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امیر هوشنگ بیرشک
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

سرمقاله

تراریختگی در روغن ها
به مواد غذایی و محصوالت کشاورزی که از لحاظ ژنتیکی 
دستکاری شده و ژن جدید و مطلوبی را از سایر ارگانیسم ها 
این  می گویند.  تراریخته  محصوالت  می کنند،  دریافت 
و  شدند  کشت   ۱۹۹۶ سال  در  بار  اولین  برای  محصوالت 
مساحت جهانی محصوالت تراریخته طبق گزارش مؤسسه 
 ،)ISAAA( بیوتکنولوژی کشاورزی  از  برداری  بهره  ارزیابی 
افزایشی داشته است.  یافته در سال ۲۰۱۸، روندی   انتشار 
به  ۱۹۹۶ سال  در  هکتار  میلیون   ۱،۷ از  که  طوری   به 

 ۱۹۱،۷ میلیون هکتار در سال ۲۰۱۸ رسیده است و رشدی 
زیست  اصلی  محصول  چهار  است.  داشته  برابری   ۱۱۳
 فناوری کشاورزی یعنی سویا، ذرت، پنبه دانه و کلزا بیش از

 ۹۹ درصد این محصوالت را شامل می شوند. 
۹۵،۹ میلیون هکتار از محصوالت بیوتک جهان یعنی ۵۰ درصد 
 از آن متعلق به سویا، ۵۸،۹ میلیون هکتار متعلق به ذرت با سهم
  ۳۰،۷ درصدی از این محصوالت، ۲۴،۹ میلیون هکتار یعنی

۱۳ درصد متعلق به پنبه دانه و ۱۰،۱ میلیون هکتار یعنی 
۵،۳ درصد از این محصوالت متعلق به کلزا می باشد.

از منظر دیگر ۷۸ درصد از کل سویای تولیدی در جهان، 
۷۶ درصد از کل پنبه دانه تولید شده در جهان، ۳۰ درصد 
از کل ذرت و ۲۹ درصد از کل کلزای تولید شده در جهان 

تراریخته هستند.
بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت تراریخته آمریکا، برزیل، 
آرژانتین، هند و کانادا می باشند. این پنج کشور ۹۱ درصد 
از کل سطوح زیر کشت محصوالت بیوتک جهان را به خود 

اختصاص داده اند.

 با توجه به توسعه کشت محصوالت بیوتک در جهان، در تاریخ
زیستی  ایمنی  پروتکل  میالدی   ۲۰۰۰ سال  ژانویه   ۲۹
کارتاهنا در مونترال کانادا به تصویب نمایندگان کشورهای 
زیستی،  تنوع  کنوانسیون  از  موادی  اساس  بر  رسید.  عضو 
زیستی  فناوری  روش های  خطر  بی  و  سالم  کاربری 
)بیوتکنولوژی( به نحوی که این روش ها و یا فرآیند آن ها 
تأثیر زیانباری برمحیط زیست نداشته باشد، مورد تاکید قرار 

گرفته و از تعهدات کشورهای عضو شمرده شد.
دولت جمهوری اسالمی ایران در تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۰ 
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را امضا نمود و این پروتکل 
اسالمی  شورای  مجلس  توسط   ۱۳۸۲ مرداد   ۲۹ تاریخ  در 
زیستی  ایمنی  قانون  آن  دنبال  به  رسید.  تصویب  به  ایران 
جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره 
مرداد   ۲۱ تاریخ  در  و  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس  در 

۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  قانون  این  اساس  بر 
هرگونه  مجوز  لغو  و  تمدید  صدور،  مسئولیت  پزشکی 
 فعالیت در چارچوب ماده ۲ قانون در خصوص موجودات زنده 
تغییر شکل یافته مرتبط با مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، مواد 
پزشکی و عوامل بیماری زای انسانی را برعهده دارد. همچنین 
مطابق بند ب ماده ۴ قانون ایمنی زیستی، مسئولیت بررسی 
ارزیابی و مدیریت مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر 
شکل یافته در حیطه سالمت انسان و ایمنی غذایی برمبنای 
مستندات  و  متقاضی  سوی  از  شده  ارائه  علمی  مستندات 
علمی معتبر موجود برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
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پزشکی است.
نحوه کنترل سازمان محترم غذا و دارو نیز بسیار سختگیرانه 
می باشد، ضمن   )EFSA( اروپا  اتحادیه  قوانین  با  همسو  و 

اینکه ما محصولی تراریخته در کشور تولید نمی کنیم.
نکته ای که بسیار مهم و حائز اهمیت است این است که 
تراریخته نوعی تکنولوژی و علم است و موافقان و مخالفانی 
تخصصی  و  علمی  محیط های  در  باید  بحث  این  اما  دارد. 
مهندسی  علیه  ای  رسانه  فضاسازی های  و  شود  مطرح 
 ژنتیک و علم بیوتکنولوژی صحیح نبوده و نباید امنیت روانی 
جامعه به هم بخورد. یکی می گوید تراریخته خوب است و 
را  آگاهی بخشی، جامعه  بدون  و  است  بد  دیگری می گوید 

دچار رعب و وحشت می کنند.
تراریخته دستاورد بشری است و دارای نقاط قوت و ضعف 

می باشد و نگرش خوب و یا بد در مورد آن صحیح نیست.
این  کشور  در  شده  تولید  نباتی  روغن های  با  ارتباط  در 
از  مهمی  بخش  اوالً،  که  دارد  وجود  کامل  بطور  اطمینان 
پالم  آفتابگردان،  از جمله  در کشور،  تولید شده  روغن های 
)که در فرموالسیون بسیاری از محصوالت تولیدی استفاده 
حاصل  روغن سویای  از  بخشی  و  کنجد  کلزا،  شود(،  می 
غیرتراریخته  کشور  در  شده  کشت  سویای  روغنی  دانه  از 
هستند. ثانیا، روغن های سویای تراریخته وارداتی نیز کامال 
با دریافت مجوزهای  زیر نظر سازمان محترم غذا و دارو و 
مربوطه وارد و در صنعت روغن نباتی کشور تصفیه و استفاده 

می شوند.
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در مورد روغن های خوراکی 
و  علمی  جوامع  اصلی  نگرانی  که  است  این  شده   تصفیه 
و  ژنتیکی  شده  دستورزی  محصوالت  مورد  در  علمی  غیر 
محصوالت  در  جدید  پروتئین  ایجاد  تراریخته ها،  همان  یا 
وجود  آن  طبیعی  نوع  در  آن  از  پیش  که  است  تراریخته 
نداشته است، اما در مورد روغن ها این پروتئین نوترکیب یا 

نوظهور وجود ندارد!

نگرانی از وجود DNA های نوظهور و نوترکیب در محصوالت 
انسان  این در سیستم گوارشی بدن  از  تراریخته که پیش 
و یا موجودات دیگر تعریف نشده است، در مورد روغن های 
منتفی  هستند،  شده  تصفیه  عموما  که  بازار  در  موجود 
است. چراکه فاقد این نوع DNA می باشند. ضمناً در اکثر 
تولید  تراریخته  دانه  و  بذر  از منشاء  روغن های گیاهی که 
شده اند، هدف ایجاد مقاومت گیاه در برابر علف کش و یا 
آفات بوده است و نه دستکاری در پروفایل اسیدهای چرب. 
پس این تغییر ژنتیکی در مرحله رشد و نمو گیاه زنده تاثیر 
داشته و پس از آن در مرحله استحصال روغن بی تأثیر است. 
بهینه سازی  منظور  به  گیاه  ژنتیکی  تغییر  اگر هدف  حتی 
اسید  خود  که  آنجایی  از  باشد ،  چرب  اسیدهای  پروفایل 
بدن  با  این  از  پیش  تراریخته  محصول  در  موجود  چرب 
انسان سازگاری پیدا کرده است، جای هیچ گونه نگرانی از 

این بابت هم وجود ندارد.
نکته بعدی اینکه در مورد روغن های تولید شده در داخل 
در  ردیابی  قابلیت  تراریختگی  عوامل  از  یک  هیچ  کشور، 
میزان  که  است  معنی  بدین  این  و  ندارد  را  آزمایشگاه 
روش  حتی  که  است  ناچیز  حدی  به   )DNA( نوکلئیک 

فوق حساس PCR هم قادر به شناسایی آن نیست.
دادن  گذاری،  برچسب  از  هدف  که  است  توضیح  به  الزم 
حق انتخاب به مصرف کننده و ارائه این اطالعات است که 
از فناوری زیستی کامال سازگار  با استفاده  این محصوالت 
نه  برای سالمتی مضر نیستند.  با طبیعت تولید شده اند و 
القا شود که مصرف این محصوالت  اینکه به مصرف کننده 
برای سالمتی او مضر است. قطعا در این زمینه فرهنگ سازی 

صحیح و درست ضروری می باشد.
کلیه  رساند  می  ایران  شریف  مردم  استحضار  به  پایان  در 
روغن های نباتی اعم از تراریخته و غیرتراریخته دارای نشان 
استاندارد و سازمان غذا و دارو بوده و مردم عزیز می توانند 

با آسودگی خاطر از همه آنها استفاده نمایند.
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کشت دانه روغنی کلزا در مازندران امسال نه تنها با تعهد ۴۰ هزار هکتاری 
فاصله بسیاری دارد، بلکه حدود ۱۲ هزار هکتار از سطح زیر کشت این 

محصول به نسبت سال قبل کمتر شده است.
جاری  زراعی  سال  در  کلزا  روغنی  دانه  هکتاری کشت  هزار  تعهد ۴۰ 
مازندران برابر با سطح زیر کشت ۱۴ سال پیش یعنی سال ۸۴ بود، اما 
طبق اعالم جهاد کشاورزی استان، امسال فقط ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از 

زمین های استان زیر کشت کلزا رفته است.
استان مازندران ۴۶۰ هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی دارد که بعد 
از برداشت برنج و گندم بخشی از آنها زیر کشت کلزا می رود. در طرح 
گسترش کشت کلزا مقرر شده بود تا عالوه بر کشت کلزا در زمین های 
خشکه زاری، در سال زراعی جاری ۲۰ هزار هکتار از زمین های شالیزاری 

حوزه آبریز هراز نیز زیر کشت این محصول برود.
امید در قالب های مختلف مانند اعالم  بسته های حمایتی دولت تدبیر و 
به موقع خرید، قیمت مناسب و پرداخت سریع، پرداخت تسهیالت بالعوض، 
تامین کود شیمیایی و سموم و تامین صد درصدی انواع بذر اصالح شده کلزا 
سبب شد تا کشت دانه روغنی کلزا هر سال با افزایش سطح کشت نسبت 
به سال پیش در مازندران رونق بگیرد به طوری که از چهار هزار هکتار سال 
۹۳ به ۲۵ هزار هکتار در سال زراعی گذشته افزایش یافت بود، اما امسال به 

یکباره تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
کشت کلزا در مازندران به طور معمول از نیمه دوم شهریور در مناطق 
میان بند و ارتفاعات آغازمی شود و در زمین های شالیزاری جلگه ای نیز 
از پنج مهر تا پانزدهم آبان است. بررسی ها نشان می دهد که شالیکاران 
حوزه آبریز هراز اصال به کشت دانه روغنی کلزا استقبال نشان نداده اند و 
حتی برخی از کشاورزان شرق استان هم که پیش از این استقبال خوبی 

به کشت کلزا داشتند، امسال کشت گندم را ترجیح دادند.
هکتار  هزار   ۲۵ از  قبل  سال  مازندران  کشاورزی  جهاد  آمار  بر  بنا 
کلزاکاری حدود ۶ هزار هکتار آن در زمین های شالیزاری کشت شده 
برنامه های  از  شالیزاری  زمین های  در  کلزا  و طرح گسترش کشت  بود 
وزارت  برنامه،  این  با  همسو  بود.  کشاورزی  جهاد  وزارت  امسال  جدی 
هکتار  هزار   ۲۰ در  کلزا  روغنی  دانه  دوم  کشاورزی طرح کشت  جهاد 
بین  همکاری  نامه  تفاهم  قالب  در  را  مازندران  شالیزاری  زمین های  از 
نیاز  مورد  روغن  تولید  با هدف  مازندران  و جهاد کشاورزی  استانداری 

کشور نهایی کرده بود.

کشت گندم به جای کلزا 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، یکی 
از دالیل اصلی کاهش کشت دانه روغنی کلزا را افزایش سطح زیر کشت 
 گندم در شرق استان دانست و گفت: اگرچه حدود ۱۲هزار هکتار از سطح 

زیر کشت کلزا کم شده است اما ۱۰ هزار هکتار کشت گندم افزایش یافته است.
با اظهار این که سطح زیر کشت گندم امسال از  عزیز اهلل شهیدی فر 
۵۱ هزار هکتار سال قبل به ۶۰ هزار هکتار افزایش یافته است، افزود: سال 

قبل این سطح از زیرکشت گندم افزایش یافته، کلزا کاری بوده است.
وی جا به جایی کشت کلزا و گندم در اراضی شرق مازندران را امری 
طبیعی دانست و توضیح داد: کشاورزان این مناطق برای تنوع دادن به 

زراعت زمین این کار را می کنند.
تعهد  نشدن  محقق  مورد  در  مازندران  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
و  هوایی  و  آب  شرایط  گفت:  شالیزاری  زمین های  در  در  کلزا  کشت 
سال   ۱۰ حدود  خالف  بر  امسال  که  فراوانی  و  مناسب  بارندگی های 
زمین های  در  کلزا  کشت  برای  شرایط  تا  شد  سبب  داشتیم،  گذشته 
عنوان  به  کشاورز  حال  هر  به  افزود:  وی  نباشد.  مناسب  شالیزاری 
و صد  است  نوع محصول  انتخاب  برای  نهایی  گیر  تصمیم  تولیدکننده 
البته کشاورز همه شرایط را بر اساس تجربه لحاظ می کند، اما وزارت 
توسعه  برای  را  خود  حمایت های  امید  و  تدبیر  دولت  کشاورزی  جهاد 

کشت کلزا امسال بیشتر نیز کرده بود.
شهیدی فر تصریح کرد: عملکرد دولت در اعالم به موقع خرید، قیمت 
مناسب و پرداخت سریع و عملی کردن بسته های حمایتی سبب شد تا 
سطح زیر کشت از چهار هزار هکتار سال ۹۳ به ۲۵ هزار هکتار در سال 

قبل افزایش یابد.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست های تشویقی به ویژه تامین ۲۵۰ تن 
بذر، کود شیمیایی و سموم مورد نیاز و استقبال شالیکاران، برنامه ریزی 
برای کشت کلزا در سال جاری ۵۰ هزار هکتار بوده است، اما شالیکاران 

در حوزه آبریز هراز اصال به کشت کلزا استقبال نشان ندادند.

بارندگی مناسب و سیالب بهاری 
وی یکی دیگر از دالیل محقق نشدن توسعه کشت کلزا در زمین های 
شالیزاری را سیالب اوایل سال جاری دانست و گفت: به دلیل تخریب 
از کشت کلزا دست  سردهنه ها و عدم کنترل و مدیریت آب، شالیکار 
کشیده اند. رئیس جهاد کشاورزی مازندران وضعیت رویش و گلدهی کلزا 
در استان مازندران را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: پیش بینی می 

شود تولید مناسبی داشته باشیم.
این مسئول کشاورزی مازندران به افزایش سطح کشت علوفه، سویا و 
سبزیجات در زمین های شالیزاری اشاره کرد و اظهار داشت: این نوسان 
سطح زیر کشت، دلیل بر استفاده نکردن از ظرفیت تولیدات کشاورزی 
داشته  وجود  همواره  مازندران  در  کشت  نوع  جابجایی  چراکه  نیست، 
به عنوان یک محصول  تولید دانه روغنی  به اهمیت  با توجه  اما  است، 

استراتژیک، سطح توقع دولتمردان را از کشاورزان باال برده است.

 عقب نشینی کشاورزان مازندران
 از برنامه کشت کلزا
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روغن خام،  روغنی،  دانه های  واردات  ضرایب  کشاورزی  جهاد  وزارت 
را  داخلی  دانه های  خرید  مقابل  در  سویا  کنجاله  و  پالم   روغن 

اعالم کرد.
مهدی کاظم نژاد سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب 
یزدان  به  ای  نامه  در  کشاورزی  جهاد  وزارت  کشاورزی  کارهای  و 
سیف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت: 
احتراما پیرو نامه شماره۹۸/۵۰۰/۷۲۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ و عطف 
هیات   ۱۳۹۹/۱/۹ مورخ   ۵۷۵۲۲ ۱۲۲۵/ت  شمار  نامه  تصویب  به 
وزیران و مستند به تصمیمات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۳کمیته تنظیم بازار 

و در اجرای بندهای ۹ و۴ یادداشت های فرعی فصول ۱۲ و ۱۵ کتاب 
مقررات صادرات و واردات، مقدار مجاز واردات دانه روغنی، روغن خام 
و روغن پالم برای برخورداری از تخفیف تعرفه ای مندرج در بندهای 
مذکور به شرح جدول زیر جهت ابالغ و اجرای سیاست مذکور در 

سال ۱۳۹۹ ایفاد می شود.
که  است  ذکر  شایان  نمایید.  صادر  اقدام  دستور  است  خواهشمند 
با سال های قبل و تغییر  تفاوت زیان خرید سال جاری  به  با توجه 
ضرایب، امکان تسری ضرایب سال جاری به خریدهای سال های قبل 

وجود ندارد.

مدیر کل دفتر توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 
۱۵۰هزار تن برنج، روغن و شکر برای تنظیم بازار ماه رمضان در 

فروشگاه ها و مراکز توزیع منتخب توزیع می شود.
بازرگانی  شرکت  فروش  و  توزیع  دفتر  کل  مدیر  براتعلی  حجت 
دولتی ایران اظهار کرد: این شرکت به عنوان یکی از شرکت های 
و  کند  می  فعالیت  کشور  راهبردی  ذخایر  تأمین  برای  مباشر 
براساس برنامه های ستاد تنظیم بازار، شکر، گندم و روغن را در 

بازار مصرف مدیریت می کند.
وی افزود: به طور معمول قبل از مناسبتهای مختلفی مانند ماه 
سوی  از  برنامه های  یابد  می  افزایش  بازار  در  تقاضا  که  رمضان 
رمضان  ماه  برای  که  شود  می  اعالم  ما  به  بازار  تنظیم  کارگروه 
این  توسط  اساسی  کاالی  تن  هزار   ۱۵۰ است  قرار  نیز  امسال 

شرکت توزیع شود.
مدیر کل دفتر توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه 
داد: بر این اساس قرار است برای تنظیم بازار این ایام ۵۰ هزار تن 
برنج، ۵۰ هزار تن روغن و ۵۰ هزار شکر، توسط شرکت بازرگانی 
دولتی ایران و ۲۵ هزار تن مرغ منجمد و ۱۵ هزار تن گوشت قرمز 
منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی 

توزیع شود.
فروردین   ۳۰ از  محصوالت  این  توزیع  عملیات  کرد:  تصریح  وی 
کشور  استان های  در سطح  رمضان  ماه  پایان  تا  جاری  سال  ماه 

بر اساس سهمه اختصاص یافته برای هر استان توزیع می شود.
فروشگاه های  در  محصوالت  این  است  قرار  داشت:  اظهار  وی 
شبکه های  بار،  تره  و  میوه  میادین  منتخب،  اصناف  زنجیره ای، 

تعاونی و دیگر شبکه های منتخب در استان های کشور توزیع شود.
شکر  قیمت  گفت:  محصوالت  این  قیمت  با  ارتباط  در  براتعلی 
کیلوگرمی  ۵۰ کیسه های  در  توزیع  مباشرین  به   تحویلی 
بندی  بسته  در  کننده  مصرف  به  تحویل  و  ریال   ۴۰۵۰۰ 

یک کیلوگرمی ۵۹۰۰۰ ریال است.
مباشر به  تحویل  برای  برنج  کیلوگرم  هر  نرخ  افزود:   وی 
هر  کننده  مصرف  برای  فروش  قیمت  حداکثر  و  ریال   ۷۲۰۰۰

کیلوگرم ۸۰۰۰۰ ریال است.
این مقام مسئول در پایان گفت: قیمت روغن نیز بر اساس نرخ های 
مصوب احجام خانوار و بر مبنای نرخ های اعالمی سازمان حمایت 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توزیع می شود.

توزیع گسترده کاالهای اساسی برای تنظیم بازار ماه رمضان

 اعالم ضرایب واردات دانه، روغن و کنجاله 
در مقابل خرید دانه داخلی 

مقدار مجاز واردات در مقابل خرید یک کیلو گرم دانه روغنی تولید داخل
۲۳مقدار واردات دانه روغنی )کیلوگرم( برخوردار از تخفیف حقوق ورودی
۶مقدار واردات روغن خام )کیلوگرم( برخوردار از تخفیف حقوق ورودی
۳/۵مقدار واردات روغن پالم )کیلوگرم( برخوردار از تخفیف حقوق ورودی

۱۴مقدار واردات کنجاله سویا )کیلوگرم( برخوردار از تخفیف حقوق ورودی
۱۱/۵مقدار واردات روغن خام آفتابگردان )کیلوگرم( برخوردار از تخفیف حقوق ورودی از مبدا کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا
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| مهدی معلی |
دکتری حقوق مالکیت فکری و عضو هیات مدیره انجمن علمی بیوتکنولوژی ایران

| زهرا حاجت پور |
کارشناس ارشد کشاورزی و مدیر روابط عمومی انجمن علمی ایمنی زیستی ایران

زیست فناوری، مهندسی ژنتیک و تولید گیاهان تراریخته از مهم ترین 
دستاوردهای بشر برای تامین امنیت غذایی با رویکرد توسعه پایدار 
است. تولید محصوالت مقاوم به تنش های زیستی و غیر زیستی به 
ویژه آفت، متحمل به کم آبی و محصوالتی با ارزش تغذیه ای بیشتر 
است  بوده  همراه  عملکرد  افزایش  با  ضایعات  کاهش  واسطه  به  که 
و  اهداف  مهمترین  از  زیست  محیط  دوست دار  کشت  روش های  و 
تراریخته  تولید محصوالت  و  ژنتیک  مهندسی  فناوری  دستاوردهای 

بوده است.
دالری  میلیارد  چندین  بازار  به  توجه  با  و  شد  گفته  آنچه  وجود  با 
جریان های  برخی  می رسد  نظر  به  کشور  در  غذایی  مواد  واردات 
اقتصادی توانسته اند در ۱۵ سال گذشته با موفقیت کشور را از این 
فناوری و تولید داخلی محصوالت تراریخته محروم کرده و راه واردات 
بیشتر را بگشایند. این در حالی است که سند ملی زیست فناوری و 
راهبردهای اجرایی آن مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و قانون 
ملی ایمنی زیستی و سیاست های اجرایی آن تولید این محصوالت را 
تکلیف کرده اند. همچنین مراجع ملی و بین المللی مرتبط با سالمت از 
جمله سازمان جهانی بهداشت، سازمان فائو و مراجع متولی بهداشت 
و سالمت همه کشورها از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و... بر سالمت 
و ایمنی این محصوالت تأکید و اقدام به صدور صدها مجوز تولید و 

مصرف کرده اند. 
یکی از شایعاتی که در جلوگیری از بهره مندی کشور از این فناوری 
مؤثر بوده است، ممنوعیت این محصوالت در برخی کشورها است. به 
طور خاص فهرستی از ۳۷ کشور در برخی محافل و سایت ها منتشر 
تراریخته در آن ها ممنوع شده است.  ادعا شده محصوالت  شده که 
این امر موجب شد به بررسی رویکرد جهانی و کشورها به محصوالت 
تراریخته بپردازیم. برای مطالعه رویکرد جهانی به محصوالت تراریخته 
می توان منابعی همچون گزارش های سازمان های بین المللی، قوانین 
کشورهای ادعا شده و همچنین رویه عملی آنها در مصرف محصوالت 

تراریخته مورد توجه قرار گرفته است. 

