخازن  ظرفیت  که  آنجایی  از  و  است  داشته  بینی  پیش  قابل  غیر 
چندانی هم برای پاسخگویی به نیاز ایجاد شده وجود نداشت طبیعتا 
قیمت های اجاره مخازن در شمال افزایشی بوده است. به طوری که در 
حال حاضر تقریبا قیمت خدمات مخزن داری در شمال کشور 4 برابر 
قیمت همان خدمات در بنادر جنوبی است. به همین دلیل هم دیگر 
سرمایه گذاری جدید برای ساخت مخزن در جنوب کشور نمی بینید.

با توجه به موارد مطرح شده طبق محاسبات ما در حال حاضر نرخ 
بازگشت سرمایه برای ساخت مخزن و مخزن داری در جنوب کشور 
حدود 1۵ سال می باشد در حالی که این رقم در شمال کشور به حدود 
۵-4 سال می رسد و این یکی از مهم ترین چالش های مخزن داری در 

جنوب کشور است.

 آیا انجمن مخزن داران روغن نباتی برنامه ای برای کم شدن 
این شکاف قیمت و یا ایجاد وحدت رویه دارد؟ یا به نظر شما 

این تفاوت قیمت طبیعی است؟
و  شمال  در  مخازن  ظرفیت  توجه  با  قیمت  اختالف  این  از  بخشی 
جنوب کشور و همچنین افزایش شدید حجم واردات از بنادر شمالی 
نگهداری  مخازن  ظرفیت  کشور  شمالی  بندر  سه  در  است.  طبیعی 
ساالنه  اخیر،  سال های  ولی طی  است  تن  هزار  روغن حداکثر 100 

حجم واردات روغن از بنادر شمالی 
کشور طی سال های اخیر افزایش 

غیر قابل پیش بینی داشته است و از 
آنجایی که ظرفیت مخازن چندانی 
هم برای پاسخگویی به نیاز ایجاد 

شده وجود نداشت در حال حاضر 
 تقریبا قیمت خدمات مخزن داری

 در شمال کشور 4 برابر قیمت
همان خدمات در بنادر جنوبی است
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بیش از 300 هزار تن روغن نباتی از بنادر شمالی وارد کشور شده است 
و طبیعی است که تقاضا افزایش یافته است. اما در جنوب این اتفاق 
نیفتاده است به طوری که ورودی روغن در دو بندر امام خمینی و 
بندرعباس در سال های اخیر 900- ۷00 هزار تن بوده است و ظرفیت 
مخازن موجود نزدیك به این اعداد است و توانسته به طور کامل نیاز 

به نگهداری روغن را پوشش دهد.
گرفتن  نظر  در  با  باشد  داشته  ادامه  روند  این  اگر  می رسد  نظر  به 
اختالف شدید قیمت خدمات مخزن داری در شمال و جنوب کشور 
عمال تمایلی به مخزن داری در جنوب کشور وجود نخواهد داشت. 
کما اینکه اخیرا در چابهار به رغم اینکه سازمان بنادر فراخوانی برای 
سرمایه گذاری در زمینه ساخت مخازن نگهداری روغن نباتی اعالم کرد 

اما به دلیل عدم جذابیت کسی برای سرمایه گذاری اقدام نکرد.

 وضعیت استفاده از فناوری در ساخت  مخازن و تجهیزات تا 
چه حد مدرن است؟

به  روغن نباتی  نگهداری  خصوص  در  دنیا  روز  فناوری  مدرن ترین 
کشورهایی مثل مالزی، اوکراین و برزیل بر می گردد. آن مخازنی که 
من در این کشورها دیده ام تفاوت خاصی با ما ندارند و فناوری ساخت 

و تجهیزات ما در مخزن داری کامال به روز و مدرن است.

 چه بخش هایی از مخازن نگهداری روغن ساخت داخل است 
و چه بخش هایی وارداتی است؟

ورق های فلزی که برای ساخت مخازن استفاده می شود ایرانی است ولی 
بعضا در پایپینگ »piping« از لوله های خارجی استفاده می شود. در 
بخش تجهیزات هم بخشی از آنها در داخل تولید می شود و بخشی که 
تولید داخل ندارد وارداتی است و از کشورهای خارجی تامین می شود.

مطرح  همیشه  روغن نباتی  مورد  در  که  بحث های  از  یکی   
است.  مخازن  در  روغن ها  نگهداری  زمان  و  نحوه  بحث  است 
آیا در زمینه نگهداری روغن با توجه به دمای موجود در بنادر 
مطالب  چون  دارد؟  وجود  استانداردی  آن،  نگهداری  زمان  و 
بودن  پایین  همچنین  و  روغن ها  افت های  در خصوص  زیادی 
اند  مانده  مخازن  در  زیادی  زمان  که  روغن ها  برخی  کیفیت 

بیان می شود.
که  دولتی  روغن های  خصوص  در  دارد  امکان  تنها  بحث  این 
ذخایراستراتژیك به شمار می روند مطرح شود. چون بخش خصوصی 
آنها  سرمایه  تا  است  مخازن  از  روغن  کردن  خارج  دنبال  فوریت  به 
در مخازن نماند و روغن خام زودتر به خطوط تولید برسد. متوسط 
ماندگاری روغن بخش خصوصی در مخازن حداکثر دوماه است مگر 
اینکه چالش هایی در زمینه اسناد واردات و مسائل ارزی وجود داشته 
در  اما  دهد.  افزایش  4-3ماه  به  را  زمان  این  است  ممکن  که  باشد 
 مورد ذخایر استراتژیك امکان دارد زمان نگهداری روغن در مخازن به

6-۵ ماه نیز برسد. اما نکته مهم این است که از نظر بهداشتی در زمان 
نگهداری این روغن ها هیچ مشکلی به وجود نمی آید و حتی قبل از 
ترخیص نیز نمونه هایی از این روغن ها توسط وزارت بهداشت و سازمان 
ملی استاندارد مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرد. تا کنون مشکل 
خاصی در زمینه تغییر کیفیت روغن ها به واسطه نگهداری در مخازن 

وجود نداشته است.

برای  زمانی  محدودیت  یا  و  استاندارد  زمان  کلی  طور  به   
نگهداری روغن در مخازن وجود دارد؟

تراز  زمانی کم  اما عمدتا روغن ها در  ندارد  محدودیت خاصی وجود 
10-9 ماه جذب کارخانجات می شود و به یك سال هم نمی رسد.

اخیرا در چابهار به رغم اینکه سازمان بنادر فراخوانی 
برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت مخازن 

 نگهداری روغن نباتی اعالم کرد اما به دلیل
عدم جذابیت کسی برای سرمایه گذاری اقدام نکرد
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صنعتی بهشهر، بزرگ ترین تولیدکننده و بازیگر اصلی 
صنعت روغن خوراکی در ایران است

نکات مهم مربوط به کسب وکار

در  خوراکی  روغن  تولیدکننده  بزرگترین  بهشهر  صنعتی  شرکت   -
نسترن  و  الماس  بهار  بهار،  الدن،  برندهای  با  شرکت  است.  کشور 

بیشترین سهم از بازار روغن های خوراکی را داراست.
- هلدینگ عربستانی صافوال که با ۵.۷ میلیارد دالر فروش در سال 
2020 جزو ده شرکت پردرآمد عربستان سعودی بوده، کنترل صنعتی 
بهشهر را در دست دارد. این هلدینگ مالکیت ده ها شرکت غذایی و 
اکثر کشورهای آسیای غربی و شمال  را در  فروشگاه های زنجیره ای 

آفریقا برعهده دارد و به NESTLE خاورمیانه مشهور است.
جهت  کرده،  خریداری  را  شرکت  صافوال  که  دهه  دو  حدود  طی   -
به روزرسانی خطوط تولید به صورت میانگین ساالنه 9 میلیون دالر 
بروزترین خطوط  از  یکی  بهشهر  است. صنعتی  کرده  سرمایه گذاری 
تصفیه روغن خام در جهان را داراست و توانایی تولید انواع روغن های 

تخصصی صنف و صنعت را دارد.
ساختار مالکیتی و وضعیت معامالت سهام

180

47
65

598

268

(میلیون دالر)ارزش بازار شرکت 

17

بررسی کسب و کار

اطالعات کلی شرکت

درراکیخوروغنتولیدکنندهبزرگترینبهشهرصنعتیشرکت
نسترنوالماسبهاربهار،الدن،برندهایباشرکت.استکشور

.داراستراخوراکیهایروغنبازارازسهمبیشترین

2020سالدرفروشدالرمیلیارد5.7باکهصافوالعربستانیهلدینگ
نعتیصکنترلبوده،سعودیعربستانپردرآمدشرکتدهجزو

وغذاییشرکتدههامالکیتهلدینگاین.دارددستدررابهشهر
فریقاآشمالوغربیآسیایکشورهایاکثردررازنجیرهایفروشگاههای

.استمشهورخاورمیانهNestléبهوداردعهدهبر

یبروزرسانجهتکرده،خریداریراشرکتصافوالکهدههدوحدودطی
سرمایهگذاریدالرمیلیون9ساالنهمیانگینصورتبهتولیدخطوط
روغنیهتصفخطوطبروزترینازیکیبهشهرصنعتی.استکرده
روغنهایانواعتولیدتواناییوداراستراجهاندرخام

.داردراصنعتوصنفتخصصی

نکات مهم مربوط به کسب و کار

14001395

ساختار مالکیتی و وضعیت معامالت سهام

بهشهرشرکتصافوال
79.9%

سرمایهگذاری
پارستوشه

1.7%
سایرسهامداران

18.4%

Afia International
90%

Savola Foods
%100

تولیدکننده و بازیگر اصلی صنعت روغن خوراکی در ایران است صنعتی بهشهر، بزرگ ترین

غبشهرنماد

22،570(1400/04/05()ریال)قیمتسهم

268(1400/04/05()میلیوندالر)ارزشبازار

آذر30سالمالی

ارزشجایگزینی
براساسسرمایهگذاریانجامشدهپسازورودصافوال

(میلیوندالر)
150

ماهاخیر3میانگینارزشروزانهمعامالت
43.9(میلیاردریال)

%18.4شناوری
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 بهشهر در توسعه محصوالت و خطوط تولید،
موفق و در تامین مواداولیه، ناکام بوده است

زنجیره ارزش در تولید روغن خوراکی و جایگاه صنعتی بهشهر در آن

روغنمایعدر
%40قفسه

روغنجامدونیمه
%25جامدرقفسه

روغنتخصصی
%25صنفوصنعت

سایرروغنصنف
%10وصنعت

طلوعپخش
%96آفتاب

سایر
%4مشتریان

18

ندهایمدرنتصففیهروغفنبهشهربااتکابهفرآیصنعتی:نرخگذاریسرسختانهمحصوالتنهاییدرحینتولیدمحصوالتتخصصیبارقابتپذیریباال•
عت،بفاکیفیفتروغفنهفایتخصصفیصفنفوصفن.خامکهپسازورودصافوالدرشرکتپیادهسازیشده،بزرگترینتولیدکنندهروغنهایتخصصیصنفوصنعتاست

یرمنففیبسفیاریبااینحال،صنعتروغنخفوراکیازنفرخگفذاریدسفتوریتفاث.اختصاصیوبرایمشتریاناختصاصیتولیدمیشودوازایننظررقابتپذیریباالییدارد
.پذیرفتهاست

تبفاعدمتامینوتخصیصارزکافیجهتوارداتروغنخام،طیسالهایاخیرباعثشدهتفاشفرک:عدمتمایلشرکتجهتچانهزنیبرایتامینروغنخام•
هصافوالدربرخالف،میتواننتیجهگرفتک...(مصر،عربستانوترکیهو)باتوجهبهنقشبااهمیتصافوالدرتولیدروغنخوراکیدرمنطقه.کاهشجدیتولیدروبروشود

رتخصفیصارزورقبایداخلیاصلیبهشفهر،د.توانمندی،تمایلکمتریدروارداتمستقیممواداولیهداشتهواینبههزینهکاهشجدیسهمازبازارشرکتتمامشدهاست
.وارداتروغنخامبهترازبهشهرعملکردهاند

یدولتفیویفاطیسالهایگذشتهکهتامینروغنخامعمدتاًازمحلشرکتبازرگان:لزومحرکتبهسمتروغنکشیبرایپوششریسکتامینروغنخام•
بفازارشفرکتهفایسفهمندچندواردکنندهخصوصیصورتمیگرفته،شرکتهایینظیرمیهنوکورشکهازواحدروغنکشینیزبهرهمیبرند،موفقترعملکردهوتوانست

.صرفاًتصفیهکنندهراتصاحبنمایند

بهشهر در توسعه محصوالت و خطوط تولید، موفق و در تامین مواد اولیه، ناکام بوده است 

*ترکیب مبلغی فروش

ترکیب مبلغی مشتریان

تولید روغن خوراکی و جایگاه صنعتی بهشهر در آن زنجیره ارزش در

نکات مربوط به زنجیره ارزش، تامین، بازار محصول و رویه های فروش

بررسی کسب و کار

استخراج
مکانیکی یا  
به کمک حالل

آماده سازی 
دانه جهت 

استخراج
دانه روغنی

کنجاله

روغن خام و فرآوری تصفیه
روغن خام

اصالح و 
جداسازی 
محصوالت

روغن سرخ کردنی  
و پخت و پز

مارگارین

شورتنینگ

.شرکتنمدیرابامصاحبه:نمودارمنبع.بهشهرنرمالشرایطدرفروشترکیب*

نکات مربوط به زنجیره ارزش، تامین، بازار محصول و رویه های فروش

تولید  حین  در  نهایی  محصوالت  سرسختانه  نرخ گذاری   -
محصوالت تخصصی با رقابت پذیری باال: صنعتی بهشهر با اتکا به 
فرآیندهای مدرن تصفیه روغن خام که پس از ورود صافوال در شرکت 
پیاده سازی شده، بزرگترین تولیدکننده روغن های تخصصی صنف و 
صنعت است. روغن های تخصصی صنف و صنعت، باکیفیت اختصاصی 
و برای مشتریان اختصاصی تولید می شود و از این نظر رقابت پذیری 
باالیی دارد. با این حال، صنعت روغن خوراکی از نرخ گذاری دستوری 

تاثیر منفی بسیاری پذیرفته است.
تامین روغن خام:  برای  تمایل شرکت جهت چانه زنی  - عدم 
طی  خام،  روغن  واردات  جهت  کافی  ارز  تخصیص  و  تامین  عدم 
سال های اخیر باعث شده تا شرکت با کاهش جدی تولید روبرو شود. 
باتوجه به نقش با اهمیت صافوال در تولید روغن خوراکی در منطقه 
)مصر، عربستان و ترکیه و...( می توان نتیجه گرفت که صافوال برخالف 
توانمندی، تمایل کمتری در واردات مستقیم مواداولیه داشته و این 

نگاهی به وضعیت شرکت های روغن نباتی در بورس

شرکت صنعتی بهشهر )غبشهر(
تهیه و تنظیم: گروه خدمات بازار سرمایه کیان
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به هزینه کاهش جدی سهم از بازار شرکت تمام شده است. رقبای 
از  بهتر  خام  روغن  واردات  و  ارز  تخصیص  در  بهشهر،  اصلی  داخلی 

بهشهر عمل کرده  اند.
- لزوم حرکت به سمت روغنکشی برای پوشش ریسک تامین 
از  عمدتا  خام  روغن  تامین  که  گذشته  سال های  طی  خام:  روغن 
واردکننده خصوصی صورت  یا چند  بازرگانی دولتی و  محل شرکت 
می گرفته، شرکت هایی نظیر طبیعت و کورش موفق تر عمل کرده و 
توانستند سهم بازار شرکت های صرفا تصفیه کننده را تصاحب نمایند.

روغنمایعدر
%40قفسه

روغنجامدونیمه
%25جامدرقفسه

روغنتخصصی
%25صنفوصنعت

سایرروغنصنف
%10وصنعت

طلوعپخش
%96آفتاب

سایر
%4مشتریان
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ندهایمدرنتصففیهروغفنبهشهربااتکابهفرآیصنعتی:نرخگذاریسرسختانهمحصوالتنهاییدرحینتولیدمحصوالتتخصصیبارقابتپذیریباال•
عت،بفاکیفیفتروغفنهفایتخصصفیصفنفوصفن.خامکهپسازورودصافوالدرشرکتپیادهسازیشده،بزرگترینتولیدکنندهروغنهایتخصصیصنفوصنعتاست

یرمنففیبسفیاریبااینحال،صنعتروغنخفوراکیازنفرخگفذاریدسفتوریتفاث.اختصاصیوبرایمشتریاناختصاصیتولیدمیشودوازایننظررقابتپذیریباالییدارد
.پذیرفتهاست

تبفاعدمتامینوتخصیصارزکافیجهتوارداتروغنخام،طیسالهایاخیرباعثشدهتفاشفرک:عدمتمایلشرکتجهتچانهزنیبرایتامینروغنخام•
هصافوالدربرخالف،میتواننتیجهگرفتک...(مصر،عربستانوترکیهو)باتوجهبهنقشبااهمیتصافوالدرتولیدروغنخوراکیدرمنطقه.کاهشجدیتولیدروبروشود

رتخصفیصارزورقبایداخلیاصلیبهشفهر،د.توانمندی،تمایلکمتریدروارداتمستقیممواداولیهداشتهواینبههزینهکاهشجدیسهمازبازارشرکتتمامشدهاست
.وارداتروغنخامبهترازبهشهرعملکردهاند

یدولتفیویفاطیسالهایگذشتهکهتامینروغنخامعمدتاًازمحلشرکتبازرگان:لزومحرکتبهسمتروغنکشیبرایپوششریسکتامینروغنخام•
بفازارشفرکتهفایسفهمندچندواردکنندهخصوصیصورتمیگرفته،شرکتهایینظیرمیهنوکورشکهازواحدروغنکشینیزبهرهمیبرند،موفقترعملکردهوتوانست

.صرفاًتصفیهکنندهراتصاحبنمایند

بهشهر در توسعه محصوالت و خطوط تولید، موفق و در تامین مواد اولیه، ناکام بوده است 

*ترکیب مبلغی فروش

ترکیب مبلغی مشتریان

تولید روغن خوراکی و جایگاه صنعتی بهشهر در آن زنجیره ارزش در

نکات مربوط به زنجیره ارزش، تامین، بازار محصول و رویه های فروش

بررسی کسب و کار

استخراج
مکانیکی یا  
به کمک حالل

آماده سازی 
دانه جهت 

استخراج
دانه روغنی

کنجاله

روغن خام و فرآوری تصفیه
روغن خام

اصالح و 
جداسازی 
محصوالت

روغن سرخ کردنی  
و پخت و پز

مارگارین

شورتنینگ

.شرکتنمدیرابامصاحبه:نمودارمنبع.بهشهرنرمالشرایطدرفروشترکیب*

روغنمایعدر
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روغنجامدونیمه
%25جامدرقفسه

روغنتخصصی
%25صنفوصنعت

سایرروغنصنف
%10وصنعت

طلوعپخش
%96آفتاب

سایر
%4مشتریان
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.شرکتنمدیرابامصاحبه:نمودارمنبع.بهشهرنرمالشرایطدرفروشترکیب*

حدود دو سوم بازار روغن خوراکی ایران، در دستان 
چهار تولیدکننده بزرگ روغن: بهشهر، کورش، 

طبیعت و مارگارین

 1- رشد تولید در شرکت های غذایی تازه وارد
در صنعت روغن خوراکی )تن(

 2- سهم گیری کورش و طبیعت از بازیگران بزرگ سنتی 
و سایر شرکت های کوچکتر

*منبع نمودارها: صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش های تفسیری شرکت ها

از دست رفتن سهم از بازار، محدودیت پتانسیل 
 سودآوری و ارزش گذاری باالتر نسبت به رقبا،

سه دلیل عدم جذابیت غبشهر هستند.
1- کاهش سهم از بازار صنعتی بهشهر در قفسه فروشگاه ها

انتظار داریم که روند کاهشی سهم بازار غبشهر در قفسه فروشگاه ها، 
متوقف شود. اما بازپس گیری سهم از بازار از دست رفته، نامحتمل به 

نظر می رسد.
2- شرکت در بهترین حالت، 36 میلیون دالر سود عملیاتی 

خواهد ساخت
قیمت  شدن  پایدار  و  روغن  صنعت  در  ترجیحی  ارز  حذف  از  پس 
جهانی روغن خام، سقف پتانسیل سودآوری شرکت 36 میلیون دالر 

خواهد بود.
3- ارزش گذاری گران تر غبشهر نسبت به رقبا

اما  می شود،  معامله  گران تر  مارگارین  با  مقایسه  در  بهشهر  صنعتی 
ارزش گذاری بهتری نسبت به کورش دارد.

استراتژی منفعالنه صنعتی بهشهر در واردات روغن خام 
تولید شرکت را با کاهش روبه رو کرد

واحدهای روغنکشی، حامی شرکت های روغن خوراکی در 
شرایط محدودیت ارزی

منابع تامین روغن خام در سال مالی 1399
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استراتژی منفعالنه صنعتی بهشهر در واردات روغن خام، تولید شرکت را با کاهش روبرو کرده است 
واحدهای روغن کشی، حامی شرکت های روغن خوراکی در شرایط محدودیت ارزی

اهشکعمدهدلیلدوبهگذشتهسالهایطیبهشهرصنعتیبازارازسهم
:استکردهپیدا
کهشرایطیدر:خوراکیروغنتامیندرشرکتناتوانی-1

خامروغنازنیمیتااندتوانستهکوروشغذایینظیررقیبشرکتهای
مازاداز%20تاحتیوکنندتأمینمستقیموارداتمحلازراخودنیازمورد
بهشهرصنعتیاستراتژیبفروشند،داخلیهایشرکتبهراخودخامروغن

دهبومنفعالنهوارداتمحلازخامروغنمستقیمتامینوارزدریافتدر
.است
شرکتهاییخوراکی،روغنصنعتدر:روغنکشیامکانعدم-2
کهدارندرامزیتاینمیبرند،بهرهخودفرآینددرروغنکشیواحدازکه
.نندکاستفادهتصفیهواحددرخودتولیدیخامروغنازخاصشرایطدر

.نیستبهرهمندمزیتاینازمارگارین،همانندبهشهر،صنعتی

1399منابع تامین روغن خام در سال مالی 

50%

21%

26%

20% 30%

79%

74%
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غکورش

غمارگ

غبشهر

واردات مستقیم روغنکشی دانه های وارداتی هاشرکتشدهحسابرسیمالیهایصورت:نمودارمنبع*(از بازرگانی دولتی یا سایر واردکنندگان)تامین داخلی 

صنعتی بهشهر

منبع نمودار: صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها

سهم از بازار صنعتی بهشهر طی سال های گذشته به دو دلیل عمده 
کاهش پیدا کرده است:

1- ناتوانی شرکت در تامین روغن خام: در شرایطی که شرکت های 
رقیب نظیر غذایی کوروش توانسته اند تا نیمی از روغن خام مورد نیاز 
خود را از محل واردات مستقیم تأمین کنند و حتی تا 20% از مازاد 
روغن خام خود را به شرکت های داخلی بفروشند، استراتژی  صنعتی 
واردات  از محل  روغن خام  تامین مستقیم  و  ارز  دریافت  بهشهر در 

منفعالنه بوده است.
2- عدم امکان روغنکشی: در صنعت روغن خوراکی، شرکت هایی 
که از واحد روغنکشی در فرآیند خود بهره می برند، این مزیت را دارند  
که در شرایط خاص از روغن خام تولیدی خود در واحد تصفیه استفاده 
کنند. صنعتی بهشهر، همانند مارگارین، از این مزیت بهره مند نیست.
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بازاریابی، برندینگ و قدرت شبکه فروش و پخش، 
ضامن بقای شرکت های روغن خوراکی در قفسه 

فروشگاه ها است

تصویر صنعت روغن خوراکی ایران در ابتدای دهه 90 شمسی*

سال تاسیسنام کارخانه
 ظرفیت اسمی

در 1393
هزار تن در سال

 ظرفیت عملی
در 1393

هزار تن در سال

133036۵320صنعتی بهشهر

13۵1260220کشت و صنعت شمال

13۷۵2۵0120ماهیدشت کرمانشاه

13۷22۵0116فریکو سیرجان

1332220183مارگارین

133۷18060ناز اصفهان

13381۵0140پارس قو

133912090جهان

13461208۵نرگس شیراز

13۵190۷3گلناز

13۷66036فرآورد

1330۵036ناب

13434029سه گل

13۷۷4018فرآیند خراسان

13۷۷4018گلستان دزفول

13۷84018ارجان نوین

134۷3۵20عالیا گلستان

13203021اتکا )1(

13413021اتکا )2(

13۵12012کنجد رودبار

13۷۵129شادگل نیشابور

1338114شکوفه بابل

136۵10۷نوین پونه تهران

*منبع: طرح تولید دانه های روغنی در کشور، وزارت جهاد کشاورزی

با نگاهی به وضعیت فعاالن بازار روغن نباتی در حدود یک دهه 
پیش و بررسی جایگاه فعلی آنها در بازار، چند نکته را می توان 

متذکر شد:
برای که  صورتی  در  خوراکی،  روغن  تولیدکننده  شرکت های   -1 
به روزرسانی، بازاریابی و برندینگ خود هزینه نکنند، سهمی از شلف  

نصیب شان نخواهد شد.
در سطح محلی  و عمدتاً  با ظرفیتی کمتر  2- شرکت های کوچکتر 
از  کامل  )بهره برداری  فروش حداکثری  باز هم  اما  فعالیت می کنند، 
ظرفیت( برای آنها میسر نیست. چراکه برندهای معتبر و فروشگاه های 

زنجیره ای عرصه را بر آنها تنگ می نمایند.
3- شرکت های قدیمی که فرآیند و محصوالت خود را به روز نکرده اند 
و شرکت های کوچکی که روی برند خود کار نکرده اند، به راحتی از 

بازار حذف خواهند شد.

4- شرکت هایی نظیر طبیعت و کورش می توانند به پشتوانه فعالیت 
الی  ۵ از  کمتر  )در  سرعت  به  مادر،  غذایی  هلدینگ های   گسترده 
قفسه های  در  شوند،  وارد  خوراکی  روغن های  بازار  در  سال(   ۷

فروشگاهی سهم از بازار بگیرند و حتی به رتبه اول برسند.
روغن های  راحتی  به  برند،  از  فارغ  خوراکی  روغن  مصرف کننده   -۵
دارند،  دسترسی  در  سهولت  که  محصوالتی  با  را  مشابه  خوراکی 

جایگزین می کند.

 بهشهر در حالت پایدار به سهم 22% درصدی
از بازار روغن خوراکی خواهد رسید

چشم انداز سهم از بازار شرکت های مهم صنعت روغن خوراکی
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بهشهر مارگارین کوروش میهن تبرک

چشم انداز سهم از بازار شرکت های مهم صنعت روغن خوراکی

درصدی از بازار روغن خوراکی خواهد رسید% 22بهشهر در حالت پایدار به سهم 

درربهشهرفتهدستهازبازارسهمازمهمیبخشکهاستاینماانتظار
هاولیموادتامینوارزتخصیصمشکلازناشیکه1399و1398سال
کهداریماعتقادحال،اینبا.شودبازیابیدوبارهپایدارشرایطدربود،

رازیرهایویژگیکهمیهنوکورشنظیررقباییازبازارسهمبازپسگیری
:نیستپذیرامکانمیکنند،دنبال

هدفمندتبلیغاتوبازاریابی-1

گستردهپخشوتوزیعتواناییومحصولتنوع-2

روغنکشیواحداحداثباکاملتامینزنجیره-3

صنعتی بهشهر
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انتظار ما این است که بخش مهمی از سهم بازار از دسته رفته بهشهر 
تامین و  ارز  از مشکل تخصیص  ناشی  که  و 1399   در سال 1398 
مواد اولیه بود، در شرایط پایدار دوباره بازیابی شود. با این حال، اعتقاد 
داریم که بازپس گیری سهم بازار از رقبایی نظیر کورش و طبیعت که 

ویژگی های زیر را دنبال می کنند، امکان پذیر نیست:
1- بازاریابی و تبلیغات هدفمند

2- تنوع محصول و توانایی توزیع و پخش گسترده
3- زنجیره تامین کامل با احداث واحد روغنکشی

حتی پس از حذف ارز ترجیحی، پتانسیل سودآوری 
بهشهر ۳6 میلیون دالر خواهد

این سطح از سودآوری برای بهشهر، ارزش بازار 308 میلیون 
دالری شرکت را توجیه نمی کند

24

میلیون دالر خواهد36حتی پس از حذف ارز ترجیحی، پتانسیل سودآوری بهشهر 
میلیون دالری شرکت را توجیه نمی کند308این سطح از سودآوری برای بهشهر، ارزش بازار 

دسبفروشنرخمیانمدت،درخامروغنخریدترجیحیارزحذفکهداریمانتظار:فروشنرخچشمانداز
باویاسروغنجهانینرخکهاستاینمابینیپیش.سازدهمترازجهانیهاینرخباراشرکتمحصول
تنهرنرخوبرسدتعادلبهتنهردردالر850محدودهدردالری،55برنتنفتفرض
تصوربهچهترجیحی،ارزحذفترتیب،اینبه.بگیردقرارآنازباالتر%19نیزشرکترفتهفروشمحصول
1000ازبیشبهراشرکتمحصولسبدتنهرفروشنرخمدتمیاندرتدریجی،صورتبهچهویکباره
.بگیردنرخافزایش%38ساالنهشرکتساله،چهارافقدرکهاستنیازمنظور،اینبرای.رساندخواهددالر

(قیمتتدریجیآزادسازیازناشیواقعیرشد%23+عمومیتورم15%)

(2قفسهدرمایعروغن(1دستهچهاربهتوانمیراشرکتمحصوالت:سودحاشیهچشمانداز
صنفروغنهایسایر(4تخصصیصنعتوصنفروغن(3قفسهدرنیمهجامدوجامدروغن

ما،اعتقادبه.متصوریمپایدارسودحاشیه%3و%10،%7،%8ترتیببهآنهابرایکهکردتقسیمصنعتو
دروداردربهشهمحصولسبددررارقابتپذیریبیشترینتخصصیصنعتوصنفروغن
.بودخواهدداراراسودحاشیهبیشترینپایدارحالت

دروفروشتنهزار440به1400مالیسالدرشرکتکهمیکنیمپیشبینی:فروشوتولیدچشمانداز
ترتیببهرافروشدرشرکتاصلیمحصولگروه4سهم.برسدتنیهزار460پایدارفروشبهبعدیسالهای

میلیون36بهابیدستیتواناییبهشهرصنعتیترتیب،اینبه.میکنیمبینیپیشتنهزار50و160،130،120
.داشتخواهدراعملیاتیسوددالر

شرکتمدیرانبامصاحبهشده،حسابرسیمالیهایصورت:محاسباتمنبع*

1022 1132

679 640

436
594

733
903

1007 1007

7% 7%
6%

10%
11%

10%
9%

8% 8% 8%

614 569

359
302

149
262

337
416 463 463

42 41 22 31 17 27 32 35 36 36

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

(دالر)نرخ فروش سبد روغن 

حاشیه سود عملیاتی سبد روغن خوراکی

(میلیون دالر( )قرمز)و سود عملیاتی ( آبی)مبلغ فروش 

صنعتی بهشهر

*منبع محاسبات: صورت های مالی حسابرسی شده، مصاحبه با مدیران شرکت
چشم انداز نرخ فروش: انتظار داریم که حذف ارز ترجیحی خرید 
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با  را  شرکت  محصول  سبد  فروش  نرخ  میان مدت،  در  خام  روغن 
نرخ های جهانی هم تراز سازد. پیش بینی ما این است که نرخ جهانی 
روغن سویا با فرض نفت برنت ۵۵ دالری، در محدوده 8۵0 دالر در 
هر تن به تعادل برسد و نرخ هر تن محصول فروش رفته شرکت نیز 
19 % باالتر از آن قرار بگیرد. به این ترتیب، حذف ارز ترجیحی، چه 
به صورت یکباره و چه به صورت تدریجی، در میان مدت نرخ فروش 
هر تن سبد محصول شرکت را به بیش از 1000 دالر خواهد رساند. 
برای این منظور، نیاز است که در افق چهار ساله، شرکت ساالنه 38 % 
افزایش نرخ بگیرد. )1۵% تورم عمومی + 23% رشد واقعی ناشی از 

آزادسازی تدریجی قیمت(
چهار  به  می توان  را  شرکت  محصوالت  سود:  حاشیه  چشم انداز 
 دسته 1( روغن مایع در قفسه 2( روغن جامد و نیمه جامد در قفسه
3( روغن صنف و صنعت تخصصی 4( سایر روغن های صنف و صنعت 
حاشیه  و %3  ترتیب %8، %۷، %10  به  آنها  برای  که  کرد  تقسیم 
و صنعت تخصصی  روغن صنف  ما،  اعتقاد  به  متصوریم.  پایدار  سود 
در حالت  و  دارد  بهشهر  در سبد محصول  را  رقابت پذیری  بیشترین 

پایدار بیشترین حاشیه سود را دارا خواهد بود.
چشم انداز تولید و فروش: پیش بینی می کنیم که شرکت در سال 
مالی 1400 به 440 هزار تن فروش و در سال های بعدی به فروش 
شرکت  اصلی  محصول  گروه   4 سهم  برسد.  تنی  هزار   460 پایدار 
پیش بینی  تن  هزار  و ۵0  ترتیب 160، 130، 120  به  را  فروش  در 
می کنیم. به این ترتیب، صنعتی بهشهر توانایی دستیابی به 36میلیون 

دالر سود عملیاتی را خواهد داشت. 

ارزش گذاری غبشهر نسبت به غمارگ، دیگر رقیب 
مشابه بورسی، گران تر است

غکورش همچنان گران ترین شرکت روغن خوراکی بازار است
منابع تامین روغن خام در سال مالی 1399

حاشیه سود فروشسال پایدار
عملیاتی

سود 
عملیاتی

ارزش 
بازار

ارزش بازار به 
سود عملیاتی

8363089%463صنعتی بهشهر

813846%1۷1مارگارین

۷44۵۵113%66۵غذایی کورش

1- محاسبات فروش و سودآوری شرکت ها در میان مدت )افق چهار 
ساله( و با فرض حذف ارز ترجیحی انجام شده است.

در  مایع  روغن  تن  هزار  تولید 300  غکورش،  تحلیل  مفروضات   -2
به  که  است  دامی  نهاده های  و  کنجاله  انواع  تن  هزار  و 280  قفسه 

ترتیب حاشیه سود عملیاتی 8% و 3% دارند.
3- برای مارگارین فرض شده که شرکت 1۷0 هزار تن محصول با نرخ 
100۷ دالر به ازای هر تن به فروش برساند. سبد مارگارین شامل 1( 
روغن مایع در قفسه 2( روغن جامد و نیمه جامد در قفسه 3( روغن 
صنف و صنعت تخصصی 4( سایر روغن های صنف و صنعت است که 
به ترتیب حاشیه سود عملیاتی مورد انتظار آنها %8، %۷، %10، %3 

است.

مفروضات تحلیل صنعتی بهشهر

مفروضات تحلیل

(درصد15)بلندمدتمیانگینبهآهستهآهسته1400سالازتورمنرخ-1
.بازمیگردد

نظردردرصدی15محدودهدروتورمبرابرآینده،سالهایدردالررشد-2
.استشدهگرفته

.استشدهدادهرشدتورممعادلدستمزد-3
شدهفرضتنمیلیون2مدتمیاندرخوراکیروغنمصرفبازارکلاندازه-4

.است
بهتخصیصشمولازآیندهسال4طیتدریجبهترجیحیارزکهشدهفرض-5

.شودخارجخامروغن

مفروضات اساسی تحلیل

صنعتی بهشهر

26

139513961397139813991400140114021403مفروضاتکالن

%15%15%15%30%49%22%47%5%12نقطهبهنقطه-نرختورم

35,53838,62276,018102,750177,690220,000253,000290,950334,593(تبراساسسالمالیشرک)نیما/نرخدالرمبادلهای

445471644261555555دالربربشکه-قیمتنفتبرنت

اندازهکلبازارمصرفروغنخوراکیدرکشور
170217431,7851,8281,8721,9171,9642,0002,000هزارتن-

مفروضاتفروش

1,0221,1326796404365947339031,007نرخفروشسبدروغنخوراکی

490486481414311440460460460مقدارفروشروغنخوراکی

مفروضاتبهایتمامشده

528532495448348493520520520هزارتن-مقدارروغنخامدریافتی

8158507897658381,118847847847دالربرتن-نرخجهانیروغنسویا

1- نرخ تورم از سال 1400 آهسته آهسته به میانگین بلندمدت )1۵ درصد( بازمی گردد.
2- رشد دالر در سال های آینده، برابر تورم و در محدوده 1۵ درصدی در نظر گرفته شده است.

3- دستمزد معادل تورم رشد داده شده است.
4- اندازه کل بازار مصرف روغن خوراکی در میان مدت 2 میلیون تن فرض شده است.

۵- فرض شده که ارز ترجیحی به تدریج طی 4 سال آینده از شمول تخصیص به روغن خام خارج شود.
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28

غبشهر در شرایط پایدار به 25 میلیون دالر سود خالص خواهد رسید

میلیون دالر سود خالص خواهد رسید25غبشهر در شرایط پایدار به 

27

صورت سود و زیان

سالپایدار139513961397139813991400140114021403میلیوندالر-صورتسودوزیانصنعتیبهشهر

614569359302149262337416463463فروش

%8%8%8%9%10%11%10%6%7%7حاشیهسودعملیاتی

42412231172732353636عملیاتی(زیان)سود

2-2-2-3-3-1-3-3-4-2-هزینههایمالی

31000000-31خالصسایردرامدهاوهزینههایغیرعملیاتی

43381630162429333333خالصقبلازمالیات(زیان)سود

8-8-7-5-4-6-9-5-8-12-مالیات

3130112092023262525خالص(زیان)سود

%5%5%6%7%7%6%7%3%5%5حاشیهسودخالص

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000میلیاردریال-سرمایه

3723842826995621,4341,9612,4992,7793,196ریال-سودهرسهم

سود قابل پرداخت صنعتی بهشهر، 22 میلیون دالر خواهد بود

:تحلیلفرضیات
دیگرییتمعافهیچگونهعملیاتی،سودرشدازناشیمالیاتیمعافیتجزبه-1

.نشودشرکتحالشامل
تادتولیخطتجهیزاتبروزرسانیبرایدالریمیلیون21گذاریسرمایهبا-2

.بیایدافزایشدالرمیلیون2شرکتاستهالکهزینه،1400مالیسالپایان
یبروزرسانونگهداشتبابتدالرمیلیون5ساالنهگذشتهروالطبقشرکت-3

.کندگذاریسرمایهخودتاسیساتوتولیدخط

28

میلیون دالر خواهد بود22قابل پرداخت صنعتی بهشهر، سود

ارزشگذاری

میلیوندالر-صورتجریانوجوهنقد
139513961397139813991400140114021403

جریانوجوهحاصلازعملیات

424122311727323536سودعملیاتی

8-7-5-4-2-2-6-8-16-توجهنقدپرداختشدهبابتمالیا

663212222استهالک

200000-2-16-0سرمایهگذاریدرسرمایهدرگردش

خالصسرمایهگذاریها

خالصسرمایهگذاریدردارایی
5-5-5-21-7-8-5-9-9-ثابتمشهود

خالصسرمایهگذاریهایکوتاه
000000000مدت

000000000سودسهامدریافتی

311010000وجهنقدازسودبانکی

1100000-1-2-خالصسرمایهگذاریهایبلندمدت

وجوهحاصلازفعالیتهایمالی
000000000وجوهحاصلازافزایشسرمایه

2-2-3-3-955315-وجوهحاصلازاستقراض

1841211202322موجودینقد

22-23-20-3.5-5-4-10-23-30-قابلپرداخت/سودنقدیپرداختشده

3000-32013-13-تغییروجهنقد
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فرضیات تحلیل:
عملیاتی، هیچگونه  از رشد سود  ناشی  مالیاتی  معافیت  به جز    -1

معافیت دیگری شامل حال شرکت نشود.
2- با سرمایه گذاری 21 میلیون دالری برای به روزرسانی تجهیزات 
شرکت استهالک  هزینه   ،1400 مالی  سال  پایان  تا  تولید   خط 

2 میلیون دالر افزایش بیاید.
3- شرکت طبق روال گذشته ساالنه ۵ میلیون دالر بابت نگهداشت و 

به روزرسانی خط تولید و تاسیسات خود سرمایه گذاری کند.

 حتی پس از حذف ارز ترجیحی
 از صنعت روغن خوراکی، صنعتی بهشهر جذابیت 

سرمایه گذاری پیدا نخواهد کرد
 نرخ بازدهی دالری صنعتی بهشهر در قیمت های فعلی

منفی 6% است

-308

4
20 23 22

165

-400

-300

-200

-100

0

100

200

1401 1402 1403 1404 1404

میلیون دالرساله4جریان وجوه برای محاسبه نرخ بازده داخلی 
(P/CF= 6.5)

P/CFدرشرکتتقسیمقابلنقدوجوهجریانازو6.5معادل1404سالدر
تهایقیمباغبشهرخریدمحاسبات،اینبالذا.استشدهاستفادهمحاسبات

خواهددرصدی%6منفیمتوسطدالریبازدهیبهمنجرساله،4دیدباوفعلی
.شد

29

.استآمدهبدستتومانهزار22دالرمبنایبرشرکتروزارزش*
انتصابیP/E.استشدهانجام%15دالریانتظارموردبازدهینرخفرضباشرکت،ارزشگذاری**
تاریخاز/تافصلهرازایبهواستمجمعازقبل7ومجمع،ازبعد6شرکت،پایدارنقدیجریانبه

.میگردداضافه/کمشرکتP/Eبهواحد0.25شرکت،مجمعبرگزاری

ارزشگذاری

حتی پس از حذف ارز ترجیحی از صنعت روغن خوراکی، صنعتی بهشهر جذابیت سرمایه گذاری پیدا نخواهد کرد
است% 6نرخ بازدهی دالری صنعتی بهشهر در قیمت های فعلی، منفی 

P/CF در سال 1404 معادل 6.۵ و از جریان وجوه نقد قابل تقسیم 
شرکت در محاسبات استفاده شده است. لذا با این محاسبات، خرید 
غبشهر با قیمت های فعلی و با دید 4ساله، منجر به بازدهی دالری 

متوسط منفی 6% درصدی خواهد شد.

* ارزش روز شرکت بر مبنای دالر 22 هزار تومان به دست آمده است.
** ارزش گذاری شرکت با فرض نرخ بازدهی مورد انتظار دالری 1۵% انجام شده 
است. P/E انتصابی به جریان نقدی پایدار شرکت، 6 بعد از مجمع، و ۷ قبل از مجمع 
است و به ازای هر فصل تا/از تاریخ برگزاری مجمع شرکت، 0.2۵ واحد به P/E شرکت 

کم/ اضافه می گردد.



14
00 

اه
ر م

 تی
 / 

 12
1  

ره
ما

 ش
 / 

هم
رد

ها
ل چ

سا

3۰

مهندس مزدا کاظم زاده
 مدیر فنی انجمن صنفی 
صنایع روغن نباتی ایران

برداشت میوه پالم نیازمند زمان زیاد و مراقبت فراوانی است و فقط از 
خوشه های میوه ای که در زمان مناسب برداشت شده باشند، روغنی با 
کیفیت مطلوب تولید می شود. زمان جدا کردن خوشه میوه های پالم 
هنگامی است که میوه ها به رنگ قرمز تبدیل شده و ۵ تا 6 میوه نیز 
بر روی زمین افتاده باشد. اگر میوه ها نارس باشند، جدا کردن آن ها از 
خوشه ها سخت تر خواهد شد و راندمان تولید نیز کاهش خواهد یافت.

برداشت خوشه ها بسته به امکانات و عمر درخت پالم توسط ابزارهای 
مختلفی انجام می شود به طور مثال در مورد پالم های روغنی با عمر 
4 تا ۷ سال از اسکنه )chisel( استفاده می شود و برای عمر ۷ تا 12 
سال باید خوشه ها را با کارد بزرگ و سنگینی بنام machete برداشت 
کرد و در مورد پالم های روغنی پیرتر از ۷ سال باید خوشه ها را با یك 

داس مسلح بلند )long armed sickle( برداشت نمود.
معموال برداشت ها 2 تا 3 مرتبه در هر ماه انجام می شوند.

بعد از مشخص شدن خوشه های رسیده باید برگ های اضافه و مزاحم 
حذف شوند و سپس برداشت خوشه ها انجام گیرد و معموال طول ساقه 
هر خوشه حداقل 2.۵سانتیمتر در نظر گرفته می شود ضمن اینکه باید 

میوه های ریخته شده در روی زمین هم برداشت شوند.
دارای  به طوری که  نیست  پالم ها یکسان  انواع  خصوصیات میوه در 
اندازه های مختلف، میزان گوشت و یا پالپ متفاوت و میزان پوسته 
هسته متفاوت هستند و بعضی از انواع پالم های روغنی فاقد پوسته 

هسته هستند.
پالم های روغنی dura palms دارای هسته هایی با پوسته قطور هستند، 
پالم های نوع pisifera palm دارای هسته هایی بدون پوسته هستند و 

نوع tenera palm دارای هسته هایی با پوسته نازک می باشند.
جهت حصول راندمان باال باید خوشه های زیاد و بزرگ از میوه پالم با 
میزان باالی پالپ و پوسته ای نازک و هسته ای بزرگ داشته باشیم که 
بدین منظور معموال گل های ماده از پالم دورا )dura palm( توسط 
 tenera بارور می شوند که در واقع واریته pisifera گرده گل پالم
نازک و هسته بزرگ  پالپ و پوسته  هستند که حاوی مقدار زیادی 

می باشند.
به رنگ زرد است که در هنگام فشرده  و  پالم  پالپ، بخش گوشتی 

شدن، روغن پالم از آن جدا می گردد.
اثر پرس  دارد که در  قرار   )kernel( پالم، هسته  پوسته مغز  داخل 

شدن روغن هسته پالم از آن به دست می آید. 
به طور  و  تا 40 کیلوگرم متفاوت است  از 10  پالم  وزن خوشه های 
متوسط 23 تا 2۷ کیلوگرم وزن دارند و هر خوشه میوه پالم حدود 
تا  28 حدود  سال  در  هکتار  هر  در  و  دارد  میوه   2000 تا   1۵00 

34 تن خوشه میوه تازه پالم )FFB( به دست می آید و هر خوشه 
از  درصد  تا 6۵  دارد. حدود 60  روغن  درصد  تا 26.۵  حدود 19.8 
خوشه را میوه تشکیل می دهد و نسبت هسته به خوشه ۵ تا ۷ درصد، 

برداشت میوه پالـم
پالم روغنی/ قسمت دوم

برداشت و روغنکشی از میوه پالم
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نسبت مزوکارپ به خوشه 44 تا 46 درصد، نسبت مزوکارپ به میوه 
۷1 تا ۷6 درصد، نسبت هسته به میوه 10 تا 11 درصد، میزان روغن 
 به مزوکارپ ۷0 درصد بوده و هسته پالم دارای 49 درصد روغن و

26 درصد پروتئین و حدود ۵ درصد فیبر خام است.

استخراج روغن پالم
)Reception( دریافت

پالم  تازه  خوشه های  دریافت  پالم،  روغن  استخراج  در  مرحله  اولین 
)FFB( در یك رمپ و درجه بندی آن ها می باشد.

) sterilization( استریل کردن
در این مرحله خوشه های پالم توسط بخار حرارت می بیند و آنزیم های 
سنبلچه ها  از  میوه ها  جداسازی  و  می شوند  غیرفعال  لیپولیتیك 
تسریع می گردد. این مرحله بیشترین تاثیر را در حفظ کیفیت روغن 
از  میوه  جداسازی  بخار  با  کردن  استریل  ضمن  و  دارد  استحصالی 
خوشه نیزتسهیل می شود. در این فرآیند بخش مزوکارپ میوه برای 
مرحله هضم و آزادسازی روغن آماده و نرم می شود و ضمنا از شکسته 

شدن هسته پالم جلوگیری به عمل می آورد.
در   40  psig بخار  فشار  با  پالم  خوشه های  معموال  مرحله  این  در 

اتوکالوهای استوانه ای افقی به مدت 60 تا 90 دقیقه پخته می شوند.
که  است  یافته  تشکیل   )cage( قفس  نام  به  بخش هایی  از  اتوکالو 
هر کدام می توانند ظرفیت 2.۵ تا 10 تن خوشه پالم داشته باشند. 

استریلیزاتورها دارای انواع عمودی و افقی هستند.