آخرین وضعیت محصوالت تراریخته در جهان
طبق آخرین آمار که توسط سرویس بین المللی دستیابی و استفاده 
گذشته  سال   ۲۳ طی  است  شده  منتشر  کشاورزی  بیوتکنولوژی  از 
با  تراریخته  محصوالت  کشت  زیر  سطح  تاکنون   ۱۹۹۶ سال  از 

یافته  افزایش  برابر   ۱۱۳ هکتار،  میلیارد   ۲.۵ تجمعی  مساحت 
هکتار  میلیون   ۱۹۱.۷ به   ۱۹۹۶ سال  در  هکتار  میلیون   ۱.۷ از  و 
در  میالدی   ۲۰۱۸ سال  انتهای  تا  است.  رسیده   ۲۰۱۸ سال  در 
مجموع ۲۶ کشور، تولید کننده محصوالت تراریخته بوده اند و اغلب 
آمار  هستند.  محصوالت  این  کننده  مصرف  نیز  جهان  کشورهای 
 واردات کشورها از کشورهای تولید کننده این محصوالت در پایگاه
 The Observatory of Economic Complexity )oec.world( 

قابل مشاهده است.
اگرچه بیش از ده محصول تراریخته تا کنون تجاری شده است چهار 
محصول استراتژیک سویا، ذرت، پنبه و کلزا بیشترین سطح زیر کشت 
محصوالت تراریخته را در ۲۶ کشور تولید کننده این نوع محصوالت 
هکتار میلیون   ۹۵.۹ با  تراریخته  سویای  دادند.  اختصاص  خود   به 

۵۰ درصد سطح زیر کشت محصوالت تراریخته را به خود اختصاص 
داد. ذرت با ۵۸.۹ میلیون هکتار، پنبه با ۲۴.۹ میلیون هکتار و کلزا 
با ۱۰.۱ میلیون هکتار سطح زیر کشت تراریخته در رتبه های بعدی 

قرار داشتند. 
بر اساس آمار سرویس بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی 
زیر  سطح  درصد   ۸۰ سویا،  کشت  زیر  سطح  درصد   ۷۷ کشاورزی 
کشت پنبه، ۳۲ درصد سطح زیر کشت ذرت و ۳۰ درصد سطح زیر 
این  تراریخته  ارقام  به   ۲۰۱۸ سال  در  جهان  سطح  در  کلزا  کشت 

محصوالت اختصاص داشته است )نمودار ۱(.
نمودار۱. درصد پذیرش جهانی چهار محصول تراریخته اصلی 

)میلیون هکتار/میلیون ایکر( در سال ۲۰۱۷

 ایاالت متحده آمریکا رتبه اول کشت محصوالت تراریخته در سال 
۲۰۱۸ را به خود اختصاص داد و ۷۵ میلیون هکتار را زیر کشت این 
محصوالت برد و پس از آن برزیل با ۵۱.۳ میلیون هکتار، آرژانتین 
با هند  و  هکتار  میلیون   ۱۲.۷ با  کانادا  هکتار،  میلیون   ۲۳.۹  با 

 رویکرد جهانی به تولید و مصرف 
محصوالت تراریخته از افسانه تا واقعیت

 بررسی ادعای ممنوعیت محصوالت تراریخته در 38 کشور جهان در خصوص تولید، واردات و مصرف
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در ژاپن و استرالیا طبق قانون، الزامی به 
برچسب گذاری روغن استحصال شده از 
محصوالت تراریخته وجود ندارد چرا که 

محصول نهایی روغن فاقد پروتئین حاصل از 
اصالح ژنتیک است

 ۱۱.۶ میلیون هکتار در رتبه های دوم تا پنجم قرار داشتند )جدول ۱(.
التین، آمریکای  در   ۲۰۱۸ سال  در  تراریخته  کشت  زیر   سطح 
و در  میلیون هکتار  اقیانوسیه ۱۹.۱۳  و  میلیون هکتار؛ آسیا   ۷۹.۴
آفریقا ۲.۷ میلیون هکتار بود. کمیسیون اروپا و مرجع غذا و داروی 
این اتحادیه مجوزهای متعدد برای تولید و مصرف این محصوالت در 
سراسر اتحادیه صادر کرده اند و بر اساس همین مجوزها تاکنون دو 
کشور عضو یعنی اسپانیا و پرتغال، به کشت ذرت تراریخته مقاوم به 

آفات پرداخته اند.

 جدول ۱. سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در سال ۲۰۱۸ 
در کشورهای مختلف )میلیون هکتار(**

مساحتکشوررتبه
محصوالت تراریخته)میلیون هکتار(

ایاالت متحده ۱
۷۵آمریکا*

ذرت، سویا، پنبه، کلزا، 
چغندرقند، یونجه، کدو، خربزه 

درختی، سیب و سیب زمینی
سویا، ذرت، پنبه، نیشکر۵۱.۳برزیل*۲
سویا، ذرت، پنبه۲۹.۳آرژانتین*۳

کلزا، ذرت، سویا، چغندرقند، ۱۲.۷کانادا*۴
سیب و یونجه

پنبه۱۱.۶هندوستان*۵
سویا، ذرت، پنبه۳.۸پاراگوئه*۶
پنبه و خربزه درختی۲.۹چین*۷
پنبه۲.۸پاکستان*۸
سویا، ذرت، پنبه۲.۷آفریقای جنوبی*۹
سویا، ذرت۱.۳اوروگوئه*۱۰
سویا۱.۳بولیوی*۱۱
پنبه و کلزا۰.۸استرالیا*۱۲
ذرت۰.۶فیلیپین*۱۳
پنبه۰.۳میانمار*۱۴
پنبه۰.۲سودان*۱۵
پنبه۰.۲مکزیک*۱۶
ذرت۰.۱اسپانیا*۱۷
پنبه و ذرت۰.۱<کلمبیا*۱۸
ذرت۰.۱<ویتنام۱۹
ذرت۰.۱<هندوراس۲۰
ذرت، سویا، کلزا۰.۱<شیلی۲۱
ذرت۰.۱<پرتغال۲۲
بادمجان۰.۱<بنگالدش۲۳
پنبه و سویا۰.۱<کاستاریکا۲۴
نیشکر۰.۱<اندونزی۲۵
پنبه۰.۱<اسواتینی۲۶

۱۹۱.۷جمع

به  را  از ۵۰ هزار هکتار  تراریخته که بیش  بزرگ محصوالت  تولید کننده  *هجده 
روند  صدهزار  نزدیکترین  به   ** داده اند.  اختصاص  تراریخته  محصول  کشت  زیر 

شده است.

آخرین وضعیت رخدادهای محصوالت تراریخته دارای مجوز 
برای مصارف انسانی، خوراک دام و کشت

از سال ۱۹۹۶ تا انتهای سال ۲۰۱۸، ۲۰۶۳ مورد مجوز برای مصارف 
غذای انسان، به صورت مستقیم یا فراوری شده؛ ۱۴۶۱ مورد برای 
برای  مورد  و ۸۲۵  فراوری شده  یا  به صورت مستقیم  دام،  خوراک 

متحده  ایاالت  است.  در سطح جهان صادر شده  رهاسازی  و  کشت 
آن  از  پس  و  کرده  صادر  را  تراریخته  رخدادهای  تعداد  بیشترین 
مکزیک، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، تایوان، استرالیا، زالندنو، فیلیپین، 
اتحادیه اروپا، کلمبیا و برزیل قرار دارند. بیشترین تعداد مجوز برای 
ذرت صادر شده است )۱۳۷ مورد در ۳۵ کشور( و پس از آن پنبه 
)۶۳ رخداد در ۲۷ کشور(، سیب زمینی )۴۹ رخداد در ۱۳ کشور(، 
در ۱۵ کشور(  رخداد   ۳۷( کلزا  و  در ۳۱ کشور(  رخداد   ۳۸( سویا 

رتبه های بعد را دارند.

 جدول ۲. ده کشور برتر اعطا کننده مجوز محصوالت تراریخته
 برای مصارف خوراک انسان، دام و رهاسازی و کشت

کشوررتبه
تعداد مجوزهای صادر شده

جمع
غذای انسانخوراک دامکاشت

ایاالت متحده ۱
۱۷۴۱۸۰۱۹۲۵۴۴آمریکا**

۱۳۰۱۷۷۱۸۵۴۹۲ژاپن*۲

۱۴۴۱۳۸۱۴۷۴۲۹کانادا۳

۰۱۴۸۱۵۶۳۰۴کره جنوبی۴

۸۵۸۹۸۹۲۶۳اتحادیه اروپایی۵

۱۵۲۹۱۸۸۲۳۲برزیل۶

۷۴۶۸۷۶۲۱۸مکزیک۷

۱۳۱۰۲۱۰۳۲۱۸فیلیپین۸

۳۱۰۰۹۹۲۰۲آرژانتین۹

۳۹۱۹۱۱۸۱۷۶استرالیا۱۰

۱۴۸۴۱۱۷۱۲۱۲۷۱سایر۱۱

۸۲۵۱۴۶۱۲۰۶۳۴۳۴۹جمع۱۲

وضعیت قانونی محصوالت تراریخته در جهان
محصوالت  مصرف  و  تولید  وضعیت  از  مختصری  شد  گفته  آنچه 
تراریخته در سطح جهان از آغاز تولید تجاری تا پایان سال ۲۰۱۸ بود. 
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با وجود آمار شفاف مبنی بر گستردگی استفاده از محصوالت تراریخته 
در سطح جهان، ممنوعیت محصوالت تراریخته در برخی از کشورها 
و  خاص  رسانه  چند  در  ویژه  به  گسترده  طور  به  که  است  ادعایی 
شبکه های اجتماعی مطرح شده است. بررسی قوانین و مقررات مربوط 
و عملکرد  تراریخته در هر کشور  و محصوالت  ژنتیک  به مهندسی 
کشورها در واردات و مصرف محصوالت تراریخته از کشورهای تولید 
کننده این محصوالت، دو روش برای روشن شدن وضعیت محصوالت 
تراریخته درکشورها است. به همین منظور مقررات تولید و مصرف 

تراریخته ها در کشورهای شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.
»ممنوعیت  شایعه  می دهد  نشان  کشورها  این  قوانین  به  مراجعه 
محصوالت تراریخته در بسیاری از کشورها« صحت ندارد. ارزش ارزی 
واردات برخی محصوالت تراریخته اصلی شامل ذرت، سویا و فراورده 
به  تراریخته  محصوالت  کننده  تولید  کشورهای  مهمترین  از  آن 
برخی از این کشور ها گزارش شده است. منبع این گزارش رصدخانه 
پیچیدگی اقتصادی است که توسط گروه ماکرو کانِکِشنز در دانشگاه 

MIT توسعه یافته  است.۱

 جدول ۳- فهرست کشورهایی که ادعا شده محصوالت تراریخته
 در آن ها ممنوع است

استرالیا
دالر، میلیون   ۲۷۸ ارزش  به  ترتیب  به   ،۲۰۱۷ سال  در   استرالیا 
۵.۲ میلیون دالر و ۶۹۳ هزار دالر کنجاله سویا از برزیل، آرژانتین و 
ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است. در همین سال ارزش واردات 

ذرت استرالیا از آرژانتین ۲۵۳ هزار دالر بود.

در  زیست  و کنشگران محیط  گذاری  قانون  مراجع  رویکرد  بررسی 
استرالیا نشان می دهد این کشور به عنوان یکی از اولین کشورهای 
تولید کننده محصوالت تراریخته جهت گیری های مثبتی را نسبت 
از  کاملی  فهرست  می دهد.  نشان  فناوری  این  از  برداری  بهره  به 
دفتر  سایت  وب  در  استرالیا  در  رهاسازی  مجوز  دارای  محصوالت 
نظارت بر فناوری ژنتیک وزارت بهداشت استرالیا در دسترس است. 
و  پنبه  کشت  به  کشور  این  اراضی  از  هکتار  هزار   ۸۰۰ اکنون  هم 

کلزای تراریخته اختصاص دارد.
از  شده  استحصال  روغن  گذاری  برچسب  به  الزامی  استرالیا  در 
محصوالت تراریخته وجود ندارد چرا که محصول نهایی روغن فاقد 
 ۱)۵()۲( ماده  اساس  بر  و  است  ژنتیک  اصالح  از  حاصل  پروتئین 
تراریخته،  محصوالت  بر  نظارت  درباره  غذایی  استانداردهای  قانون 
در  ژاپن  مانند  استرالیا  در  تراریخته  محصوالت  گذاری  برچسب 
مواردی الزامی است که ژن جدید یا پروتئین جدید حاصل از اصالح 
ژنتیک در محصول نهایی به مقدار بیش از یک درصد، وجود داشته 
باشد یا محتویات تغذیه ای یک محصول غذایی تغییر قابل توجهی 

کرده باشد. ۲

ژاپن
غذایی  محصوالت  )سرانه(  واردکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی  ژاپن 
محصوالت  تولیدکنندگان  از  و  دام  و  انسان  مصرف  برای  تراریخته 
و ذرت  تن  میلیون   ۱۵ ساالنه  کشور  این  است.   تراریخته 
که  می کند  وارد  کلزا  تن  میلیون   ۲.۴ و  سویا  دانه  میلیون تن   ۳.۲
تأمین  منشأ  امریکایی  تراریخته  ذرت  است.  تراریخته  نوع  از  غالبا 
۶۹.۳ درصد از واردات ذرت مصرفی مردم ژاپن است و ۲۹.۵ درصد 
نیز از برزیل وارد می شود که دومین تولید کننده بزرگ محصوالت 
تراریخته در جهان است. حدود ۵ میلیون تن از ذرت وارداتی به ژاپن 
این کشور  انسانی اختصاص دارد. نظام حقوقی و قوانین  به مصرف 
علمی  مستندات  بر  مبتنی  تراریخته  محصوالت  مجوز  صدور  برای 
است. تا کنون صدها مجوز برای کشت و مصرف محصوالت تراریخته 

در ژاپن صادر شده است.۳
از  مجوز  اخذ  مستلزم  ژاپن  در  تراریخته  محصوالت  تجاری سازی 
مراجع مربوطه است. وزارت بهداشت، کار و رفاه، )MHLW( وزارت 
زیست  محیط  وزارت   ،)MAFF( شیالت  و  جنگلداری  کشاورزی، 
 )MEXT( وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری ،)MOE(
غذا  ایمنی  کمیسیون  هستند.  امر  این  با  مرتبط  چهارگانه  مراجع 
)FSC( به عنوان نهادی مستقل زیر نظر دفتر کابینه مسئول انجام 
ارزیابی های مربوط به وزارت بهداشت، کار و رفاه و وزارت کشاورزی، 
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از سال 1996 تا انتهای سال 2018، 2063 
مورد مجوز برای مصارف غذای انسان، 

به صورت مستقیم یا فراوری شده؛ 1461 
مورد برای خوراک دام، به صورت مستقیم 
یا فراوری شده و 825 مورد برای کشت و 
رهاسازی در سطح جهان صادر شده است. 
ایاالت متحده بیشترین تعداد رخدادهای 

تراریخته را صادر کرده و پس از آن 
مکزیک، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، تایوان، 
استرالیا، زالندنو، فیلیپین، اتحادیه اروپا، 

کلمبیا و برزیل قرار دارند

جنگلداری و شیالت است.
ارزیابی سالمت و ایمنی غذایی محصوالت تراریخته جدید در ژاپن در 
صالحیت وزارت بهداشت، کار و رفاه قرار دارد که استانداردهای آن در 
 )Food Sanitation Law( مقرراتی که به استناد قانون بهداشت غذا

تدوین شده اند تبیین شده است. 
گذاری  برچسب  به  الزامی  قانون،  طبق  استرالیا  مانند  نیز  ژاپن  در 
که  چرا  ندارد  وجود  تراریخته  محصوالت  از  شده  استحصال  روغن 

محصول نهایی روغن فاقد پروتئین حاصل از اصالح ژنتیک است.

اتحادیه اروپا
ملی  تولید  خبر  اعالم  با  که  واقع  خالف  مطالب  از  یکی 
شد،  دنبال  رسانه ها  برخی  در   ۱۳۹۴ سال  از  محصوالت تراریخته 
است.  اروپایی  کشورهای  در  محصوالت  این  مصرف  ممنوعیت 
اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۰ دارای قانون صدور مجوز تولید و مصرف 
 ۱۹۹۲ سال  در  تراریخته  محصول  اولین  است.۴  محصوالت تراریخته 
به استناد این قانون در اروپا مجوز تولید و مصرف دریافت کرد که 
اولین  مجوز  بود.  کاذب(  )هاری  اوژسکی  بیماری  واکسن  به  مربوط 
قانون  این  استناد  به   ۱۹۹۴ سال  در  نیز  تراریخته  زراعی  محصول 
برای تنباکوی مقاوم به بروموکسینیل صادر شد. دستورالعمل صدور 
مجوز محصوالت تراریخته در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۱،۵ با قانون 
از  و  اجرایی شد  سال ۲۰۰۴  در  قانون  این  شد.  جایگزین  جدیدی 

آن زمان تا کنون به طور مستمر، مجوز کشت و مصرف محصوالت 
رخداد  از صد  بیش  برای  قانون ۲۰۰۱  اساس  بر  اروپا  در  تراریخته 
و  تعداد محصوالت دارای مجوز کشت  و  تراریخته صادر شده است 

مصرف بر اساس این قانون، درحال افزایش بوده است.۶
کمیسیون اروپا در هفتم فوریه ۲۰۰۶ در پاسخ به شبهه ممنوعیت 
اجماع  اعالم کرد: »دانشمندان  بیانیه ای  با صدور  اروپا  در  تراریخته 
ایمنی آنها  ناسالم نیستند و  دارند که محصوالت تراریخته فی نفسه 
وارداتی  بیشتر سویای  ارزیابی می شود...  موردی  به صورت  اروپا  در 
اتحادیه اروپا تراریخته است... بنابراین این ادعا که مجوز محصوالت 

تراریخته در اروپا معلق شده است صحیح نیست...«. ۷
که  گزارش جامع ۲۶۸ صفحه ای  در یک  اروپا همچنین  کمیسیون 
پروژه   ۱۳۰ »نتیجه   است:  کرده  تأکید  شد  منتشر   ۲۰۱۰ سال  در 
نشان می دهد  تحقیق مستقل در طول ۲۵ سال  و ۵۰۰  تحقیقاتی 
با  احتمالی  آسیب های  لحاظ  به  تفاوتی  هیچ  تراریخته  محصوالت 

محصوالت دیگر ندارند... شبهات وارد شده مبنای علمی ندارند.«۸.
محصوالت زیادی نیز در حال دریافت مجوز کشت و مصرف هستند. 
فهرست محصوالت تراریخته ای که موفق به کسب مجوز از اتحادیه 
در  اروپایی  اتحادیه  کمیسیون  اینترنتی  پایگاه  در  اند  شده  اروپایی 

دسترس است.۹ 
تصمیم گیری  مرجع  تنها  اروپا  غذایی  ایمنی  مرجع   ۲۰۱۵ سال  تا 
و  مستند  گونه  هر  و  بود  غذایی  محصوالت  مصرف  و  کشت  درباره 
ادعای جدید درباره محصوالت تراریخته در کمیته های کارشناسی این 
سازمان مورد ارزیابی قرار می گرفت. تا آن زمان هیچ مستند علمی که 
مخاطره ای را درباره این محصوالت نشان دهد به مرجع ایمنی غذایی 
بر  اصالحیه ای  تصویب  با   ۲۰۱۵ سال  در  نشد.  ارائه  اروپا  اتحادیه 
دستورالعمل ۲۰۰۱، کشورهای اروپایی اجازه یافتند به دالیل مختلف 
اروپا راجع  ایمنی غذایی  از عمل به تصمیمات مرجع  نیز  غیر علمی 
به مجوز کشت محصوالت تراریخته ]و نه مصرف[ خودداری کنند و 
اتحادیه  مجوز  دارای  تراریخته  محصوالت  کشت  مجوز  صدور  برای 

اروپا در کشور خود تصمیم بگیرند.۱۰ 
از  صالح  مقامات  به  امکان  این   ،۲۰۱۵ مقرره  مقدمه   ۲۰ بند  در 
جدیدی  مالحظه  و  ادعا  اگر  که  است  شده  داده  عضو  کشورهای 
دارند  معین  تراریخته  محصول  درباره  علمی  و  مستند  صورت  به 
مطرح کنند: »با توجه به اهمیت مستندات علمی در تصمیم گیری 
گونه  هر  باید  نظر  مورد  صالح  مقام  تراریخته،  محصوالت  به  راجع 
اطالعات دریافتی درباره ریسک یا خطرات محصوالت تراریخته برای 
به  و  کند  تحلیل  و  گردآوری  را  زیست  محیط  یا  ]انسان[  سالمت 
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اطالع کارشناسان و عموم مردم برساند.« با وجود این هیچ یک از 
بتواند  که  علمی  مستندات  کنون  تا  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
خطراتی را برای محصوالت تراریخته اثبات کند به کمیسیون اروپا 

ارائه نکرده است.
برای  می توانند  کشورها  اروپا  اتحادیه  قوانین  مطابق  بنابراین 
اما  کنند؛  استناد  سیاسی  دالیل  به  کشت،  به  راجع  تصمیم گیری 
برای ممنوعیت مصرف باید به دالیل علمی استناد کنند. به همین 
اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  در  مصرف  ممنوعیت  کنون  تا  دلیل 
برای  همچنان  اروپا  اتحادیه  حال،  عین  در  است.  نشده  تصویب 
مصارف مختلف خود به واردات محصوالت تراریخته تولیدی آمریکا، 

مورد  در  و  است  متکی  اروگوئه  و  آرژانتین  برزیل، 
مصرف این نوع محصوالت مالحظه ای ندارد. اداره 
بین الملل وزارت کشاورزی امریکا نیز در گزارشی 

این حقیقت را تصریح کرده است: 
اروپا یک چارچوب سیاستگذاری  »در 

فشار  تحت  که  پیچیده  بسیار 
تنظیم  زیست فناوری  ضد  فعاالن 

شده است، تحقیق و توسعه و تولید را 
اروپا  اتحادیه  است...  داده  قرار  تأثیر  تحت 
ساالنه میلیون ها تن سویا و ذرت تراریخته 

را وارد می کند. آخرین تحوالت قانونی شامل 
کشورهای  به  که  است  دستورالعملی  تصویب 