مرحله جداسازی میوه ها از خوشه ها
و جداسازی  threshing می گویند  یا  و   stripping را  مرحله  این 
به  پالم  خوشه های  می پذیرد.  صورت  مرحله  این  در  خوشه  از  میوه 
استوانه استریپر منتقل می شوند و با چرخش استوانه میوه ها از خوشه 
جدا می شوند. خوشه جدا شده به عنوان سوخت بویلر و یا به صورت 
کود مورد استفاده قرار می گیرد و خوشه هایی که در این مرحله هنوز 
حاوی میوه باشند و یا خوشه های سخت )hard bunches( مجددا 

به بخش استریلیزاسیون فرستاده می شوند.

)digestion( مرحله هضم
میوه های جدا شده به بخش هضم کننده)digester( منتقل می شوند 
تا با حرارت دهی مجدد پریکارپ سست شود و دیواره سلول های حاوی 
شافت  دارای  و  شده  گرم  بخار  با  هضم  مخازن  شود.  گسسته  روغن 

همزدن  عمل  و  شده اند  متصل  آن  به  بازوهایی  که  است  چرخانی 
میوه ها را انجام می دهند که سبب شل شدن پریکارپ از مغز می شود. 
هضم کننده ها همیشه پر نگه داشته می شوند به طوری که میوه های 
هضم شده از یك سو خارج و میوه های تازه از سمت دیگر وارد می شوند.

مرحله پرس
دوقلو  صورت  به  که   )scrow( مارپیچ  پرس  بخش  به  ورود  با  میوه ها 
 )press cake(می باشد در اثر فشار بر روی خمیر حاصله روغن، آب، فیبر
و مغز حاصل می شود. مرحله پرس میوه ها می تواند یك و یا چند مرحله ای 

باشد و پرس ثانویه روغن بیشتری را از فیبر جدا می کند.

)clarification( مرحله شفاف سازی
پرس  بخش  از  میوه ها  از  حاصل  جامد  ذرات  و  آب  روغن،  مخلوط 
توسط  مرسوم  طور  به  و  می شوند  منتقل  شفاف سازی  مخزن  به 
ترکیبات جدا می شود.  بقیه  از  نیروی جاذبه روغن  و  تهنشین سازی 
مخلوط حاوی روغن خام با آب داغ مخلوط می شوند تا ویسکوزیته 
مخلوط کاهش یابد و این مخلوط تا دمای 8۵ تا 90 درجه سانتیگراد 
حرارت داده شده و بین 1 تا 3 ساعت زمان تهنشینی در نظر گرفته 
می شود. روغن خام از فاز رویی جدا شده، سپس سانتریفیوژ شده و 
بعد تحت خأل خشك می گردد. سپس روغن خام حاصله سرد و سپس 
تا  می شود  منتقل  سانتریفیوژ  به  زیرین  الیه  ادامه  در  می شود.  انبار 
باقیمانده روغن جدا شده و بعد از خشك شدن تحت خأل و سرد کردن 

به مخازن نگهداری انتقال یابد.

جداسازی هسته پالم
ابتدا می بایست هسته پالم از دیگر ترکیبات جدا گردد که برای  در 
عمودی  ستون  به  پرس  بخش  از  حاصل  پرس کیك  منظور  این 
depericarper انتقال می یابد که جریان هوا فیبرها را از مغز جدا 
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می کند و در ادامه مغزها به بخش polishing در کف استوانه وارد 
می شوند که در اینجا بخش های اضافه از هسته جدا می شوند و سپس 
شکسته   nutcracker دستگاه  توسط  شدن  خشك  از  بعد  مغزها 

می شوند.
مخلوط مغزهای شکسته شده و پوسته ها از سیستم غربال عبور کرده 
یا حمام  و   )hydrocyclone( هیدروسیکلون  با سیستم  یا  بعد  و 

خاک رس )clay bath( از هم جدا می شوند.
برای  آب  با  همراه  مرکز  از  گریز  نیروی  از  هیدروسیکلون  سیستم 
جداسازی هسته از پوسته استفاده می کند و اما سیستم حمام خاک 
بر پایه وزن مخصوص هسته )1.0۷( و وزن مخصوص پوسته )1.1۷( 
عمل می کند و طی این روش هسته بر روی حمام آب شناور می شود 
و پوسته به دلیل وزن مخصوص حمام خاک رس یعنی1.12 تهنشین 
می شود. در ادامه هسته ها توسط هوای داغ تا رطوبت ۷ درصد خشك 
می شوند. هر یك تن روغن خام پالم حدود 400 کیلوگرم هسته پالم 

تولید می شود.
است.  توجه  قابل  پالم  روغنکشی  فرآیند  از  حاصل  ضایعات  میزان 
فیبرهای  و  پالم  هسته  پوست   ،)EFB( میوه  از  خالی  خوشه های 
به عنوان  روغنکشی هستند که معموال  از جمله ضایعات  مزوکارپ 
سوخت در کارخانه روغنکشی مصرف می شوند و البته از این مواد به 
عنوان کود هم استفاده می شود، ضمن اینکه می توان خوشه های خالی 
از میوه را با استر پلی اورتان مخلوط کرده و تخته فیبر با دانسیته 

متوسط با مقاومت بهتر به آب تولید نمود.

استخراج روغن هسته پالم
استخراج روغن هسته پالم به سه صورت انجام می پذیرد:

 روش استفاده از پرس که روش مرسوم روغنکشی از هسته پالم 
می باشد

 روش استفاده از حالل 
 روش سوم که تلفیقی از روش های استفاده از پرس و استفاده از 

حالل می باشد

روش اول، استفاده از پرس:
در این روش از پرس اسکرو یا مارپیچ حلزونی استفاده می گردد و این 
روش نیز به سه حالت مختلف کار روغنکشی را از هسته پالم انجام 
می دهد. در حالت اول هسته پالم بعد از تمیز شدن ابتدا خرد شده 
و بعد فلیك شده و تحت تاثیر بخار آماده و سپس به پرس اسکرو 

می رود.
در حالت دوم هسته پالم مرحله تمیز شدن را طی نمی کند اما بقیه 

مراحل شبیه به حالت اول است.
در حالت سوم هسته پالم به طور کامل به پرس اسکرو منتقل می شود.
در هر سه حالت بعد از عبور هسته پالم از سیستم پرس، روغن هسته 

پالم به دست می آید.
مواد خارجی همچون  تمیز کردن،  به ذکر است که در بخش  الزم 
سنگ ها و تکه های فلزی جدا می شوند و با این کار از دستگاه پرس 
محافظت به عمل می آید. در مراحل کاهش اندازه هسته پالم و فلیك 
کردن، هسته ها به اندازه کوچك شکسته می شوند که این عمل توسط 
چکش در حال چرخش و یا غلطك خردکننده صورت می پذیرد و با 
این عمل سطح هسته افزایش یافته و پرس کردن تسهیل می شود و 
در مرحله آماده سازی با بخار )steam conditioning( فلیك های 
رطوبت میزان  و  سانتیگراد  درجه   110 تا   104 دمای  در   هسته 
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3 درصد در کوکر و با استفاده از بخار پخته می شوند و با این عمل 
میزان رطوبت فلیك ها تا حد مطلوب تنظیم شده، دیواره سلولی پاره 
شده و ویسکوزیته روغن کاهش یافته، پروتئین  در فلیك ها کوآگوله 

شده و در نهایت جداسازی روغن از پروتئین تسهیل می شود.
دستگاه پرس اسکرو شامل یك رشته مارپیچ چرخان در داخل یك 
استوانه سوراخدار است و حجم داخل استوانه به دلیل شکل مارپیچ 
از محل ورود تا انتها به تدریج کاهش می یابد و بنابراین ورودی به 
از منافذ خارج  قرار گرفته و روغن  دستگاه طی حرکت تحت فشار 
می شود و کنجاله از انتها خارج می شود. برای جلوگیری از افزایش دما 
از میان شافت آب سرد عبور می کند و برای کاهش دما در استوانه 
از چرخش روغن سرد استفاده می گردد و این کار سبب جلوگیری از 

تخریب کیفیت روغن و کنجاله می شود.
کنجاله هسته پالم حدود ۷.9 درصد روغن دارد.

)oil clarification( مرحله شفاف سازی
روغن پرس شده حاوی ذرات ریز و درشتی می باشد. ذرات درشت 
توسط تهنشین سازی و یا عبور از صفحه  صافی با قطر بزرگ جدا 
می شوند و ذرات ریز نیز توسط فیلترپرس گرفته می شوند و در ادامه 
روغن فیلتر شده به انبار منتقل و کنجاله ها نیز بسته بندی شده و یا 

به صورت فله نگهداری می گردند.

)solvent extraction( روش استخراج با حالل
و  روغن  استخراج  هسته،  پیش فرآیند  مرحله  سه  دارای  روش  این 

بازیافت حالل می باشد.
پرس  فرآیند  پیش  مرحله  به  شبیه  هسته  پیش فرآیند  مرحله  در 
تفاوت که مرحله پخت حذف  این  با  اسکرو می باشد  یا  و  مارپیچی 

شده است. 
در مرحله استخراج روغن، حالل یا به روش نفوذ )penetration( و 
یا روش غوطه وری )immersion( استخراج روغن از هسته پالم را 

انجام می دهد. 
در روش نفوذ و یا percolation هگزان یا میسالی رقیق به بستری 
از فلیك های هسته نفوذ می کند و میسالی غنی شده بستر را از طریق 

صفحه ای مشبك ترک می نماید.
در روش غوطه وری و یا immersion فلیك های هسته در باالبرهایی 
به صورت کانترکارنت به سمت هگزان تازه در استخراج کننده عمودی 

حرکت می کند و استخراج روغن صورت می پذیرد.
که  فلیك هایی   solvent recovery حالل  بازیافت  مرحله  در 
حالل گیر   – برشته کن  بخش  به  است  شده  گرفته  آن ها  روغن 
زنده  بخار  از  استفاده  با  و  می رود   )desolventizer – toaster(
حرارت داده می شود تا کارایی جداسازی حالل باال برود. در این روش 
کنجاله حاصله و یا کیك هسته پالم حاوی 2 درصد روغن می باشد. 
در بخش دیگر میسال/روغن تحت خأل و در دمای باال قرار گرفته و 
حالل جدا می گردد و حالل مجددا مایع شده )کندانس( و به مخزن 
نگهداری عودت داده می شود. از جمله ایرادات استخراج با حالل ضعف 

در بازیافت حالل و مشکل ایمنی آن است.

روش پرس اولیه همراه با استخراج با حالل
این روش ترکیبی از استخراج مکانیکی و استخراج با حالل است به 
با  و  پرس شده  ابتدا  تیمار شده اند  که  فلیك های هسته  که  طوری 
حدود 1۵ تا 20 درصد روغن به بخش استخراج با حالل هدایت شده 

و استخراج روغن صورت پذیرد.
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چارچوب تحلیل اقتصاد ایران
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 2

چارچوب تحليل اقتصاد ايران
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كاهندهاقتصادينرخ رشد •
اقتصاديرشد زيادنوسانات •
رشد وابسته به نفت•

ششم  و  پنجم  برنامه های  هدف  اقتصادی  رشد  نرخ  حالی که  در   *
توسعه 8درصد تعیین شده است متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 

1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است.
اخیر:  پایین کشور در سال های  اقتصادی  از متوسط رشد  * مهمتر 

پرنوسان بودن رشد
مثبت تا   8.3 منفی  بین  سال ها  این  طی  کشور  اقتصادی  رشد   * 

14 درصد در نوسان بوده است.

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 5

ايرانمركز آمار :منبع

رشد اقتصادي
ي در حاليكه نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه ها•

درصد تعيين شده است8پنجم و ششم توسعه 
تاا 1391متوسط رشد اقتصادي كشور از سال 

.نزديك به صفر درصد بوده است1398
ور مهمتر از متوسط رشد اقتصاادي پاايين كشا•

پر نوسان بودن رشد : اخيرهايدر سال 
رشد اقتصادي كشور طا  ايان ساال هاا باين •

درصد در نوساان باوده 14تا مثبت 8.3منف  
است

-10/0

-5/0

0/0

5/0

10/0

15/0

20/0

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 نه ماهه 
1399

(به قيمت بازار ) محصول ناخالص داخلي  (*بدون نفت)محصول ناخالص داخلي 

رشد اقتصادي هدف برنامه هاي پنجم و ششم

سرمایه گذاری
* تشکیل سرمایه ثابت از سال 1390 به بعد همواره روندی نزولی 
داشته است. این موضوع به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی 

سال های آینده بسیار هشداردهنده خواهد بود.
* انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و 
ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه ای که در 7 
سال 1390 تا 1396، به طور متوسط ساالنه حدود 2.2درصد از میزان 
سرمایه انباشته شده در این بخش ها کاسته شده، این درحالی است 
که رشد ساالنه این بخش ها برای 7 سال قبل از 90 به طور متوسط 

حدود 5.3 درصد بوده است.

تصویری جامع از وضعیت اقتصادی کشور
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
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تشکیل سرمایه در ماشین آالت و ساختمان به قیمت ثابت سال 1390

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 6

ه گذاریسرمای

به بعد همواره روندي نزول  داشته 1390تشكيل سرمايه ثابت از سال •
ال اين موضوع به خصوص از منظر پتانسايل رشاد اقتصاادي سا. است

.هاي آينده بسيار هشدار دهنده خواهد بود
انباشت سرمايه در بخا  نفات و گاازن صانعتن معادنن سااختمان و •

7به بعد منف  شده استن به گوناه اي كاه در 1391ارتباطات از سال 
درصاد از 2/2ن به طاور متوساط ساا نه حادود 1396تا 1390سال 

مياازان ساارمايه انباشااته شااده در اياان بخ  هااا كاسااته شاادهن اياان 
باه 90ساال قبال از 7درحاليست كه رشد سا نه اين بخ  ها باراي 

.درصد بوده است5/3طور متوسط حدود 
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تشكيل سرمايه در ماشين آ ت تشكيل سرمايه در ساختمان

1390تشكيل سرمايه در ماشين ا ت و ساختمان به قيمت ثابت سال 

نرخ تورم16833گزارش 
بوده  به 20درصد  نزدیک  ایران  اقتصاد  بلندمدت  تورم  نرخ  متوسط 

است.
تورم  نرخ  معضل  توانسته اند  دنیا  کشورهای  همه  تقریبا  درحالی که 
را حل کرده و متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا، 2.4درصد 
بوده، ایران پس از ونزوئال، زیمباوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان 

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی قرار دارد.

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 7

مركز آمار ايران:منبع

متوسط نرخ تورم بلند  مد ت
20اقتصاد ایدرا  نزدیدب بده 

.درص  بوده است
در حالیکددده تبریهدددا ه ددده 
کشددورهای دنیددا تواناددته ان  
معضل نرخ تورم را حل کرده و
متوسددط نددرخ تددورم در سددا  

درص  بوده، 2.4در دنیا، 2018
و ایرا  پس از ونزوئال، زی هاوه

آرژانتین در رتهه چهارم جها 
. قرار دارد

نرخ تورم 
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نرخ تورم نقطه به نقطه

* شاغلین جدید: طی سال های 1394 تا 1398 حدود 3میلیون 16708گزارش 
نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی 
تمرکز  با  و  غیرشرکتی  بخش  توسط  بلکه  کارخانه ای،  و  شرکتی  یا 
بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، 
مشاغل  این  است.  شده  ایجاد  و...  موادغذایی  خدمات  واسطه گری، 
و  اقتصادی  بنگاه های  بین  متعارف  معنای  به  قرارداد  دارای  عمدتا 

کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.

 1398 زمستان  از  کرونا  ویروس  شیوع  کرونا:  ویروس  شیوع   *
موجب شد افزایش تعداد شاغلین به صورت دفعی قطع شده و تعداد 
شاغلین کشور به میزان قابل توجهی کاهش یابد به طوری که در بهار 

1399 حدود 1500 هزار نفر از تعداد شاغلین کاسته شد.
* با این حال شوک اولیه شیوع ویروس به نظر می رسد اثر آن بر بازار 
کار کاهش یافته است به طوری که در زمستان 1399 تنها 300 هزار 

نفر از تعداد شاغلین نسبت به زمستان 1398 کاسته شده است.
تغییرات تعداد شاغلین در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 8

ميليون نفر به 3حدود 1398تا 1394ط  سال هاي : شاغلين جديد•
ركت  و كه نه توسط بخ  دولت  يا شجمعيت شاغل كشور افزوده شده

  مانناد كارخانه اين بلكه توسط بخ  غيرشركت  و با تمركز بر خادمات
خرده فروش  و عمده فروشا ن تعمياراتن حمال و نقالن واساطه گرين 

داراي عمادتاايان مشااغل. ايجااد شاده اسات... خدمات موادغذاي  و 
قرارداد به معناي متعاارف باين بنهاه هااي اقتصاادي و كاركناان خاود 

. نيستند و تحت پوش  بيمه قرار نم  گيرد

تغییرات تع اد شاغلین در هر فصل ناهت به فصل مشابه سا  قهل

17089گزارش 
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موجب 1398شيوع ويروس كرونا از زمستان : شيوع ويروس كرونا•
اغلين شد افزاي  تعداد شاغلين به صورت دفع  قطع شده و تعداد ش
1399كشور به ميزان قابل توجه  كاه  يابد باه طوريكاه در بهاار 

.هزار نفر از تعداد شاغلين كاسته شد1500حدود 
بار با اين حال گذر شوك اوليه شيوع ويروس به نظر م  رسد اثر ان•

300تنهاا 1399بازار كار كاه  يافته است به طوريكه در زمساتان 
.كاسته شده است1398هزار نفر از تعداد شاغلين نسبت به زمستان 

نرخ مشارکت و نرخ بیکاری به تفکیک استان های کشور
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 9

مشاركت و نرخ بيكاري به تفكيك استانهاي كشورنرخ 

17089گزارش 
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نوسانات بازار ارز و تصمیمات سیاستگذار
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 10

عرضه ارز توسط بانك مركزي و 
ازار تشديد سياست هاي انتظام  در ب

ارز

ادرات  تغيير سياست نحوه بازگشت ارز ص
(بر اساس ميزان صادرات)

ر اعالم سياست تك نرخ  كردن نرخ ارز د
تومان4200نرخ 

و ممنوعيت اعالم نرخ 

تغيير رئيس كل بانك مركزي
و سياست هاي جديد ارزي اعالم بسته تشويق  بازگشت ارز

شروع روند 
ا صعودي نرخ باز

نيما

افزاي  عرضه ارز در بازار 
نيما

اتتغيير سياست نحوه بازگشت ارز صادر

الزام به درج بابت در 
تراكنشهاي بانك  وع افزاي  نرخ بنزين و شر

98نا ارام  هاي  آبان 

محدوديت تراكن  هاي غير حضوري روزانه هر 
ميليون تومان100فرد به 

الزام به ارائه اسناد
مثبته در 

تراكنشهاي كالن

FATFبازگشت ايران به ليست سياه 
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نوسانات بازار ارز و تص ی ات سیاستگذار

16929گزارش 

روند زمانی مهمترین رویدادهای تحریمی کشور
 18 اردیبهشت 1397

بازه های سه ماهه و شش ماهه  اعالم شروع  و  برجام  از  آمریکا  خروج 
بازگشت تحریم های آمریکا

 17 مرداد 1397
وضع مجدد بخشی از تحریم ها علیه ایران؛ تحریم دسترسی به دالر، 
تحریم تجارت با طال، تحریم تجارت بخشی از فلزات، تحریم مبادله با 

ریال ایران، تحریم بخش خودروسازی

 13 آبان 1397
وضع مجدد بخش اصلی تحریم ها علیه ایران؛ تحریم بخش کشتیرانی 
و کشتی سازی، تحریم صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی، تحریم 
تحریم حدود 700 شخص،  انرژی،  تحریم بخش  ایران،  بانکی  نظام 

نهاد، هواپیما و کشتی ایرانی

 18 اردیبهشت 1398
تحریم بخش آهن، فوالد، آلومینیوم و مس ایران

 29 شهریور 1398
درج بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران در لیست سازمان های 

تروریستی

 20 دی 1398
تحریم بخش عمرانی، نساجی، معدن و تولید کارخانه ای ایران
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تحریم های بین المللی
* تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران در میان مدت و چه بسا 

بلندمدت پایدار خواهد ماند.
- تکمیل زیرساخت های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزمان دار آنها
- راحت بودن اعمال تحریم برای ایاالت متحده )به طور خاص تحریم های مالی(

- تحوالت بازار بین المللی انرژی در جهت خالف منافع ایران

* آمریکا بخش های کلیدی، ارزآور و البته آسیب پذیر اقتصاد 
ایران را تحت تحریم قرار داده است.

تا زمانی که اصالحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود گذر 
زمان به تفع ایران نخواهد بود.

* در حال حاضر، تحریم یکی از مهم ترین مشخصه های اقتصاد 
ایران است؛ معموال در روند سیاست گذاری و قانون نویسی به 

این پارامتر بی توجهی می شود.
انتخاب  بین المللی، تعیین شرکای تجاری،  بانکی  برقراری روابط  در 
کاهش  آنها،  از  حمایت  روش های  تعیین  و  کشور  اولویت دار  صنایع 
وابستگی به درآمدهای نفتی، نحوه حمایت از کسب  وکارهای جدید، 
تسهیل فعالیت برون مرزی بخش های ارزآور اقتصاد ایران و... باید به 

شرایط تحریمی کشور توجه ویژه شود.

است؛ بلندمدت  فعاالنه  برنامه  نیازمند  تحریم  با  مقابله   * 
و  اقتصاد کشور  برنامه، کاهش آسیب پذیری  این  اول در  گام 

گام دوم خروج از محدوده تحریم پذیری است.
بخش ها،  بعضی  در  و  تدریج  به  باید  تحریم  زدن  دور  تاکتیك های 
جای خود را به استراتژی تقابل علنی با تحریم بدهند. الزم این تغییر 

زیربنایی، خروج محدوده تحریم پذیری است.