عضو اجازه می دهد تولید را بدون دلیل علمی در 
قلمرو خود ممنوع کنند ...۱۱ اتحادیه اروپا تا دهه 
زیست فناوری  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در   ۱۹۹۰
ضد  فعاالن  فشار  تحت  اما  بود.  پیشرو  گیاهی 
زیست فناوری اعضای اتحادیه اروپا در جریان وضع 
چارچوب های پیچیده سیاست گذاری قرار گرفتند 
محصوالت  تجاری  تولید  و  توسعه  تحقیقات،  که 
زیست فناوری را با کندی مواجه کرده است و در 
متعددی  خصوصی  شرکت های  اخیر  سال های 
تولیدکنندگان  کرده اند...۱۲  ترک  را  اروپا  اتحادیه 
اتحادیه  سیاست  این  از  بارها  اروپا  در  دام  غذای 
به  امر  این  معتقدند  و  کرده اند  انتقاد  اروپایی 
افزایش قیمت غذای دام در اروپا و از دست دادن 
توان رقابت صنعت دام و طیور اروپا منجر می شود 
و در نهایت کاهش تولید و افزایش واردات گوشت و 
لبنیات مصرفی را در پی خواهد داشت...۱۳ این شرایط 
نامطمئنی در  به سرمایه گذاری  را  ژنتیک  مهندسی 

اروپا تبدیل کرده است... به عالوه بیشتر تحقیقات در 
دانشگاه ها و بخش عمومی به پژوهش های پایه محدود 

شده است؛ زیرا تأکیدی بر ارائه محصول و تولید که آخرین مرحله از 
تحقیق و توسعه است وجود ندارد. همچنین پرداخت هزینه های باالی 
پژوهشی  نهادهای  و  دانشگاه ها  اغلب  برای  اروپا  مجوز  صدور  نظام 

عمومی مقرون به صرفه نیست.«۱۴
فرانسه،  دانمارک،  قبرس،  کرواسی،  بلغارستان،  اتریش،  کشورهای 
آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوگزامبورگ، مالت، 
هستند؛  اروپایی  اتحادیه  عضو  بلژیک،  اسلوونی،  لهستان،  هلند، 
اتحادیه  از  انتقالی خروج  )UK( در حال حاضر در دوره  انگلستان 
اروپایی است و تا پایان این دوره قراردادهای موجود بین طرفین به 
تراریخته  تولید و واردات محصوالت  بنابراین  باقی است.  قوت خود 
در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و انگلستان بر اساس مجوزهای 
می گیرد؛  صورت  اروپایی  اتحادیه  سوی  از  صادره  مصرف  و  کشت 
دستورالعمل   ۲۳ و   ۲۲ ماده  موجب  به  شد  گفته  که  همانطور 
ای.سی/۲۰۰۱/۱۸ اتحادیه اروپایی )EC/۱۸/Directive۲۰۰۱( هر 
گونه مالحظه ای از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در رابطه 
با محصوالت تراریخته باید به صورت موردی و مستند به ادله معتبر 
علمی بیان شود و این کشورها نمی توانند بدون ارائه دلیل کشت یا 

مصرف محصوالت تراریخته را ممنوع کنند. 
از  سویا  دانه  دالر  میلیارد   ۱.۹۳ ارزش  به   ،۲۰۱۷ سال  در  اروپا 
ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است. این مقدار معادل ۸.۸ درصد 
قاره ها  سایر  به  آمریکا  متحده  ایاالت  از  سویا  دانه  صادرات  کل  از 
از  شده  صادر  سویای  کنجاله  ارزش  همچنین  است؛ 
ایاالت متحده آمریکا به قاره اروپا ۸۸.۴ میلیاد دالر، 
از  سویا  کنجاله  صادرات  کل  از  درصد   ۲.۷ معادل 
سایر  به  آمریکا  متحده  ایاالت 
قاره ها بوده است. در سال ۲۰۱۸ 
از  اروپا  واردات محصوالت غذایی 
متحده  ایاالت  و  برزیل  آرژانتین، 
عمدتاً تراریخته بوده است. در همین 
کنجاله  تن  میلیون   ۳۰ معادل  سال 
سویای تراریخته، ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن 
تا ۴.۵ میلیون تن کلزای  ذرت و ۲.۵ 
تراریخته وارد اتحادیه اروپا شده است. 
محصول  شش   ،۲۰۱۸ سال  آغاز  در 
اروپا  اتحادیه  به  ورود  مجوز  تراریخته 
دام  و  انسان  خوراک  مصارف  برای 
رخداد  چهار  جمله  از  کردند،  دریافت 
سویا، یک رخداد کلزا و یک رخداد ذرت 
از پایان سال دو رقم جدید  تراریخته. قبل 
رقم  سه  مجوز  و  کردند  دریافت  مجوز  ذرت 

ذرت و چغندرقند تراریخته نیز تمدید شد.

روسیه
کشور روسیه در سال ۲۰۱۷ به ارزش ۴۲۱ میلیون دالر، 
سویا  دالر  میلیون   ۱۴.۱ و  دالر  میلیون   ۳۲۴
به ترتیب از برزیل، پاراگوئه و کانادا وارد کرده 
است. روغن سویای وارد شده به روسیه از ایاالت 
هزار   ۲۷.۴  ،۲۰۱۷ سال  در  آمریکا  متحده 
به   ۲۰۱۷ سال  در  روسیه  همچنین  بود.  دالر 
ارزش ۶.۹۵ میلیون دالر کنجاله سویا از برزیل 
آمریکا،  متحده  ایاالت  سال  همین  در  کرد.  وارد 
 ۷۹۴ ارزش  به  ترتیب  به  برزیل  و  اسپانیا  آرژانتین، 

مطابق قوانین اتحادیه اروپا کشورها 
می توانند برای تصمیم گیری راجع به 

کشت، به دالیل سیاسی استناد کنند؛ اما 
برای ممنوعیت مصرف باید به دالیل 

علمی استناد کنند. به همین دلیل تا کنون 
ممنوعیت مصرف در کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا تصویب نشده است
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دانه  دالر  هزار   ۲۶۸ و  دالر  هزار   ۳۰۳ دالر،  هزار   ۴۶۶ دالر،  هزار 
ذرت به روسیه صادر کردند. ارزش بذر ذرت وارد شده از آرژانتین به 
روسیه در سال ۲۰۱۷ معادل ۸۵.۴ هزار دالر بود که ۳۸ درصد از 

کل بذر ذرت وارد شده به روسیه در این سال بود. 
ماده ۷ قانون شماره F۳-۸۶ فدرال روسیه راجع به تنظیم فعالیت های 
مهندسی ژنتیک مصوب ۱۹۹۶۱۵ که در سال ۲۰۱۰۱۶ و ۲۰۱۳۱۷ نیز 
این  ایمنی زیستی در  برخی مقررات  بیان  اصالح شده است، ضمن 
حوزه دولت را ملزم به تنظیم آیین نامه و اجرای این ماده کرده بود. 
بند ۹ ماده ۷ این قانون مقرر می کند: »ارگانیسم های مهندسی ژنتیک 
یا  آنها  از  منتج  و محصوالت  زیست  در محیط  رهاسازی  برای  شده 
وارد  روسیه  فدراسیون  به  که  محصوالتی  جمله  از  آنها،  بر  مشتمل 
می شود باید مطابق فرایندی که در آیین نامه مربوطه از سوی دولت 
در  که   ۸۳۹۱۸ نامه شماره  آیین  در  برسد.«  ثبت  به  تعیین می شود 
اجرای این ماده در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ از سوی دولت این کشور 
تصویب شد، جزئیات کامل فرایند صدور مجوز محصوالت تراریخته 

چه برای کشت و چه مصرف و واردات به تفصیل بیان شده است.
به  مربوط  مقررات  به  راجع   F۳-۸۶ شماره  قانون   ۱۱ ماده   ۱ بند 
فعالیت در حوزه مهندسی ژنتیک با اصالحیه ۲۰۱۱ مقرر می کند: 
مهندسی  تکنیک های  از  استفاده  با  که  خدمات(  )و  »محصوالتی 
از  الزامی مربوط به حفاظت  با شرایط  باید  ژنتیک به دست می آید 
محیط زیست، مواد دارویی، بهداشتی و اپیدمیولوژیک و دیگر شرایط 
الزامی که در قوانین فدراسیون روسیه مقرر شده اند مطابقت داشته 

باشد.« ۱۹
بند ۲ با اصالحیه آن در سال ۲۰۰۸۲۰ مقرر می کند: »برای محصوالتی 
که با استفاده از ارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده تولید می شود و 
تولید آنها مستلزم دریافت مجوز یا اعالم رعایت ]شرایط فنی[ است، 
فنی  فرایندهای  رعایت  اعالمیه  یا  فنی[  شرایط  ]با  مطابقت  مجوز 

مقرر در قوانین فدراسیون روسیه صادر می شود.«
از سال ۲۰۱۳ و پس از تصویب آیین نامه حمایتی مذکور فعالیت های 
و  مانند صلح سبز تشدید شد  برخی رسانه ها و جریان های مخالف 
پس از سه سال جنجال رسانه ای در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶ قانون اصالح 
برخی قوانین فدراسیون روسیه راجع به مهندسی ژنتیک۲۱ به تصویب 
دومای روسیه رسید. در این مصوبه دوما محدودیت هایی را در ماده ۲ 
و ۴ این قانون صرفا برای کشت بذر محصوالت تراریخته )و نه مصرف 

و واردات( مقرر کرده است.۲۲ 
محصول  یک  واردات  منع  یا  واردات  برای  مجوز  صدور  فرایند  در 
آثار آن بر سالمت و محیط زیست توجه می شود. بند  به  تراریخته 
۱۲ ماده ۷ قانون ۱۹۹۶ که طی مصوبه ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶ به این ماده 
اضافه شده است،۲۳ مقرر می کند: »دولت فدراسیون روسیه می تواند 
و  شده  ژنتیک  مهندسی  ارگانیسم  یک  سوء  آثار  اثبات  صورت  در 
محصوالت منتج از آن یا مشتمل بر آن، بر سالمت و محیط زیست، 
واردات آن به قصد رهاسازی در محیط زیست و محصوالت منتج از 

یا مشتمل بر آن را به قلمرو این کشور ممنوع سازد.«
 F۳-۱۴۹ ماده ۲ این قانون در اصالح ماده ۲۱ قانون فدرال شماره
مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷ راجع به کشت بذر۲۴ عبارت ذیل را به بند 
چهار ماده مذکور اضافه کرده است: »واردات بذرهایی که ژنوم آنها از 
طریق تکنیک های مهندسی ژنتیک اصالح شده است و دارای ماده 
فرایندهای طبیعی صورت  از طریق  آنها  انتقال  ژنتیکی هستند که 
نگرفته است برای کشت در فدراسیون روسیه ممنوع است مگر برای 

اهداف آزمایشی و تحقیقاتی.«
ماده ۴ قانون مذکور هم در اصالح بند ۱ ماده ۵۰ قانون فدرال شماره 
F۳-۷ مصوب ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲ راجع به حفاظت از محیط زیست۲۵ 

مقرر کرده: »تولید، به نژادگری و استفاده از گیاهان، حیوانات و دیگر 
ارگانیسم هایی که بومی یک سیستم اکولوژیکی معین نیستند یا به 
طور مصنوعی ایجاد شده اند، نباید بدون اتخاذ تمهیدات مؤثر برای 
پیشگیری از تکثیر خارج از کنترل آنها، بررسی آثار اکولوژیکی آن و 
مجوز مقامات صالح دولتی صورت گیرد. کشت و به نژادگری گیاهان 
و حیواناتی که ژنوم آنها از طریق تکنیک های مهندسی ژنتیک اصالح 
طریق  از  آنها  انتقال  که  هستند  ژنتیکی  ماده  دارای  و  است  شده 
برای  مگر  است،  ممنوع  است،  نگرفته  صورت  طبیعی  فرایندهای 

اهداف آزمایشی و تحقیقاتی.«
بنابراین مطابق همین قانون مصرف این محصوالت پس از طی فرایند 

ثبت و صدور مجوز کماکان آزاد است.

بوسنی و هرزگوین
کشور بوسنی و هرزگوین در سال ۲۰۱۷، به ارزش ۲۸.۲ میلیون دالر 

کنجاله سویا و ۱.۷ هزار دالر دانه ذرت از برزیل وارد کرده است.
در حال حاضر در کشور بوسنی و هرزگوین طبق قانون ارگانیسم های 
اتحادیه  قوانین  با  )هماهنگ   ۲۰۰۹ مصوب  ژنتیک  شده  اصالح 
اروپایی( فرایندهای صدور مجوز تعیین شده است. انتقال بین مرزی، 
ترانزیت، استفاده محدود، رها سازی به محیط زیست و ورود به بازار 
برای ارگانیزم های تراریخته و محصوالتی که از مواد تراریخته تشکیل 
شده اند یا در ترکیبات خود حاوی تراریخته ها هستند یا از تراریخته ها 
مشتق شده اند و کشت و مصرف محصوالت تراریخته طبق این قانون 

در بوسنی و هرزگوین مجاز است.۲۶ 

قرقیزستان
کشور قرقیزستان در سال ۲۰۱۷، به ارزش ۵۰۴ هزار دالر کنجاله 

سویا از آرژانتین وارد کرده است.
کشت و مصرف محصوالت تراریخته به توجه به نبودن قانون ایمنی 
حاضر  حال  در  کشور  این  در  تراریخته(  محصوالت  )ویژه  زیستی 
بالمانع است.۲۷پیش نویس قانون ایمنی زیستی قرقیزستان در سال 
۲۰۰۹ تهیه شده و در دست بررسی است. فرایندهای صدور مجوز 

کشت و مصرف را مشخص کرده است.۲۸ 

اوکراین
از  ذرت  دالر  هزار   ۶۶۱ ارزش  به   ،۲۰۱۷ سال  در  اوکراین   کشور 

ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است.
طبق قانون ایمنی زیستی اوکراین موسوم به قانون »سیستم دولتی 
تولید، آزمایش، حمل و نقل و استفاده از ارگانیزم های اصالح شده 
ژنتیکی )تراریخته(« مصوب سال ۲۰۰۷، تولید و مصرف محصوالت 
تراریخته در کشور اوکراین مجاز است. این قانون فرایندهای صدور 

مجوز کشت و مصرف محصوالت تراریخته را مشخص کرده است.۲۹
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نروژ
کشور نروژ در سال ۲۰۱۷ به ارزش ۱.۱۴ میلیون دالر و ۴۳.۹ هزار 
کرده  وارد  آرژانتین  و  امریکا  متحده  ایاالت  از  ترتیب  به  ذرت  دالر 
است. در همین سال ارزش واردات کنجاله سویا از برزیل به نروز ۱۶ 
میلیون دالر بود. همچنین نروژ در سال ۲۰۱۷، از کشورهای برزیل 
و کانادا به ترتیب به ارزش ۱۱۳ میلیون دالر و ۷۲.۷ میلیون دالر 

سویا وارد کرده است.
تولید و مصرف محصوالت تراریخته در نروژ مطابق با قانون فناوری 
ژنتیک مصوب ۱۹۹۳ مجاز بوده و فرایندهای صدور مجوز کشت و 

مصرف در این قانون مقرر شده است.۳۰

ماداگاسکار
ایاالت  از  ارزش۸۰۷ هزار دالر ذرت  به  ماداگاسکار در سال ۲۰۱۷، 
متحده آمریکا وارد کرده است. در همین سال ارزش روغن سویای وارد 
شده به ماداگاسکار از آرژانتین و ایاالت متحده آمریکا به ترتیب ۱۵.۹ 

میلیون دالر و ۷۰۹ هزار دالر بود.
تراریخته  قانونی درباره محصوالت  کشور ماداگاسکار در حال حاضر 
ندارد. پیش نویس قانون ارگانیسم های اصالح شده ژنتیک منطبق با 

قوانین اتحادیه اروپایی به مجلس ارائه شده است.۳۱

بلیز
بلیز در سال ۲۰۱۷، ۱.۰۵ میلیون دالر ذرت از ایاالت متحده آمریکا و 
۲۸۶ هزار دالر ذرت از برزیل وارد کرده است. همچنین در همین سال 
۱۰۰ درصد کنجاله سویای مورد نیاز این کشور به ارزش سه هزار دالر 
از آمریکا وارد شد. بلیز در سال ۲۰۱۷روغن سویا به ارزش۶۹۳ هزار 

دالر از ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است.
کشور بلیز در حال حاضر فاقد مقررات الزم برای ارزیابی محصوالت 
تراریخته است. طبق اعالم مراجع رسمی این کشور کشت محصوالت 
ضوابط  با  مطابق  و  زیستی  ایمنی  قانون  تصویب  از  پس  تراریخته 
پیش بینی شده در این قانون انجام خواهد شد.۳۲ پیش نویس قانون 
ایمنی زیستی به مجلس ارائه شده. در حال حاضر واردات محصوالت 
تراریخته به کشور بلیز انجام می شود. واردات ذرت و سویا نمونه هایی 
از واردات محصوالت تراریخته از ایاالت متحده آمریکا به بلیز هستند.

عربستان سعودی
کشورعربستان  به  آمریکا  از  وارداتی  )غیربذری(  ذرت  دانه  ارزش 

سعودی در سال ۲۰۱۷ به ۲۷۴ میلیون دالر بود که معادل ۳ درصد 
از کل صادرات دانه ذرت )غیربذری( ایاالت متحده آمریکا بود.

کشور عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷، به ارزش ۸۱.۲ میلیون دالر 
کنجاله سویا از ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است. این مقدار معادل 
به  ایاالت متحده آمریکا  از  از کل صادرات کنجاله سویا  ۲.۵ درصد 
ارزش  به  در سال ۲۰۱۷،  این کشور  است؛ همچنین  سایر کشورها 
۸۷.۶ میلیون دالر دانه سویا از ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است. 
این مقدار معادل ۰.۴ درصد از کل صادرات دانه سویا از ایاالت متحده 

آمریکا به سایر کشورها است.
و  ندارد  تراریخته  محصوالت  درباره  داخلی  قانون  سعودی  عربستان 
فارس«  استانداردسازی »شورای همکاری خلیج  سازمان  مقررات  از 
در  مصرف  و  کشت  مجوز  صدور  فرایندهای  که  می کند  تبعیت 
محصول  تاکنون  عربستان  است.۳۳  کرده  مقرر  را  عضو  کشورهای 
تراریخته تولید نکرده است و در حال حاضر وارد کننده محصوالت 

تراریخته است.۳۴

مولداوی
مولداوی در سال ۲۰۱۷، ۱۵.۸ هزار دالر کنجاله سویا و ۱۶.۶ هزار دالر 

روغن سویا از ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است. 
کشور مولداوی در سال ۲۰۰۱ قانون ملی ایمنی زیستی را تصویب 
کرد. فرایندهای صدور مجوز کشت و مصرف در این قانون تعیین شده 
است و تولید و مصرف محصوالت تراریخته در مولداوی طبق ضوابط 

این قانون مجاز است.۳۵

سوئیس
سوئیس در سال ۲۰۱۷، ۳۴.۷ هزار دالر کنجاله سویا و ۷۳.۶ هزار 

دالر دانه سویا از ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است. 
کشور  در  تراریخته  محصوالت  مصرف  و  کشت  مجوز  صدور  برای 
دولت  تا ۲۰۱۱  سالهای ۲۰۰۷  است.۳۶ طی  موجود  قانون  سوئیس 
سوئیس پروژه ملی بررسی مخاطرات و مزایای محصوالت تراریخته را 
از طریق بنیاد ملی علوم سوئیس انجام داد. نتیجه گزارش بنیاد ملی 
علوم سوئیس این بود که »هیچ خطر سالمتی و زیست محیطی برای 
کشت محصوالت تراریخته وجود ندارد.« با وجود این تأکید شد که 
مزایای اقتصادی کشت محصوالت تراریخته برای سوئیس کم است. با 
وجود مخالفت کارشناسان که در این گزارش رسمی دولتی اعالم شد، 
تعلیق کشت به مدت ۵ سال با برگزاری رفراندوم تصویب شد.۳۷ کشت 
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آزمایشی کماکان مجاز است.۳۸ واردات و مصرف محصوالت تراریخته 
در سوئیس طبق قانون بالمانع است.۳۹

رژیم صهیونیستی
از آمریکا به رژیم صهیونیستی  ارزش دانه ذرت )غیربذری( وارداتی 
درصد   ۰.۰۸۱ معادل  که  بود  دالر  میلیون   ۷.۴۵  ،۲۰۱۷ سال  در 
بود.  آمریکا  متحده  ایاالت  )غیربذری(  ذرت  دانه  صادرات  کل  از 
رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۷، به ارزش ۱۹.۲ میلیون دالر کنجاله 
معادل مقدار  این  است.  کرده  وارد  آمریکا  متحده  ایاالت  از   سویا 
۰.۵۹ درصد از کل صادرات کنجاله سویا از ایاالت متحده آمریکا به 
سایر کشورها است؛ همچنین رژیم اشغالگر قدس در سال ۲۰۱۷، به 
ارزش ۱۸.۲ میلیون دالر دانه سویا از ایاالت متحده آمریکا وارد کرده 
از  دانه سویا  از کل صادرات  معادل ۰.۰۸۳ درصد  مقدار  این  است. 