خانوارها
درآمد سرانه

درآمد سرانه کشور از سال 1398 تا 1390 کاهشی 34درصدی داشته 
است. در واقع به رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر 

فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یك سوم کاهش یافته است.
بعد،  به  از سال 1399  اقتصادی 8 درصدی  تحقق رشد  در صورت 
حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 

1390 بازگردیم.
درآمد سرانه به قیمت ثابت)میلیون ریال(

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 
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(ميليون ريال)درآم  سرانه به قی ت ثابت 
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34كاهشاا  1398تااا 1390درآمااد ساارانه كشااور از سااال 
در واقع عليرغم افازاي  درآماد اسام  . درصدي داشته است

1390خانوارها قدرت خريد هر فارد ايرانا  نسابت باه ساال 
.حدود يك سوم كاه  يافته است
باه 1399درصدي از ساال 8در صورت تحقق رشد اقتصادي 

سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح درآماد 6بعدن حداقل به 
.بازگرديم1390سرانه سال 

درآم  سرانه 

16833گزارش 

تحوالت هزینه خانوار
فقیرتر،  باالتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای  به سهم  باتوجه 
نرخ تورم باالتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال های اخیر بیانگر بدتر 
شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر 

خانوارها می باشد.
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 
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مركز آمار ايران:منبع

بد با توجه به سهم با تر خوراك  ها در سا
تر هزينه خانوارهاي فقيرترن نارخ تاورم باا 

خوراك  ها و آشاميدن  هاا در ساال هااي 
شات  اخير بيانهر بدتر شدن  وضاعيت معي
ساير خانوارهاي با درآمد پايين تر نسبت به

.خانوارهاااااااااا مااااااااا  باشاااااااااد

باار 97و 91ارزيشااوكاثاار مقايسااه* 
خانوارهزينهجه  
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شاخص كل خوراك  هان آشاميدن  ها و دخانيات

خانوارهزينهتحوالت 

* مقایسه اثر شوک ارزی 91 و 9۷ بر جهش هزینه خانوار

وضعیت شاغلین
بنگاه های کوچك باتوجه به وابستگی بیشتری به منابع داخلی برای 
تامین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه های 
جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیب های شدیدتر در کوتاه مدت 
هستند. این در حالی است که 1۵.4 میلیون از شاغلین کشور در این 

بنگاه ها مشغول به کارند.
یك  چهارچوب  در  بنگاه  و  شاغل  کاری  رابطه  رسمی  مشاغل  در 
قرارداد با کارفرما تعریف می شود که غالبا افراد تحت پوشش بیمه قرار 
می گیرند. این رابطه کاری به دالیل مختلف پایدارتر از مشاغلی است 
که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. به طور متوسط 

نزدیك به 60 درصد از شاغالن تحت پوشش بیمه نیستند.
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کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 16

براي تأمين كوچك با توجه به وابسته  بيشتري به منابع داخل هايبنهاه
سرمايه در گردش خود و همچنين لزوم پرداخت هزينه هاي جاري با تواتر

ر اين د. كوتاه مدتن در معرض آسيب هاي شديدتر در كوتاه مدت هستند
ه ميليون از شاغلين كشور در اين بنهاه ها مشغول ب15.4حاليست كه 

.كارند
ا مشاغل رسم  رابطه كاري شاغل و بنهاه در چهارچوب يك قرارداد بدر 

اين . يرندكارفرما تعريف م  شود كه غالبا افراد تحت پوش  بيمه قرار م  گ
پوش  رابطه كاري به د يل مختلف پايدارتر از مشاغل  است كه قرارداد و

درصد از 60به طور متوسط نزديك به . بيمه براي نيروي كار وجود ندارد
شاغالن تحت پوش  بيمه نيستند

وضعیت شاغلین

ز مرد
40.638.3اشتغا  رس ی

59.461.7( هب و  بی)اشتغا  غیررس ی 

(درص )ترکیب جنایتی مشاغل رس ی و غیررس ی
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به تفکیب ان ازه بنگاه ها1397اشتغا  کل کشور در سا  

17089گزارش 
شاخص های نابرابری

ضریبجینی

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 
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نشاان 1392روند صعودي ضريب جين  و نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت از ساال 
صاد ط  ايان دهنده افزاي  قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماع  در نتيجه رشد اقتصادي منف  و تورم با ي اقت

.سال ها بوده است

شاخص های نابرابری

✓✓

0/430/430/420/420/42
0/440/43

0/410/410/41

0/370/370/36
0/38

0/390/39
0/40

0/41
0/40

13
80

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

ضریب جینی 

16/416/516/616/216/5
17/417/6

15/816/0
14/7

11/110/810/7
12/312/613/0

13/614/413/7

13
80

13
81

13
82

13
83

13
84

13
85

13
86

13
87

13
88

13
89

13
90

13
91

13
92

13
93

13
94

13
95

13
96

13
97

13
98

ناهت ده درص  باال به عه درص  پایین

نسبتدهدرصدباالبهدهدرصدپایین

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 
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نشاان 1392روند صعودي ضريب جين  و نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت از ساال 
صاد ط  ايان دهنده افزاي  قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماع  در نتيجه رشد اقتصادي منف  و تورم با ي اقت

.سال ها بوده است

شاخص های نابرابری
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ناهت ده درص  باال به عه درص  پایین

به ثروتمندترین درصد 10 نسبت و جینی ضریب صعودی روند
افزایش نشاندهنده 1392 سال از جمعیت فقیرترین درصد 10
قابلتوجهنابرابریوشکافاجتماعیدرنتیجهرشداقتصادیمنفی

وتورمباالیاقتصادطیاینسالهابودهاست.

فقر مطلق 
فقرمطلقرامیتوانناتوانیدرکسبحداقلاستانداردزندگیتعریف
در معیشت بهحداقلهای دسترسی عدم مطلق فقر واقع در کرد.
در زندگی هزینههای تفاوت به باتوجه که کرده بررسی را جامعه

مناطقمختلفکشورمتفاوتمیباشد.

نرخ تورم باال در سال های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در 
شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش 
قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده 
است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال های 

1399 و 1400 دارد.
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 18

فقر مطلق را م  توان ناتوان  در كسب حداقل استاندارد
ه در واقع فقر مطلق عدم دسترس  ب. زندگ  تعريف كرد

ه حداقل هاي معيشت در جامعه را بررس  كرده كه با توجه ب
ت تفاوت هزينه هاي زندگ  در مناطق مختلف كشور متفاو

.م  باشد
ط نرخ تورم با  در سال هاي اخير منجر به رشد قابل توجه خ

اين موضوع .فقر در شهر تهران و ساير نقاط كشور شده است
قر سرانه منجر به رشد نرخ فدرآمددر كنار كاه  قابل توجه 

در اين سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند 
.دارد1400و 1399فزاينده اين متغير در سال هاي 

مطلقفقر

16159گزارش 
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کاهش قابل توجه مصرف کاالهای اساسی در سال های اخیر
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 
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كاهش قابل توجه مصرف كاالهاي اساسي در سال هاي اخير

16159گزارش 

95به 98ناهت 1395139613971398

متوسط دهك متوسط كشوريگروه
متوسط دهك متوسط كشوريسوم 

متوسط دهك متوسط كشوريسوم
متوسط دهك متوسط كشوريسوم 

دهك سوم متوسط كشوريسوم 

158413291556131113431090145110860.920.82برنج خارجی

193131195118170105155840.800.64گوشت گوساله

330149304126258982341140.710.76گوشت گوسفن 

155511631583123415571252159111341.020.98مرغ ماشینی

11549711154980107990410847900.940.81روغن نهاتی

100674910507829567519676860.960.92قن  و شکر

5822449258424551536341995482389455مج وع

5299421253424307493639965094369644مج وع ب و  گوشت قرمز

بنگاهها
وضعیتمحیطکسبوکار

* وضعیت محیط کسب وکار در سال های اخیر براساس ارزیابی های 
داخلی و خارجی نامناسب تر شده است.

* جایگاه ایران در شاخص های بین المللی کسب وکار در جهان و در 
منطقه سند چشم انداز در سال های اخیر تنزل یافته است.

حاضر  حال  در  ایران  کسب وکار  محیط  مشکالت  مهمترین   *
)جمع بندی ارزیابی مجموعه شاخص های داخلی و خارجی(:

اطمینانی در محیط کسب وکار: شامل پیش بینی ناپذیری  * بی ثباتی و نا
و نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن همچون نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت 

مواد اولیه و نیز بی ثباتی در سیاست ها، قوانین و مقررات.
* دشواری تامین مالی: شامل چالش های نظام بانکی و بازار سرمایه 

در تامین مالی کسب وکارها.
* موانع اداری: شامل موانع اخذ مجوزهای کسب وکار، فساد اداری و 

طوالنی بودن زمان تعامل کسب وکارها با دستگاه های دولتی و غیره.
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)شاخص های خارجی: رقابت پذیری جهانی(
رتبه ایران: 99 از 140 کشور جهان در سال 2019

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 22

وضعیت محیط کاب وکار
(رقابت پذيري جهان : شاخص هاي خارج )

ایرا ن اگرهایب ترین 
(ب ترین جها 140رتهه )بازار کار .1
(134رتهه )ثهات اقتصاد کال  .2
(133رتهه )کارایی بازار کاال .3

بهترین ن اگرهای ایرا 
(جها 21رتهه )ان ازه بازار .1
(71رتهه )ظرفیت نوآوری .2
(72رتهه )سالمت نیروی اناانی .3

2019جها  در سا  کشور140از 99: رتهه ایرا 
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16699ن به شماره 2019و مركز پژوه  هاي مجلسن وضعيت ايران در گزارش رقابت پذيري جهان  در سال 2019گزارش رقابت پذيري جهان ن سال : منابع
.استفاده شده استبنديگزارش رتبه آخريناست از كشورها امتيازده رقابت پذيري جهان  فاقد رتبه بندي و 2020گزارش آنكهبا توجه به 

بدترین نماگرهای ایران
1. بازار کار )رتبه 140 بدترین جهان(

2. ثبات اقتصاد کالن)رتبه 134(
3. کارایی بازار کاال)رتبه 133(

بهترین نماگرهای ایران
1. اندازه بازار)رتبه 21 جهان(
2. ظرفیت نوآوری)رتبه ۷1(

3. سالمت نیروی انسانی)رتبه ۷2(

منابع: گزارش رقابت پذیری جهانی، سال 2019 و مرکز پژوهش های 
مجلس، وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2019، 

به شماره 16699 
باتوجه به آنکه گزارش 2020 رقابت پذیری جهانی فاقد رتبه بندی و 
از آخرین گزارش رتبه بندی استفاده شده  امتیازدهی کشورها است 

است.

)شاخص رقابت پذیری جهانی(
جمهوری اسالمی ایران در رتبه 1۷ از 20 کشور منطقه سند چشم انداز 

که در گزارش سال 2019 رقابت پذیری مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 
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وضعیت محیط کاب وکار
(شاخص رقابت پذيري جهان )

.ان رقابت پذیری مورد ارزیابی قرار گرفته 2019کشور منطبه سن  چشم ان از که در گزارش سا  20از 17ج هوری اسالمی ایرا  در رتهه 

20 25 29 36 45 46 53 55 58 61 69 70 74
88 93 96 99 104 110

140

0
20
40
60
80

100
120
140
160

ت 
يس
يون
صه
يم 
رژ

رب 
ه ع
حد
 مت
ات
مار
ا

طر 
ق

دي
سعو
ان 
ست
عرب

ين
حر
ب

يت
كو

مان
ع

تان
قس
قزا

جان
رباي
آذ

كيه
تر

تان
نس
ارم دن
ار

تان
جس
گر

نان
لب

صر
م

تان
زس
رقي
ق

ران
اي

تان
كس
جي
تا

تان
كس
پا

من
ي

2019گزارش رقابت پذيري جهان ن سال : منبع
.استفاده شده استبنديگزارش رتبه آخرينكشورها است از امتيازده رقابت پذيري جهان  فاقد رتبه بندي و 2020گزارش آنكهتوجه به با 

)شاخص های خارجی: شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی(

 رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار بانك جهانی:
12۷ از 190 کشور در سال 2020

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 
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وضعيت محيط کسب وکار
(بانک جهانيکارو کسبشاخص سهولت انجام : شاخص هاي خارجي)

بدترين رتبه در نماگر شروع کسب وکار
(ورمراحلوزمانوهزینهتاسیسشرکتبامسئولیتمحدوددربزرگترینشهرکش)

کشور190از 178

دليلبهعمدتا2016و2015سالهايدررتبهبهبود:نكته
.استبودهجهانيبانکبهشدهارسالاشتباهاطالعاتاصالح
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2020بانك جهان ن سال وكارگزارش انجام كسب : منابع
آخريناز وكارانجام كسب 2021انتشار گزارش با توجه به عدم 16700ن گزارش شماره 2020بانك جهان  در سال وكارمجلسن وضعيت ايران در گزارش انجام كسب پژوه  هايمركز 

.گزارش استفاده شده است
بدترین رتبه در نماگر شروع کسب وکار

)مراحل و زمان و هزینه تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در 
بزرگترین شهر کشور(
1۷8 از 190 کشور

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 24

وضعيت محيط کسب وکار
(بانک جهانيکارو کسبشاخص سهولت انجام : شاخص هاي خارجي)

بدترين رتبه در نماگر شروع کسب وکار
(ورمراحلوزمانوهزینهتاسیسشرکتبامسئولیتمحدوددربزرگترینشهرکش)

کشور190از 178

دليلبهعمدتا2016و2015سالهايدررتبهبهبود:نكته
.استبودهجهانيبانکبهشدهارسالاشتباهاطالعاتاصالح
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2020بانك جهان ن سال وكارگزارش انجام كسب : منابع
آخريناز وكارانجام كسب 2021انتشار گزارش با توجه به عدم 16700ن گزارش شماره 2020بانك جهان  در سال وكارمجلسن وضعيت ايران در گزارش انجام كسب پژوه  هايمركز 

.گزارش استفاده شده است

نکته: بهبود رتبه در سال های 201۵ و 2016 عمدتا به دلیل اصالح 
اطالعات اشتباه ارسال شده به بانك جهانی بوده است.

منابع: گزارش انجام کسب وکار بانك جهانی، سال 2020
کسب وکار  انجام  گزارش  در  ایران  وضعیت  مجلس،  پژوهش های  مرکز 
بانك جهانی در سال 2020، گزارش شماره 16۷00 باتوجه به عدم انتشار 

گزارش 2021 انجام کسب وکار از آخرین گزارش استفاده شده است.

)شاخص های خارجی: شاخص سهولت انجام کسب وکار، بانک جهانی(

رتبه 18 ایران در مقایسه با 2۵ کشور منطقه سند چشم انداز

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 25

وضعيت محيط کسب وکار
(، بانک جهانيکارو کسبشاخص سهولت انجام : شاخص هاي خارجي)

کشور منطقه سند چشم انداز25مقايسه با ايران در18رتبه 

.گزارش استفاده شده استآخريناز وكارانجام كسب 2021با توجه به عدم انتشار گزارش 2020بانك جهان ن سال وكارگزارش انجام كسب : منبع
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منبع: گزارش انجام کسب وکار بانك جهانی، سال 2020 باتوجه به 
عدم انتشار گزارش 2021 انجام کسب وکار از آخرین گزارش استفاده 

شده است.
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)شاخص بین المللی حقوق مالکیت(
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 26

وکارکابمحیطوضعیت
(حبوق مالکیتال للیبین شاخص )
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(2019سال )کشور 129از 103: رتبه ايران در شاخص بين المللي حقوق مالكيت
گزارشاينکشور سند چشم انداز حاضر در 18براي ايران در مقايسه با 15رتبه 

2019حقوق مالكيتن سال الملل گزارش بين : منبع
.گزارش استفاده شده استآخريناز حقوق مالكيت 2020گزارش با توجه به عدم انتشار 

منبع: گزارش بین المللی حقوق مالکیت، سال 2019
باتوجه به عدم انتشار گزارش 2020 حقوق مالکیت از آخرین گزارش 

استفاده شده است.

)شاخص ملی محیط کسب وکار- اتاق های ایران، تعاون و اصناف(

مقایسه وضعیت استان ها در شاخص ملی محیط کسب وکار 
)زمستان 99(

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 27

وضعیت محیط کاب وکار
(ايرانن تعاون و اصنافاتاق هاي–كسب وكارمحيطشاخص مل  )

:نامااع ترین مؤلفه کاب وکار در سالهای اخیر

(99زمستان )کسب وکارمحيطمقايسه وضعيت استانها در شاخص ملي 

حصوالتبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و مغيرقابل پيش -1
وکارها، قوانين و مقررات ناظر بر کسب  ثباتي سياست بي -2
دشواري تأمين مالي از بانک ها-3

ايرانن اروكاتاق بازرگان ن صنايعن معادن و كشاورزي ايرانن گزارش پاي  مل  محيط كسب : منبع
1399زمستان 

نامساعدترین مولفه کسب وکار در سال های اخیر:
1- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت

2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب وکار
3- دشواری تامین مالی از بانك ها

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش پایش 
ملی محیط کسب وکار ایران، زمستان 1399

)شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران- مرکز پژوهش ها(
مقایسه وضعیت استان ها در شاخص امنیت سرمایه گذاری )پاییز 99(

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی 

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 28

وضعيت محيط کسب وکار
(مرکزپژوهشها-ایرانشاخصامنیتسرمایهگذاریدر)

:نامساعدترين مولفه امنيت سرمايه گذاري در سالهاي اخير

(،وقتیناامنیبنگاههاراتعطیلمیکند10:بدتریننمره)

(8.72)ش هدادههایوع هبهملیمائوال ع ل.1

(8.41)ش هدادهاقتصادیهایوع هبهمحلیمائوال ع ل.2

(8.40)حکومتیاداراتمعامالتدرتهانیونفوذاِع ا .3

:(امؤلفه هسایربهناهت)سرمایه گذاریامنیتمؤلفه مناسب ترین

(4.48)(تجهیزاتکاال،نب ،پو )مالیسرقت.1

(4.50)قاچاقکاالیتوزیعرواج.2

(4.82)معنویمالکیتیاتجاریعالئمونامازغیرمجازاستفاده.3

(99پاييز)گذاريمقايسه وضعيت استانها در شاخص امنيت سرمايه 

نامساعدترین مولفه امنیت سرمایه گذاری در سال های اخیر:2388پ-اشمارهگزارشن1399پاييزگذارينسرمايهامنيتپاي مجلسنپژوه  هايمركز
)بدترین نمره: 10، وقتی ناامنی بنگاه ها را تعطیل می کند(

1. عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده)8.۷2(
2. عمل مسئوالن محلی به وعده های اقتصادی داده شده)8.41(

3. اعمال نفوذ و ثباتی در معامالت ادارات حکومتی)8.40(

مناسب ترین مولفه امنیت سرمایه گذاری )نسبت به سایر مولفه ها(:
1. سرقت مالی)پول نقد، کاال، تجهیزات()4.48(

2. رواج توزیع کاالی قاچاق)4.۵0(
3. استفاده غیرمجاز از نام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی)4.82(

مرکز پژوهش های مجلس، پایش امنیت سرمایه گذاری، پاییز 1399، گزارش شماره 
ا-پ 2388 

تجارت خارجی
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی روند واردات کل و کاالهای اساسی

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 30

دهازآندرصد76بربالغو(هندواماراتنچين)كشورسهاز1399-1390سال هايط وارداتكلازدرصد49حدود:وارداتباالیت رکز
.استشدهانجامكشور

وارداتازاساس كا هايسهم1397سالدروبودهصعودي1397تا1395سالازاساس كا هايوارداتسهم:اساسیکاالهایواردات
.استرسيدهگذشتهسال8ط خودرقمبا ترينبه

تومانی4200ارز سیاست: علت مهم یب1399/03/24مورخن17092مسلسلشمارهنپژوه  هامركزگزارش
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رون  واردات کل و کاالهای اساسی
ارزش کل واردات (گن م، جو، ذرت، برنج، روغن،  گوشت قرمز،  شکر)ارزش واردات برخی کاالهای اساسی شامل  (گن م، جو، ذرت، برنج، روغن،  گوشت قرمز،  شکر)سهم ارزشی واردات برخی کاالهای اساسی شامل 

 تمرکز باالی واردات: حدود 49درصد از کل واردات طی سال های 
1390 تا 1399 از سه کشور)چین، امارات و هند( و بالغ بر ۷6درصد 

آن از 10 کشور انجام شده است.
 واردات کاالهای اساسی: سهم واردات کاالهای اساسی از سال 
139۵ تا 139۷ صعودی بوده و در سال 139۷ سهم کاالهای اساسی 

از واردات به باالترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده است.
 گزارش مرکز پژوهش ها، شماره مسلسل 1۷092، مورخ 1399/03/24 

 یک علت مهم: سیاست ارز 4200 تومانی



14
00 

اه
ر م

 تی
 / 

 12
1  

ره
ما

 ش
 / 

هم
رد

ها
ل چ

سا

4۰

مجموع مبادالت تجاری)ارزش کل واردات و صادرات( با ده کشور 
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی نخست و سایر کشورها طی سال های 99-13۷1 ارقام: )میلیون دالر(

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 31

(میلیو  دالر: )ارقام1371-99با ده کشور نخات و سایر کشورها طی سا  های ( ارزش کل واردات و صادرات)مج وع مهادالت تجاری 

معاملهطرفکشوردهرویایرا خارجیتجارتت رکزباالی

17092ن بازرگان  و گمرك  در تجارت خارج  كشورن گزارش شماره ترجيح دوجانبه موافقتنامه هايشناس مجلسن آسيب پژوه  هايمركز
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مرکز پژوهش های مجلس، آسیب شناسی موافقتنامه های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی 
و گمرکی در تجارت خارجی کشور، گزارش شماره 1۷092 

صادرات
به لحاظ  با 3۵میلیارد دالر  ایران در سال 1399 معادل   صادرات 
ارزشی و 113.۷میلیون تن کاال به لحاظ وزنی بوده است که نسبت به 
سال 1398 حدود 14.6 درصد به لحاظ ارزشی و 1۵درصد به لحاظ 

وزنی کاهش داشته است.
تامین  را  ایران  صادراتی  درآمد  درصد   80 که  کشورهایی  تعداد   
می کرده اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 139۷ 

تقلیل یافته است.
 تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه ای که سهم 
کشور   14۷ میان  از  عراق  و  چین  عربی،  متحده  امارات  کشور  سه 
)مقصد صادراتی( در سال 139۷ مجموعا حدود ۵4 درصد از ارزش 

صادرات کاالهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.
 سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت به صادرات کاالهای با ارزش افزوده

کمتر)عمدتا مواد خام( وابسته است.
 محصوالت معدنی و محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به 
آن از سال 1386 جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کاالهای صادراتی 

غیرنفتی بوده و تا پایان سال 139۷ در همین موقعیت باقی مانده 
است. گروه مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ کائوچو 
و اشیاء ... نیز از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور پیوسته است 
به طوری که در پایان سال 139۷ نزدیك به دوسوم درآمد ارزی از 

محل صادرات این سه گروه تامین می شود.

سهم باالی کاالهای واسطه ای از واردات بیانگر
1. وابستگی باالی تولید کشور به واردات نهاده های واسطه ای.

در  مونتاژ  و  آماده  نیمه  به صورت  کاالها  از  زیادی  بخش  واردات   .2
داخل که ارزش افزوده زیادی از این کانال ایجاد نمی شود.

)گزارش مرکز پژوهش ها، شماره مسلسل 1۷092( 

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی روند ارزشی واردات کاال به تفکیك نوع مصرف)میلیون دالر(

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 33

واباتگی باالی تولی  به واردات کاالهای واسطه ای یب ته ی  بالبوه است

سهم باالی کاالهای واسطه ای از واردات بیانگر 
.ايبا ي توليد كشور به واردات نهاده هاي واسطهوابسته .1
واردات بخ  زيادي از كا ها به صورت نيمه آمااده و مونتااژ .2

.در داخل كه ارزش افزوده زيادي از اين كانال ايجاد نم  شود
(17092ن شماره مسلسل پژوه  هامركزگزارش ) 44 40 36 35
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واسطه ای سرمایه ای مصرفی

ب رون  ارزشی واردات کاال به تفکی
(میلیو  دالر)نوع مصرف

وابستگی باالی تولید به واردات کاالهای واسطه ای یك تهدید بالقوه است
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کشورتصویری از وضعیت اقتصادی وضعیت توسعه

1400خردادماهمعاونت مطالعات اقتصادی 35

شاااخص هاااي توسااعه اي بااه •
صورت خالصه، نمادهايي باراي

سانها بيان سطح کيفي زندگي ان
.در جوامع مختلف هستند

مشاااااهورترين شااااااخص •
توسااعه اي، شاااخص درآمااد 

.سرانه است

از نظر ايان شااخص، اقتصااد •
ايااران در گااروه کشااورهاي در 

.حال توسعه قرار ميگيرد

اقتصاد ،(1398)2019درسال(برابریقدرتخرید)براساسدادههایبانكجهانی
از بين ( 100رتبه  )ايران در گروه کشورهاي با درآمد متوسط به پايين 

اجهبودهمیگیردکهنسبتبهسالپیشازآنباافزایشرتبهموقرارکشور 186
.است

براساس داده های بانك جهانی )برابری قدرت خرید( در سال 2019 
)1398(، اقتصاد ایران در گروه ک شورهای با درآمد متوسط به پایین 
)رتبه 100( از بین 186 کشور قرار می گیرد که نسبت به سال پیش 

از آن با افزایش رتبه مواجه بوده است. 
* شاخص های توسعه ای به صورت خالصه، نمادهایی برای بیان سطح 

کیفی زندگی انسان ها در جوامع مختلف هستند.
* مشهورترین شاخص توسعه ای، شاخص درآمد سرانه است.

* از نظر این شاخص، اقتصاد ایران در گروه کشورهای در حال توسعه 
قرار می گیرد.

کشورتصویری از وضعیت اقتصادی وضعیت توسعه انسانی کشورهای جهان در سال 2019 )1398(
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ا ساطح البته کيفيت زندگي شهروندان صرفاً ب•
.درآمد تعيين نميشود

کيفيت زنادگي ( HDI)شاخص توسعه انساني •
را در هر دو حوزه درآمدي و غير درآمادي ماي 

.سنجد

عاد در شاخص توسعه انساني از ترکيب سه ب•
ميزان ساالهاي )، آموزش (درآمد سرانه)درآمد 

( ميزان امياد باه زنادگي)و سالمت (  تحصيل
( يبهزيساات)بااراي ساانجش کيفياات زناادگي 

.استفاده مي شود

اه وضعيت ايران در زمينه ابعاد غيردرآمدي رفا•
.بهتر از بعد درآمدي آن است

ر اقتصاد ايران در شااخص توساعه انسااني د•
بين 70رتبه )گروه کشورهاي با درآمد متوسط 

.قرار مي گيرد( کشور189

(1398)2019وضعيت توسعه انساني کشورهاي جهان در سال 
هبردوشاخصتوسعهفراگیرنیزکهدرسالهایاخیرمطرحومحاسبهشدهاستعالو
ینابعادبعددرآمدیوغیردرآمدیکیفیتزندگی،نحوهتوزیعرفاهرانیزدرهریكازا

.نشانمیدهد

شاخص توسعه فراگیر نیز که در سال های اخیر مطرح و محاسبه شده 
بر دو بعد درآمدی و غیردرآمدی کیفیت زندگی، نحوه  است عالوه 

توزیع رفاه را نیز در هریك از این ابعاد نشان می دهد.
* البته کیفیت زندگی شهروندان صرفا با سطح درآمد تعیین نمی شود.
* شاخص توسعه انسانی )HDI( کیفیت زندگی را در هر دو حوزه 

درآمدی و غیردرآمدی می سنجد.
* در شاخص توسعه انسانی از ترکیب سه بعد درآمد )درآمد سرانه(، 
آموزش)میزان سال های تحصیل( و سالمت )میزان امید به زندگی( 

برای سنجش کیفیت زندگی )بهزیستی( استفاده می شود.

* وضعیت ایران در زمینه ابعاد غیردرآمدی رفاه بهتر از بعد درآمدی 
آن است.

* اقتصاد ایران در شاخص توسعه انسانی در گروه کشورهای با درآمد 
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی متوسط)رتبه ۷0 بین 189 کشور( قرار می گیرد.
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ف شده وضعيت ايران در اين شاخص هاي توسعه اي تضعيبررسي شاخص هاي توسعه اي نشان مي دهد که در سالهاي اخير، 
.است
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اخیر،  نشان می دهد که در سال های  توسعه ای  بررسی شاخص های 
کشورتصویری از وضعیت اقتصادی وضعیت ایران در این شاخص های توسعه ای تضعیف شده است.
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نهادهاييوهاسنتدربرگيرندهحكمراني•
.کنندمياقتداراعمالجامعهدرکهاست

:استفرآينددستهسهشاملحكمراني
ولتدتغييروهادولتکنترلها،دولتانتخاب

يهاسياستاتخاذبرايهادولتتواناييها،
وشهرونداناعتمادووفاداريودرست

.اجتماعيواقتصادينهادهايبهحاکميت
حق:شاملحكمرانيشاخصزيرشاخص•

تکيفيدولت،اثرگذاريپاسخگويي،واظهار
.فسادکنترلقانون،حاکميتمقررات،

يحكمرانجهانيهايزيرشاخصبهنقدهايي•
تصورودركشاخصاين:جملهازاستوارد

نآواقعيتنهوسنجدميراحكمرانيازافراد
حكمرانيجهانيهايشاخصزيرهمچنين.را

نندکميايجادهاسنجهدرتغييراتيساالنه
حديتارازمانطولدرمقايسهقابليتکه

.نمايدميمخدوش
درمرانيحكوضعيتکهاستتجميعيزيرشاخصششدربرگيرندهحكمراني،جهانيشاخصپروژه
بهآنازپيشوساالنهصورتبه2002سالازگزارشاين.کندميگزارشراکشور200ازبيش

202مياندرايرانرتبهيافته،انتشارگزارشآخريندر.استشدهمنتشرباريکسالدوصورت
مرانيحكبرايالزمحداقلازترپايينايراننمرهکهاستآننشانگرامراين.استبوده181کشور،
.استمطلوب

روند شاخص حكمراني براي ايران

پروژه شاخص جهانی حکمرانی، دربرگیرنده شش زیر شاخص تجمیعی 
است که وضعیت حکمرانی در بیش از 200 کشور را گزارش می کند. 
این گزارش از سال 2002 به صورت ساالنه و پیش از  آن به صورت دو 
یافته، رتبه  انتشار  سال یکبار منتشر شده است. در آخرین گزارش 
ایران در میان 202 کشور، 181 بوده است. این امر نشانگر آن است 

که نمره ایران پایین تر از حداقل الزم برای حکمرانی مطلوب است.
* حکمرانی دربرگیرنده سنت ها و نهادهایی است که در جامعه 
اعمال اقتدار می کنند. حکمرانی شامل سه دسته فرآیند است: 
انتخاب دولت ها، کنترل دولت ها و تغییر دولت ها، توانایی دولت ها برای 
اتخاذ سیاست های درست و وفاداری و اعتماد شهروندان و حاکمیت به 

نهادهای اقتصادی و اجتماعی.
پاسخگویی،  و  اظهار  حق  شامل:  حکمرانی  شاخص  زیرشاخص   *

اثرگذاری دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد.
است  وارد  حکمرانی  جهانی  زیرشاخص های  به  نقدهایی   *
را می سنجد  از حکمرانی  افراد  تصور  و  این شاخص درک  ازجمله: 
و نه واقعیت آن را. همچنین زیرشاخص های جهانی حکمرانی ساالنه 
تغییراتی در سنجه ها ایجاد می کنند که قابلیت مقایسه در طول زمان 

را تا حدی مخدوش می نماید.
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گزارشی از وضعیت جهانی تولید و تجارت 
انواع دانه های روغنی، روغـن و کنجـاله

» ژوئن 2021«

ساره امیا
مسئول امور بازرگانی و بین الملل

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی

قیمت ها
پیش بینی می شود با توجه به افزایش موجودی جهانی و احیای 

ذخایر، قیمت ها در بازه ژوئیه- ژوئن 22-2021 کاهش یابد.
اخیرا در بازار محموله های آتی نوسان قیمت شدیدی به وجود 
آمده است. دلیل این امر نیز عدم قطعیت هایی درباره وضعیت 
آب وهوا و سیاست های مربوط به سوخت زیستی در آمریکا به 

حساب می آید.

تغییر در کشش بازار به کاهش قابل توجه قیمت های روغن های نباتی 
و همچنین دانه سویا، کانوال و دیگر کاالها منجر شده است. بهبود 
 وضعیت آب و هوا و پیش بینی بارش های سودمند در مناطق زیر کشت
آمریکا و کانادا نیز به این وضعیت کمك کرد. اما محصول هنوز آماده 
نشده است. ادامه خشکسالی و گرما در ماه ژوئیه به سرعت روند جدید 

را معکوس می کند.
نوسان غیرمعمول و زیاد قیمت های روزانه در بازارهای آتی شیکاگو، 
کواالالمپور و نقاط دیگر در دو هفته گذشته مشاهده شد. در طول 
۷ روز کاری منتهی به 1۷ ژوئن قیمت محموله های آتی روغن سویا 
حدود 22 درصد یا حدود 340 دالر به ازای هر تن کاسته شد. این 
درحالی است که بهای محموله های آتی دانه سویا با 16درصد کاهش 
به پایین ترین میزان طی 4ماه اخیر رسید. قیمت کنجاله ذرت و سویا 
حدود ۷ درصد کاهش یافته است. همچنین قیمت روغن های پالم و 

آفتابگردان نیز به شدت کاهش یافته است.
فشار قیمتی در نتیجه شایعاتی به وجود آمد که بر طبق آنها دولت 
آمریکا تصمیم دارد به واحدهای تصفیه روغن کمك کند. این کمك 
به شکل پشتیبانی مالی یا معافیت از برخی الزامات تحت استاندارد 
سوختهای تجدیدپذیر است. آیا این روند سرآغاز بررسی دوباره این امر 
است که اهداف از پیش اعالم شده جهت تولید و مصرف سوخت های 

روغنکشی   ۲۰۲۱-۲۲ سپتامبر  اکتبر-  بازه  در   
می کند  رشد  جهان  سراسر  در  روغنی  ۱۰دانه 
و  سویا  دانه  به  نیز  افزایش  میزان  بیشترین  و 

آفتابگردان تعلق دارد.
 قیمت روغن های نباتی در فصل آینده کاهش 
نیز  کاهش  میزان  بیشترین  طوریکه  به  می یابد، 
پریمیوم  دارد.  تعلق  پالم  و  آفتابگردان  به روغن 
قیمت روغن سویا در مقابل روغن پالم احتماال باال 

باقی بماند.
 ۲۰۲۱-۲۲ فصل زراعی  در  می شود  پیش بینی   
به چربی ها  و  روغن ها  جهانی  تولید  انبوه   رشد 
می شود  سبب  روند  این  برسد.  میلیون تن   ۱۰
هنوز  اما  کند.  میلیون تن رشد   ۱.۵ ذخایر حدود 

عدم قطعیت هایی در این زمینه وجود دارد.
1۷گونه روغن و چربی: ذخایر و نرخ ذخیره به مصرف

 واکنش قیمت ها به شیب تند رشد تولید روغن 
آفتابگردان آغاز شده است.

 پیش بینی می شود ذخایر کنجاله های روغنی در 
فصل آینده انبوه باشد. نیاز به ایجاد تقاضا سبب 
روغنکشی  ارزش  کل  از  کنجاله  سهم  می شود 

اندک بماند.
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تجدید پذیر بسیار بلندپروازانه بوده است؟
چشم انداز افزایش قابل توجه تولید روغن ها و چربی ها در فصل آینده و 
احتمال بهبود ذخایر کاهش یافته، دالیل اصلی برای تغییر در تمایالت 
بازار به حساب می آیند. چشم انداز ارتقای تولید ۷.6 میلیون تنی دانه 
آفتابگردان و رشد 3.1 میلیون تنی صادرات روغن آفتابگردان در بازار 

جهانی، احتماال از مهمترین عوامل نزولی شدن هستند.
این روند در کنار چشم انداز افزایش ذخایر روغن پالم و رشد تولید 
روغن سویا شرایط را برای ایجاد مازاد تولید روغن های نباتی در سطح 

جهان در فصل زراعی 22-2021 فراهم می کند.
برای احیای خرید در بازار احتماال قیمت روغن آفتابگردان در مقایسه 

با روغن سویا با قیمت کمتری فروخته می شود.
این تغییر در تقاضا احتماال تاثیری نزولی بر روغن سویا و پالم خواهد 

داشت.
قیمت  در  اخیرا  که  کاهش هایی  معتقدند  کارشناسان  وجود  این  با 
 روغن های آفتابگردان، پالم و سویا رصد شده در کوتاه مدت مبالغه آمیز
است. ذخایر جهانی همچنان در ماه های ژوئیه و آگوست اندک است. 
از سپتامبر یا اکتبر به بعد اوضاع بازار بهبود می یابد. بنابراین تعجبی 
ندارد با احیای خرید در بازار، قیمت محصول قدیمی روغن آفتابگردان 

بهبود یابد.
همچنین قیمت روغن های سویا و پالم نیز احتماال درآینده نزدیك و 

پس از کاهشی قابل توجه در این اواخر بهبود می یابد.
قیمت روغن های خوراکی احتماال در فصل زراعی 22-2021 به میزان 
قابل توجهی کاهش یابد. بیشترین میزان کاهش قیمت نیز در روغن 

آفتابگردان و پالم دیده می شود.
در  آن  قیمتی  پریمیوم  اما  می یابد  کاهش  نیز  سویا  روغن  قیمت 
کارشناسان  اصلی  تمرکز  باشد.  زیاد  احتماال  پالم  روغن  با  مقایسه 
انرژی تجدیدپذیر در  تولید  اول  روی تحوالت در آمریکا، در درجه 
آینده و میزان مصرف روغن سویا و روغن ها و چربی های دیگر در 

بازار انرژی است.
 قیمت روغن کلزا نیز به پیروی از پالم کاهش می یابد. ذخایر اروپا و 
بقیه بازارهای جهانی همچنان اندک است و صنعت بیودیزل اتحادیه 
اروپا نیز برای تامین نیاز خود در آینده نزدیك با چالش هایی روبرو 
خواهد شد. بنابراین احتمال دارد قیمت روغن سویا باالتر از پریمیوم 

قیمتی روغن آفتابگردان در 12 ماه آینده مشاهده شود.

کارشناسان پیش بینی می کنند متوسط قیمت روغن پالم RBD در 
بازه ژانویه- ژوئن 2022، ۷90 دالر باشد که این رقم بسیار پایین 
تر از متوسط 10۵0 دالری در بازه مشابه 2021 به حساب می آید.

ژوئن  ژانویه-  بازه  در  آفتابگردان  روغن  قیمت  می شود  تخمین زده 
2022 به طور متوسط به 920 دالر برسد. حال آنکه این شاخص 
سویای  روغن  قیمت  دیگر  سوی  از  بود.  دالر   1443 گذشته  سال 
از بهای 1190 دالری  تر  پایین  آرژانتین به 930 دالر می رسد که 

ثبت شده در یك سال قبل است.

10 دانه روغنی
جهانی  تولید   2021-22 فصل زراعی  در  می شود  پیش بینی 

دانه های روغنی مازاد داشته باشد.
اما عدم قطعیت های بسیاری در بازار وجود دارد که نخستین 
عوامل  است.  آینده  ماه های  در  وهوا  آب  شرایط  آن  مورد 
آنها را رصد کرد.  باید  نیز وجود دارند که  تاثیرگذار دیگری 
یکی از این عوامل تاثیرگذار تقاضا درسراسر جهان و دیگری 
تاثیر کمبود ذخایر ذرت بر کشت سویای آمریکای جنوبی در 

اواخر سال جاری است.

با توجه به این فرضیه که وضعیت آب وهوا از این به بعد نرمال خواهد 
بود،کارشناسان پیش بینی می کنند تولید جهانی 10 گونه دانه روغنی 
نسبت به سال گذشته 34 میلیون تن رشد کند و در فصل برداشت 

محصول فصل زراعی 22-2021 به 61۵.2 میلیون تن برسد.
تولید بخش  در  میلیون تن(   20 )حدود  افزایش  میزان  بیشترین    

دانه سویا و با توجه به افزایش 4.8 میلیون هکتاری زمین زیرکشت 
آن در آمریکا، آمریکای جنوبی و هند رخ می دهد.

اتفاق  روشنی  تحوالت  نیز  آفتابگردان  دانه  بخش  در  همچنین 
می افتد. تولید این دانه در فصل زراعی 21-2020، ۵0.4 میلیون تن 
 بود و پیش بینی می شود این شاخص ۷.6 میلیون تن رشد کند و به
می ماند  باقی  اندک  کانوال  و  کلزا  دانه  ذخایر  برسد.  میلیون تن   ۵8
و از سوی دیگر تخمین زده می شود ذخایر و روغن کشی پنبه دانه، 

بادام زمینی، پالم کرنل، کوپرا و بذر کتان افزایش یابد.
پیش بینی می شود کل مصرف جهانی 10دانه روغنی در فصل زراعی 
برسد.  میلیون تن   608 به  و  کند  رشد  میلیون تن   19  ،2021-22

بررسی قیمت های کاالهای اصلی )دالر/تن(
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و  سویا  دانه  بخش  در  نیز  افزایش  میزان  بیشترین  میان  این  در 
نباتی  روغن های  ذخایر  آنکه  به  توجه  با  می شود.  دیده  آفتابگردان 
در آغاز فصل بسیار اندک هستند و تقاضا رشد می کند، تخمین زده 
به  خود  نوبه  به  روند  این  گیرد.  سرعت  دانه ها  روغنکشی  می شود 
افزایش رشد مصرف دانه های روغنی جهان منجر می شود. به طوری 
که این شاخص باالتر از متوسط ۵ سال اخیر یعنی 13.8 میلیون تن 

به ازای هر سال خواهد بود.
با توجه به آنکه تخمین های فعلی کارشناسان از عرضه و تقاضا همچنان 
فصل زراعی در  جهانی  تولید  مازاد  دارد  احتمال  است،  تالطم   پر 
22-2021 به ۷ تا 8 میلیون تن برسد. این روند به افزایش ذخایر در 

پایان فصل منجر می شود.
10دانه روغنی: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

واکنش  باال  قیمت های  به  نسبت  کشاورزان  از کشورها  بسیاری  در 
کود،  در  سرمایه گذاری  همچنین  و  کشت  میزان  و  دادند  نشان 
آفت کش و ماشین آالت را افزایش داده اند تا تولید و درنتیجه سود 

خود را بیشتر کنند.
زمین  درباره  کارزاری  اکنون  جهانی،  ذخایر  کاهش  به  توجه  با   
زیرکشت دانه های روغنی و غالت وجود دارد. در نتیجه آن گسترش 

این شاخص به نفع دانه های روغنی محدود خواهد بود.
محصول10دانه  برداشت  منطقه  احتماال  فصل زراعی 2021-22  در 
جدید رکورد  به  و  کند  رشد  زیرکشت  زمین های  در   روغنی 
308 میلیون هکتار برسد. این رقم نشان دهنده 10.۷ هکتار رشد 
میلیون هکتاری در 10 سال  با متوسط رشد ساالنه 4  مقایسه  در 

گذشته است.
پیش بینی می شود منطقه برداشت شده محصول سویا در فصل زراعی 
هکتار  میلیون   134.1 به  و  کند  رشد  میلیون تن   4.8  ،2021-22
 برسد. بخش اعظم این رشد به آمریکا )2.2 میلیون هکتار(، برزیل

)1.2 میلیون هکتار( و هند )1.2 میلیون هکتار( تعلق دارد.
تخمین زده می شود منطقه زیرکشت آفتابگردان 1.۷، کلزا و پنبه دانه 

هر کدام 1.3 و بادام زمینی 0.۷ میلیون هکتار رشد کند.
تولید انواع روغن و کنجاله روغنی در فصل زراعی 22-2021 به شدت 

رشد می کند.

اکتبر- سپتامبر  در  روغنی  دانه   10 روغنکشی  می شود  پیش بینی 
22-2021، 3.4 درصد یا 1۷ میلیون تن رشد کند. با توجه به عدم 
دانه ها  روغنکشی  از  کارشناسان  تخمین های  موجود،  قطعیت های 

ممکن است در مراحل اولیه فعلی قطعی نباشد.
پس از کاهش تولید در فصل زراعی 22-2021، تحوالت در تولید دانه 
آفتابگردان نیز به عنوان یك متغیر اساسی در بازار به حساب می آید. 
احتماال فصل آینده روغنکشی دانه آفتابگردان، تولید روغن و کنجاله 

آن در سطح جهانی با رشد قابل مالحظه ای روبرو شود.
یك  آفتابگردان  روغن  تولید  در  میلیون تنی   2.9 رشد  پیش بینی 
تالش با  آید.  می  حساب  به  کاال  این  بازار  در  مهم  نزولی   عامل 
دسامبر 2021  دست اندرکاران بازار برای احیای تقاضا، در بازه اکتبر-
کاهش  احتماال  سویا  روغن  با  مقایسه  در  آفتابگردان  روغن  قیمت 
یابد. تغییر تقاضا به نفع روغن آفتابگردان به محض ورود محصوالت 
برداشت جدید، احتماال تاثیر نزولی بر روغن سویا و دیگر روغن های 

خوراکی خواهد داشت.
تخمین زده می شود تولید روغن پالم 3.8 میلیون تن یا ۵ درصد نسبت 
بازه اکتبر- سپتامبر 22-2021 به  به سال گذشته رشد کند و در 
80.6 میلیون تن برسد. هرچند میزان رشد ساالنه در اندونزی احتماال 

کاهش یابد، اما روند تولید مالزی احتماال بهبود یابد.
روغنی  دانه   10 جهانی  تولید  می شود  تخمین زده  طور خالصه،  به 
یا سپتامبر 22-2021، 9.۵ میلیون تن  اکتبر- بازه  پالم در   و روغن 
4.۷ درصد رشد می کند. اکنون کارشناسان پیش بینی می کنند پس 
از 2 سال محدودیت در تولید، فصل آینده با مازاد تولید روبرو هستیم 
پیش بینی می شود  می یابد.  بهبود  اندکی  ذخایر  میزان  نتیجه  در  و 
یا میلیون تن   9.3 ماهی  کنجاله  با  همراه  روغنی  کنجاله   9  تولید 

2.6 درصد رشد کند.
ذخایر جهانی کنجاله های روغنی احتماال در فصل آینده انبوه باقی 
میلیون تن   ۵.2 نیز  ماهی  کنجاله  تولید  می شود  پیش بینی  بماند. 

کاهش یابد.
 2021-22 سپتامبر  اکتبر-  بازه  در  می زنند  تخمین  کارشناسان 
میلیون تن   32۷.8 به  رشد  میلیون تن   ۷.6 با  سویا  دانه  روغنکشی 
میلیون تن   6 نیزحدود  آفتابگردان  دانه  روغنکشی  همچنین  برسد. 
اندکی  مقابل رشد  در  میلیون تن می رسد.  به ۵1.6  و  رشد می کند 
افزایش ساالنه پیش بینی می شود.  کانوال  و  کلزا  دانه  روغنکشی   در 
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ذخایر  نتیجه  در  و  گیرد  سرعت  احتماال  نیز  کوپرا  و  کرنل  پالم 

روغن های لوریك بیشتر می شود.
به  روغنی  دانه   10 جهانی  روغنکشی  می زنند  تخمین  کارشناسان 
۵1۷.3 میلیون تن برسد. افزایش ساالنه 1۷.1 میلیون تن در مقایسه با 
۵.2 میلیون تن در فصل زراعی 21-2020 بسیار باالتر است و احتماال 
بیشتر  سال  هر  ازای  به  میلیون تن   11.9 ساله   ۵ رشد  متوسط  از 

خواهد شد.

دانه سویا
 تخمین زده می شود ذخایر جهانی دانه سویا در فصل زراعی 2021-22

14.2 میلیون تن رشد کند. اما بخش اعظم این رشد فقط در نیمه 
دوم فصل و زمانی اتفاق می افتد که تولیدات نیمکره جنوبی زمین 

در بازار عرضه شود.
به شمالی  نیمکره  در  سویا  تولید  می زنند  تخمین   کارشناسان 
 1۷0.3 میلیون تن برسد که با تولید 162.4 میلیون تنی در فصل زراعی
در  ذخایر  می شود  تخمین زده  اما  است.  مقایسه  قابل   2020-21
طی میزان  کمترین  رقم  این  باشد.  میلیون تن   92.۵ فصل   آغاز 

۵ سال اخیر است. طبق این پیش بینی، افزایش ذخایر جهانی دانه 
جنوبی  نیمکره  محصول  )که   2021 اکتبر  سپتامبر-  بازه  در  سویا 
 شامل آن نمی شود زیرا دراوایل 2022 عرضه می شود( فقط حدود

2.4 میلیون تن خواهد بود.
سطح  به  ذخایر   2021-22 فصل زراعی  کل  در  می شود  پیش بینی 
نیز  تولید جهانی  انبوهی برسد. همچنین تخمین زده می شود مازاد 
حدود 6 تا ۷ میلیون تن خواهد بود که به بهبود ذخایر در پایان فصل 

منجر می شود.
دانه سویا: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

1۷ روغن و چربی
تولید و مصرف در فصل زراعی 22-2021 رشد می کند.

به  نیاز  و  تقاضا در صنعت غذا  افزایش  بیودیزل،  تولید  رشد 
تجدید ذخایر مستلزم آن است که تولید روغن پالم و سایر 

روغن ها به میزان قابل توجهی رشد کند.