ایاالت متحده آمریکا به سایر کشورها است.
عنوان  به  تراریخته  محصوالت  مصرف  و  واردات  قانون  طبق 
خوراک انسان و دارو طبق قانون بالمانع است.۴۰ آیین نامه بذر )گیاهان 
و ارگانیسم های اصالح شده ژنتیک( ۲۰۰۵-۵۷۶۵ در اجرای قانون 
سال  در   ۵۷۱۶-۱۹۵۶ گیاه  حفاظت  قانون  و   ۵۷۱۶-۱۹۵۶ بذرها 
شرایط  قانون  این   ۲ ماده  الف  بند  است.  رسیده  تصویب  به   ۲۰۰۵
صدور مجوز برای کشت آزمایشی را مقرر کرده است. ۴۱ مجوز تولید 

تجاری محصوالت تراریخته در رژیم صهیونیستی صادر نمی شود.۴۲

الجزایر
کنجاله  میلیون دالر  ارزش ۶.۰۱  به  در سال ۲۰۱۷،  الجزایر  کشور 
معادل  مقدار  این  است.  کرده  وارد  آمریکا  متحده  ایاالت  از  سویا 
۰.۱۸ درصد از کل صادرات کنجاله سویا از ایاالت متحده آمریکا به 
سایر کشورها است. الجزایر ساالنه حدود ۲ میلیارد دالر ذرت، سویا 
وارد  هند  و  برزیل  آرژانتین،  آمریکا،  کشورهای  از  تراریخته  پنبه  و 
می کند.۴۳ در ۲۴ دسامبر ۲۰۰۰ با صدور بخشنامه ای۴۴ صرفا واردات 

بذر تراریخته منع شد.۴۵

اکوادور
ارزش ۵۷.۸ میلیون دالر کنجاله  به  اکوادور در سال ۲۰۱۷،  کشور 
معادل مقدار  این  است.  کرده  وارد  آمریکا  متحده  ایاالت  از   سویا 
به  ایاالت متحده آمریکا  از  از کل صادرات کنجاله سویا  ۱.۸ درصد 

سایر کشورها است.
بر اساس ماده ۲۶ قانون استقالل غذایی ۲۰۰۹ واردات مواد غذایی 
تراریخته مجاز است.۴۶ ماده ۵۶ قانون تنوع زیستی کشاورزی، بذر و 
کشاورزی پایدار مصوب ۱ ژوئن ۲۰۱۷ مجلس اکوادور کشت آزمایشی 
محصوالت تراریخته را مجاز دانست.۴۷ ماده ۱۵ و ۴۰۱ قانون اساسی 

مصوب ۲۰۰۸ اکوادور واردات و رهاسازی بذر تراریخته را منع کرده 
است مگر با درخواست رئیس جمهور و تصویب مجلس.۴۸

پرو
از  به ارزش ۸۸ میلیون دالر کنجاله سویا  کشور پرو در سال ۲۰۱۷، 
درصد   ۲.۷ معادل  مقدار  این  است.  کرده  وارد  آمریکا  متحده  ایاالت 
از کل صادرات کنجاله سویا از ایاالت متحده آمریکا به سایر کشورها 
میلیون   ۵۱.۳ ارزش  به   ،۲۰۱۷ سال  در  کشور  این  همچنین  است؛ 
مقدار  این  است.  کرده  وارد  آمریکا  متحده  ایاالت  از  دانه سویا  دالر 
متحده  ایاالت  از  سویا  دانه  صادرات  کل  از  درصد   ۰.۲۳ معادل 
وارداتی  )غیربذری(  ذرت  دانه  ارزش  است.  سایر کشورها  به  آمریکا 
 از آمریکا به کشور پرو در سال ۲۰۱۷، ۵۴۰ میلیون دالر بود که معادل
۵.۹ درصد از کل صادرات دانه ذرت )غیربذری( ایاالت متحده آمریکا 
 بود. در همین سال کشورهای آرژانیتن و برزیل به ترتیب به ارزش
۳۱۰ میلیون دالر و ۲۱و۱ میلیون دالر روغن سویا به پرو صادر کردند.
کشت آزمایشی، واردات و مصرف محصوالت تراریخته در پرو مجاز 
است. کشت و واردات بذر تراریخته با هدف کشت تجاری بر اساس 

قانون مورتاریوم ۱۰ ساله تعلیق شده است.۴۹

بوتان
واردات و مصرف محصوالت تراریخته در بوتان مجاز است. شیوه نامه 
تراریخته  غذایی  محصوالت  زیست محیطی۵۱  و  سالمت۵۰  ارزیابی 
)جهت واردات و مصرف( در سال ۲۰۱۴ تصویب شده است. هر گونه 
پژوهش، تولید بذر و واردات بذر تراریخته با هدف کشت آزمایشی و 
غیر آزمایشی بر اساس ماده ۱۹ قانون ایمنی زیستی ۲۰۱۵ ممنوع 

است. ۵۲

ونزوئال
کشور ونزوئال در سال ۲۰۱۷، به ارزش ۹۶ میلیون دالر کنجاله سویا 
از ایاالت متحده آمریکا وارد کرده است. این مقدار معادل ۲.۹ درصد 
از کل صادرات کنجاله سویا از ایاالت متحده آمریکا به سایر کشورها 
میلیون  ارزش ۲۵.۸  به  این کشور در سال ۲۰۱۷،  است؛ همچنین 
مقدار  این  است.  کرده  وارد  آمریکا  متحده  ایاالت  از  دانه سویا  دالر 
معادل ۰.۱۲ درصد از کل صادرات دانه سویا از ایاالت متحده آمریکا 

به سایر کشورها است.
و سویا،  کنجاله  و  سویا  درصد   ۹۹ ذرت،  درصد   ۶۰ ساالنه   ونزوئال 

نوع  تولیدکننده  از کشورهای  را  نیاز خود  ۹۰ درصد روغن سویا مورد 
تراریخته این محصوالت )آرژانتین، آمریکا، برزیل، پاراگوئه و کلمبیا( وارد 
می کند.۵۳ مطابق با ماده ۹ قانون بذر مصوب ۲۰۱۵ ونزوئال هر گونه تولید، 
رهاسازی، واردات، توزیع و تکثیر بذرهای تراریخته برای کشت ممنوع و ۵۴ 

طی 23 سال گذشته از سال 1996 تاکنون 
 سطح زیر کشت محصوالت تراریخته 
 با مساحت تجمعی 2.5 میلیارد هکتار،

113 برابر افزایش یافته و از 1.7 میلیون هکتار 
 در سال 1996 به 191.7 میلیون هکتار 

در سال 2018 رسیده است



13
99

ه 
ما

ن 
دی

ور
فر

 / 
107

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا

24

واردات و مصرف محصوالت غذایی تراریخته مجاز است. 

ترکیه
کنجاله  دالر  میلیون   ۲۹.۶ ارزش  به   ،۲۰۱۷ سال  در  ترکیه  کشور 
معادل مقدار  این  است.  کرده  وارد  آمریکا  متحده  ایاالت  از   سویا 
به  ایاالت متحده آمریکا  از  از کل صادرات کنجاله سویا  ۰.۹ درصد 

سایر کشورها است.
بر اساس ماده ۷ تا ۹ قانون موجودات و محصوالت اصالح شده ژنتیکی 
مصوب ۲۰۱۰ تحقیق و توسعه و کشت آزمایشی مجاز است. بر اساس 
بند ۱ ماده ۶ همین قانون، تولید و به نژادگری محصوالت تراریخته 

ممنوع ولی تجاری سازی ]واردات[ با دریافت مجوز مجاز است.۵۵ 

صربستان
کشور صربستان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب به ارزش ۳۴۹ هزار دالر، 
۲۰۰ هزار دالر و ۷۳.۶ هزار دالر ذرت از ایاالت متحده آمریکا، اسپانیا 

و آرژانتین وارد کرده است.
بر اساس ماده ۲ قانون ارگانیسم های اصالح شده ژنتیک ۲۰۰۹ کشت 
در  دام(  و  انسان  دارویی  و  غذایی  مصرف  )برای  واردات  و  تجاری 

صربستان ممنوع۵۶ و کشت آزمایشی مجاز است.۵۷

جدول ۴-وضعیت محصوالت تراریخته در ۳۷ کشور

کشت و نام کشورردیف
تولید

مصرف 
توضیحات)واردات(

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازکرواسی۱
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.۵۸

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازقبرس۲
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازدانمارک۳
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازلتونی۴
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازلیتوانی۵
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازمالتا۶
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازهلند۷
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازانگلستان۸
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازاسلوونی۹
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

بر اساس مجوزهای کشت و مصرف صادره از مجازمجازبلژیک۱۰
سوی اتحادیه اروپایی عمل می شود.

مجاز-بررسی اتریش۱۱
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته، به استناد ماده 
)ب(۲۶ دستورالعمل EU 2015/412 تا 

کنون به صورت موردی از کشت رخدادهایی 
که در اتحادیه اروپا مجوز کشت دارند اجتناب 

کرده است. ۵۹

مجاز-بررسی لوگزامبورگ۱۲
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته به استناد ماده )ب(۲۶ 

دستورالعمل EU 2015/412 به صورت 
موردی از کشت رخدادهایی که در اتحادیه اروپا 

مجوز کشت دارند اجتناب کرده است.

مجاز-بررسی لهستان۱۳
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته به استناد ماده )ب(۲۶ 

دستورالعمل EU 2015/412 به صورت 
موردی از کشت رخدادهایی که در اتحادیه اروپا 

مجوز کشت دارند اجتناب کرده است.

مجاز-بررسی بلغارستان۱۴
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته به استناد ماده )ب(۲۶ 

دستورالعمل EU 2015/412 به صورت 
موردی از کشت رخدادهایی که در اتحادیه اروپا 

مجوز کشت دارند اجتناب کرده است.

مجاز-بررسی فرانسه۱۵
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته به استناد ماده )ب(۲۶ 

دستورالعمل EU 2015/412 به صورت 
موردی از کشت رخدادهایی که در اتحادیه اروپا 

مجوز کشت دارند اجتناب کرده است.

مجاز-بررسی آلمان۱۶
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته به استناد ماده )ب(۲۶ 

دستورالعمل EU 2015/412 به صورت 
موردی از کشت رخدادهایی که در اتحادیه اروپا 

مجوز کشت دارند اجتناب کرده است.

مجاز-بررسی یونان۱۷
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته به استناد ماده )ب(۲۶ 

دستورالعمل EU 2015/412 به صورت 
موردی از کشت رخدادهایی که در اتحادیه اروپا 

مجوز کشت دارند اجتناب کرده است.

مجاز-بررسی مجارستان۱۸
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته به استناد ماده )ب(۲۶ 

دستورالعمل EU 2015/412 به صورت 
موردی از کشت رخدادهایی که در اتحادیه اروپا 

مجوز کشت دارند اجتناب کرده است.

مجاز-بررسی ایتالیا۱۹
مجازموردی

عضو اتحادیه اروپایی- با وجود عدم ممنوعیت 
کلی برای کشت تراریخته به استناد ماده )ب(۲۶ 

دستورالعمل EU 2015/412 به صورت 
موردی از کشت رخدادهایی که در اتحادیه اروپا 

مجوز کشت دارند اجتناب کرده است.
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کشت و نام کشورردیف
تولید

مصرف 
توضیحات)واردات(

مجازمجازبوسنی و هرزگوین۲۰

با تعیین فرایندهای صدور مجوز در قانون 
ارگانیسم های اصالح شده ژنتیک مصوب ۲۰۰۹ 
)هماهنگ با قوانین اتحادیه اروپایی( هم اکنون 
کشت و مصرف محصوالت تراریخته در بوسنی 

مجاز است.۶۰

مجازمجازقرقیزستان۲۱
قانون ملی برای محصوالت اصالح شده ژنتیکی 

موجود نیست. منعی برای کشت، واردات و 
مصرف وجود ندارد. 

قانون ایمنی زیستی ۲۰۰۷ فرایندهای صدور مجازمجازاوکراین۲۲
مجوز کشت و مصرف را مشخص کرده است.

قانون فناوری ژنتیک مصوب ۱۹۹۳ فرایندهای مجازمجازنروژ۲۳
صدور مجوز کشت و مصرف را مقرر کرده است.

مجازمجازماداگاسکار۲۴

قانون داخلی درباره محصوالت تراریخته ندارد. 
پیش نویس قانون ارگانیسم های اصالح شده 
ژنتیک منطبق با قوانین اتحادیه اروپایی به 

مجلس ارائه شده است.

قانون داخلی درباره محصوالت تراریخته ندارد. مجازمجازبلیز۲۵
پیش نویس قانون به مجلس ارائه شده است.

مجازمجازعربستان سعودی۲۶

قانون داخلی درباره محصوالت تراریخته ندارد. 
از مقررات سازمان استانداردسازی » شورای 
همکاری خلیج ]فارس[« تبعیت می کند که 
فرایندهای صدور مجوز کشت و مصرف در 

کشورهای عضو را مقرر کرده است.

قانون ایمنی زیستی مصوب ۲۰۰۱ فرایندهای مجازمجازمولداوی۲۷
صدور مجوز کشت و مصرف را مقرر کرده است.

مجازمعلقسوئیس۲۸

با وجود مخالفت کارشناسان )در یک گزارش 
رسمی دولتی( تعلیق کشت با برگزاری رفراندوم 

تصویب شد.۶۱
برای صدور مجوز کشت و مصرف محصوالت 

تراریخته قانون موجود است.۶۲
کشت آزمایشی کماکان مجاز است.۶۳

کشت آزمایشی مجاز است.مجازممنوعرژیم صهیونیستی۲۹

مجازممنوعروسیه۳۰
ماده ۲ و ۴ قانون فدرال FZ-358 )قانون 

اصالح قوانین معین فدراسیون روسیه در حوزه 
مهندسی ژنتیک( مصوب ۲۰۱۶۶۴/۳/۷

مجازممنوعالجزایر۳۱

در ۲۴ دسامبر ۲۰۰۰ با صدور بخشنامه ای صرفا 
واردات بذر تراریخته منع شد. الجزایر ساالنه 

حدود ۲ میلیارد دالر ذرت، سویا و پنبه تراریخته 
از کشورهای آمریکا، آرژانتین، برزیل و هند 

وارد می کند.

مجازممنوعاکوادور۳۲

ماده ۱۵ و ۴۰۱ قانون اساسی ۲۰۰۸ اکوادور 
واردات و رهاسازی بذر تراریخته را منع کرده 

است مگر با درخواست رئیس جمهور و تصویب 
مجلس.۶۵ بر اساس ماده ۲۶ قانون استقالل 

غذایی ۲۰۰۹ واردات مواد غذایی تراریخته مجاز 
است.۶۶ ماده ۵۶ قانون تنوع زیستی کشاورزی، 
بذر و کشاورزی پایدار مصوب ۱ ژوئن ۲۰۱۷ 
مجلس اکوادور کشت آزمایشی محصوالت 

تراریخته را مجاز دانست.۶۷

مجازمعلقپرو۳۳

کشت و واردات بذر تراریخته با هدف کشت 
تجاری بر اساس قانون مورتاریوم ۱۰ ساله به 
تعلیق در آمده است. کشت آزمایشی و مصرف 

مجاز است.

مجازممنوعبوتان۳۴

هر گونه پژوهش، تولید بذر و واردات بذر 
تراریخته با هدف کشت آزمایشی و غیر آزمایشی 
بر اساس ماده ۱۹ قانون ایمنی زیستی ۲۰۱۵ 
ممنوع و واردات و مصرف محصوالت تراریخته 

مجاز است. 
در سال ۲۰۱۴ شیوه نامه ارزیابی سالمت و 

زیست محیطی محصوالت غذایی تراریخته )جهت 
واردات و مصرف( تصویب شده است.

مجازممنوعونزوئال۳۵

ماده ۹ قانون بذر مصوب ۲۰۱۵ هر گونه تولید، 
رهاسازی، واردات، توزیع و تکثیر بذرهای 

تراریخته برای کشت ممنوع است. واردات و 
مصرف محصوالت غذایی تراریخته مجاز است. 
ونزوئال ساالنه ۶۰ درصد ذرت، ۹۹ درصد سویا 

و کنجاله سویا، و ۹۰ درصد روغن سویا مورد نیاز 
خود را از کشورهای تولیدکننده نوع تراریخته 

این محصوالت )آرژانتین، آمریکا، برزیل، پاراگوئه 
و کلمبیا( وارد می کند.

مجازممنوعترکیه۳۶

بر اساس بند ۱ ماده ۶ قانون موجودات و 
محصوالت اصالح شده ژنتیکی مصوب ۲۰۱۰ 
تولید و به نژادگری محصوالت تراریخته ممنوع 
ولی تجاری سازی ]واردات[ با دریافت مجوز 

مجاز است.۶۸ بر اساس ماده ۷ تا ۹ همین قانون 
تحقیق و توسعه و کشت آزمایشی مجاز است.

ممنوعممنوعصربستان۳۷

بر اساس ماده ۲ قانون ارگانیسم های اصالح شده 
ژنتیک ۲۰۰۹ کشت تجاری و واردات )برای 
مصرف غذایی و دارویی انسان و دام( ممنوع 
است. ولی کشت )رهاسازی( آزمایشی مجاز 

است.
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tion and has been transferred artificial gene from another individual belong-
ing to a different species or even a gene bacterial, conducted under conditions 
such as again governed by this gene is perpetuated stable in the offspring.
46 . Article 26: Raw materials containing inputs of transgenic origin they can be 
imported and processed, as long as they comply with the requirements of health 
and safety… (LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALI-
MENTARIA, Registro Oficial Suplemento 583, de 5 de Mayo del 2009).
47 . Ley Organica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 
Registro Oficial Suplemento 10 de 08 jun. 2017.
48 . Article 15: … The development, production, ownership, marketing, im-
port, transport, storage and use of chemical, biological and nuclear weapons, 
highly toxic persistent organic pollutants, internationally prohibited agro-
chemicals, and experimental biological technologies and agents and geneti-
cally modified organisms that are harmful to human health or that jeopardize 
food sovereignty or ecosystems, as well as the introduction of nuclear resi-
dues and toxic waste into the country’s territory, are forbidden.
Article 401: Ecuador is declared free of transgenic crops and seeds. Excep-
tionally, only in the interest of the nation as duly substantiated by the Presi-
dent of the Republic and adopted by the National Assembly, can genetically 
modified seeds and crops be introduced into country…
49. Article 1 (Object of the Law):
Establish the moratorium of ten (10) years that prevent the entry and produc-
tion in the national territory of living modified organisms (LMOs) for culture 
purposes or breeding, including aquatic, to be released in the ambient
Article 3 (Exclusion of the Law):
Excluded from the application of this Law: 
1. Living modified organisms (LMOs) intended for use in confined space for 
purposes research. 
2. Living modified organisms (LMOs) used as pharmaceutical and veterinary 
products that are governed by the international treaties of the which the coun-
try is a party and special rules.
3. Living modified organisms (LMOs) and / or their imported products, 
for the purpose of direct human and animal feeding or for its prosecution. 
(Congress of The Republic of Peru Law No. 29811 (December 9, 2011), at: 
<https://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=102907>).
50. Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (Bafra) Ministry of Ag-
riculture and Forests, Guideline on Risk Assessment of Food and Feed Prod-
ucts Derived from Genetically Modified Plants, NATIONAL BIOSAFETY 
FRAME WORK PROJECT, 2014.
51. Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (Bafra) Ministry of Ag-
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riculture and Forests, Guideline on Environmental Risk Assessment of Geneti-
cally Modified Plants, 2014.
52. The following activities are prohibited in the Kingdom:
1. Import of any genetically modified organism capable of reproducing;
2. Import any genetically modified biological material capable of reproducing;
3. Transit of genetically modified organisms capable of reproducing;
4. Intentional introduction into environment of genetically modified organisms 
capable of reproducing;
5. Any use, including contained use, of genetically modified organisms capable 
of reproducing; and 
6. Research and development that involves genetically modified organisms ca-
pable of reproducing.
(Bhutan Biosafety Act of Bhutan 2015, Article 19).
53 . Observatory of Economic Complexity, at <https://atlas.media.mit.edu>.
54 . Seed Law (Ley de Semillas), Gaceta Oficial. de la República Bolivaria-
na de Venezuela. Año CXLIII, Mes III, lunes 28 de Diciembre de 2015. N° 
6.207 Extraordinario, at: <https://www.aporrea.org/media/2017/04/gaceta-ofi-
cial-6207-venezuela-ley-comunicacion-popular.pdf>

۵۵ . بند ۱ ماده ۶ این قانون موارد ذیل را ممنوع دانسته است: الف( عرضه تجاری محصوالت اصالح شده 
ژنتیکی بدون دریافت مجوز؛ ... ج( تولید حیوانات و گیاهان اصالح شده ژنتیکی... ر.ک:
The Regulation on Genetically Modified Organisms and Products, August 13 
2010, at: <https://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=105416>.
56 . Article 2: 
No genetically modified organisms or product containing genetically modified 
organisms can be traded or grown for commercial use at the territory of the 
Republic of Serbia. (Law on Genetically Modified Organisms of the Republic 
of Serbia (May 29, 2009) Official Gazette No. 41/09)
57 . Article 9
The approval shall be issued for use in closed systems, for deliberate release 
into the environment, of GMOs and GMO products.
Article 4(8):  
deliberate release into the environment shall mean contained release of a genet-
ically modified organism for the purpose of carrying out experiments, demon-
stration experiments and development of new varieties.
Article 22:
For each cross-border movement of LMOs whereby they are deliberately 
released into the environment for the purposes of performing experiments, 
demonstration experiments and development of new varieties, all the obliga-
tions under the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biolog-
ical Diversity that refer to the first cross-border movement for the purpose of 
deliberate release into the environment shall apply. (Law on Genetically Mod-
ified Organisms of the Republic of Serbia (May 29, 2009) Official Gazette No. 
41/09)

اتحادیه  ای.سی/۱۸/۲۰۰۱  دستورالعمل   ۲۳ و   ۲۲ ماده  موجب  به  اروپایی  اتحادیه  عضو  کشورهای   .  ۵۸
اروپایی (Directive 2001/18/EC) نمی توانند محصوالت تراریخته را به طور کلی ممنوع سازند و هر 

گونه مالحظه ای از سوی کشورهای عضو باید به صورت موردی و مستند به ادله معتبر علمی بیان شود.
Article 22 (Free circulation): 
Without prejudice to Article 23, Member States may not prohibit, restrict or 
impede the placing on the market of GMOs, as or in products, which comply 
with the requirements of this Directive.
Article 23 (Safeguard clause): 
1. Where a Member State, as a result of new or additional information made 
available since the date of the consent and affecting the environmental risk as-
sessment or reassessment of existing information on the basis of new or addi-
tional scientific knowledge, has detailed grounds for considering that a GMO as 
or in a product which has been properly notified and has received written con-
sent under this Directive constitutes a risk to human health or the environment, 
that Member State may provisionally restrict or prohibit the use and/or sale of 
that GMO as or in a product on its territory.