این سوال که آیا سیاست های سوخت زیستی امیدوارکننده آمریکا 
هنوز پابرجاست یا خیر سبب شد قیمت محصوالت بازار روغن های 
نباتی در هفته جاری کاهش یابد. در ماه می و اوائل ژوئن و پس از 
در  تجدیدپذیر  سوخت  مصرف  و  تولید  حمایتی  سیاست های  آنکه 
آمریکا اجرایی شد، بدون در نظرگرفتن بنیان های عرضه و تقاضا و 
رونق گرفتن بازار )که پیش از آن راکد بود(، قیمت روغن سویا به 
رکورد بی سابقه ای رسید. رشد قیمت ها نشان دهنده یك هشدار 
است که بحث درباره استفاده از روغن های نباتی در صنعت غذا را در 
مقابل تولید سوخت احیا می کند و درنتیجه سیاستمداران آمریکایی 

باید طرح هایشان را دوباره بررسی کنند.
سیاست سوخت زیستی آمریکا فقط یکی از عوامل عدم قطعیتی است 
که شرایط بازار روغن های نباتی در آینده نزدیك را تعیین می کند. اما 
باید به یاد داشت پارامترهای سیاسی بیشتر از بقیه عوامل غیرقابل 

پیش بینی هستند. 
چشم انداز فصل زراعی 22-2021: کارشناسان در نخستین تحلیل 
می زنند  تخمین   ،  2021-22 سپتامبر  اکتبر-  فصل  انداز  چشم  از 
تولید 1۷ گونه روغن و چربی به رکورد جدید 2۵0.4 میلیون تن برسد. 
 این رقم نشان دهنده رشد قابل توجهی نسبت به 18۷.9 میلیون تن
10 سال قبل است. پیش بینی می شود رشد تولید به 10.3 میلیون تن 
یا 4.3 درصد برسد که باالترین رقم طی 4 سال اخیر خواهد بود. رشد 
ناکافی تولید در سه فصل گذشته، وضعیت کمبود ذخایر را که هم 

اکنون مشکل ساز شده نیز بدتر کرده است.
 پیش بینی می شود تولید روغن پالم و آفتابگردان در فصل آینده به 
ترتیب 3.8 و 2.9 میلیون تن رشد کنند و به این ترتیب به پیشگام 
افزایش محصول در بازار روغن های نباتی تبدیل شوند. به نظر می رسد 
نتیجه  تولید روغن کلزا و سویا بدتر می شود و در  نامساعد  شرایط 

احتماال میزان رشد ساالنه کندتر خواهد شد.
به دلیل بارش ناکافی در مناطق کلیدی رشد زیتون در اسپانیا در این 
اواخر، احتماال بهبود تولید روغن آن به تعویق می افتد. پیش بینی 
می شود تولید جهانی روغن ماهی نیز به دلیل کاهش تعرفه صید در 

آمریکای جنوبی، در فصل آینده کاهش یابد.
نیز در فصل زراعی 22-2021 کاهش خواهد  تولید روغن کرچك   
یافت. طی ماه اخیر قیمت دانه کرچك از بقیه محصوالت پایین تر 

بوده است بنابراین زمین زیرکشت آن احتماال کاهش یابد.
در  چربی  و  روغن  گونه   1۷ جهانی  مصرف  می شود  تخمین زده 
فصل زراعی 22-2021، 8.1 میلیون تن یا 3.4 درصد کاهش یابد. به 
 عبارت دیگر افزایش 3.4 درصدی معادل رشد 6.1 میلیون تنی طی

10 سال قبل است که نشان دهنده رشد نیاز به روغن ها و چربی ها در 
بخش های انرژی، صنعت غذا و مصارف دیگر است.

احتماال  تجدیدپذیر  منابع  از  سوخت  تولید  افزایش  آمریکا  در 
از باالتر   2021 در  چربی ها  و  روغنها  مصرف  رشد  می شود   سبب 

1.2 میلیون تنی شود که قبال تخمین زده می شد.
در این میان به نظر می رسد هند می تواند همه گیری کووید19 را 
کنترل کند. خسارات به مصرف روغن ها و چربی ها ناشی از گسترش 
به 1.4 میلیون تن خواهد رسید.  باال،  این همه گیری و قیمت های 
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از بین  افزایش مصرف روغن و چربی هند پس  پیش بینی می شود 
تا یك  حدود  فقط  گیری،  همه  به  مربوط  محدودیت های   رفتن 

1.۵ میلیون تن رشد کند.
در اندونزی هنوز مشخص نیست چه زمانی ترکیب بیودیزل از سطح 
30 درصد کنونی افزایش می یابد و به 40 درصد می رسد. این اقدام 
احتماال نیازمند نرمال سازی تولید روغن پالم اندونزی و آزاد سازی 
قیمت ها است. بنابراین فصل آینده، سیاست ترکیب بیودیزل اندونزی 

یك عامل متغیر مهم در میزان مصرف به شمار می آید.
 کارشناسان پیش بینی می کنند صادرات و واردات روغن ها و چربی ها 
در فصل آینده حدود ۵ تا 6 میلیون تن رشد کند. این در حالی است 
که طی دو سال گذشته شاخص های مذکور به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته بودند. در این میان تخمین زده می شود حجم صادرات و 

واردات روغن پالم و آفتابگردان به شدت رشد کند.
 با در نظر گرفتن فرضیه ای که در باال اشاره شد، مازاد تولید روغن ها 
به  امر  این  می آید.  وجود  به   2021-22 فصل زراعی  در  چربی ها  و 
نوبه خود به افزایش 1.۵ میلیون تنی ذخایر منجر می شود. اما فقط 
در صورتی کاهش ثبت شده در دو فصل گذشته تا حدودی جبران 
می شود که تولید بیشتر یا مصرف کمتر از میزان تخمین های فعلی 

رخ دهد.

هم اکنون تخمین زده می شود نسبت ذخایر به مصرف در پایان فصل 
در  رقم  این  آنکه  حال  برسد.  درصد   12.9 به  و  کند  رشد  اندکی 
رقم  وجود  این  با  است.  بوده  درصد   12.۷ فصل زراعی 2020-21، 
ذکر شده، یکی از پایین ترین آمارها در ۵ سال گذشته خواهد بود. 
بازار روغن ها و چربی ها برای رسیدن به توازن همچنان با چالش هایی 
روبرو است که به عدم قطعیت درباره تقاضای اضافی ناشی مربوط به 

بازار بیودیزل آمریکا به وجود آمده است. 
1۷گونه روغن و چربی: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

1۷گونه روغن و چربی: تغییرات تولید و مصرف )میلیون تن(

آپدیت فصل زراعی 21-2020: تولید جهانی 1۷گونه روغن و چربی 
تخمین زده  میلیون تن   240.1 سپتامبر 2020-21،  اکتبر-  بازه  در 
می شود. با توجه به مبنای مقایسه، تخمین زده می شود میزان افزایش 
ساالنه اندک و حدود 4.3 میلیون تن باشد. در فصل زراعی 2019-20 

روغن پالم: تولید جهانی، بازده محصول و مناطق کشت



49

14
00 

اه
ر م

 تی
 / 

 12
1  

ره
ما

 ش
 / 

هم
رد

ها
ل چ

سا
کاهش 1.8 میلیون تنی عجیبی در بازار اتفاق افتاد. همچنین میزان 
تولید پس از بهبود در بازه ژانویه-مارس نسبت به فصل قبل، در بازه 

دسامبر 2020 به طور حاشیه ای افزایش یافت. اکتبر-
برای  چربی ها  و  روغن ها  تولید  مصرف،  میزان  بهبود  به  توجه  با 
جلوگیری از کاهش بیشتر ذخایر در این فصل، کافی نیست. کمبود 
نباتی در چند  افزایش قابل توجه قیمت روغن  در بخش ذخایر به 

سال اخیر مربوط است.
باید در کنار کاهش قابل توجه تولید روغن آفتابگردان، به خسارت 
به تولیدکنندگان روغن پنبه دانه و زیتون نیز اشاره کرد. عالوه بر آن 
بهبود تولید روغن پالم نسبت به سطح اندک سال گذشته به دلیل 
مشکالت ساختاری مانند کهنسال شدن درختان و کمبود نیروی کار، 

محدود خواهد بود.
این تحوالت به افزایش روغنکشی دانه ها منجر شده اند. این روند به 
رشد انبوه تولید روغن کلزا و سویا منجر شده است. با این وجود به 
دلیل ذخایر اندک دانه سویا و کلزا و همچنین کندشدن بهبود مصرف 
کنجاله سویا در سطح جهان، روند گفته شده محدود خواهد بود. با در 
نظرگرفتن این موارد، تخمین زده می شود تولید جهانی 10 دانه روغنی 
در فصل زراعی 21-2020 فقط حدود 0.۵ میلیون تن رشد کند. حال 

آنکه میزان رشد این شاخص فصل گذشته 2.9 میلیون تن بود.

روغن پالم
تخمین های کارشناسان از سرعت رشد تولید روغن پالم و رسیدن 
آن به 3.8 میلیون تن در اکتبر- سپتامبر 22-2021 تا حد زیادی 
برمبنای این فرضیه است که کاهش تولید مالزی در 2020 و 2021 

معکوس شده و این شاخص در 2022 رشد خواهد کرد.
 اما این پیش بینی در صورتی محقق می شود که همه گیری کووید19 
را بتوان کنترل کرد و از سوی دیگر دولت در اوایل 2022 اجازه دهد 
کارگران خارجی وارد مالزی شوند و در مزرعه ها کار کنند. به این 
ترتیب می تواند تا حدی خساراتی که در حال حاضر در 2021 رخ 

می دهد را کاهش دهد.
تولید  به  توجهی  قابل  میزان  به  خارجی  کار  نیروی  شدید  کاهش 
روغن پالم خسارت زده است. این درحالی است که برداشت به موقع 

محصول و جمع آوری کامل میوه های آن امکان پذیر نیست.
تولید  می کنند  پیش بینی  کارشناسان  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
روغن پالم مالزی در سال تقویمی 2022 به 19.۷ میلیون تن برسد. 
این شاخص در 2021، 18.84 میلیون تن و  این درحالی است که 

پایین ترین رقم طی ۵ سال اخیر بود.
 عوامل دیگر را نیز باید در نظر گرفت. افزایش قابل توجه قیمت ها 
مکانیزه کردن سرمایه گذاری  روی  بر  مزارع  از  بسیاری  سبب شده 
کنند تا به این ترتیب فرایند برداشت و انتقال محصول را بهبود دهند.
کشد  می  طول  زمانی  مدت  مکانیزاسیون  از  ناشی  بهبود  هرچند 
افزایش  مزایای  از  برخی  می رسد  نظر  به  اما  بپیوندد  وقوع  به  تا 

سرمایه گذاری از هم اکنون در محصوالت 2022 دیده می شود.
طی سال های اخیر کاهش سرعت روند کشت جدید، به کندشدن 
رشد مناطق زیرکشت در 3سال بعد از آن، منجر شده است. این امر 
به ویژه درباره مالزی صحت دارد که کل زمین زیرکشت درختان پالم 
برای نخستین بار در 2020 کاهش یافت. هرچند این کاهش نسبت 

به سال قبل بسیار اندک و حدود 0.6 درصد بود.
 در اندونزی نیز کندشدن روند کشت محصول تازه طی چند سال 
اخیر کند شده زیرا دولت درباره تخصیص زمین برای کشت درخت 

پالم با سختگیری بیشتری عمل می کند.

 بنابراین تعجبی ندارد که رشد مناطق کشت درختان پالم در سراسر 
جهان کند شده و از 1.۷ میلیون هکتار در 201۷ به 1.۵ میلیون 
هکتار در 2018، سپس به 0.9 میلیون هکتار در 2019 و درنهایت 
0.۵ میلیون هکتار در 2020 رسیده است. در سال گذشته منطقه 

زیرکشت درختان پالم به حدود 23.۵ میلیون هکتار رسید.
کارشناسان تخمین می زنند میزان کاهش رشد تولید روغن پالم در 
این  آنکه  حال  برسد.  میلیون تن   2 حدود  به   2022 تقویمی  سال 

شاخص در 2021، 3.1 میلیون تن بود.
جهانی  تولید   2021-22 سپتامبر  اکتبر-  در  می شود  تخمین زده 
میلیون تن   3.8 رقم  این  که  برسد  میلیون تن   80.6 به  پالم  روغن 
باالتر از آمار سال گذشته است. اگر چنین پیش بینی محقق شود، 
ذخایر روغن پالم جهان بسیار انبوه می شود و در فصل آینده به بهبود 
مصرف روغن پس از ریشه کن شدن کووید19 در هند، پاکستان و 
چند کشور دیگر منجر می شود. همزمان با این روند مقدار بیشتری 
روغن در کشورهای تولیدکننده برای صنعت غذا و همچنین رشد 

بیشتر تولید سوخت زیستی الزم است.
 کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت روغن پالم در مقایسه با روغن 
در  تغییراتی  ایجاد  به  امر  این  بیشتری می یابد.  رقابت  قدرت  سویا 
جریان های  همچنین  و  واردکننده  کشور  چند  خرید  سیاست های 
تجاری منجر می شود که به نفع روغن پالم خواهد بود. تخمین زده 
می شود صادرات جهانی در فصل آینده 2.1 میلیون تن رشد کند و 

بیشترین محموله های صادراتی نیز به هند روانه خواهند شد.
 طبق تخمین فعلی ذخایر و تقاضا، مازاد تولید جهانی در فصل آینده 
به حدی خواهد بود که نسبت ذخایر به مصرف را بهبود می دهد و به 

16.۷ درصد می رساند.

روغن سویا
چشم انداز فصل زراعی 22-2021: مصرف روغن سویا برای تولید 
بیودیزل تجدیدپذیر در آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش می یابد 
و در نتیجه به کاهش مصرف برای صنعت غذا و مصارف دیگر منجر 
می شود. میزان افزایش به معافیت احتمالی واحدهای تصفیه یا عدم 

اصالحات در سیاست های سوخت زیستی آمریکا بستگی دارد.
بازار  از  سویا  روغن  افتد، سهم  می  اتفاق  درآمریکا  آنچه  مقابل  در 
جهانی به آفتابگردان و پالم واگذار می شود. پیش بینی می شود رشد 
قابل توجه تولید و ذخایر صادراتی هر دو روغن به شدت تقاضا برای 

روغن سویا در بسیاری از کشورهای واردکننده را کاهش دهد.
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رشد  همچنان  برزیل  در  بیودیزل  تولید  برای  سویا  روغن  مصرف 
می کند و در نتیجه ذخایر صادراتی روغن سویای این کشور در فصل 
افزایش صادرات جهانی  آینده محدود می شود. تخمین زده می شود 
روغن سویا در فصل زراعی 22-2021 به قدرت رقابت آن در مقابل 

روغن های دیگر وابسته است.
آینده فصل  در  سویا  روغن  جهانی  تولید  می شود   پیش بینی 

1.۵ میلیون تن رشد کند. این روند نشان دهنده کاهش رشد تولیدی 
است که در 2 فصل قبل ثبت شده بود. روغنکشی دانه سویا همچنان 
به میزان نیاز به روغن این دانه بستگی دارد اما تقاضا برای کنجاله سویا 

یکی از عوامل تعیین کننده در میزان روغن آن در بازار خواهد بود.
فصل زراعی  در  جهان  سویای  روغن  مصرف  می شود  تخمین زده 
22-2021، 1.4 میلیون تن رشد کند که بخش اعظم آن مربوط به 
آمریکا است. کشورهای دیگر مصرف روغن سویا را کاهش می دهند 
و درعوض از روغن آفتابگردان و پالم بیشتری استفاده می کنند. تقاضا 
برای واردات روغن سویا احتماال در هند، چین و کشورهای شمال 
آفریقا کاهش می یابد که دلیل آن نیز جذابیت قیمت روغن های دیگر 

در بازار است.
مصرف  کل  می شود  پیش بینی   :2020-21 فصل زراعی  آپدیت   
روغن سویای آمریکا حدود یك میلیون تن رشد کند و در فصل جاری 
به 11.1 میلیون تن برسد. اضافه ارزش باالی قیمت این روغن سبب 

می شود صادرات آن از آمریکا به پایین ترین سطح ممکن برسد.
روغن  تولید  می شود  سبب  قدرتمند  تقاضای  معتقدند  کارشناسان 
به و  کند  رشد   2020-21 فصل زراعی  در  جهان  سطح  در   سویا 
60.3 میلیون تن برسد. این رقم 1.۷ میلیون تن یا 3 درصد باالتر از 
بازه آوریل- سپتامبر  نیز در  تولید  فصل گذشته است. میزان رشد 
تا  0.4 و  دسامبر 2020  اکتبر-  بازه  از  باالتر  میلیون تن   0.1  فقط 

0.۵ میلیون تن باالتر از ژانویه- مارس 2021 خواهد بود. تقاضا برای 
کنجاله عامل متغیر دیگری در بازار است که باید آن را بررسی کرد.

پیش بینی ها  میزان  از  جاری  فصل  در  سویا  روغن  واردات  تقاضای 
فراتر می رود. این روند نشان دهنده ذخایر صادراتی ناکافی روغن 
جهانی  واردات  می شود  پیش بینی  است.  پالم  و  کلزا  آفتابگردان، 
سپتامبر 21-2020 به 13.2 میلیون تن برسد  روغن سویا در اکتبر-
رشد از  باالتر  و  گذشته  سال  از  باالتر  میلیون تن   0.۵ رقم  این   که 

0.9 میلیون تنی فصل قبل است. کاهش واردات روغن سویای هند 
ایران،  چین،  در  شاخص  این  رشد  با  که  است  میزانی  از  بیشتر 

بنگالدش و کشورهای دیگر جبران شود.
پیش بینی می شود صادرات روغن سویای آرژانتین نیز در فصل زراعی 
یك  تا   0.9 که  برسد  میلیون تن   6.6 تا   6.۵ رکورد  به   2020-21

میلیون تن باالتر است.
 مصرف اندک بیودیزل در آرژانتین حجم اضافی روغن سویا را به بازار 

صادرات منتقل می کند.
 دولت برزیل قانون ترکیب بیودیزل را از 13 درصد در ماه مارس 
و آوریل به 10 درصد در زمان حاضر کاهش داده است. این اقدام 
عنوان  به  سویا  روغن  قیمت  افزایش  و  اندک  ذخایر  به  واکنشی 
ماده اولیه است. قرار است بازگشت به B13 در ماه سپتامبر انجام 
سویای  روغن  صادرات  احتماال  بیودیزل  تولید  موقت  رکود  شود. 
 برزیل را در بازه اکتبر- سپتامبر 21-2020 به رکورد 3 سال اخیر

)1.3 میلیون تن( می رساند.
اکنون تخمین زده می شود مصرف جهانی روغن سویا در فصل  هم 
جاری 2.2 میلیون تن رشد کند و این روند در کل نشان دهنده رشد 
قابل توجه در آمریکا و همچنین رشد 0.9میلیون تنی در چین است.

 روغن آفتابگردان
پیش بینی می شود تولید جهانی روغن آفتابگردان در اکتبر- سپتامبر 
جدید رکورد  به  و  کند  رشد  میلیون تن   2.9 حدود   2021-22 

21.8 میلیون تن برسد. قیمت این کاال از هم اکنون نسبت به تحوالت 
مارس  ماه  در  سیاه  دریای  در  صادرات  مزنه  و  داده  نشان  واکنش 
برای نزدیك ترین زمان حمل حدود ۵00 دالر آمریکا کاهش یافته 
است. این روند نزولی در ارزش محصوالت قدیمی نیز اخیرا با رکود 
خرید روغن آفتابگردان توسط چند کشور واردکننده )به خصوص در 

اوکراین( روبرو می شود.
مصرف کنندگان روغن های نباتی در مصر در این اواخر با بهره گیری از 
کاهش قیمت ها، خرید روغن آفتابگردان را از سر گرفته اند. اما میزان 
خرید تاکنون به اندازه ای نبوده تا فقدان خرید از سوی کشورهای 
دیگر )مانند چین( را جبران کند. با توجه به آنکه واردکنندگان چینی 
روغن آفتابگردان اوکراین را معموال سه ماه زودتر می خرند، تعجبی 
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ندارد که تقاضای واردات از چین برای ذخایر محصول قدیمی در حال 
حاضر از بین رفته است. از سوی دیگر طبق گزارش ها محموله هایی 
اکتبر به بعد آماده شده اند. بنابراین  برای حمل در اواخر سپتامبر-
کارشناسان تخمین می زنند واردات روغن آفتابگردان چین در نیمه 
دوم فصل زراعی 21-2020 با کاهش روبرو می شود و پس از آن در 

فصل آینده دوباره مسیر رشد را از سر می گیرد.
قیمت های هفتگی روغن سویا و آفتابگردان )دالر/تن(

از  پس  آفتابگردان  روغن  تولید  می کنند  پیش بینی  کارشناسان 
کاهشی 2.1 میلیون تنی )حدود 80 درصد کاهش در تولید جهانی 
اوکراین  آفتابگردان(، در فصل زراعی 22-2021 در روسیه و  روغن 

بهبود یابد. 
و  یابد  بهبود  نیز  اروپا  اتحادیه  در  احتماال  آفتابگردان  روغن  بازده 
چشم انداز بهبود محصول دانه آفتابگردان در کشورهای بالکان برای 
تامین نیاز داخل و همچنین واحدهای روغنکشی در غرب اروپا نیز 
در  آفتابگردان  روغن  تولید  رشد  آینده  درفصل  بود.  خواهد  بیشتر 
اروپا احتماال رقابت آن با روغن کلزا را نه تنها در صنعت غذا بلکه در 
بخش انرژی نیز تجدید می کند. البته این رقابت در سطح محدودی 
باقی ماند. کارشناسان تخمین می زنند در فصل آینده میزان واردات 
از 1.8 و 0.6 میلیون تن در  ترتیب  به  آفتابگردان  و صادرات روغن 

فصل زراعی 21-2020، بیشتر خواهد شد.
 در کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق، افزایش تولید روغن 
آفتابگردان به رشد ذخایر صادراتی بیشتر در فصل زراعی 2021-22 
آتی  نظر گرفتن حجم ذخایر  در  با  منجر می شود.  بازار جهانی  در 
در روسیه و اوکراین، تقاضا برای روغن آفتابگردان باید در بسیاری 
از کشورها افزایش یابد و این امر نیازمند کمتر شدن قیمت آن در 
با روغن سویا است. کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت  مقایسه 
پیش  از  بیش  احتماال   2021 اکتبر-دسامبر  در  آفتابگردان  روغن 
به روغن سویا، کلزا و  به سرریز شدن فشار  امر  این  و  یابد  کاهش 

پالم منجر می شود.
روسیه از یکم سپتامبر 2021 مالیات بر صادرات روغن آفتابگردان را اجرا 
می کند. این قانون زمانی اجرا خواهد شد که قیمت ها از 10۷0 دالر  فراتر 
رود. اساس محاسبه مالیاتی به این صورت است: ۷0 درصد تفاوت 
میان قیمت روغن آفتابگردان و سطح ترجیحی 1000 دالر منهای 
باشد،  دالر   1100 آفتابگردان  روغن  قیمت  اگر  بنابراین  دالر.   ۵0
مالیات بر صادرات آن 20 دالر یا 1.8 درصد ارزش صادراتی آن است.

 کارشناسان پیش بینی می کنند واردات روغن آفتابگردان هند نسبت 

به سطح کاسته فصل زراعی 21-2020 بهبود یابد. در همین راستا 
بر  مالیات  یابد.  بهبود  نیز  و عراق  واردات مصر  تخمین زده می شود 
 واردات ترکیه بر روغن آفتابگردان خام که قرار بود از یکم ژوئیه به
36 درصد افزایش یابد، اجرایی نخواهد شد. در عوض مالیات بر واردات 
10 درصدی اجرا می شود که احتماال میزان خرید روغن آفتابگردان 
ترکیه در بازه ژوئیه- سپتامبر را ارتقا می دهد، مگر آنکه دولت با توجه 

به چشم انداز نزولی قیمت کاال، سیاست خود تغییر دهد.
سپتامبر  تخمین زده می شود صادرات جهانی روغن آفتابگردان در اکتبر-
22-2021، 3.1 میلیون تن رشد کندو به 13.9 میلیون تن برسد. با در 
 نظر گرفتن آمار صادرات 13.۷ میلیون تنی در فصل زراعی 2019-20،
رقم جدید یك رکورد به حساب می آید. به این ترتیب مصرف نیز در 

تولیدکنندگان اصلی روغن آفتابگردان نیز رشد کند. 
روغن  تولیدکننده  کلیدی  بازارهای  در  ذخایر  انبوه  انداز  چشم 

آفتابگردان احتماال به تجدید ذخایر در فصل آینده نیز منجر شوند.

 روغن کلزا
ذخایر کلزا و کانوال در حال حاضر در کشورهای مصرف کننده در 
حال کاهش است و این امر احتماال سبب می شود تولید جهانی روغن 
کلزا در فصل زراعی 22-2021 فقط حدود 0.1 میلیون تن باشد. این 
روند با افزایش قابل توجه روغن پالم )3.8 میلیون تن رشد(، روغن 
آفتابگردان )2.9 میلیون تن رشد( و روغن سویا )1.۵ میلیون تن رشد( 
در فصل آینده همراه خواهد بود و سبب می شود قیمت روغن کلزا 

نسبت به بقیه روغن ها اضافه ارزش بیشتری داشته باشد.
کانادا سبب می شود  و  اروپا  اتحادیه  در  تقاضا  و  عرضه  بنیان های   
فراوری دانه کلزا باال بماند و ذخایر دانه در فصل زراعی 2021-22 
اندک شود. با کاهش اقدامات قرنطینه ای تقاضای اتحادیه اروپا برای 
روغن کلزا بهبود می یابد اما همزمان رشد مصرف بنزین و بیودیزل 
کاهش می یابد. در این میان واحدهای روغنکشی کانادا همچنان از 
بیودیزل  تولیدکنندگان  سوی  از  چربی ها  و  روغن ها  تقاضای  رشد 
آمریکایی سود می برند. با این وجود هنوز مشخص نیست این امر 
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کانادا  کانوالی  استر  متیل  یا  کانوال  روغن  صادرات  می شود  سبب 
مصرف داخلی را افزایش می دهد یا خیر.

پیش بینی می شود تولید روغن کلزا در چین )براساس ارزیابی از رشد 
بر  محصول کلزا( و روسیه )که صادرات کلزای آن به دلیل مالیات 
صادرات انبوه کاهش یافته( رشد کند. در مقابل تخمین زده می شود 
تولید در پاکستان، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر کاهش 
یابد که دلیل آن مقدار اندک کاال و قیمت باالی دانه کلزا و کانوال در 

بازار جهانی است.

 روغن های لوریک
در  کاال  این  جهانی  تولید  می شود  تخمین زده  کرنل:  پالم  روغن 
دهنده  نشان  که  کند  رشد  فصل زراعی 22-2021 حدود ۵ درصد 
و جاری  فصل  در  درصدی   3 از  کمتر  رشد  به  نسبت   بهبودی 

4 درصد کاهش در فصل زراعی 2019-20 است. پیش بینی رشد به 
طور کلی هم راستا با تحوالت تولید در بازار روغن پالم است. با این 
 وجود افزایش کشت انواع درختان پالم که هیچ کرنلی تولید نمی کنند
)به خصوص در آمریکای مرکزی و جنوبی( احتماال سبب می شود طی 

سال های آینده تولید روغن پالم کرنل در مقایسه با پالم کاهش یابد.
اندونزی  در  تولید  رشد  میزان  بیشترین  فصل زراعی 2021-22  در 
جهانی  تجارت  حجم  می زنند  تخمین  کارشناسان  می افتد.  اتفاق 
رکورد به  و  یابد  افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  کرنل  پالم   روغن 

3.۷ تا 3.8 میلیون تن برسد.
طی بحران کووید19 تقاضا برای روغن های لوریك در برخی صنایع 
کاهش یافته و در نتیجه نرمال سازی فعالیت ها در فصل آینده، این 
شاخص را بهبود می دهد. با این وجود پیش بینی رشد ذخایر روغن 
بازار وجود دارد و  نارگیل نشان می دهد رقیبی برای پالم کرنل در 

احتماال این رقابت به فشار قیمتی بر هر دو کاال منجر می شود.
روغن نارگیل: در پی تولید کند روغن نارگیل طی دو سال گذشته، 
احتماال رشد قابل توجهی مشاهده می شود. در همین راستا پیش بینی 
می شود بازده جهانی در اکتبر- سپتامبر 22-2021، 12 درصد رشد کند.
در  نارگیل  درختان  از  کوچکی  بخش  به  فقط   2020 بادهای  تند 
فیلیپین خسارت های غیرقابل جبران وارد کرده است. این درحالی 

است که بقیه درختان تا پایان سال جاری بهبود می یابند.
با توجه به آنکه میزان تولید در 2020 و تا این نقطه از 2021 کمتر از 
حد متوسط بوده، بهره وری درختان نارگیل سال آینده بهبود می یابد 
و از بارش های فراوان بهره می برد. در بازه ژانویه تا می سال جاری 
این درحالی  بود.  نرمال  از سطح  باالتر  بارش درفیلیپین ۵1 درصد 

است که معموال بازه گفته شده، خشك ترین دوره در سال است.
اگر پیش بینی درباره رشد قابل توجه تولید، واقعی شود، فصل آینده 

احتمال می رود تولید روغن نارگیل به طور کامل جذب بازار نشود. 
البته این روند به میزان ذخایر و فشار قیمت ها بستگی دارد. در حال 
حاضر تخمین زده می شود تولید این کاال با مازاد روبرو شود و ذخایر 

نیز بهبود یابند.
واردات روغن لوریك چین در بازه ژانویه - آوریل 2021 نسبت به 
سطح اندک سال گذشته بهبود یافته است. تا این نقطه از سال نیز 
واردات روغن نارگیل سریالنکا به دلیل مالیات بر واردات ترجیحی 
اتحادیه  لوریك در  یافته است. در مقابل واردات روغن های  افزایش 
اروپا و آمریکا در بازه ژانویه- آوریل کاهش یافته است. بنابراین روند 
نزولی واردات روغن لوریك اروپا که طی دوسال قبل نیز دیده شده 

بود، ادامه یافته است.
روغن های لوریك: واردات ژانویه-آوریل )1000تن(

12 کنجاله روغنی
ذخایر کنجاله روغنی احتماال در 22-2021 انبوه تر شود.

ارزش  از  کنجاله  سهم  می شود  سبب  تقاضا  ایجاد  به  نیاز 
ترکیبی روغنکشی کاهش یابد

 پیش بینی می شود تولید جهانی 12 کنجاله روغنی در اکتبر- سپتامبر
22-2021، 9.3 میلیون تن رشد کند و به 383.8 میلیون تن برسد. 
به نسبت  تولید  رشد  گرفتن  سرعت  دهنده  نشان  روندی   چنین 
6.8 میلیون تنی است که در فصل جاری ایجاد می شود. بخش اعظم 
آفتابگردان و  رسد(  میلیون تن   ۵.6( سویا  کنجاله  به  افزایش   این 

)2.4 میلیون تن رشد( تعلق دارد. در حقیقت ذخایر دانه سویا در فصل 
جدید احتماال به اندازه ای زیاد باشد که در صورت تقاضای جهانی 
کافی و جذابیت حاشیه سود روغنکشی، احتماال میزان ذخایر حتی 
بیشتر شود. پیش بینی محصول انبوه دانه سویا در سه ماهه نخست 
2022 در آمریکای جنوبی احتماال تولید جهانی کنجاله سویا و ذخایر 

صادراتی را ارتقا می دهد.
کنجاله های  مصرف  می کنند  پیش بینی  کارشناسان  حاضر  حال  در 
روغنی سراسر جهان در فصل آینده 9.۵ میلیون تن رشد کند و به 
383.1 میلیون تن برسد. این روند نشان دهنده بیشترین میزان رشد 
روند  ادامه  روند  این  اصلی  دلیل  است.   201۷-18 فصل زراعی  از 
پرورش  و  دامداری  بخش  سازی  صنعتی  و  گوشت  تولید  صعودی 

ماکیان در سراسر جهان است.
در چین مصرف کنجاله روغنی احتماال بیش از پیش رشد کند که 
در  آفریقایی  خوکی  تب  شیوع  از  بهبود  دار  ادامه  فرایند  آن  دلیل 
ذرت  کمبود  فقط  حقیقت  در  است.  ذرت  شدید  کمبود  و   2018
در  را  دام  خوراک  در  سویا  کنجاله  ترکیب  نرخ  افزایش  که  نیست 
فصل زراعی 22-2021 سبب می شود، بلکه انبوه ذخایر این کنجاله 
و  چین  در  رقابتی  قیمت های  با  دیگر  روغنی  کنجاله های  البته  و 

کشورهای دیگر، میزان تقاضا را ارتقا می دهند.
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سویا،  کنجاله  با  کل  در  احتماال  چین  در  تقاضا  رشد  انداز  چشم   
افزایش  با  آن  اعظم  بخش  و  می یابد  پوشش  کلزا  یا  کانوال  کنجاله 
بازده داخلی تامین خواهد شد. با این وجود کارشناسان پیش بینی 
آفتابگردان در فصل زراعی 2021-22  نرخ مصرف کنجاله  می کنند 
اوکراین  در  انبوه ذخایر  به  توجه  با  واردات چین  زیرا  رشد می کند 

سرعت می گیرد.
بهبود تولید در اوکراین احتماال به افزایش واردات کنجاله آفتابگردان 
افزایش  از  ناشی  ذخایر  نتیجه  در  و  می شود  منجر  آینده  فصل  در 
بازده داخلی نیز بیشتر می شود. با این وجود چشم انداز بهبود تولید 
به محتویات خوراک  میزان دسترسی  احتماال سبب می شود  غالت 
دام  خوراک  از  نوع  این  کند.  زیاد  را  بازار  در  غالت  بر  مبتنی  دام 
در  بیشتری  سهم  به  دستیابی  برای  بازار  در  روغنی  کنجاله های  با 
بازه اکتبر-سپتامبر 22-2021 رقابت می کند.  اروپا در  خوراک دام 
افزایش مصرف اتحادیه اروپا و صادرات گوشت از جمله متغیرهایی 

هستند که باید آنها را رصد کرد.
در برزیل کاهش قابل توجه محصول ذرت و افزایش ناگهانی قیمت ها 
به رشد مصرف کنجاله های روغنی )در درجه اول کنجاله سویا( منجر 
اوایل 2022  تا  احتماال  و  به ضرر صادرات است  روند  این  می شود. 

ادامه می یابد.
در  آمریکا  روغنی  کنجاله های  تولید  می زنند  تخمین  کارشناسان 
فصل زراعی 22-2021 بیش از پیش رشد کند که دلیل اصلی این 
سویا  روغن  برای  داخلی  تقاضای  افزایش  است.  سویا  کنجاله  روند 
احتماال   )HVO(پذیر تجدید  سوخت  تولید  اولیه  ماده  عنوان  به 
روغنکشی دانه سویا را به حداکثر می رساند و در نتیجه انبوهی از 
ذخایر سویا در اختیار خریداران داخلی و خارجی این کاال خواهد بود.

12کنجاله روغنی: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

کنجاله سویا
تولید  می شود  پیش بینی   :2021-22 فصل زراعی  انداز  چشم 
میلیون تن  اکتبر-سپتامبر 2021-22، ۵.6  در  جهانی کنجاله سویا 
این روند  به رکورد بی سابقه 2۵6.۵ میلیون تن برسد.  رشد کند و 
اصلی منجر می شود.  روغنی  تولید 12 کنجاله  بهبود چشم انداز  به 
پیش بینی می شود فصل آینده بخش اعظم رشد تولید کنجاله سویای 
جهان در چین اتفاق بیفتد و تقاضای روزافزون برای خوراک دام را 
تامین کند. ذخایر ناکافی و قیمت های باالی ذرت احتماال به تداوم 

رشد مصرف کنجاله سویای چین منجر می شوند.
کارشناسان پیش بینی می کنند افزایش تقاضا برای روغن های نباتی در 
سطح جهان به روغنکشی دانه سویا منجر می شود. این روند تا زمان 
رشد تولید جهانی روغن پالم، ادامه می یابد و در نتیجه کنجاله سویا 
به یك محصول جانبی تبدیل می شود که باید به دنبال خریدارانی در 

سراسر جهان باشد.
احتماال تولید کنجاله سویا در فصل زراعی 22-2021 در آمریکا و هند 
رشد می کند. در اواخر 2021 فشار ناشی از ورود محصول جدید به 
بازار در این دو کشور رقابت در بازار جهانی کنجاله سویا را تشدید 
می کند و احتماال از تقاضای واردات کاالی مذکور از آرژانتین کاهش 
می دهد. تخمین زده می شود احتماال در چند ماهه نخست فصل زراعی 
22-2021 قیمت صادرات کنجاله سویا برزیل در مقایسه با کاالی 
آرژانتین اضافه ارزشی خواهد داشت. کمبود ذرت در بازار نیز از این 
روند پشتیبانی می کند و به تقاضای قدرتمند برای کنجاله سویا در 

برزیل منجر می شود.
با کاهش قیمت کنجاله سویا طی 4 هفته  بازار جهانی همراه   در 
گذشته، قیمت های صادرات این کاال در آمریکای جنوبی 6 تا ۷ درصد 
کاهش یافته است. به این ترتیب قیمت محموله های آتی کنجاله سویا 
برای تحویل ماه ژوئیه 10 درصد در CBOT و کنجاله سویای هند 
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همچنان  هند  سویای  کنجاله  پریمیوم  است.  کرده  رشد  13درصد 
360 تا 3۷0 دالر آمریکا نسبت به کنجاله آرژانتین دارد و در نتیجه 
برای بسیاری از کشورهای واردکننده بسیار گران قیمت است. تقاضا 
کاهش  اواخر  این  در  احتماال  آمریکا  قدیمی  سویای  کنجاله  برای 
یافته و در نتیجه قیمت محموله های آتی تحویل ماه ژوئیه حتی از 

محموله های تحویل ماه دسامبر نیز کمتر خواهد بود.
اگر رقم واقعی تولید جهانی به تخمین های فعلی کارشناسان نزدیك 
باشد، قیمت کنجاله سویا در مقایسه با ترکیبات جایگزین خوراک 
انداز رشد  با توجه به چشم  دام در فصل آینده رقابتی خواهد بود. 
محموله هایی که از آمریکا و هند حمل می شوند و همچنین رشد 
قابل توجه صادرات آرژانتین، تجارت جهانی کنجاله سویا احتماال در 
فصل جدید نیز روند صعودی خود را حفظ می کند و با 1.9 میلیون تن 

رشد به ۷0.3 تا ۷0.۵ میلیون تن می رسد.
آینده فصل  در  سویا  کنجاله  جهانی  مصرف  می شود   پیش بینی 
2۵6 میلیون تن باشد که ۵.8 میلیون تن باالتر از سال گذشته است. 
به این ترتیب رقابتی قدرتمندتر میان کنجاله سویا و ترکیبات خوراک 

دام مبتنی بر غالت در چند کشور اصلی شکل می گیرد.
کنجاله سویا: صادرات شش کشور اصلی )میلیون تن(

 
آپدیت فصل زراعی 21-2020: در ماه می صادرات کنجاله سویا از 
که  رسید  میلیون تن  به ۵.۵  و  بوده  انتظارات  از  کمتر  شش کشور 

اعتراضات  دارد.  تعلق  آمریکا  و  برزیل  آرژانتین،  به  آن  اعظم  بخش 
سبب  احتماال  آرژانتین  در  لجستیکی  محدودیت های  و  کارگری 

می شود صادرات به 2.4۵ میلیون تن برسد. 
بیشترین میزان کاهش در محموله های بارگیری شده به سمت اروپا، 
به  بیشتری  مقادیر  دیگر  از سوی  می شود.  دیده  ویتنام  و  فیلیپین 

سمت اندونزی، ایران و تایلند بارگیری شده است.

 کنجاله آفتابگردان
دانه  جهانی  محصول  توجه  قابل  افزایش  درباره  پیش بینی ها  اگر 
در  دانه  این  کنجاله  تولید  شود،  واقعی  روغنکشی  و  آفتابگردان 
بازه اکتبر- سپتامبر 22-2021 به رکورد 22.6 تا 22.۷ میلیون تن 
می رسد. این روند نشان دهنده تغییری بزرگ در بنیان های بازار است 
و البته حدود 26 درصد از رشد تولید 12 کنجاله روغنی به حساب 
روسیه،  در  کنجاله  تولید  می کنند  پیش بینی  کارشناسان  آید.  می 

اوکراین و اتحادیه اروپا بهبود یابد.
 با توجه به آنکه 80 درصد حجم تجارت در اختیار کشورهای عضو 
اتحاد جماهیر شوروی سابق است، پیش بینی می شود صادرات جهانی 
کنجاله آفتابگردان 1.6تا 1.۷ میلیون تن رشد کند و 9.4 میلیون تن در 
فصل زراعی 22-2021 برسد. بیشترین میزان افزایش ساالنه صادرات 
احتماال در اوکراین اتفاق می افتد. این درحالی است که تخمین زده 

می شود این شاخص در فصل جاری 0.9 میلیون تن کاهش یابد.
دوباره   2021-22 فصل زراعی  در  احتماال  آفتابگردان  کنجاله 
برای  رقابت  امر  همین  و  رود  می  کار  به  دام  خوراک  ترکیبات  در 
دیگر کنجاله ها با پروتئین کم یا پایین و همچنین سویا و غالت را 

به خصوص در کشورهای منطقه مدیترانه و آسیا افزایش می دهد.
کارشناسان معتقدند رشد واردات کنجاله آفتابگردان چین در فصل 
خواهد  بیشتر   21-2020 فصل زراعی  در  میلیون تن   0.1 از  آینده 
بود. این درحالی است که میزان رشد واردات این کاال در چین در 
فصل زراعی 20-2019 ، 0.8 میلیون تن و در فصل زراعی 2018-19 ، 
1.1 میلیون تن بود. در این میان اوکراین همچنان بزرگترین فروشنده 

کنجاله آفتابگردان به چین خواهد بود.
همزمان تخمین زده می شود روند نزولی فعلی که در واردات کنجاله 
ترکیه، بالروس، مصر، مراکش و  اروپا،  اتحادیه  از سوی  آفتابگردان 
فصل زراعی  در  احتماال  می شود،  دیده  دیگر  کشورهای  از  بسیاری 
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22-2021 معکوس خواهد شد که ناشی از افزایش رشد مصرف در 
فصل زراعی 21-2020 است. پیش بینی می شود در مقیاس جهانی 
مصرف کنجاله آفتابگردان 2.3 میلیون تن رشد کند و به رکورد جدید 

22.6 میلیون تن در فصل آینده برسد.

کنجاله کلزا
چشم انداز فصل زراعی 22-2021: چشم انداز ذخایر اندک کلزا 
سپتامبر اکتبر-  بازه  در  کلزا  کنجاله  تولید  رشد  احتماال  کانوال   و 
22-2021 را به حدود 0.1 میلیون تن محدود می کند. این رقم بسیار 

پایین تر از پیش بینی رشد 1.6 میلیون تنی است.
بهبود قابل توجه روغنکشی سویا و دانه آفتابگردان در سطح جهان و 
رشد بازده کنجاله سویا و آفتابگردان سبب می شود در فصل آینده به 
قیمت کنجاله کلزا در اتحادیه اروپا فشار بیشتری وارد شود. ذخایر 
آتی  محموله های  قیمت  از  احتماال  کلزا  باالی  قیمت های  و  اندک 

تحویل نزدیك )ژوئیه( پشتیبانی می کند. 
فرایند تغییر از محدودیت های فعلی به انبوه موجودی های کنجاله های 
روغنی اتحادیه اروپا )مربوط به محصول برداشت جدید( در قیمت های 
باالی کنجاله کلزا در شمال غرب اروپا در مقابل قیمت های کنجاله 

سویای آمریکای جنوبی در بازار روتردام منعکس شده است.
فصل آینده، نیاز به حفاظت از سهم بازار با ارائه قیمت های رقابتی به 
خصوص درباره کنجاله کانوالی تولید شده در اتحادیه اروپا مصداق 
استرالیا  و  کانادا  از  وارداتی  تراریخته  دانه های  از  کنجاله  این  دارد. 

تولید می شود.
آپدیت فصل زراعی 21-2020: پیش بینی می شود مصرف کنجاله 
 کلزا به 36.9 میلیون تن در فصل جاری برسد که باالترین رقم طی
 6 سال اخیر است. چنین روندی نشان دهنده رشد ساالنه 1.6 میلیون تن

است و البته مسیر نزولی دو فصل گذشته را معکوس می کند. تخمین زده 
میلیون تن(،   0.33( چین  در  افزایش  میزان  بیشترین  می شود 
آمریکا و  میلیون تن(   0.2۵( هند  میلیون تن(،   0.30( اروپا   اتحادیه 

)0.1۷ میلیون تن( مشاهد شود.
قیمت های ماهانه دو نوع کنجاله )دالر/تن(

 
در  دانه  این  داخلی  ناکافی  با ذخایر  کلزا  توجه کنجاله  قابل  بهبود 
در  شده  ثبت  رکورد  به  چین  واردات  می شود  سبب  و  است  تضاد 
اکتبر- سپتامبر 20-2019 )1.91 میلیون تن( نزدیك باشد. در این 
میان واردات کنجاله کلزا در بنگالدش، کره جنوبی، تایلند و ویتنام به 
میزان قابل توجهی رشد می کند. این روند در درجه اول نشان دهنده 

انبوه ذخایر صادراتی هند است.

 کنجاله پالم کرنل
سراسر  در  کرنل  پالم  کنجاله  تولید  رشد  می شود  پیش بینی 
رکورد به  آن  بازده  و  کند  رشد   2021-22 فصل زراعی  در   جهان 
10.3 میلیون تن برسد. این تخمین ها با توجه به این فرضیه اعالم 
پیش بینی  مالزی معکوس خواهد شد.  تولید  روند کاهش  شده که 
کرنل  پالم  کنجاله  تولید  رشد   2020-21 فصل زراعی  در  می شود 
را  مالزی  در  آمده  وجود  به  کاهش  که  باشد  آن  از  بیشتر  اندونزی 
جبران کند. کارشناسان معتقدند اندونزی در فصل آینده نیز کنجاله 
پالم کرنل بیشتری تولید می کند، هرچند روند رشد ساالنه آن اندکی 

کاهش می یابد.
افزایش تولید در جنوب شرق آسیا به رشد صادرات در فصل زراعی 
جاری سال  در  تخمین ها  طبق  که  شد  خواهد  منجر   2021-22 
تولید  از  باالتر  میلیون تن  رقم 0.4  این  بود.  میلیون تن خواهد   8.۵

سال جاری است. 
برای اینکه این روند اتفاق بیفتد باید قیمت ها کاهش یابد تا تقاضای 
مارس2021-21  اکتبر- در  بیاید.  وجود  به  جهانی  بازار  در  کافی 
واردات جهانی کنجاله پالم کرنل 0.1 میلیون تن کاهش می یابد. این 

روند به تجمیع ذخایر در اندونزی منجر می شود.
در سه ماهه آخر 2020 نیوزیلند حجم وسیعی از کنجاله پالم کرنل 
اندونزی را خرید. اما این کشور پس از آن و در بازه ژانویه- مارس2021 
مارس اکتبر-  بازه  در  نتیجه  در  داد.  کاهش  را  خود  خرید   میزان 
21-2020 کل واردات از تمام مبداهای سراسر جهان فقط اندکی 
باالتر از سطح سال قبل بود. واردات کنجاله پالم کرنل نیوزیلند اخیرا 

به ازای هر فصل 1.8 میلیون تن تثبیت شده است.
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دکترای علوم و صنایع غذایی

زهرا نیلچیان

هستند.  سالم  غذایی  رژیم  یك  غیراشباع  تك  چربی های 
برخالف چربی های اشباع که می توانند اثرات منفی بر روی 
سالمتی داشته باشند، چربی های تك غیراشباع از سالمت قلب 
همه  حال،  این  با  می کنند.  وزن کمك  کنترل  به  و  حمایت 
چربی ها کالری دارند و مصرف بیش از حد آن ها باعث اضافه 

وزن می شوند.

چربی های تک غیراشباع کدامند؟
محصوالت  و  گیاهی  غذاهای  در  اشباع  غیر  تك  چربی های 
حیوانی وجود دارند. یکی از سالم ترین نمونه های چربی تك 
غیر اشباع که مردم با آن آشنا هستند، روغن زیتون می باشد. 
 ،)MUFA( از نظر شیمیایی، اسیدهای چرب تك غیراشباع
مولکول های چربی با یك پیوند مضاعف هستند. این چربی ها 
معموالً در دمای اتاق مایع  و در دمای پایین جامد هستند. 
همانند انواع چربی ها، چربی های تك غیراشباع 9 کالری در هر 

گرم انرژی دارند.

اثرات سالمتی
طبق انجمن قلب آمریکا )AHA(، چربی های تك غیراشباع 
تأثیر  متعادل،  مصرف  صورت  در  فرد  بر سالمتی  توانند  می 
بگذارند. AHA توصیه می کند که اکثر چربی هایی که مردم 
غیراشباع  چند  یا  غیراشباع  تك  چربی های  باید  خورند  می 

چند یا  غیراشباع  تك  چربی های  باید  افراد   باشند. 
غیر اشباع را جایگزین غذاهای حاوی چربی های اشباع 

یا ترانس کنند.

 اثرات چربی های تک غیراشباع
در سالمت قلب

برخی شواهد نشان می دهد که چربی های 
قلب  سالمتی  توانند  می  غیراشباع  تك 
بین  مثال  عنوان  به  بخشند.  بهبود  را 
غیراشباع ها  تك  چرب  اسیدهای  جذب 
و اسیدهای چرب چند غیراشباع ارتباط 
ایجاد  در  کمتری  خطر  و  دارد  وجود 
 AHA دارند.  عروقی  و  قلبی  بیماری 
چربی های  که  می کند  توصیه  همچنین 

باعث  توانند  می  غیراشباع  تك 
بهبود سطح کلسترول و کاهش 

قلبی و سکته شوند.  بیماری  خطر 

مانند  اکسیدانی  آنتی  توانند  می  غیراشباع  تك  چربی های 
ویتامین E را در رژیم غذایی اضافه کنند.