۵۹. در سال ۲۰۱۵ در پارلمان اروپا تحت تأثیر جنجال های گروه های قدرتمندی مانند صلح سبز با تصویب 
دستورالعمل EU 2015/412 ماده )ب(۲۶ به دستورالعمل EC/2001/18 افزوده شد. مطابق این ماده 
کشورهای عضو می توانند کشت یک رقم تراریخته خاص یا گروهی از آنها را با ذکر دلیل در تمام یا قسمتی از 
قلمرو خود منع کنند که کشورهای اتریش، بلغارستان، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لوکزامبورگ، 

لهستان تا کنون به این قانون استناد کرده اند:
Article 26b (Cultivation):
1. …During the authorisation procedure of a given GMO or during the renewal 
of consent/authorisation, a Member State may demand that the geographical 
scope of the written consent or authorisation be adjusted to the effect that all or 
part of the territory of that Member State is to be excluded from cultivation…
3. … a Member State may adopt measures restricting or prohibiting the cultiva-
tion in all or part of its territory of a GMO, or of a group of GMOs defined by 
crop or trait, … provided that such measures are in conformity with Union law, 
reasoned, proportional and non-discriminatory and, in addition, are based on 
compelling grounds such as those related to:
environmental policy objectives;

town and country planning;
land use; socioeconomic impacts;
avoidance of GMO presence in other products without prejudice to Article 26a;
agricultural policy objectives;
public policy.
60 . Article 6(1): Cross-border transmission, transit, restricted use, deliberate in-
troduction into the environment and placing on the market for GMOs and prod-
ucts consisting of, containing or derived from GMOs (hereinafter referred to as: 
use GMOs) is permitted under the conditions and in the manner prescribed by 
this Law and by special regulations. 
(Law on Genetic Modified Organisms 2009, Official Gazette of BiH, No. 23/09, 
at: <http://faolex.fao.org/docs/pdf/bih146363.pdf>.)
۶۱ . در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ دولت سوییس پروژه ملی بررسی مخاطرات و مزایای محصوالت تراریخته را 
از طریق بنیاد ملی علوم سوییس انجام داد. نتیجه گزارش بنیاد ملی علوم سوییس این بود که »هیچ خطر 
سالمتی و زیست محیطی برای کشت محصوالت تراریخته وجود ندارد.« با وجود این تأکید شد که مزایای 

اقتصادی کشت محصوالت تراریخته برای سوییس کم است. ر.ک:
Benefits and risks of the Deliberate Release of Genetically Modified Plants - 
National Research Program NRP59, Swiss National Science Foundation, 28 
August 2012.
62 . Art. 11 (Liability guarantee for genetically modified organisms):
1. Any person who intends to release genetically modified organisms that re-
quire a licence for experimental purposes (Art. 17) must guarantee sufficient 
financial reserves for determining, preventing or correcting possible hazards or 
impairments caused by genetically modified organisms.
Art. 171 (Licensing requirement):
Any person who intends to release the following organisms for experimental 
purposes shall require a licence from the FOEN:
a. genetically modified organisms;
b. pathogenic organisms;
c. alien small invertebrates that are intended for use in the environment and 
not as pets.
Ordinance on the Handling of Organisms in the Environment of 10 September 
2008 (Status as of 1 February 2016), at: <https://www.admin.ch/opc/en/classi-
fied-compilation/20062651/index.html>.
به زنگ زدگی  )late blight( و گندم مقاوم  بادزدگی  به  آزمایشی سیب زمینی مقاوم  . مجوز کشت   ۶۳

)mildew( در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در سوییس صادر شده است. ر.ک:
BCH, Third National Report on the implementation of the Cartagena Proto-
col on Biosafety, #21, at <https://bch.cbd.int/database/record.shtml?documen-
tid=109200>.
۶۴ . ماده ۲ـ بند ذیل به بند ۴ ماده ۲۱ قانون بذر فدراسیون روسیه (FZ-149) مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷ 
افزوده شد: »واردات بذر اصالح شده که ژنوم آنها از طریق تکنیک های مهندسی ژنتیک اصالح شده است و 
ایجاد آنها در نتیجه فرایندهای عادی ممکن نیست، با هدف کشت به قلمرو فدراسیون روسیه ممنوع است 

مگر کشت برای مقاصد پژوهشی و آزمایشی«
ماده ۴ـ بند ذیل به بند ۱ ماده ۵۰ قانون حفاظت محیط زیست فدراسیون روسیه (N 7-FZ) مصوب ۱۰ 
ژانویه ۲۰۰۲ افزوده شد: »کشت و اصالح نباتات و حیوانات به صورتی که ژنوم آنها از طریق تکنیک های 
مهندسی ژنتیک اصالح شده است و ایجاد آنها در نتیجه فرایندهای عادی ممکن نیست، ممنوع است. به 

استثنای کشت و اصالح نباتات و حیوانات در پروژه های آزمایشی و پژوهشی«
(Federal law number 358-FZ of 7.3.2016 on “Amendments to Certain Legisla-
tive Acts of the Russian Federation in terms of improving the state regulation 
in the field of genetic engineering”, at: <http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_200732>)
65 . Article 15: 
… The development, production, ownership, marketing, import, transport, stor-
age and use of chemical, biological and nuclear weapons, highly toxic persistent 
organic pollutants, internationally prohibited agrochemicals, and experimental 
biological technologies and agents and genetically modified organisms that are 
harmful to human health or that jeopardize food sovereignty or ecosystems, as 
well as the introduction of nuclear residues and toxic waste into the country’s 
territory, are forbidden.
Article 401: 
Ecuador is declared free of transgenic crops and seeds. Exceptionally, only in 
the interest of the nation as duly substantiated by the President of the Repub-
lic and adopted by the National Assembly, can genetically modified seeds and 
crops be introduced into country…
66 . Article 26: 
Raw materials containing inputs of transgenic origin they can be imported and 
processed, as long as they comply with the requirements of health and safety… 
(LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
Registro Oficial Suplemento 583, de 5 de Mayo del 2009).
67 . Ley Organica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de Agricultura, 
Registro Oficial Suplemento 10 de 08 jun. 2017.
۶۸ . بند ۱ ماده ۶ این قانون موارد ذیل را ممنوع دانسته است: الف( عرضه تجاری محصوالت اصالح شده 

ژنتیکی بدون دریافت مجوز؛ ... ج( تولید حیوانات و گیاهان اصالح شده ژنتیکی... ر.ک:
The Regulation on Genetically Modified Organisms and Products, August 13 
2010, at: <https://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=105416>.
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دکتر افشین اسماعیلی فر 
 رئیس پژوهشکده امنیت غذایی

 دانشگاه آزاد اسالمی اراک

بارانی  تا جنگل های  آفریقا  در  و سوزان صحرا  بیابان های خشک  از 
درخشان،  مرجانی  تپه های  تا  اقیانوس ها  اعماق  از  آمازون،  سرسبز 
طبیعت جهان ما آمیزه ای است شگفت از چشم اندازها، مواد، رنگ ها 
ریزترین  ما، خانه  بافت های مختلف. زمین، هوا و دریاهای سیاره  و 
از  غنی  مجموعه  یعنی  این  و  است  حیوانات  بزرگترین  و  حشرات 
نیروهای وابسته به هم و مرتبط. این یعنی زندگی، یعنی تنوع زیستی.
داریم  زمین  کره  برروی  امروز  که   )Biodiversity( زیستی  تنوع 
نتیجه  این  و  از میلیون ها گونه زیستی مشخص تشکیل شده است 
واژه  این وجود  با  است.  این کره  بر روی  تکامل  میلیارد سال  چهار 
شده  ابداع   ۱۹۸۵ سال  در  بار  اولین  و  جدیده  نسبتا  زیستی  تنوع 
است. تنوع زیستی یعنی گوناگونی حیات بر روی زمین، یعنی تمام 
زیست  و  آن ها  بین  ژنی  تفاوت های  جمعیت ها،  گونه ها،  جانداران، 
بوم ها و اجتماعات پیچیده آن ها. تنوع زیستی به این مطلب نیز اشاره 
دارد که ژن ها، گونه ها و زیست بوم ها از یک طرف وابسته به هم و از 

طرف دیگر در تعامل با محیط زیست هستند.

تنوع  می گیرد:  قرار  بحث  مورد  زیستی  تنوع  از  سطح  سه  معموال 
زیستی ژن ها، گونه ها و زیست بوم ها.

 تنوع ژنی یعنی تمام ژن های مختلفی که در تمام گونه های زنده 
وجود دارند ازجمله گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها.

 تنوع گونه ها، یعنی تمام گونه های مختلف و تفاوت های بین آن ها.
و  زیستی  جوامع  زیستگاه ها،  تمام  شامل  بوم ها  زیست  تنوع   
فرآیندهای بوم شناختی به عالوه تفاوت بین هریک از زیست بوم ها.

پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ جمعیت انسانی در سراسر جهان 
بیش از دو برابر رشد کند. امنیت غذایی از جمله مباحث جهانی است 
تمامی  در  مردم  همه  برای  کافی  غذای  به  دسترسی  مفهوم  بر  که 
اوقات به منظور زندگی سالم و فعال اشاره دارد. مفهوم تنوع زیستی 
و  عنوان یک هدف مطلوب مطرح می گردد  به  راستا  این  در  پایدار 
داللت بر حفظ تنوع گیاهی و دامی موجود و یا بهبود آن دارد. تقاضا 
برای موادغذایی هم از طریق اصالح نژاد دام ها و نباتات و هم از طریق 
برداشت بیشتر از زمین های زراعی ضمن افزودن حاصلخیزکننده های 
بیشتر به این زمین ها تأمین می شود. لذا حفظ ذخایر ژنی و محیط 
انسان  سالمت  حفظ  و  غذایی  امنیت  در  خاصی  اهمیت  از  زیست 

برخوردار است.

عوامل تهدید کننده تنوع زیستی 
عوامل زیادی طبیعت ما را تهدید می کنند که عبارتند از:

 تخریب و ازدست رفتن زیستگاه های طبیعی:
یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی است. فشارهایی که 

انسان بر زمین وارد می کند تاثیر مستقیمی بر نابودی زیستگاه ها دارد.

 تنوع زیستی و نقش آن 
در امنیت غذایی و سالمت انسان



29

13
99

ه 
ما

ن 
دی

ور
فر

 / 
107

ه 
ار

شم
 / 

هم
زد

سی
ل 

سا
 تغییر در ساختار زیست بوم ها:

اجتماعات گونه ها و تعامل آن ها با زیست بوم هایشان هم برای حفظ 
این گونه ها و هم برای تکامل موفقیت آمیز آن ها در آینده ضروری 
است. این تغییرات چه در جمعیت های گونه ها و چه در محیط زیست 
در ساختار  تغییر  بوم شود.  زیست  تمام  تغییر  باعث  می تواند  آن ها 

زیست بوم ها عامل مهمی در نابودی زیستگاه ها و گونه هاست.
 گونه های مهاجم و بیگانه:

محلی  و  بومی  گونه های  جایگزین  که  غیربومی  گونه های  معرفی 
است. گونه های مهاجم  تنوع زیستی  نابودی  می شوند دومین عامل 
انقراض آن ها  باعث  اغلب  و  بومی شده  بیگانه جایگزین گونه های  و 
می شوند. معرفی گونه های مهاجم جانوری و گیاهی ساالنه در حدود 

۱٫۴تریلیون دالر زیان اقتصادی به همراه دارد.
 بهره برداری بی رویه:

شکار، صید و نگه داری بی رویه یک گونه می تواند به سرعت باعث 
کاهش آن شود. تغییر الگوی مصرف انسان ها اغلب اصلی ترین علت 

این بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی است.
 آلودگی ها:

زیست  محیط  در  که  تغییراتی  به  آهستگی  به  زیستی  نظام های 
پیرامونشان رخ می دهد واکنش نشان می دهند. آلودگی آسیب های 

جبران ناپذیری به گونه ها وارد می کند.
 تغییر اقلیم جهانی:

تغییرپذیری و تغییر اقلیم منجر به نابودی تنوع زیستی می شود. اگر 
شرایط  تغییر  با  سازگارشدن  برای  کافی  زمان  و جمعیت ها  گونه ها 

اقلیمی نداشته باشند ممکن است برای همیشه ازبین بروند.

چه اتفاقی درحال وقوع است
گونه ها با آهنگی بسیار سریع که در تاریخ زمین شناسی بی سابقه 
انقراض ها به خاطر  این  از بین رفتن هستند و بیشتر  است در حال 
گونه ها”  از  حفاظت  “سازمان های  بعضی  انسان هاست.  فعالیت های 
برآورد می کنند که گونه ها با سرعتی حدود “هر ۲۰ دقیقه یک گونه” 
در حال انقراض هستند. اغلب می گویند که سرعت ازبین رفتن گونه ها 
امروز ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ برابر بیشتر از سرعت انقراض طبیعی است. 
متخصصان برآورد کرده اند که اگر ما انسان ها همچنان به همین شیوه 
زندگی ادامه دهیم هرسال ۰.۰۱ تا ۰.۱ از تمام گونه ها ازبین خواهد 
رفت. ممکن است این رقم در ظاهر زیاد نباشد اما اگر در نظر بگیرید 
که ۱۰۰ میلیون گونه مختلف برروی کره زمین وجود دارد آن وقت 

ساالنه حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ گونه در حال انقراض هستند.

چرا این مساله اهمیت دارد
حفظ تنوع زیستی نقش مهمی در رفع نیازهای ضروری انسان 
وقوع  از  پیشگیری  تمیز،  و  دائمی  آب های  تامین  مثل  دارد 
زیستی  تنوع  نابودی  پایدار.  اقلیم  ایجاد  و  طوفان  و  سیل 

خطرناک و پیامدهای آن سریع است:
- کاهش فرصت ها برای کسب درآمد، سالمت، آموزش 

و زندگی بهتر.
- کاهش ماهی ها در دریا یعنی غذای کمتر برای بقا.

- کمبود منابع آبی.
دانه های  ویژه  به  استراتژیک  غذایی  منابع  کمبود   -

روغنی که ذخایر ژنتیکی در اصالح نباتاتی چون کلزا و سویا جهت 
تولید ارقام پرمحصول جدید با درصد روغن و پروتئین باال از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

تنوع فرهنگی و تنوع زیستی ارتباط بسیار نزدیکی باهم دارند. اگر 
یکی را از دست بدهیم ممکن است دیگری را نیز از دست بدهیم. 
تنوع جوامع، فرهنگ ها و زبان ها که در طول تاریخ بشر به وجود آمده 

است نیز ارتباط نزدیکی با تنوع زیستی و فواید آن دارد.

چه راه حل هایی وجود دارد
در کشورهای مختلف در سراسر دنیا اقدامات تازه ای برای افزایش 

توسعه پایدار و حفظ تنوع زیستی صورت می گیرد که عبارتند از:
۱. اقتصاد سبز ابتکاری است که گذار به اقتصادی کم کربن و پایدار 
چالش های  پاسخگوی  می تواند  که  اقتصادی  بخشد.  می  سرعت  را 
متعددی باشد و فرصت های گوناگونی برای قرن بیست ویکم فراهم 

کند. از آن جمله به موارد ذیل اشاره می گردد:
ویروس های  از  خانواده ای   )Coronaviridae( کروناویریده   
نمای  و مثبت هستند که در  ای  RNAدار، تک رشته  پوشش دار، 
را  خورشیدی  تاج  شکل  به  صفحه ای  ذرات  الکترونی  میکروسکوپ 
یادآور می شوند و بنابراین اعضای این خانواده به نام ویروسهای تاج دار 
شناخته می شوند. جدیدترین عضو nCoV-2019 است که مرگ  و 
میر کمتری نسبت به سایر اعضای این خانواده )سارس و مرس( دارد.
  این ویروس دارای یک الیه غشا بنام Envelope است که در 
بسیاری از ویروس ها وجود دارد و کپسید را احاطه می کند. پوشش، 
در فرایند وارد شدن به سلول، به ویروس یاری می رساند. ترکیب و 
ساختار شیمیایی پوشش یا غالف از جنس لیپید با برجستگی های 
 Real Time-PCR از  آن  تشخیص  برای  است.  گلیکوپروتئین 

استفاده می گردد.
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 ویروس با استفاده از امکانات سلولی میزبان تکثیر می شود و فعالیت 
اصلی یاخته های میزبان را مختل می کند. گونه ای خاص از خفاش ها، 
میزبان تعداد زیادی از انواع ویروس کرونا هستند. این پستانداران در 
مسافت های طوالنی پرواز می کنند و االن در تمام قاره ها حضور دارند. 
عوامل  می توانند  ولی  می کنند  مریض  را  یکدیگر  بندرت  خفاش ها 

بیماری زا را در مسافت های طوالنی و به طور گسترده پخش کنند.
آن  توسط  که  است  فرآیندی  )بازآرائی(   Reassortment  
ویروس های آنفلوانزا بخش هایی از ژن را مبادله می کنند. این تبادل 
ژنتیکی به دلیل ماهیت تقسیم شده ژنوم ویروسی امکان پذیر است 
و هنگامی اتفاق می افتد که دو ویروس آنفلوانزا متفاوت یک سلول 
را مبتال می کنند. به این دلیل ایجاد نوع های جدید ویروس با توان 
بیماری زایی باال بسیار سریع اتفاق می افتد و عمال تولید واکسن را با 

مشکل مواجه می کند.
یا  )گیاه  میزبان  باعث کاهش شدید عملکرد  ویروسی  بیماری های   
جانور( خود از لحاظ کمی و کیفی در سراسر جهان می شوند. به علت 
عدم وجود جایگاه خاص ویروس در سلول عمال حذف ویروس منجر 
از بین رفتن میزبان خواهد شد لذا ترکیب شیمیایی برای درمان  به 
بیماری های ویروسی وجود ندارد. کاهش آسیب و خسارات اقتصادی 
از  استفاده  با  گیری  همه  کنترل  طریق  از  می توان  را  آن  از  ناشی 
روش هایی که منابع آلودگی ویروس را کاهش داده یا از انتشار ویروس 
جلوگیری می کنند، محدود نمود. برای هر ترکیبی از ویروس و میزبان 
یک آستانه اقتصادی وجود دارد و مهم تر از آن، زیان مالی قابل توجهی 
توجیه  را  اقداماتی  چنین  از  استفاده  و  گیری  کار  به  که  دارد  وجود 
تنهایی  به  روش  یک  از  استفاده  این،  وجود  با  نماید.  می  ضروری  و 
برای کنترل یک بیماری ویروسی عماًل در بیشتر موارد کم فایده بوده، 

خصوصاً اگر در طول یک دوره طوالنی مدت به کار گرفته شود.
 وقتی که اقدامات کنترلی متنوعی که تلفیقی از روش های مختلف 
است، با هم استفاده شوند، اثرات آنها مکمل یکدیگر بوده و در نتیجه 
منجر به کنترل مؤثرتری می شود. چنین تجربیاتی منجر به توسعه 

شیوه های مدیریت تلفیقی برای بیماری های ویروسی شده است که 
در این مورد، روش های:

الف. پیشگیری:
 آموزش: شرایط بهداشتی و ضدعفونی 

 بهبود مقاومت میزبانی: با استفاده از مصرف مواد غذایی و سبزیجات 
مقوی و سالم 

ب . تشخیص: با استفاده از کیت های سرولوژی و ملکولی
را ترکیب می نمایند. استراتژی هایی که برای کنترل ویروس استفاده 
می شود، باید به قدری کارا و مؤثر باشد که هزینه ها، پرسنل و خسارت 

میزبان را به حداقل و یا در حد استاندارد برساند.
فائو  گزارش  طبق  پایدار  کشاورزی  توسعه  با  که  آنجائی  از   
بیماری های گیاهی، آفات و علف های هرز ۳۰درصد تولیدات غذایی 
به  گیاهان  مقاومت  ژنتیکی  ذخائر  برند، حفظ  می  بین  از  را  جهان 
عوامل فوق جهت انتقال به پایه های خاص و ایجاد گیاهان تراریخته 
مقاوم بویژه در مورد عوامل بیماری زای ویروسی که سموم شیمیایی 
برخوردار است.  ای  ویژه  اهمیت  از  ندارد،  آنها وجود  با  مبارزه  برای 
علفکش  و  بیماریها  آفات،  به  مقاوم  استراتژیک  تراریخته  گیاهان 
عبارتند از: سویای مقاوم به علفکش، ذرت مقاوم به آفات، بیماریها و 

علفکش، کلزا مقاوم به علفکش و پنبه مقاوم به آفات.
۲. تالش برای افزایش تعداد، وسعت و اتصال مناطق حفاظت شده هم 

در خشکی و هم در دریا.
۳. توجه هرچه بیشتر بر اجرای قراردادهای زیست محیطی چندجانبه 

که به تنوع زیستی مربوط می شود.
تنوع  درباره  عمومی  آگاهی  و  آموزش  اخبار،  برنامه های  افزایش   .۴
و  مردم  روزمره  زندگی  به  زیستی  تنوع  واردکردن  هدف  با  زیستی 

معیشت آنها.
۵. شناسایی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری روستایی بر پایه تنوع 
زیستی که هم  و کاوش  )بوم-گردشگری(  اکوتوریسم  مانند  زیستی 
و  گونه ها  زیست،  محیط  به  هم  و  می کند  کمک  محلی  جوامع  به 

CoronaVirus
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۶. حمایت از توسعه پایدار و مبتنی بر تنوع زیستی با جلب توجه افراد 
به مناطقی که مورد بهره برداری ناپایدار قرار می گیرند.

۷. ایجاد منافع مهم اقتصادی و اجتماعی برای تامین جوامع محلی و 
ایجاد انگیزه برای حفاظت از زیستگاه ها.

۸. شناسایی راه هایی برای تقسیم عادالنه منافع حاصل از حفاظت و 
استفاده پایدار بین جوامع محلی و سهام داران.

نتیجه گیری
فائو خواستار تشکیل مکانیزم اشتراک گذاری ملی اطالعات )ژنتیکی 
ارزشمندی  ابزار  کننده  تامین  مکانیزم  این  است.  ایران  در  گیاهی( 
ژنتیک  تجربیات  و  دانش  گذاری  اشتراک  زمینه  تنها  نه  که  است 
گیاهی را فراهم می کند، بلکه راه توسعه استراتژی های بهره برداری از 
این منابع و تقویت کشاورزی به ویژه محصوالت استراتژیک دانه های 
روغنی را نیز هموار می سازد، به گونه ای که اطمینان می دهد در 
صورت ادامه افزایش جمعیت جهانی، میزان دسترسی به غذای کافی، 

سالم و مغذی همچنان ادامه خواهد داشت.
)کشورهای  جمله  از  جهان  کشور   ۷۵ در  اکنون  هم  مکانیزم  این 
و  اردن  مصر،  اخیرا  و  عمان  هند،  پاکستان،  ترکیه،  ایران(  همجوار 

لبنان نیز به اجرا گذاشته و تکمیل شده است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( همچنین بر اهمیت 
تنوع  از  حفاظت  و  غذایی  امنیت  ارتقاء  در  گیاهی  ژنتیکی  منابع 
تاثیرات  که  شرایطی  در  دارد.  تاکید  کشاورزی  گونه های  زیستی 
رشد  حال  در  ای  فزاینده  طور  به  هوایی  و  آب  تغییرات  منفی 
حکایت  آن  بیشتر  شدن  تر  وخیم  از  نیز  زنی ها  گمانه  و  است 
در  را  مهمی  و  اساسی  نقش  گیاهی  گونه های  ژنتیکی  تنوع  دارد، 
از  کشورها،  کشاورزی  محصوالت  ظرفیت  بنیادین  بخش  تامین 
جمله ایران ایفا می کند، به طوری که بر چالش های تحمیل شده 
است،  غذایی  ناامنی  که  آن  نتایج  و  هوایی  و  آب  تغییرات  توسط 

اثر خواهد گذاشت.
تنوع  حوزه  در  بین المللی  سازمان  پیشروترین  حاضر  حال  در  فائو 
زیستی و منابع ژنتیکی غذا و کشاورزی جهان به شمار می رود. شایان 
ذکر است، در سال ۱۹۸۳ فائو کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی غذا 
و کشاورزی )که بعد ها به کمیسیون منابع ژنتیکی غذا و کشاوزری 
راهکارهای  بررسی  به  عنوان مجمعی جهانی که  به  داد(،  نام  تغییر 
دسترسی و بهره مندی از اشتراک گذاری منابع ژنتیک می پردازد، را 
تاسیس کرد. نهایتا در سال ۱۹۹۶ فائو زمینه های توسعه الزم جهت 
انطباق با برنامه عمل جهانی برای حفاظت و پایداری منابع ژنتیک 
نیز  در سال ۲۰۰۴  فراهم ساخت.  را  و کشاورزی  غذا  برای  گیاهی 
پیمان بین المللی منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی با تصویب 

۱۳۳ کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران به اجرا گذاشته شد.
ایجاد تغییر در این روند رو به تخریب، نیازمند تغییر نگرش ما درباره 
مسائل محیط زیستی است. یعنی دولت های جهان باید دانشمندان 
و سیاست مداران را با هم متحد کنند. یعنی پیوند دادن معیشت ها، 
مبارزه با فقر و برنامه ریزی برای توسعه و ایجاد زیرساخت های جدید.

 این دستورالعملی است که می توانیم به کار گیریم:
تا احساس  پیوند دهیم  نیازهای روزمره مردم  به  را  تنوع زیستی   -
مسئولیت برای حفظ تنوع زیستی و پیشگیری از نابودی آن در میان 

آن ها گسترش یابد.
- مراقب باشیم که علم و سیاست نقش برابری را در تصمیم گیری ها 

داشته باشند.
- دالیل اقتصادی زیادی برای حفظ تنوع زیستی وجود دارد ولی این 
بتوان  تا  درآیند  بین المللی  و  داخلی  اقدامات  به صورت  باید  دالیل 

ظرفیت های تنوع زیستی را بهتر شناخت.
برای  جا  تا  کنیم  تجدیدنظر  خود  زندگی  سبک  و  انتخاب ها  در   -

گونه هایی که بر روی این زمین زندگی می کنند فراهم شود.
شک نکنید که این به زندگی همه ما مربوط می شود.

برای اقدام همگانی به یکدیگر بپیوندیم.

Biodiversity
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آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد!
در زمان ناصر الدین شاه در اواخر فصل شکار یعنی حدود 
مهرماه، پادشاه همه وزرا و درباریان و خدمتکاران را جمع 
می کرد و به کاخ شهرستانک و یا سرخه حصار که نزدیک 
تهران بود می رفت و مراسم آش پزان را با دقت و حوصله 
حضور  در  وزرا  و  بزرگان  همه  یعنی  می کرد.  برگزار  تمام 
افتخار  نیز  هرکدام  و  می شدند  آش  تدارک  مشغول  شاه 
می کردند که تالش بیشتری برای پختن آش کرده اند. دهها 
سینی جلو وزرا قرار می گرفت و هریک از آن ها مشغول پاک 
کردن سبزی، نخود، لوبیا و ….. می شدند و یا چاقو به دست، 

بادمجان و کدو  و…. پوست می کندند.
از  مهم تر  و حتی  مهم  کارهای  از  آش،  این  پختن  چرا  اما 
رسیدگی به وضعیت مردم بود. در این مورد روایات زیادی 

وجود دارد. بعضی معتقدند که این آش را مهد علیا مادر ناصرالدین شاه برای او نذر کرده بود تا خدای ناکرده شاه، چشم نخورد.
دسته  دسته  وبزرگ  کوچک  از  مردم  و  بود  گرفته  را  مملکت  همه  وبا  بیماری  که  سالی  در  گویند  می  دیگر  بعضی 

می مردند، ناصرالدین شاه نذر کرد که اگر خودش از این بال جان سالم به در برد هرساله آش مفصلی بپزد 
و چون او زنده ماند هر ساله این مراسم را برپا می کرد.

البته بعضی هم می گویند از سالی که آش عجیب وغریبی را خود شاه اختراع کرده بود 
و به خورد درباریان داده بود، این مراسم برگزار می شده است.

ضرب المثل های 
روغنی

از  که  است  گمنام  هوشمندان  اندیشۀ  و  ذهن  تراوشهای  ترین  ازکهن  یکی  حکم،  و  امثال 
دوردستهای تاریخ به یادگار مانده و به همین سبب مانند کتیبه ها و سنگ نبشته های باستانی 

اعتبار و سندیت خدشه ناپذیر دارد. 
در روزگارانی که مردم این سرزمین نوشتن و خواندن نمی دانسته اند چون به هر حال و به هر 
کیفیت زندگی می کرده اند قهراً حوادث و سوانحی بر آنان می رفته که آنها را به تفکر و تأمل وا 
می داشته، عصارۀ حادثه ای که شاید مدتها طول کشیده و عوارضی بد یا نیک به بار می آورده؛ 
سرانجام در یک جمله یا عبارت؛ گنجانده و جایگیر می شده تا به آسانی در یادها بماند و سینه 

به سینه از هر نسل و دوره به نسل و دورۀ بعدی منتقل شود. 
نکتۀ مهم دیگر مساله قدمت و کهنگی امثال و حکم است. این جمله های کوتاه که بیان کنندۀ 
تعلق  معلومی  و  معین  فرد  به  پیشین،  از سده های  بازمانده  و  است  آنات گذشتگان  و  حاالت 
ندارد؛ گاهی هم پیش می آید که یکی از آنها با یکی از حوادث زندگی شخصی سرشناس مطابق 
می آید و به نام آن شخصیت تاریخی، مشهور می شود و در حقیقت به سبب آن مثل، نام آن 
از  که  پژوهشگرانی  اخیر،  سده های  در  ماند.  می  زبانها  سر  بر  و  یادها  در  پیوسته  نیز  بزرگ 
اهمیت و اعتبار این مثل ها آگاه بودند، به ثبت و ضبط آنها پرداختند و به فلسفۀ ایجاد و شرح 

هر یک – هر چند مختصر – اشاره کردند. 
در این جا نیز سعی بر این شده که به تعدادی از ریشه های تاریخی ضرب المثل های که درمورد 

روغن هستند بپردازیم.

مراسم آش پزان ناصرالدین شاه - کاخ شهرستانک - ۱۳۰۷ قمری
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هرچند در سال های اول مراسم  چندان مفصل نبود، آنچنان که اعتماد السطنه می نویسد:
“الزم آمد که در این مورد مختصری از این آش بنویسم. چهارده سال قبل در حوالی تهران بودیم. پادشاه دستور داد طبخ 
حضوری جلوی چادر شود و این عمل تکرار یافت که سه شب پی در پی مشغول این کار بودند. بعد بنا شد آبگوشتی که از 
هر قبیل بقوالت و حبوبات بلکه اقسام میوه ها هم درآویخته شود و آش مانند چیزی شود. به ماها هم که از خواص بودیم 
سهمی و قسمتی داده شود پخته و دادند. سال دیگر این عمل قدری ترقی کرد. در اواخر ییالق نمی دانم کجا بودیم آش 
پخته شد. قدری مفصل تر از سال گذشته و بنا شد این عمل محض سالمتی وجود پادشاه همه ساله در ییالق تکرار شود.”
در سال های بعدی که مراسم مفصل تر شده بود. دسته های نوازندگان نیز حاضر می شدند و همراه با دلقکان درباری به 

شادمانی این مجلس کمک می کردند.
اعتماد السلطنه  می نویسد:”سبزیجات، میوه جات، قند و شکر و غیره حاضر بود. عمله طرب خاصه  )نوازندگان  مخصوص( 
طرفی نشسته و ساز می زدند. عمله خلوت از ناظر و امین الملک و غیره طرفی نشسته سبزی و بادمجان پاک می کردند. 

خود پادشاه هم گوشه ای خزیده و تماشا می فرمودند.”
بعد نحوه برگزاری این مراسم را این چنین توضیح می دهد:” امروز روز آشپزان است. این آش مفصل و عجیب و غریب که 
از ۴۰ سال قبل تاکنون هر سال شاه پختن آن را دستور می دهد به یادگار آشی است که در موقع بروز وبا در چهل سال 
 پیش شاه آن را در شهرستانک پخته و با تناول آن به عقیده خود از ابتالی به مرض محفوظ مانده و به همین جهت از آن 

خاطره  خوبی در خاطر نگه داشته است و عقیده دارد که آن آش را به گردن او حق بزرگ و ثابتی است.”
عملیات آش پزی از ساعت ۱۱ صبح شروع می شود. در زیر چادر بزرگی که در مواقع دیگر آن را برای نمایش تئاتر بر پا 
می دارند، چهارده گوسفند کشته را به ۲ میله آهنی که به چنگک های آهنی دیگر استوار شده، آویخته اند تا در موقع، آنها 
را قطعه قطعه کنند. بر روی فرشی، سینی های پر از ادویه و سبزی خوش بو و دسته دسته اسفناج و چغندر و میوه جات و 
سبزی ها مخصوصا بادمجان و کدوی زیادی ردیف چیده شده. همه اعیان حاضر، که یکی از برادران شاه و صدر اعظم ریاست 
آنها را دارند، دو زانو می نشینند و به پوست کندن و پاک کردن و قطعه قطعه کردن میوه ها و سبزی ها مشغول می شوند.

اما حتی نزدیکان شاه هم از این مراسم بی فایده ناراضی بودند و می دانستند که مردم در چه بیچارگی به سر می برند اما 
ناصرالدین شاه دلخوش به مراسم آش پزان است و توجهی به مشکالت مردم ندارد.

 مبلغ صرف شده در جشن آش خوران آن قدر زیاد است که به قول اعتماد السلطنه  با آن می شد تهران را از وجود 
بیماری وبا پاک کرد و مردم را از مصیبت نجات داد. هم او در جای دیگری خرج این مراسم را در سال های اول چنین 
برآورد می کند: »مخارج آش و مضافات او انعامات و خالع و غیره باشد هزار و سیصد تومان می شود. این هم یکی از 

است.« مستقله  مخارج سلطنت 
برای این که بتوانید میزان هزینه گزاف این مراسم را تصور کنید باید بدانید که در آن روزگار ۱ ریال مبلغ گزافی بوده و 
سکه های کوچک تر از یک ریال نیز وجود داشته است و مردم با یک ریال می توانسته اند  ۳ کیلو نان بخرند، حاال خودتان 

ارزش هزار و سیصد هزار تومان را محاسبه کنید.
البته از این ماجرای آش پزان، امروزه فقط ضرب المثلی در زبان فارسی باقی مانده است که حتما شنیده اید. وقتی کسی را 

می خواهند تهدید کنند می گویند: آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.
دکتر فوریه٬ پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، در کتاب )سه سال در دربار ایران( ماجرای این ضرب المثل را این چنین 

توضیح داده است:
ناصرالدین شاه سالی یک بار آش نذری می پخت و خودش نیز بر مراسم پختن آش نظارت می کرد. خالصه بعد از این که 
آش آماده می شد، به دستور آشپزباشی برای هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده می شد و او می بایست کاسه آن را از 

اشرفی پر کند و به دربار پس بفرستد. 
معلوم است دیگر، کسی که کاسه کوچک تر برایش فرستاده می شد کمتر ضرر می کرد و کسی که کاسه بزرگی با 

روغن داغ فراوان به در خانه اش می رفت بیچاره می شد و باید آن کاسه را پر از سکه کرده و برگرداند، 
به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی مثال با یکی از اعیان و یا وزرا دعوایش میشد، 

او می گفت: بسیار خوب، آشی برات بپزم که یک وجب روغن  تهدید آمیز به 
رویش باشد. 
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روغن ریخته را نذر امامزاده کرده!
در زمان های گذشته شخص ثروتمند خسیسی در یک آبادی زندگی می کرد. دیگر اهالی با اینکه وضع مالی خوبی نداشتند 
در کارهای خیر، مانند ساختن مسجد، حمام، امام زاده و... شرکت و هر کدام مبالغی خرج می کردند. یک بار، تمام اهالی برای 
ساختن یک امام زاده، پیش قدم شدند. از پول اهالی، ساختماِن امام زاده به نصف رسیده بود، اما چون دیگر قدرت مالی آنها 
کفاف نمی داد نتوانستند کار را تمام کنند. متولی امام زاده به سراغ مرد پول دار رفت و تقاضای کمک کرد. او هم قول داد که 
سهمیه خود را بپردازد. متولی هم بّنا و عمله ای پیدا کرد و این مژده را به اهل محل داد. مردم می گفتند: »خدا کند، بلکه 
این امام زاده ساخته بشود و نیمه کاره نماند.« در یکی از روزها که متولی، بنا و کارگران در امام زاده به انتظار ایستاده بودند، 
مرد خسیس با چند تا از قاطرهایش که پوست روغن حمل می کردند، می خواست به مسافرت و تجارت برود. اتفاقاً گذارش 
از مقابل امام زاده افتاد. ناگهان یکی از قاطرهایش بر زمین افتاد و یکی از مشک های روغن پاره شد. آن مرد فوراً زرنگی کرد، 
مشک را جمع کرد، ولی کمی از روغن آن به زمین ریخت، تا حدی که می توانست روغن را جمع کرد و توی مشک ریخت. 
مقداری از آن که دیگر نمی شد جمع کرد روی خاک ماند. پیش خودش گفت: »این روغن حیفه اینجا بماند.« این طرف و 
آن طرف را نگاه کرد که ناگهان دید متولی های امام زاده و چند نفر عمله مقابل در امام زاده ایستاده اند. کالهش را به دست 
گرفت و تکان داد و خطاب به یکی از متولی ها که »آهای بیا، بیا.« متولی بیچاره که چشمش به او افتاد، به بنا و کارگران 
گفت: »شما دست به کار شوید که ارباب پول آورده است.« دوان دوان پیش مرد خسیس آمد. سالمی کرد و گفت: »خدا 
عمر و عزت ارباب را زیاد کند، گفتم بناها دست به کار شوند.« مرد خسیس با خونسردی گفت: »ببین آنجا االغم به زمین 
خورده است و یکی از مشک های روغن پاره شده، مقداری روغن ریخته است برو آنها را جمع کن و خرج امام زاده کن. این 
هم سهمیه من برای امام زاده.« متولی نگاهی کرد، دید روی خاک فقط کمی چرب است. بدون اینکه جوابی بدهد برگشت. 
 بقیه پرسیدند: »پس پول چطور شد؟« متولی گفت: »ای بابا، از خیرش بگذرید. طرف، روغن ریخته را نذر امام زاده کرده«.

 و این اصطالح به معنی چیزی غیر قابل استفاده یا کم ارزش را به دیگری بخشیدن یا قول بخشش آن را دادن است.

سبیلش را چرب کرد!
عبارت »سبیلش را چرب کرد« کنایه از رشوه دادن و به اصطالح دیگر حق و حساب دادن است.

اکنون ببینیم سبیل چرب کردن با رشوه دادن چه رابطه ای دارد. سبیل، مأخوذ از سبله است و موهایی را که روی لب 
باال می روید سبیل گویند. در فرهنگها و لغتنامه ها برای سبیل واژه های مترادفی از قبیل شارب و برودت آمده است که 
هر سه واژه با جزیی اختالف به موهای باالی لب اطالق می شود. در ادوار گذشته سه نوع سبیل معمول بوده است: سبیل 

چخماقی، سبیل کلفت، سبیل گنده. 
به سبیلی که دنبالۀ آن به طرف باال برگشته باشد چخماقی می گفتند. این نوع سبیل را در حال حاضر سبیل دوگالسی 
نیز می گویند که از نام و سبیل دوگالس فربنکس هنرپیشۀ معروف آمریکایی گرفته شده است، با این تفاوت که سبیل 

چخماقی پرپشت و برگشته بود ولی سبیل دوگالسی کوتاه و برگشته است. 
سبیل کلفت سبیلی است که موهایش انبوه است ولی برگشتگی نداشته باشد. سبیل گنده یعنی موهای کالن و بلند مانند 

سبیل دراویش که سرتا سر دهان را زمانی که بسته است تا انتهای لب پایین به کلی می پوشاند. 
سبیل تاریخچۀ مشخصی ندارد. از بدو خلقت آدم سبیل با او همراه بوده و غالباً وجه امتیازجنس مرد بر جنس زن شناخته 
می شده است. در بعضی از ادوار تاریخی، سبیل تا آن اندازه قدر و قیمت داشته است که به دارندگان سبیلهای کلفت و 

پرپشت باج مخصوصی به نام باج سبیل از طرف رعایا و طبقات پایین داده می شده است. 
برخی از سالطین و رجال و سرداران عالم از سبیل خوششان می آمد و معتقد بودند که سبیل هر قدر پرپشت و متراکم 
باشد بر ابهت و سطوت صاحب سبیل افزوده می شود و از چنین کسی بیشتر حساب می برند به همین جهت بعضی از آنان 

سبیلهایی را دوست داشته اند که تا بناگوش ادامه پیدا کند. 
بعد از ظهور اسالم سبیل گذاشتن در ایران، اهمیت و اعتبارش را از دست داد، چنانچه در بعضی از کتب تاریخی آمده 

که فرستادگان خسرو پرویز پادشاه ساسانی که همه سبیلهای کلفت داشته اند چون به خدمت رسول اکرم 
)ص( رسیدند حضرت فرمود: من تشبه بقوم فهو منهم. به همین جهت مسلمین از آن تاریخ 

سبیل را کوتاه کردند و بر ریش افزودند. در عصر صفویه بازار سبیل دوباره رونق 
یافت و سالطین صفویه به علت انتساب به شیخ صفی الدین اردبیلی، 

چون خود را اهل عرفان و تصوف 
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می دانستند و به همین سبب لقب مرشد کامل را اختیار کرده بودند، غالباً سبیلهای بلند و چخماقی داشتند و ناگریز بودند 
همه روزه چند بار به نظافت و آرایش آن بپردازند، زیرا اگر تعلل و تسامح می ورزیدند سبیلها آویزان می شد و آن هیبت و 

زیبایی که می بایست انظار دیگران را به خود جلب کند، از دست می داد. 
مالش  با دست  و  می کردند  را چرب  آن  که  می کرد  پیدا  و جال  می شد  پیوسته  هم  به  وقتی  متراکم،  و  پرپشت  سبیل 
می دادند. آنهایی که قدرت و تمکن مالی کافی نداشتند خود به این کار می پرداختند ولی سران و ثروتمندان افرادی را برای 
سبیل چرب کردن داشتند. کار سبیل چرب کن این بود که در مواقع معین که صاحب سبیل میهمانی رسمی داشت و یا 

می خواست به میهمانی برود دست به کار می شد و با روغن مخصوصی سبیل را جال و زیبایی می بخشید. 
بدیهی است اگر از عهدۀ سبیل چرب کردن به خوبی بر می آمد صاحب سبیل مشعوف و خرسند می شد و در این موقع 

سبیل چرب کن هر چه می خواست از طرف صاحب سبیل برآورده می شد. 
نویسد:  می  شاه چنین  الدین  مظفر  کردن سبیل  به چرب  راجع  من  زندگانی  کتاب شرح  در  مستوفی  عبداهلل  شادروان 
ابوالقاسم خان همراه خود برده بود که در مواقع معین سبیل او را چرب  مظفرالدین شاه در سفر اروپا مردی را به اسم 

می کرد و جال می داد. 
 وقتی سبیل شاه چرب می شد و از زیبایی و ابهت آن به طرب می آمد، اطرافیان موقع را مغتنم شمرده هر تقاضایی داشتند 

می نمودند زیرا می دانستند او سر کیف است و مسلماً تقاضایشان را بر آورده خواهدکرد. 
به این ترتیب بود که اصطالحات : سبیلش را چرب کن، سبیل کسی را چرب کردن، سبیلش چرب شده و امثال آن مرسوم 

شد و کم کم رایج گردید. 

کره را روغن کردی؟

می گویند که... در یک آبادی حاکم ظالم و ستمگری بوده که به رعیت بسیار 
سخت می گرفته است، روزی حکم می کند که رعیت ها جفتی دو من کره 

برای او بیاورند.
رعیت های بینوا هم که چیزی در چنته نداشتند، هر چه فکر کردند چیزی 

به عقلشان نرسید. برای همین دست به دامن کدخدای ده شدند که نزد ارباب برود و او را راضی کند که از دادن کره 
معافشان کند.

کدخدا هم که می بیند ارج و قرب باال دارد و مایه اعتماد و احترام رعایاست، می پذیرد و به نزد ارباب می رود.
کدخدا پس از آن نزد ارباب می رود و شرح می دهد که رعیت دستشان خالی است و توان این را ندارند که کره بدهند، 

لطفی کن و آن را به ایشان ببخش.
ارباب که خوب حال رعیت را می دانست به کدخدا گفت هر چه فکر می کنم نمی توانم تو را ناامید از در بیرون کنم، 

برو و به رعایا بگو، کره را به آن ها بخشیدم. جفتی دو من روغن بیاورند.
کدخدا خوشحال و به این خیال که برای رعیت کاری کرده کارستان، نزد آن ها رفت. جمعشان کرد و گفت: بروید دعا 
کنید به جانم، حاال هی بگویید کدخدا آدم بدی است. رفتم پیش ارباب و او را راضی کردم که به جای دو من کره، 

دو من روغن به او بدهید!
از آن پس وقتی یک نفر برای کمک به دیگران کاری کند که به ضررشان تمام شود، می گویند: »کره را روغن کردی.«

منابع ..........................................................................................................................................................................................................................
- ریشه های تاریخی امثال و حکم، مهدی پرتوی آملی، سنایی، ۱۳۷۸  

- داستان های امثال، حسن ذوالفقاری، مازیار، ۱۳۹۷
- مراسم دربار ناصری )جشن آشپزان(، فاطمه قاضیها، سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

جمهوری اسالمی ایران، ۱۳۹۱
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چکیده
نرخ با  اساسی  کاالهای  واردات  برای  ترجیحی  ارز   اختصاص 
هزینه های   ۱۳۹۷ سال  ابتدای  از  دالر،  هر  ازای  به  تومان   ۴۲۰۰
برابری  سه  تا  دو  ارز  نرخ  است.  برداشته  در  کشور  برای  بسیاری 
سامانه های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است 
سودآوری  نرخ،  این  براساس  واردات  و  ترجیحی  ارز  به  دستیابی  تا 

بسیاری در بر داشته باشد.
در هشت ماهه  گاز  و  نفت  صادرات  محل  از  دولت  ارزی  درآمدهای 
نخست سال ۹۸، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به 
نشان می دهد که بخش  امر  و همین  بوده  اساسی  کاالهای  واردات 
واردات  در خدمت  در دسترس کشور،  ارزی  از ذخایر  توجهی  قابل 
کاالهای اساسی قرار گرفته است. تأمین این منابع از یک طرف منجر 
به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می شود )به دلیل تأمین 
ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کاالهای 
اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت( و از طرف دیگر منجر به افزایش 

تقاضای واردات کاالی اساسی شده است.
و  اساسی  کاالهای  واردکنندگان  بین  شده  توزیع  توجه  قابل  رانت 
فساد ایجاد شده در این فرایند، غیرقابل چشم پوشی است. درحالی 
که مصرف همه گروه های کاالهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به 
سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتماال با افزایش قیمت آنها، در سال 
۱۳۹۸ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کاالهای اساسی 
در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایشی بوده است. میزان رشد 
واردات برخی از این کاالها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی 

می شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت 
ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که داللت بر توزیع رانت قابل توجه 

ناشی از واردات این کاالها با نرخ ارز ترجیحی دارد.
از  نیز،  اساسی  کاالهای  داخلی  تولیدکنندگان  به  شده  وارد  صدمه 
با ارز ترجیحی است. هزینه های  دیگر پیامدهای واردات این کاالها 
واردات  برای  ترجیحی  ارز  تأمین  محل  از  کشور  به  شده  تحمیل 
را  سیاست  این  در  بازنگری  که  است  حدی  به  اساسی  کاالهای 

ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند.
موافقان تداوم سیاست ارز ترجیحی، با این استدالل که اوال با افزایش 
نرخ ارز ترجیحی کاالهای اساسی، قیمت این کاالها افزایش می یابد 
درآمدی  پایین  مصرفی دهک های  در سبد  کاالها  این  سهم  ثانیاً  و 
بیشتر است، تداوم این سیاست را به نفع اقشار محروم جامعه قلمداد 
می کنند. هرچند این استدالل تا حدودی درست و قابل قبول است 
و برخی از کاالهای اساسی مانند برنج خارجی سهم قابل توجهی در 
سبد غذایی گروه های آسیب پذیر دارند. اما نکته بسیار مهمی که در 
کلی  به طور  و  ارزی  درآمدهای  است، وضعیت  مغفول  استدالل  این 

اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است.
از  ناشی  ارزی  شوک  با   ۱۳۹۸ و   ۱۳۹۷ سال های  در  ایران  اقتصاد 
انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریم ها مواجه شد که باعث افزایش 
تأثیر  تحت  ارز  بازار  گردید.  مصرف کننده  قیمت  شاخص  شدید 
و  شد  مواجه  زیادی  نوسان  با  ارزی  درآمدهای  کاهش  و  تحریم ها 
به نظر می رسد پس از طی این نوسانات به تعادل نسبی رسیده باشد. 
به طوری که اگر سیاست های داخلی شوک ارزی مجددی را تحمیل 

 بررسی وضعیت واردات كاالهاي اساسي
با ارز ترجیحي

معاونت پژوهش هاي اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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نکند و نرخ ارز متناسب با تورم افزایش مالیمی را داشته باشد، انتظار 

افزایش شدید در بازار ارز وجود ندارد.
از طرف دیگر، درآمدهای دولت به شدت محدود شده است. کاهش 
درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای 
داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری 
قابل توجهی مواجه است. به طوری که مهمترین چالش کشور طی 
مالی  تأمین  برای  پایدار  منابع  و  درآمدها  پیش بینی  آتی،  سال های 
کسری بودجه دولت است. به نظر می رسد کسری بودجه اصلی ترین 
آن  تأثیر  که  بود  خواهد  تورم  درنتیجه  و  پولی  پایه  فزاینده  عامل 
افزایش قیمت کاالهای  از  بیشتر  به مراتب  بر گروه های آسیب پذیر 
باالی  گروه های  دارایی  قیمت  تورمی،  اقتصاد  در  است.  اساسی 
پایین  گروه های  که  است  درحالی  این  و  می یابد  افزایش  درآمدی 

روزبه روز با افزایش در هزینه ها مواجه هستند.
کاالهای  واردات  به  یافته  اختصاص  ارز  نرخ  افزایش  هرچند  لذا 
اساسی، باعث افزایش قیمت کاالهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی 
و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که در نهایت از محل 
براساس  باعث تورم بیشتری خواهد شد.  تأمین می شود،  پایه پولی 
برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی منجر 
به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. 
ارز ترجیحی که  ادامه سیاست  از  این درحالی است که تورم ناشی 
می تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی 
شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵درصد نیز 

قابل پیش بینی است.
نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که درحال 
حاضر بخش قابل توجهی از ارز کاالهای اساسی از طریق پایه پولی 
بپذیریم که الزم است  اگر  بدترین شرایط  تأمین می شود. حتی در 
دولت برای تأمین کاالهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه 
بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش 
پیدا کند تا تأمین ارز کاالهای اساسی، زیرا درحالت اول هم بازار ارز 
تحت تأثیر قرار می گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در 

اختیار رانت جویان قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد این مطالعه، حذف ارز ترجیحی برای تمام کاالهای اساسی 
منابع  از  بخشی  از  استفاده  با  جایگزین،  اجرای سیاست حمایتی  و 

حاصل از افزایش نرخ ارز است.