یك بررسی در سال 2018 نشان داد که در مقایسه با خوردن 
یك وعده غذایی با چربی اشباع باال، مصرف یك وعده غذایی 

با چربی تك غیراشباع باال، فواید زیر را دارد:
وجود ترکیب لیپوپروتئینی LDL پایین، پاکسازی سریع تر چربی ها 
بعد از خوردن غذا، چربی سوزی بیشتر و ذخیره چربی کمتر، کاهش 

تری گلیسیرید ها و عوامل انعقادی خون را در پی دارد.
عالوه بر این، یك مطالعه آزمایشگاهی در سال 2019 بر روی 
غیراشباع  داد که چربی های تك  نشان  انسان  رگ های خون 
جلوگیری  سلول  روی  بر  اشباع  چربی های  مخرب  اثرات  از 
برای  تواند  می  غیراشباع  تك  محافظتی  اثرات  می کنندکه 

سالمت قلب نیز مهم باشد.

دیابت
با توجه به یك بررسی سیستماتیك در سال 2016، رژیم های 
غذایی با چربی های تك غیراشباع باال می تواند به افراد مبتال 
که  دهد  می  نشان  بررسی  این  کند.  نوع 2 کمك  دیابت  به 
رژیم های  باال،  کربوهیدرات  با  غذایی  رژیم های  با  مقایسه  در 
غذایی با چربی های تك غیراشباع عوامل خطر مانند افزایش 
قند خون ناشتا، افزایش وزن بدن و فشار خون سیستولیك را 

کاهش می دهد.
محققان همچنین دریافتند که این رژیم های غذایی در ایجاد 
کلسترول با لیپوپروتئین باال )HDL( مفید هستند. عالوه 
غیراشباع  تك  چربی های  با  غذایی  رژیم های  این،  بر 
نسبت به گلوکز زیاد، اثرات مفیدی در روزه داری دارند.

دانستنی هایی در مورد چربی های تک غیر اشباع
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التهاب و چاقی
طبق یك بررسی در سال 2021 مشخص شد که چربی های 
ایجاد  کمتری  چاقی  و  هستند  التهاب  ضد  غیراشباع  تك 
می کنند. برعکس، چربی های اشباع التهابی هستند و می توانند 

به اضافه وزن و چاقی کمك کنند.
محققان اشاره کردند که رژیم غذایی مدیترانه ای با 60درصد 
تك  چربی  36درصد  با  مقایسه  در  غیراشباع  تك  چربی 
التهابی  اثرات  و  بروز چاقی  رژیم غذایی غربی،  غیراشباع در 
دارد.  کمتری  عروقی  قلبی  بیماری های  مانند  آن  به  مربوط 
این مطالعه ضد التهابی می تواند فعالیت بیماری را در بیماران 

مبتال به آرتروز روماتوئید سرکوب کند.

چقدر باید بخوریم؟
هیچ دستورالعملی برای میزان خوردن چربی های تك غیراشباع 
وجود ندارد با این حال، AHA توصیه می کند که افراد باید 
و  غیراشباع  تك  چربی های  با  را  ترانس  و  اشباع  چربی های 
چربی های چند غیراشباع جایگزین کنند. چربی ها با 9 کالری 
و  کربوهیدرات ها  به  نسبت  بیشتری  انرژی  از  گرم،  هر  در 

پروتئین ها با چهار کالری در هر گرم، برخوردار هستند.
مصرف بیش از حد کالری می تواند منجر به افزایش وزن شود، 

بنابراین مردم باید مراقب میزان مصرف چربی ها باشند.

منابع چربی های تک غیراشباع
حاوی  گوشت  و  مرغ  تخم  مانند  حیوانی  محصوالت  اگرچه 
چربی های تك غیراشباع هستند اما غنی ترین منابع، غذاهای 
غیراشباع،  تك  چربی های  خوب  منابع  باشند.  می  گیاهی 
آووکادوها،  گلرنگ،  زمینی، کنجد،  بادام  کانوال،  روغن زیتون، 

کره بادام زمینی، آجیل و دانه ها هستند.
Medical News Today Newsletter

برای  لیپیدها  تولید  آلمان  مرک  فناوری  و  علم  شرکت 
واکسن  تولید  در  استفاده  مورد  تقاضاهای  به  پاسخگویی 

COVID-19 را آغاز کرد.
شرکت مرک، لیپیدهای سفارشی و سایر ترکیبات مهم مانند 
را  لیپیدها  نانوذرات  فرموالسیون  جهت  سنتزی  کلسترول 
فراهم می کند و با سایر شرکت های فعال در زمینه فناوری ها 
جهت فرموالسیون واکسن COVID-19 همکاری می کند. 

این شرکت اعالم کرد که محصول کلسترول سنتزی جدیدی 
محصول  این  معرفی  با  که  است  کرده  تولید  پیش  ماه   9 را 
درصد   ۵0 تا  را  خود  ظرفیت   ،SAFC سنتزی  کلسترول 

افزایش داده است.
شرکت مرک، تولید کننده لیپید در آلمان، سوئیس و ایاالت 
تولیدکننده شرکت های  معدود  از  و  است  آمریکا   متحده 
درمانی  تقاضاهای  جهت  نیاز  مورد  مقادیر  در  لیپیدها 
mRNA، از جمله واکسن Pfizer-BioNTech است. این 
شرکت با بیش از ۵0 شرکت همکاری می کند، از آنها در توسعه 
لیپیدهای سفارشی و  نماید و  تولید واکسن پشتیبانی می  و 
و  داروها  در  استفاده  مورد  حیاتی  اولیه  مواد  سایر  همچنین 
واکسن های mRNA را ارائه می دهد. این شرکت اعالم کرد 
که مشارکت با BioNTech را تمدید می کند و به طور قابل 
توجهی به تأمین لیپیدهای فوری مورد نیاز جهت استفاده در 
تولید واکسن Pfizer-BioNTech سرعت می بخشد. طبق 
گفته شرکت مرک، هدف آن دو برابر کردن ظرفیت تولید تا 

پایان امسال است.
 www.oils & fats international.com

 شرکت مرک تولید لیپیدها
برای ساخت واکسن COVID-19 را افزایش داد
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بیشتر روغن های خام گیاهی و حیوانی در هنگام کشت و حمل 
تصفیه درصدد حذف  نوین  فرآیندهای  و  آلوده می شوند  نقل  و 

آلودگی های موجود و حفظ ریز مغذی ها می باشد.
انسان،  سالمتی  بر  آالینده ها  مدت  طوالنی  اثرات  بهتر  درک  با 
حدود تشخیص آالینده های غذایی در حال توسعه می باشد که 
باعث ایجاد چالش های روزافزون در فرآیند ها و استفاده از روغن ها 
غذاهای  مانند  محصوالتی  برای  می شود.  خوراکی  چربی های  و 
کودک، کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون محدودیت های جدید بسیار 
سختی را برای چربی های ترانس، روان کننده ها، استرهای اسید 
چرب گلیسیدیل و اسیدهای چرب آزاد تنظیم کرده است. عالوه 
بر این در سال 2021، حدود پایین تر برای بقایای مشتق شده از 
مواد محافظت کننده گیاهی اعالم شده است. فرمول های مربوط 
به غذای نوزاد نیز باید حاوی اسید چرب امگا DHA( 3( باشند. 
عالوه بر روغن های امگا 3، آالینده ها می توانند در آب باران، خاک 
حفاظت  برای  مرسوم  رویکردهای  شوند.  وارد  کود  در  حتی  و 
آفات،  دفع  از سموم  استفاده  اغلب شامل  انگل  وکنترل  گیاه  از 
علف کش یا قارچ کش ها است که در محصوالت کشاورزی مجاز 
هستند. اما به دلیل وجود مواد غیرقطبی مانند چربی ها و روغن ها، 

این سموم می توانند در گیاهان و محصوالت جمع شوند.
مواد خام گیاهی در حین برداشت و حمل و نقل نیز می توانند 
معدنی  روغن  هیدروکربن های  جمله  از  محیطی  آلودگی های 
)MOSH / MOAH( را به راحتی جذب کنند. این آلودگی ها 

از گازهای خروجی حاصل می شود.
و  گیاهان  وارد  نیز  کشت  حین  در  معمول  طور  به  آالینده ها 
فوران های  هوا،  از  ترکیبات  این  می شوند.  روغنی  دانه های 
آتشفشانی، معدن، صنعت یا کشاورزی وارد می شوند. در هنگام 
فرآیندهای مقدماتی و در زمان تولید، غذا همچنین ممکن است 
با روغن ها یا مواد استفاده شده جهت کار با ماشین آالت تماس 
پیدا کند در نتیجه با وجود مقررات متعدد، آلودگی ها از حداکثر 
حد مجاز به طور مکرر فراتر می روند. در حین حمل و نقل نیز 
روغن های خام از آلودگی در امان نیستند. هر کیلو مواد خام یا 
در طی  پمپ  یا  بارگیری  بار  در طی شش  می تواند  خام  روغن 
حمل و نقل، با اجسام خارجی آلوده شود. در ترافیك حمل و نقل، 

شرایط بهداشتی کانتینرها نیز تضمین نمی شود.

آلودگی در روغن های دریایی
چرب اسیدهای  و  سالمتی  فواید  دلیل  به  دریایی   روغن های 

به  هستند.  سودمند  بسیار  نوزادان  تغذیه  برای  ویژه  به   3 امگا 
بزرگترین  ماهی،  روغن  در  محیطی  آالینده های  وجود  دلیل 
چالش تصفیه در اینجا وجود دارد. این روغن ها بسیار به اکسیژن 
حساس هستند و خیلی سریع با آن واکنش می دهند. در نتیجه 
محصوالت اکسیداسیون ناخواسته مانند پراکسیدهای اسید چرب 

و محصوالت تجزیه ثانویه مانند آلدئیدها ایجاد می شوند که بوی 
تند ماهی می دهند و پس از یك زمان خاص تغییر رنگ ایجاد 
می کنند. این روغن ها قابلیت ذخیره و بازیابی را ندارند به عنوان 
مثال روغن جلبك، که سرشار از اسیدهای چرب چند غیر اشباع 
است باید در مخازن مهر و موم شده و کاماًل عاری از آلودگی با 

احتیاط کنترل و نگه داری شود.

تصفیه کالسیک 
جهت حذف آلودگی روغن خام از تصفیه فیزیکی استفاده می شود، 
فرآیندی که به دمای باال )بین 230 تا 2۷0 درجه سلسیوس( نیاز 

دارد.
از  قبل  خام  روغن های  در  پیوسته،  نیمه  تصفیه  فرآیند  در 
حذف  بخار  با  تقطیر  طریق  از  آزاد  چرب  اسیدهای  اینکه 
رنگبری،  فرآیند  در  می شوند.  بری  رنگ  و  صمغ گیری  شوند، 
محصوالت  و  رنگ ها  سنگین،  ای  حلقه  چند  هیدروکربن های 
تجزیه شده اکسیداسیون به مواد کمکی می چسبند و می توانند 
فیلتر شوند. ترکیبات آروماتیك مانند آلدئیدها و پپتون ها در حین 
فرآیند بوبری نهایی حذف می شوند. محصول نهایی بدون طعم و 

بو، در برابر اکسیداسیون مقاوم است. 
اگر روغن تصفیه شده در تست آزمایشگاهی اولیه فقط یك سطح 
به  قلیایی می تواند  را نشان دهد، یك فرآیند  آلودگی  از  پایینی 
عنوان یك جایگزین استفاده شود. در این روش اسیدهای چرب 
آزاد صابونی شده و سپس جدا می شوند. در این فرایند، خطر ابتال 
اسید  استرهای  یا   3-MCPD مانند  نامطلوب،  آالینده های  به 

چرب گلیسیدیل، در درجه حرارت باال بسیار کمتر می شود.

تقطیر مسیر کوتاه
تقطیر مسیر کوتاه )SPD( روش انتخابی برای فرآیند های دشوار 
در مواد خام است، مانند زمانی که روغن خام به شدت آلوده است، 
فرآیند اکسیداسیون در مرحله پیشرفته است یا محصول نهایی 
باید بسیار خالص جهت استفاده در غذای کودک یا محصوالت 
ماهی  روغن  در صنعت  که  سالهاست  فرآیند  این  باشد.  دارویی 
بهینه سازی در   ،Nutriswiss فناوری  می شود.   استفاده 
کاربرد این فرآیند موفق شده است و به عمل متعادل سازی در 
تصفیه مالیم و موثر رسیده است. این روش برای طیف وسیعی 
از روغن های خوراکی، روغن پالم و روغن های امگا 3 از انواع مواد 
خام مناسب است. به دلیل استفاده از خال کنترل شده )با فشار 
زیر mbar 0.01( و زمان کوتاه، مقدار تنش حرارتی در ماده اولیه 
 3-MCPD به حداقل می رسد و مانع از ایجاد آالینده هایی مانند
اسیدهای  بازده  حداکثر  و  گلیسیدیل  چرب  اسید  استرهای  یا 
آزاد، چرب  اسیدهای  زمان،  همان  در  می شود.   3 امگا   چرب 

با  روان کننده ها و سموم دفع آفات تا حدی حذف می شوند که 

بررسی و حذف آلودگی های موجود در روغن ها
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سایر موارد فناوری ها امکان پذیر نمی باشد.
تقطیر مسیر کوتاه مزایای مختلفی را در کاربردهای مختلف ارائه 
می دهد. در این روش سطوح هیدروکربن های روغن های معدنی 
وزن  با  آفات  دفع  محتوای سموم  می یابد.  کاهش  درصد  تا 80 
ریز مغذی ها  یابند،  تا 90 درصد کاهش  باال می توانند  مولکولی 
100درصد  تا   DEHP جمله  از  کننده ها  روان  شوند،  حفظ 
تخریب شوند. در مورد روغن های بسیار آلوده، گرچه توکوفرول ها 
به  دوباره  انتها  در  می توانند  می شوند،  تقطیر  فرآوری  حین  در 

روغن خالص شده افزوده شوند.
عالوه بر این، کاروتنوئیدهای رنگی را می توان به دلخواه حذف یا 
 )EPA و DHA( 3 حفظ کرد. بازده اسیدهای چرب با ارزش امگا
به حداکثر می رسد و روند اکسیداسیون می تواند متوقف شود. در 
چربی های مخلوط شده جهت تغذیه نوزاد، ترکیب اسیدهای چرب 

امگا 3 و امگا 6 را می توان به طور خاص تنظیم کرد. 

شروع هوشمندانه در حذف آلودگی منابع مواد خام 
پاک سازی روغن های آلوده در بسیاری از موارد یك بعد حیاتی 
از کنترل کیفیت در صنایع است. تکنولوژی های پیشرفته برای 

تضمین سالمت، ایمنی و قابلیت استفاده از مجموعه گسترده ای 
از مواد اولیه، به کار گرفته شده اند. اما جنبه دیگری از اطمینان 
باید وجود داشته باشد که نشان دهد روغن ها، چربی ها و سایر 
درستی  ویژگی های  دارای  استفاده،  مورد  طبیعی  محصوالت 

هستند که مورد نیاز می باشد.
انجمن  از  گسترده  شبکه  یك   Nutriswiss مثال  عنوان  به 
قراردادهای کشاورزی و شیوه های ایجاد کیفیت و استانداردهای 
اجتماعی را تاسیس کرده است. کار با هر دو تولید کنندگان سنتی 
و ارگانیك، چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی، باعث 
شده که استانداردها و کنترل ها را پیاده سازی کنند. این نه تنها 
باعث تقویت روابط طوالنی مدت با تأمین کنندگان می شود، بلکه 
خام،  مواد  طراحی  مورد  در  ارزشمندی  دیدگاه  پیشرفت  باعث 
کیفیت و حتی زمان برداشت می شود. رفتارهایی مانند داشتن یك 
بازرس مستقل از مزارع برای بررسی مواد خام قبل از بارگیری در 
ظروف، بخش مهمی از امنیت زنجیره تامین است. به عنوان مثال، 
اطمینان از اینکه ظروف مهر و موم شده اند و به صورت ماهواره ای 
در زمان واقعی ردیابی می شوند و خطر آلودگی در حمل و نقل از 

کشور مبدا به کارخانه فرآوری عماًل حذف می گردد.

 آزمایش سریع روغن ها و چربی های خوراکی
FT-NIR با طیف سنجی

روغن ها و چربی های خوراکی نقش مهمی در صنایع غذایی 
امروز دارند و به همین ترتیب باید کیفیت آنها مورد بررسی 
 قرار گیرد. در زنجیره تأمین موادغذایی جهانی، وجود وسیله ای
 FT-NIR سریع و مقرون به صرفه از جمله طیف سنجی
جهت کنترل کیفیت از اهمیت حیاتی برخوردار است و باید 

به راحتی قابل دسترس باشد. 
روش آماده سازی نمونه در سایر روش ها اغلب شامل توزین، 
می تواند  که  است  شیمیایی  مواد  با  اختالط  و  سازی  رقیق 
،FT-NIR خسته کننده  و  وقت گیر باشد.  در اندازه گیری با روش 

روغن به راحتی در ویال شیشه ای پر می شود که بر این اساس 
20 دقیقه در تهیه نمونه صرفه جویی می گردد و از ایجاد خطا 

در نتایج توسط اپراتور جلوگیری می شود.
نمونه   100 حداقل  باید  کالیبراسیون  منحنی های  رسم  در 

وجود داشته باشد که بسیار به پارامترها و کیفیت تجزیه و 
تحلیل مرجع وابسته است. اگر نمونه ها با مقادیر مرجع کنترل 
شوند، کالیبراسیون خیلی سریع تعیین می گردد. با توجه به 

کالیبراسیون، روزانه 300 نمونه به راحتی آنالیز می شود.
جهت استفاده بهتر از کالیبراسیون، یك نرم افزار اختصاصی 
وجود داردکه یك چارچوب جامع را برای تنظیم کالیبراسیون 
با  همراه  کمی  مدل های  اساس  بر   )PLS( اعتبارسنجی  و 
ارائه  شده  بهینه  کالیبراسیون  مدل های  تعیین  و  الگوریتم 
می دهد. طیف سنج ها می توانند در دمای باال تا 400 درجه 
بر  نظارت  برای  می شود  باعث  این  که  کنند  کار  سلسیوس 

عملیات سرخ کردن مناسب باشد. 
طور  به  می توان  را  فرآیند  نقطه  تا شش  سنج،  طیف  یك  با 
متوالی تجزیه و تحلیل کرد که بسیار مقرون به صرفه می باشد.
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در خرداد ماه سال 1400، میزان تولید انواع روغن نباتی 210.862 تن بوده است که نشان دهنده 62 درصد افزایش نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته )130.48۷ تن( می باشد. 

از این مقدار تولیدشده، میزان 142.304 تن به روغن خانوار )6۷ درصد از کل تولید( و میزان 68.۵۵8 تن به روغن صنف و 
صنعت )33 درصد از کل تولید( اختصاص دارد. 

تولید انواع روغن نباتی خانوار در خرداد ماه 1400، نسبت به سال گذشته ۷3 درصد افزایش داشته و از 82.09۷ تن به 
142.304 تن رسیده است. روند افزایشی در تولید انواع روغن نباتی صنف و صنعت نیز مشاهده می گردد. به طوری که این 

شاخص نسبت به خرداد ماه سال گذشته از 48.390 تن به سطح 68.۵۵8 تن رسیده و 42 درصد رشد داشته است.

علی اکبر قدیریان
مسئول واحد آمار و اطالعات

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی

عملکرد کارخانجات
روغن نباتی

ماه 1400 در خرداد

تولید انواع روغن نباتی

*در یك نگاه، روند تولید روغن نباتی در دوره خرداد ماه سال 1400 نسبت به زمان مشابه در سال 
گذشته صعودی بوده و از رشد 62 درصدی برخوردار است.
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در خرداد ماه سال 1400، میزان توزیع انواع روغن نباتی 206.92۷ تن بوده است که نشان دهنده ۵۵ درصد افزایش نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته )133.232 تن( می باشد.

در این بازه زمانی، میزان توزیع روغن های خانوار به سطح 13۷.996 تن )با 62 درصد افزایش نسبت به خرداد ماه 1399( 
و توزیع روغن های صنف و صنعت به سطح 68.931 تن )با 44 درصد افزایش( رسیده است.

توزیع انواع روغن نباتی

*در یك نگاه، روند توزیع روغن نباتی در دوره خرداد ماه سال 1400 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 
صعودی بوده و از رشد ۵۵ درصدی برخوردار است.
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Jun 2019 66۷ 634 629 ۷01 ۷09 2۵28 ۵02 469 ۵08 ۵۵۷ 4۷3 ۵۵1

July 2019 669 643 640 ۷29 ۷۵4 2۵94 494 468 ۵01 ۵49 481 ۵۵4

Aug 2019 694 6۷9 6۷۵ ۷3۵ ۷48 2494 ۵36 ۵09 ۵42 ۵91 ۵40 622

Sep 2019 ۷01 683 6۷2 ۷16 ۷1۷ 243۵ ۵32 ۵08 ۵3۵ ۵86 ۵41 61۷

Oct 2019 ۷20 686 66۷ 681 689 2384 ۵4۷ ۵1۵ ۵44 600 ۵41 ۵9۷

Nov 2019 ۷33 ۷12 699 ۷01 ۷18 2380 641 606 640 694 638 ۷۵6

Dec 2019 ۷81 ۷۷3 ۷6۵ ۷۵8 ۷68 2496 ۷18 ۷08 ۷20 ۷۵۷ ۷16 966

Jan 2020 ۷98 800 ۷9۵ ۷9۵ ۷86 2343 ۷61 ۷81 ۷63 813 ۷۵۵ 9۷4

Feb 2020 ۷30 ۷2۵ ۷19 ۷42 ۷19 2336 66۷ 682 6۷9 ۷28 684 80۷

Mar 2020 63۷ 618 614 668 666 2386 ۵89 ۵۷6 ۵91 641 604 699

Apr 2020 619 ۵96 ۵89 692 ۷04 233۵ ۵63 ۵6۵ ۵63 616 ۵89 688

May 2020 62۵ 60۷ ۵9۵ ۷09 ۷2۷ 22۷2 ۵29 ۵1۷ ۵31 ۵80 ۵32 633

Jun 2020 66۷ 6۷3 660 ۷62 ۷۷9 2226 60۵ ۵90 60۷ 6۵6 ۵8۷ ۷0۵

July 2020 ۷29 ۷43 ۷14 ۷80 ۷9۵ 2321 643 62۷ 64۷ 69۵ 619 ۷04
Aug 2020 800 ۷90 ۷4۷ 803 82۵ 2389 ۷1۵ 69۵ ۷13 ۷64 ۷01 ۷۵6
Sep 2020 833 8۷9 801 919 9۵2 248۷ ۷46 ۷24 ۷48 ۷99 ۷4۷ ۷88

Oct 2020 844 91۵ 823 982 9۷8 2۷62 ۷6۷ ۷46 ۷۷1 818 ۷۷4 818

Nov 2020 9۵4 991 94۷ 1080 1090 312۵ 8۷8 8۵1 868 921 8۷4 1092

Dec 2020 1021 1042 1022 1149 1160 316۷ 929 9۵9 930 9۷9 929 1246

Jan 2021 108۵ 10۵9 1042 1263 1280 30۷۵ 980 103۷ 983 1031 9۷3 1366

Feb 2021 1131 10۷۵ 10۷0 131۷ 13۵9 3303 101۷ 10۵4 1023 1068 990 1360

Mar 2021 128۷ 1213 1209 1۵62 1۵9۷ 33۷6 1036 109۷ 1042 1089 102۵ 14۵8

Apr 2021 141۷ 12۵3 1220 1۵29 1۵۵3 3829 10۷۵ 1142 1080 1133 10۵0 1463

May 2021 1۵83 136۵ 1348 1۵18 1۵4۷ 4121 1149 1229 11۵0 1203 1126 1496

Jun 2021 14۵6 12۷4 1190 12۵9 12۵6 4032 101۵ 10۷2 1006 1063 9۷8 136۵

این بخش با هدف کمک به دست اندرکاران صنعت و اطالع از نوسانات و تغییرات قیمت های جهانی روغن نباتی
 و بهبود شرایط تصمیم گیری ارائه می گردد.

قیمت جهانی انواع روغن خام
 ژوئن  2۰19  تا ژوئن  2۰21
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