مقدمه
از سیاست هایی که دولت ها جهت افزایش رفاه عمومی و بهره وری در 
استفاده از پتانسیل های یک کشور دارند ایجاد منابع درآمدی پایدار، 
وضع سیاست های کارآمد جهت کاهش هزینه ها و استفاده از بازوهای 
است.  سالیانه  بودجه های  کارایی  افزایش  جهت  خصوصی  و  دولتی 
از اقشار آسیب پذیر  از طرفی یکی از سیاست های حمایتی دولت ها 
کاالهای  تأمین  برای  یارانه  اختصاص  درآمدی،  پایین  دهک های  و 
اول  برنامه های  بوده است که در  به ویژه دارو و مواد غذایی  اساسی 
تا ششم توسعه بعد از پیروزی انقالب اسالمی به ویژه در بحران های 

ارزی و تورمی، مورد توجه قرار گرفته است.
بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت ها در طی سال 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، موجب شد دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف 
ارز  اساسی، سیاست تخصیص  نیازهای  تأمین  در  متوسط جامعه  و 
ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( برای واردات کاالهای اساسی به ویژه اقالم 
غذایی )از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، 

تخم مرغ و غیره( را اتخاذ کند.
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از 

افزایش قیمت کاالهای اساسی نسبت به سایر کاالها و جلوگیری از 
افزایش باالتر از نرخ تورم کشور و دور از انتظار قیمت این اقالم در 
بازار و درنتیجه جبران رفاه ازدست رفته مردم بود. سیاست اختصاص 
ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم کاال به عنوان 
یک  به عنوان  سیاست،  این  شد.  گذاشته  اجرا  به  اساسی  کاالهای 
سیاست حمایتی کور، علی رغم همه مخالفت های کارشناسی که با آن 
صورت گرفت، در سال ۱۳۹۸ ادامه داده شد. البته برخی گروه های 
کاالیی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کاالهای 
مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند. با وجود هزینه های باالیی 
که اجرای این سیاست در پی داشت، انتظار می رفت که برای سال 
و  یا محدود شود  متوقف  تومان  نرخ ۴۲۰۰  با  ارز  ۱۳۹۸ تخصیص 
اظهارنظر  اما  سیاست های حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شود، 
این  اجرای  بر  اصرار  همچنان  دولت  که  می دهد  نشان  مسئوالن 
سیاست داشته و در الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰.۵ میلیارد 
دالر ارز برای اختصاص به کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی 

شده است.
هزینه های اجرای این سیاست در گزارش های کارشناسی و مقاالت 
به کرات مورد تأکید قرار گرفته است. اینکه نرخ ارز برای گروهی از 
کاالها پایین تر از نرخ ارز وارداتی سایر کاالها )نرخ ارز در سامانه نیما( 
باشد، موجب ایجاد رانت بزرگی می شود که رقابت برای دستیابی به 
ارز ترجیحی را افزایش داده و درنتیجه اتالف منابع را در پی دارد. در 
حقیقت بخش بزرگی از یارانه ضمنی اعطایی به کاالهای اساسی )در 
نهایی برسد، در  ارز ترجیحی(، به جای آنکه به مصرف کننده  قالب 

بین واردکنندگان و زنجیره توزیع این کاالها تقسیم می شود.
عالوه بر این، مواردی مانند تضعیف تولید داخلی و تثبیت وابستگی 
در کاالهای اساسی، اتالف منابع ارزی در این بخش و کاهش قدرت 
توزیع  منابع،  کمبود  واسطه  به  ارز  بازار  کنترل  در  مرکزی  بانک 
ناهمگون یارانه بین دهک های درآمدی به طوری که دهک های باالی 
درآمدی بهره بیشتری از یارانه دریافتی دارند و... ازجمله هزینه های 
اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دالر به کاالهای اساسی 

است که در طول یک سال گذشته بسیار به آن اشاره شده است.
اجرای  از  از گذشت دو سال  نشان می دهد که پس  شواهد موجود 
این سیاست، به دلیل افزایش قیمت در بیشتر کاالهای اساسی و عدم 
انتفاع گروه های هدف )دهک های پایین درآمدی( به صورت بهینه که 
از اهداف اصلی این سیاست بود و بروز مشکالتی از قبیل گسترش 
رانت و فساد و انحراف منابع تخصیص یافته )در قالب صادرات مجدد 
نهاده یا کاالی نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به 
مصرف کننده نهایی و...(، سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای 
اساسی چندان موفق نبوده و در عین حال موجب هدررفت بخشی از 

منابع مادی کشور نیز شده است.
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سیاست  این  اجرای  زمان  مدت  از  هرچه  که  داشت  توجه  باید 
می گذرد، هزینه های مرتبط با آن نیز افزایش پیدا می کند به طوری 
هزینه های  تحمیل  با  بعد  سال های  برای  سیاست  این  اجرای  که 
بسیار سنگین و جبران ناپذیر همراه خواهد بود. بر این اساس، توصیه 
گزارش حاضر، جایگزین نمودن سیاست ارز ترجیحی با یک سیاست 
پایین  دهک های  خانوارهای  رفاه  جبران  برای  هدفمندتر  حمایتی 

درآمدی است.

1. وضعیت اختصاص ارز ترجیحي
نگاهی به آمار واردات کاالهای اساسی در سال ۱۳۹۸، نشان می دهد 
تا  ۱۳۹۸ سال  ابتدای  )از   ۱۳۹۸ سال  نخست  ماهه  نه  طی   که 
۱۶ آذرماه ۱۳۹۸( درمجموع در حدود ۱۰ میلیارد دالر )۹.۹ میلیارد 
دالر( ارزش واردات ۲۵ قلم کاالی اساسی بوده است که در صورت 
)به علت  خشک  چای  و  حبوبات  کاغذ،  کره،  و  قرمز  گوشت  حذف 
حذف ارز ترجیحی مربوط به این کاالها در سال ۱۳۹۸(، در حدود 
ترجیحي  ارز  اساسي مشمول  کاالهاي  براي  ارز  دالر  میلیارد   ۸.۳۹
ترخیص شده از کمرگ اختصاص داده شده است. این ارقام از چند 

منظر قابل توجه است:

1- عدم تناسب منابع با مصارف
از محل  ماهه نخست سال ۱۳۹۸  در هفت  دولت  ارزي  درآمد  کل 
تومان،  میلیارد  هزار   ۲۶ در حدود  نفتی  فرآورده های  نفت  صادرات 
ازای هر  به  )با احتساب نرخ ۴۲۰۰ تومان  معادل ۶.۲ میلیارد دالر 

دالر( بوده است.
بنابراین بین درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده به کاالهای 
اساسی، همخوانی وجود نداشته و به نظر می رسد دولت یا از ذخایر 
بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي براي این امر استفاده کرده و یا 
)یا  نیما  نرخ  با  را  نیاز  ارز مورد  بانک مرکزي،  از  ریالي  با استقراض 
سنا( از بازار خریداري کرده و با نرخ ترجیحي اختصاص داده است. 
هریک از دو فرضیه فوق که برقرار باشد، نشانگر بي تدبیري شدید در 

سیاستگذاري ارزي- تجاري در شرایط تحریم است.

2- افزایش واردات در کنار کاهش مصرف
درحالی که میزان کل واردات گمرکی نه ماهه کشور در سال ۱۳۹۸ 
تقریباً برابر این میزان در سال ۱۳۹۷ بوده، اما آمار واردات کاالهای 
اساسی )کل ۲۵ قلم( در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت 
ارزشی  لحاظ  به  و  درصد   ۱۲.۷۹ وزنی  لحاظ  به  قبل،  سال  مشابه 

۱۵.۸۵ درصد رشد داشته است.

جدول ۱. درصد تغییر واردات کاالهاي اساسي در نه ماهه ۱۳۹۸ 
نسبت به نه ماهه ۱۳۹۷ )از ابتدای سال تا ۱۶ آذر(

عنوان
وزن

)میلیون تن(
۱۳۹۷

وزن
)میلیون تن(

۱۳۹۸ 

ارزش دالري
)میلیون دالر(

۱۳۹۷ 

ارزش دالري
)میلیون دالر(

۱۳۹۸

رشد 
وزني

رشد 
ارزشي

کل واردات 
)هشت ماهه 

نخست(
۲۱.۷۸۴۲۲.۱۲۹۲۹.۸۰۰۲۸.۳۸۳۱.۵۸-۴.۷۶

جمع کل ۲۵ قلم 
۱۳.۹۷۸۱۵.۷۶۵۸.۵۳۵۹.۸۹۷۱۲.۷۹۱۵.۹۶)نه ماهه نخست(

کاالهای اساسی 
بدون احتساب 
کاالهایی که ارز 
ترجیحی آنها 

حذف شده است

۱۳.۶۵۷۱۵.۴۱۳۷.۲۲۴۸.۳۹۳۱۳.۰۲۱۶.۱۹

مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران.

جدول 1 دارای داللت های قابل توجهی است:
الف( درحالی که کل واردات )به غیر از ۲۵ قلم کاالی اساسی( در 
سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش داشته، اما واردات کاالهاي 
اساسي افزایش داشته است. همچنین واردات اقالمی که ارز ترجیحی 
آنها حذف نشده، نسبت به واردات سایر اقالم کاالهای اساسی رشد 

بیشتری داشته اند.
ب( آمار هزینه- درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که مصرف 
سال  در  مصرفی  اساسی  کاالهای  اقالم  تمامی  در  اساسی  کاالهای 
۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته و مجموع کاهش در کلیه 
اقالم مصرفی در حدود ۱۴ درصد است. با توجه به افزایش قابل توجه 
قیمت کاالهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، می توان 
انتظار داشت این روند کاهش مصرف در سال ۱۳۹۸ نیز تداوم داشته 

باشد )با سرعتی کمتر(.
بنابراین با کنار هم قرار دادن دو گزاره الف و ب، باید عنوان داشت 
آنها  واردات  کشور،  در  اساسي  کاالهاي  کاهش مصرف  وجود  با  که 
افزایش یافته که این موضوع نشانگر هدررفت منابع، قاچاق خروجي 
و توزیع رانت در میان واردکنندگان این کاالهاست. درحالی که کل 
واردات کشور کاهش داشته است، رانت قابل توجه موجود در کاالهای 
و درنتیجه  را در پی داشته  این کاالها  برای  تفاضا  افزایش  اساسی، 
باعث شده است که با وجود کاهش مصرف کاالهای اساسی و کاهش 

کل واردات کشور، واردات این گروه از کاالها افزایش یابد.

3- کاهش واردات کاالهاي حذف شده
مقایسه ردیف دوم و سوم جدول ۱، نشان می دهد که رشد واردات 
ترجیحی  ارز  بوده است که  اساسی  واردات کاالهای  از محل  عمدتاً 
آنها حذف نشده است. از میان کاالهایی که ارز ترجیحی آنها حذف 
شده است، واردات گوشت قرمز سبک و گرم و حبوبات، در نه ماهه 
۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته و در مقابل 
واردات کره و چای افزایش یافته است. نتایج بررسی درخصوص کره 
و چاي نیز جالب توجه است، به طوری که واردات این دو گروه کاال 
در سه ماهه نخست سال که مشمول دریافت ارز ترجیحي مي شدند 
به شدت افزایش یافته و در ادامه که ارز ترجیحي حذف شده است، 
کاهش یافته است. در قسمت بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته 

خواهد شد.
مجموع موارد عنوان شده در این بخش، مؤید تقاضای بیش از حد 
برای واردات کاالهای اساسی است که به واسطه رانت عظیم توزیع 
شده در این محل به وجود آمده است. در شرایطی که کشور به شدت 
تقاضا، موجب هدررفت  افزایش  این  ارزی است،  نیازمند درآمدهای 
تأمین  برای  کافی  منابع  دولت  که  درحالی  است.  شده  ارزی  منابع 
ارز مورد نیاز در اختیار نداشته و میزان ارز اختصاص داده شده به 
واردات کاالهای اساسی بیش از درآمدهای ارزی دولت است، تداوم 
سیاست ارز ترجیحي تحت فشار گروه هاي ذي نفع، موجب سود کالن 
گروه هاي خاص به بهاي افزایش ضرر و زیان مردم و دولت شده است.
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بررسی واردات ریز اقالم کاالهای اساسی که در جدول ۲ نشان داده 
شده، حاوی نکات قابل توجهی است. در ادامه به برخی از این اقالم 

می پردازیم:

1- برنج
برنج در سال ۱۳۹۷ با ۱.۶۰ میلیارد دالر و ۳۲ درصد رشد نسبت 
اختصاص  خود  به  را  کشور  کل  واردات  دوم  رتبه   ،۱۳۹۶ سال  به 
کشور  در  خارجی  برنج  مصرف  که  است  درحالی  این  است.  داده 
)براساس داده های هزینه- درآمد خانوار سال ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران( 
درمجموع ۱۶.۸ درصد کاهش را نشان می دهد. هرچند ممکن است 

عنوان شود که واردات بیش از حد به منظور افزایش ذخایر استراتژیک 
کشور صورت گرفته، اما رشد مجدد واردات برنج در سال ۱۳۹۸، این 
ادعا را با تردید مواجه می کند. افزایش واردات در دو سال پیاپی در 
کنار کاهش مصرف، مجدداً نشان از افزایش تقاضا برای بهره مندی از 
رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و چه بسا انحراف منابع ارزی اختصاص یافته 

برای واردات برنج دارد.
نکته جالب توجه دیگر آن است که نرخ حقوق ورودی برنج به منظور 
حمایت از برنج تولید داخل ۲۶درصد تعیین شده است. هرچند نرخ 
حقوق ورودی برنج به درستی باالتر از میانگین نرخ حقوق ورودی 
کشور قرار داده شده و باید از کاالی تولید داخل حمایت شود، اما در 

2. بررسي اقالم کاالهاي اساسي
در کنار بررسی آمار کلی واردات کاالهای اساسی، نگاهی به میزان واردات ریز اقالم نیز جالب توجه است. جدول ۲ میزان واردات هریک از 

کاالهای اساسی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد. 
جدول۲ .واردات ریز اقالم کاالهاي اساسي از ابتداي سال تا ۱۶ آذرماه براي سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

وزن )هزارتن( عنوان
1397

وزن )هزارتن( 
1398

ارزش )میلیون دالر( 
1397

ارزش )میلیون دالر( 
نرخ حقوق رشد ارزشیرشد وزنی1398

ورودی

۴.۴۰۲.۴۰۵-۶۱۹۹.۰۵۹۲۶.۳۱۴۵۰.۷۱۴۸۵.۶ذرت

-۴.۳۵-۱۱.۹۱۳.۹۱۲۰۳.۹۱۱۵۱.۶۱۷.۳۰دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی

۴۰.۰۲۱۲-۴۱.۳۴-۲۱۶۳.۲۱۲۶۸.۹۱۰۹۱.۵۶۵۴.۶انواع دانه های روغنی )سویا(

۱۰۳۴.۷۱۰۴۶.۹۱۰۵۸.۱۱۱۰۳.۳۱.۱۸۴.۲۷۲۶برنج خارجی

۸۲۰.۴۱۱۲۵.۲۶۶۷.۶۸۴۴.۵۳۷.۱۵۳۱.۰۰۲۰روغن های خوراکی نیمه  جامد و مایع و خام

۱۷۳۴.۹۲۲۹۹.۴۳۸۵.۱۵۸۹.۲۳۲.۵۴۵۳.۰۰۵جو

۸۴.۶۱۰۸.۰۳۵۹.۷۴۴۱.۵۲۷.۶۷۲۲.۷۴۲۶گوشت قرمز سرد )سنگین(

۷۶۰.۰۱۲۳۷.۷۳۳۹.۴۵۴۵.۸۶۲.۸۵۶۰.۸۳۱۰کنجاله سویا

-۲.۷۰-۲۶.۵۳۱.۶۳۲۲.۴۳۱۳.۶۱۹.۲۳ماشین آالت تولیدکننده کاالهای اساسی

۲۲۵.۸۲۳۳.۵۲۱۹.۷۲۳۵.۸۳.۴۲۷.۳۲۵کاغذ چاپ و تحریر

۳۰.۱۷۴-۲۳.۰۲-۲۸.۹۲۲.۳۲۰۶.۸۱۴۴.۴گوشت قرمز سبک و گرم

۲۰*۳۹.۹۶۱.۲۱۸۸.۹۳۰۲.۳۵۳.۵۲۶۰.۰۲چای خشک

۲۷.۲۴۵.۳۱۷۹.۴۲۸۱.۶۶۶.۰۸۵۷.۰۰۵کره با بسته بندی بیش از ۵۰۰ گرم

۳۷.۲۳۵-۱۸.۱۳-۱۴۰.۷۱۱۵.۲۱۵۷.۱۹۸.۶حبوبات

-۱۶۴.۷۱۶۶.۶۱۵۲.۹۱۵۸.۷۱.۱۶۳.۸۱خمیر کاغذ

-۲۶۳.۷۴۹۱.۹۱۳۸.۱۲۶۱.۲۸۶.۵۴۸۹.۱۷کودهای شیمیایی

۳۵.۲۱۴۸.۸۱۱۷.۷۴۸۴.۵۳۲۳.۰۹۳۱۱.۷۵۲۶الستیک سنگین

۲۳.۲۹۵-۷۳.۴۳-۲۰.۴۵.۴۹۲.۵۷۱.۰انواع بذر

-۶.۹۱۳.۱۶۷.۴۱۳۴.۵۸۹.۱۱۹۹.۵۹سموم تکنیکال شیمیایی

۱۵۳.۸۱۳۶۷.۲۶۱.۲۴۸۲.۴۷۸۸.۶۵۶۸۸.۵۶۲۰شکر خام

۰.۶۰.۷۴۴.۷۵۱.۷۲۶.۶۲۱۵.۸۲۵داروهای دامی ضروری

۳۰.۷۳۴.۵۲۵.۱۲۷.۷۱۲.۵۰۱۰.۳۷۵کاغذ روزنامه

۹۰.۸۵۵۵-۴.۴۰.۳۵.۶۰.۵۹۲.۲۶تخم مرغ

۱۰--۰.۱۰.۰۰.۰۰.۰گندم

۰.۰۱.۵۰.۰۲.۷۲۶گوشت مرغ

مأخذ: همان.
٭ نرخ حقوق ورودی چای براساس مصوبه گمرک از شهریور ۱۳۹۸ از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است. با این حال چون آمار مندرج در جدول مربوط به نه ماهه نخست سال است، نرخ 

حقوق ورودی ۲۰ درصد درج شده است.
نرخ حقوق وروردی برخی گروه کاالها مثل اقالم دارویی، تجهیزات پزشکی، ماشین آالت، سموم و... به دلیل تنوع زیاد در جدول آورده نشده است.
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شرایط فعلی یک ناسازگاري سیاستي بین سیاست های اتخاذ شده 
به منظور کاهش و کنترل قیمت  از طرفي دولت  دولت وجود دارد. 
برنج، ارز با نرخ ۴۲۰۰ توماني به واردات این کاال اختصاص مي دهد 
واز طرف دیگر، حقوق ورودي ۲۶ درصد اخذ مي کند که منجر به 

افزایش قیمت کاال مي شود.
برنج  قیمت  کنترل  به  اصرار  سیاستگذار  که  صورتی  در  بنابراین 
موجب  قیمت  کنترل  این  که  شرایطی  )در  دارد  داخل  در  خارجی 
آسیب به تولید داخلی می شود( می توان ارز ۴۲۰۰ تومانی این کاال 
را حذف کرده و به جای آن حقوق ورودی را کاهش داد تا از این 
طریق بخشی از اثر افزایش قیمت برنج را کنترل کرد. همچنین از 
آنجایی که برنج خارجی بیشتر توسط گروه های نیازمند مصرف شده 
و قوت غالب مردم را تشکیل می دهد، الزم است تا سیاست حمایتی 
در کنار حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شود که به این موضوع در 

قسمت آخر گزارش پرداخته خواهد شد.

2- روغن نباتی
صادق  نیز  روغن نباتی  برای  برنج،  درخصوص  شده  ارائه  توضیحات 
است. میزان مصرف روغن نباتی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ 
بیش از ۳۹ درصد کاهش یافته و این درحالی است که میزان واردات 
سال  در  کاذب«  زعفران  یا  گلرنگ  روغن  آفتابگردان،  دانه  »روغن 
۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است. 
واردات  است،  داده شده  نشان   ۲ در جدول  که  همانطور  همچنین 
»روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام« در سال ۱۳۹۸ نسبت 
به سال ۱۳۹۷)از ابتدای سال تا ۱۶ آذرماه( به لحاظ ارزشی در حدود 

۳۱درصد افزایش داشته است.
خوراکی  روغن های  درصدی   ۲۰ ورودی  حقوق  نرخ  به  توجه  با 
حقوق  درخصوص  شده  ارائه  توضیحات  خام،  و  مایع  و  نیمه جامد 
ورودی برنج و تعارض میان سیاست ارز ترجیحی و نرخ حقوق ورودی 

۲۰درصدی، در مورد این کاالی اساسی نیز صادق است.

3- چاي
همانطور که در جدول ۲ نشان داده شده است، واردات چای در نه 
ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد 
رشد داشته است. با توجه به اینکه چای در بهار ۱۳۹۸ از شمول ارز 
ماهیانه  تفکیک  به  چای  واردات  رشد  بررسی  شد،  خارج  ترجیحی 

نتایج جالبی را دربردارد.

جدول ۳. واردات چاي در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۸
ارزش دالری )میلیون دالر(وزن )هزار تن(ماه

درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸درصد تغییر۱۳۹۷۱۳۹۸

۲.۴۹۸۳.۵۰۲۴۰.۱۷۱۲.۱۵۱۶.۹۴۳۹.۳۷فروردین

۵.۰۲۴۱۰.۸۶۱۱۱۶.۱۹۲۳.۱۹۵۱.۲۵۱۲۰.۹۷اردیبهشت

۴.۲۱۷۹.۴۶۱۱۲۴.۳۶۲۰.۱۱۴۷.۶۶۱۳۶.۹۹خرداد

۴.۷۷۴۵.۷۹۳۲۱.۳۵۲۲.۲۰۳۰.۸۹۳۹.۱۲تیر

۱۶.۵۱۲۲۹.۶۱۶۷۹.۳۶۷۷.۷۱۴۶.۷۸۸.۹۵جمع

مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران به نقل از سازمان چای کشور.

خرداد  و  اردیبهشت  ماه  دو  در  چای  واردات   ،۳ جدول  براساس 
از  ناشی  موضوع  این  است.  داشته  زیادی  بسیار  رشد   ۱۳۹۸
انتهای فروردین ماه ۱۳۹۸ و  ارز ترجیحی چای در  تصمیم حذف 
اجرایی شدن آن در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ بوده است. رانت ناشی 
این  در  واردات چای  تا  است  باعث شده  ترجیحی  ارز  دریافت  از 

دوماه به شدت افزایش یابد.
افزایش  درصد  درکنار۶۰  چهارماهه  واردات  در  افزایش  درصد   ۸۹
ابتدایي  واردات در چهارماه  از رشد شدید  نشان  نه ماهه  واردات  در 
به نسبت  خرداد  و  اردیبهشت  ماه  دو  به خصوص  و   ۱۳۹۸  سال 
به علت  ۵ ماهه بعدي داشته است که این رشد واردات نیز مجدداً 
رانت توزیع شده از این محل است. شایان ذکر است حقوق ورودی 
چای به واسطه مصوبه هیات دولت از ۲۰ درصد به ۵درصد کاهش 

پیدا کرده است.

4- کره
توضیح  موارد  مشابه  نیز  کره  واردات  درخصوص  داده  رخ  اتفاقات 
ماه  دو  در  نیز  کاال  این  واردات  است.  چای  درخصوص  شده  داده 
اردیبهشت و خرداد به شدت رشد داشته به طوری که از ابتداي سال 
 ۱۳۹۸ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، میزان واردات کره در بسته بندي باالتر از
۵۰۰ گرم، بیش از کل واردات این کاال در سال ۱۳۹۷ بوده است. این 

موضوع در نمودار ۱ نشان داده شده است.
نمودار ۱. واردات کره )هزار تن(

مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران به نقل از گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران.

ارقام نمایش داده شده به خوبی مؤید این ادعاست که اختصاص ارز 
با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دالر تا چه میزان منجر به هدررفت 

منابع و توزیع رانت میان واردکنندگان این محصول شده است.
براساس جدول ۲، واردات کره تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۷ برابر ۴۵هزار تن 
بوده که از این میزان، ۶هزار تن در ۵ ماهي که ارز ترجیحي آن حذف 
گردید، وارد شده و در مقابل حدود ۴۰هزار تن در سه ماهه ابتدایي 
سال که ارز ۴۲۰۰ توماني دریافت مي کرده وارد شده است. این ارقام 
شاهد بسیار روشني است براي اثبات ادعاي هدررفت منابع به واسطه 

اجراي سیاست ارز ترجیحي و ناکارآمد بودن این روش حمایت. 

5- انواع بذر
واردات انواع بذر در مدت مورد بررسی )سال ۱۳۹۸ نسبت به سال 
به لحاظ  به لحاظ وزن و ۲۳درصدی  ۱۳۹۷(، کاهش ۷۳ درصدی 
ارزش داشته است. هرچند واردات این گروه کاالیی کاهش داشته، 
اما به طور کلی، بذر سهم بسیار اندکی در قیمت کاالی نهایی دارد و 
ضرورتی به اختصاص ۷۰ میلیون دالر برای واردات این گروه کاالیی 

وجود ندارد.

6- شکر خام
واردات شکر به لحاظ وزنی در مدت مورد بررسی سال ۱۳۹۸، بیش 
از ۷۸۸ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۶۸۸ درصد رشد داشته است. 
زمانی شده  بازه  این  در  واردات شکر  افزایش  باعث  متعددی  موارد 
کاهش  خوزستان،  استان  سیل  دلیل  به   شکر  تولید  کاهش  است، 
واردات شکر در سال ۱۳۹۷، افزایش قابل توجه قیمت شکر و موارد 
دیگری باعث شده است تا واردات شکر در این بازه زمانی به شدت 

افزایش یابد )نمودار ۲(.
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نمودار ۲. تولید و واردات شکر

مأخذ: انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران.

7- مرغ
مرغ  گوشت  واردات   ۱۳۹۷ سال  نخست  ماهه  نه  در  که  درحالی 
وجود نداشته، در مدت مشابه در سال ۱۳۹۸، دو میلیون دالر برای 
واردات مرغ اختصاص یافته است. این درحالی است که طي سال هاي 
گذشته، ایران جزو صادرکنندگان گوشت مرغ بوده است. این پدیده، 
و  داخل  تولید  براي  ترجیحي  ارز  سیاست  بودن  زیانبار  از  شاهدي 

صادرات کشور است.

3. بررسي قیمت کاالهاي اساسي
گروه های  که همه  می دهد  نشان  اساسی  کاالهای  قیمت  به  نگاهی 
تجربه  را  مالحظه ای  قابل  رشد   ۱۳۹۶ اسفندماه  به  نسبت  کاالیی 
زمانی  بازه های  در  را  اساسی  کاالهای  قیمت   ۵ جدول  کرده اند. 
آذرماه ۱۳۹۸  در  اساسی  کاالهای  از  برخی  می دهد.  نشان  مختلف 
به اسفندماه ۱۳۹۶ داشته اند و  قابل مالحظه ای نسبت  رشد قیمت 
این درحالی است که نرخ ارز وارداتی این کاالها در این بازه زمانی 

ثابت بوده است.
هرچند درحال حاضر قیمت برخی از کاالهای اساسی در بازار اختالف 
کمی با قیمت مصوب دارد، اما در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

1. پراکندگي قیمت در بازار
هرچند اختالف بین قیمت مصوب و قیمت بازار برای برخی از کاالها 
زیاد نیست، اما در هر حال قیمت همه کاالها حتی با در نظر گرفتن 
متوسط قیمت آنها در سطح استان تهران )برمبنای داده های مرکز 

آمار( باالتر از قیمت مصوب قرار دارد. این اختالف برای برخی کاالها 
مانند روغن نباتی به ۴۰ درصد نیز رسیده است.

 ،۵ در جدول  مندرج  قیمت های  که  داشت  توجه  باید  آن  بر  عالوه 
متوسط قیمت اعالمی توسط مرکز آمار است. این درحالی است که 
حداکثر قیمت در بازار )که توسط مرکز آمار اعالم می شود( فراتر از 
این قیمت ها بوده و بنابراین اختالف بین قیمت مصوب و قیمت بازار 

را افزایش می دهد.

2. رشد قیمت نسبت به اسفندماه 1396
برخی کاالهای اساسی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ رشد قیمت قابل 
رشد  درصد   ۷۸ سفید  شکر  مثال،  به عنوان  داشته اند.  مالحظه ای 
درحالی  این  و  کرده  تجربه  را   ۱۳۹۶ اسفندماه  به  نسبت  قیمت 
 ۱۳۹۸ دی ماه  تا   ۱۳۹۶ اسفندماه  از  سفید  شکر  واردات  که  است 
انجام می شد. بررسی تغییرات قیمت  ارز ۴۲۰۰ تومانی  با  همچنان 
کاالهای اساسی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۶ نشانه 

ناکارآمدی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کاالها بوده است.
نمودار ۴. تغییر قیمت برخي کاالهاي اساسي در آذر ۱۳۹۸ نسبت 

به اسفند ۱۳۹۶ )درصد(

مأخذ: مرکز آمار ایران.

3. کنترل قیمت با واردات شدید
قیمت  هرچند  که  داشت  توجه  باید  قیمت  کنترل  درخصوص 
مرغ، شکر  )مانند  نوسان شدید  دوره  از یک  کاالها پس  از  برخی 
هزینه  با  قیمتی  کنترل  این  اما  است،  شده  کنترل  بازار  در  و...( 
داخل  تولید  به  آسیب  درنتیجه  و  کاالها  این  واردات  باالی  حجم 
درحالی  مثال  برای  است.  گرفته  صورت  ارزی  منابع  هدررفت  و 

جدول ۵. قیمت کاالهای اساسی

اقالم
قیمت هر 

کیلوگرم )دالر( 
در گمرک

نرخ حقوق قیمت ریالی
ورودی

قیمت پس از حقوق 
ورودی و مالیات بر 
ارزش افزوده )ریال(

قیمت در آذر ۱۳۹۸ 
)ریال(

قیمت مصوب 
)ریال(

نسبت قیمت 
آذر به مصوب

نسبت قیمت 
مصوب به گمرک

رشد قیمت آذر 
۱۳۹۸ به اسفند 

۱۳۹۶

۱.۰۵۴۴۲۶۰۲۶۴۸۲۴۴.۰۹۶۹۲۰۸۴۵۰۰۱.۱۵۱۷۵.۲۳۴.۹برنج خارجی

۴.۰۹۴۹۰۴۷۰۲۶۵۳۴۶۱۲.۸۸۱۴۵۲۸۶۶۵۰۰۰۱.۲۲۱۲۴.۴۱۰۸.۶گوشت قرمز سرد )سنگین(

۶.۴۸۷۷۸۱۳۸۴۸۴۸۱۷۰.۷۹۱۷۷۴۴۸۰۰۰۰۰۱.۱۵۹۴.۳۱۲۳.۳گوشت قرمز سبک و گرم

۱۶۹.۳--۲۰۲۲۶۲۱۴.۰۵۸۰۰۳۵-۵*۴.۹۴۲۰۷۵۳۶چای خشک

)قیمت شکر خام( ۰.۳۵۱۴۸۲۰۲۰شکر خام
۱۶۱۵۴.۰

)قیمت شکر سفید( 
۵۸۴۶۲

)قیمت 
شکر سفید( 

۵۹۰۰۰
۰.۹۹-۷۸.۰

۱.۵۰۶۳۱۲۸۵۵۶۸۸۰۹.۷۱۰۳۶۶۳۸۹۰۰۰۱.۱۶۱۲۹.۳۱۴.۱تخم مرغ

۱.۸۰۷۵۵۴۴۲۶۸۲۳۴۲.۷۱۲۸۹۳۵۱۲۹۰۰۰۱.۰۰۱۵۶.۷۶۷.۸گوشت مرغ

مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران برای آمار واردات.
داده های قیمت در آذر ۱۳۹۸ از مرکز آمار ایران استخراج شده است. قیمت مصوب از سامانه ۱۲۴ در وبسایت ir.۱۲۴ برداشت شده است.

قیمت مصوب برای چای خشک و شکر خام اعالم نشده و ازاینرو در خانه های خالی امکان محاسبه وجود نداشت
* حقوق ورودی چای تا شهریورماه، ۲۰ و پس از آن ۵ درصد بوده است.
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ماهه  نه  در  بوده،  مرغ  صادرکننده  گذشته  سال های  در  ایران  که 
مرغ  واردات گوشت  دالر  میلیون  دو  از  بیش   ۱۳۹۸ نخست سال 

داشته است.
آسیب  باعث  مرغ  قیمت  روی  بر  گرفته  صورت  قیمتی  کنترل های 
جدی به تولید مرغ در ایران شده و ضرر و زیان برای این واحدهای 
تولیدی به همراه داشته است و این درحالی است که دولت با اختصاص 
این  از تولیدکنندگان  ارز ۴۲۰۰ به نهاده های تولید، ادعای حمایت 
پایین باعث  ارز  نرخ  نگهداشتن  پایین  اصوال  دارد.  را   محصوالت 
نگه داشتن قیمت محصوالت خارجی و درنتیجه کاهش قدرت رقابت 

تولیدکنندگان داخلی می گردد.

داخلي  تولید  ورشکستگي  سطح  در  قیمت  تعیین   .4 
و سود واردکننده

در گزارش های پیشین مرکز پژوهش ها اشاره شده بود که در چنین 
با  می تواند  دارد،  باالیی  بسیار  سود  حاشیه  واردکننده  که  شرایطی 
تغییرات قیمتي، قیمت را در سطحي قرار دهد که هم تولید داخلي 
مقرون به صرفه نباشد و هم قیمت کاالي وارداتي در سطحي قرارگیرد 

که حساسیت برانگیز نباشد.
رخ  ایران  اساسی  کاالهای  بازار  در  اتفاقی  چنین  نیز  حاضر  درحال 
داده است. درحالی که تولید داخلی به شدت از این منظر صدمه دیده، 
از  باالتر  تا حدی  کاالها  از  هریک  برای  نیز  اساسی  کاالهای  قیمت 

قیمت مصوب قرار داده شده است. به طوری که تولید داخلی مقرون 
به صرفه نیست و واردات نیز دارای سود بسیار زیاد است.

4. آثار تورمي حذف ارز ترجیحي
افزایش قیمت کاالهای اساسی را در پی  حذف ارز ترجیحی مسلماً 
خواهد داشت. این افزایش قیمت نه تنها برای کاالهای اساسی، بلکه 
شیرینی،  مربا،  مانند  آنها  به  وابسته  کاالهای  از  دیگر  برخی  برای 

شکالت، شیر، فرآورده های لبنی و... نیز قابل انتظار است.
در این خصوص باید توجه داشت که هرچند قیمت کاالهای اساسی و 
محصوالت مرتبط با آن در اثر حذف ارز ترجیحی افزایش خواهدیافت، 
اما این افزایش، به میزان افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به این کاالها 
نخواهد بود )و کمتر از آن است(، زیرا برخی از این افزایش قیمت ها 

درحال حاضر رخ داده است.
در   ۱۳۹۸ سال  در  انتظار  مورد  قیمت  فعلی،  قیمت های   ،۶ جدول 
قیمت  رشد  و  شود  قیمت گذاری  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با  که  صورتی 
ترجیحی  ارز  حذف  صورت  در  کاالها  برخی  برای  شده  پیش بینی 

اختصاص یافته به نهاده های تولیدی آنها را نشان می دهد.
انتظار  بیشترین  است،  شده  داده  نشان   ۶ جدول  در  که  همانطور 
افزایش قیمت برای تخم مرغ و سپس برای گوشت مرغ وجود دارد، 
به طوری که انتظار می رود با حذف ارز ترجیحی قیمت این کاالها در 
سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، به ترتیب ۷۳ و ۴۹ درصد افزایش 

جدول ۶. برآورد قیمت برخي کاالهاي وابسته به نهاده هاي تولیدي دامداري و مرغداري

روغن خوراکیتخم مرغگوشت مرغگوشت قرمزفرآورده های لبنیشیر پاستوریزهشرح

۲.۷۰۰۴.۳۰۰۳۹.۰۰۰۷.۵۰۰۷.۰۰۰۵.۴۰۰متوسط قیمت ۹۶ )تومان(

۳.۸۰۰۵.۸۰۰۶۳.۰۰۰۱۱.۰۰۰۹.۱۰۰۶.۹۰۰متوسط قیمت ۹۷ )تومان(

۵.۴۰۰۷.۸۰۰۹۵.۰۰۰۱۳.۵۰۰۹.۳۰۰۸.۲۰۰متوسط قیمت ۶ ماهه ۹۸ )تومان(

۹.۵۰۰۷.۹۰۰۷.۸۴۰**۳.۵۳۰۵.۱۳۰قیمت های مورد انتظار* در ۶ ماه نخست ۹۸ )تومان(

۵%۱۸%۴۲%-۵۲%۵۲%اختالف قیمت های مورد انتظار و فعلی

-۶۷۰۰۹۷۰۰۹۷۰۰۰۲۰۱۰۰۱۶۱۰۰قیمت سال ۹۹ پس از حذف ارز ترجیحی*** )تومان(

-۷۳%۴۹%۲%۲۴%۲۴%رشد قیمت های ۹۹ نسبت به ۹۸

مأخذ: مرکز آمار و محاسبات انجام شده.
* منظور از قیمت مورد انتظار، قیمت محاسبه شده برمبنای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به نهاده های تولید کاالی مربوطه است.

** خانه های خالی مواردی هستند که امکان محاسبه وجود نداشته است.
*** قیمت ها با فرض نرخ ۱۱۲۰۰ تومان به ازای هر دالر به دست آمده است )متوسط قیمت ارز در سامانه نیما در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸(.
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اما در هر صورت  قابل توجه است،  افزایش قیمت  این  یابد. هرچند 
کمتر از افزایش متناسب یعنی افزایش ۲.۶ برابری )باافزایش نرخ ارز 

از ۴۲۰۰ به ۱۱۲۰۰ تومان( است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که هرچند حذف ارز ترجیحی منجر به 
افزایش قیمت کاالهای اساسی می شود. اما تورمی که از منظر اختصاص 
ارز ترجیحی به کشور تحمیل شده بسیار بیشتر از آثار کنترل قیمتی 
آن بوده است. دولت در هفت ماهه نخست سال از محل فروش نفت و 
گاز در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد ارزی داشته درحالی که در 

حدود ۱۰ میلیارد دالر ارز ترجیحی اختصاص داده است.
بانک  از  ریالی  استقراض  از طریق  را  منابع  این  در صورتی که دولت 
مرکزی و خرید ارز در بازار تأمین کرده باشد، از چند منظر منجر به 

افزایش نرخ تورم می شود:
الف( افزایش پایه پولی و افزایش رشد نقدینگی،

ب( افزایش تقاضا برای ارز و درنتیجه افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر 
شاخص قیمت ها،

ج( افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز.
جدول ۷ برآورد قیمتی وزارت صمت از قیمت کاالهای اساسی پس 
از حذف ارز ترجیحی و واردات کاالها با نرخ ۱۳ هزار تومان به ازای 
هر دالر را نشان می دهد. براساس این برآورد قیمتی و با فرض لحاظ 
واردات  به  وابسته  اقالم  سایر  و  دارو  از  ناشی  قیمت  افزایش  کردن 
حدود در  درنهایت  مصرف کننده  قیمت  شاخص  اساسی،   کاالهای 
۶ درصد افزایش خواهد داشت. هرچند باید توجه داشت که جدول ۷ 
این جدول،  در  کاالها  فعلی  قیمت  زیرا  است،  برآوردی  بیش  دارای 
کمتر از قیمت فعلی بازار و در سطح قیمت مصوب است. با این حال 
آن  در  تغییری  لحاظ شود،  قیمت ها  افزایش  اثر  آنکه حداکثر  برای 

ایجاد نشده است.
واسطه  به  که  دولت  بودجه  کسری  از  ناشی  تورم  دیگر،  ازسوی  اما 
اختصاص ارز ترجیحی ایجاد می شود، بسیار بیشتر از این مقدار است. 
پیش بینی می شود در سال آینده در حدود ۵ میلیارد دالر درآمد ارزی 
دولت باشد که با پیش بینی اختصاص ۱۰.۵میلیارد دالر برای واردات 
کاالهای اساسی، ۵.۵ میلیارد دالر از این منابع باید از بازار نیما تهیه 

شده و با نرخ ترجیحی عرضه شود. 
به دو بخش  را می توان  این سیاست  اجرای  از  ناشی  بودجه  کسری 

تقسیم کرد:
۱. با فرض ۱۲۸۰۰ تومان به ازای هر دالر در سامانه نیما و کسری 
۵.۵ میلیارد دالری، در حدود ۴۷.۳هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
محل  از  آن  همه  تقریباً  زیادی  احتمال  با  که  داشت  خواهد  وجود 
پایه پولی تأمین خواهد شد. در این صورت با مجموعه ای از فروض 

پی  در  تورم  ۱۱درصد  حدود  در   ۱۳۹۹ سال  پایان  در  ساده کننده، 
خواهد داشت.

اندازه درآمد دولت در سال ۱۳۹۹(  ۲. اختصاص ۵میلیارد دالر )به 
برای واردات کاالهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی موجب می شود تا 
ارز  نرخ  بین  )اختالف  تومان درآمد  میلیارد  از حدود ۴۳هزار  دولت 
در  ضرب  نیما  سامانه  در  دالر  هر  برای  تومان   ۱۲۸۰۰ و  ترجیحی 
۵میلیارد دالر( محروم شود. این درحالی است که دولت به شدت با 
پایه پولی  از محل  این کسری  و  بودجه مواجه است  مشکل کسری 
تأمین خواهد شد. اگر دولت بخشی از این درآمد را به اجرای سیاست 
حمایتی هدفمند )یارانه نقدی یا کاالیی( و بخشی را برای حل مشکل 
از  ناشی  تورم  از  تا حدودی می تواند  اختصاص دهد،  بودجه  کسری 
اختصاص  صورت  در  مثال  به عنوان  کند.  جلوگیری  بودجه  کسری 
میلیارد  هزار  )معادل ۲۵.۸  برای طرح های حمایتی  میلیارد دالر   ۳
هزار  )معادل ۱۷.۲  بودجه ای  مصارف  برای  دالر  و ۲میلیارد  تومان( 
میلیارد تومان( در حدود ۴ درصد از نرخ تورم ناشی از کسری بودجه 

کاسته خواهد شد.
قیمت  افزایش  به  منجر  ترجیحی  ارز  حذف  که  درحالی  بنابراین 
حدود در  را  مصرف کننده  قیمت  شاخص  و  شده  اساسی   کاالهای 
۶ درصد افزایش می دهد، ادامه اجرای این سیاست می تواند منجر به 

تورم ۱۵درصدی شود.
نکته قابل توجه آن است که تورم رخ داده ناشی از دو سیاست فوق 
افزایش  نوع  از  ترجیحی(  ارز  )حذف  اولی  است.  متفاوت  هم  با  نیز 
شاخص قیمت مصرف کننده است که حتی می تواند تنها اثر تغییر در 
قیمت های نسبی را به همراه داشته باشد. اما دومی )تداوم سیاست 
را  بلندمدتی  ایجاد کسری بودجه( تورم ساختاری و  ارز ترجیحی و 
در پی خواهد داشت که پیامدهای آن نه تنها در سال ۱۳۹۹ بلکه در 

سال های پس از آن نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.

جدول ۷. برآورد اثر افزایش قیمت کاالهاي اساسي با واردات ارز ترجیحي

ضریب اهمیت در شاخص بهای کاالها و کاالهای اساسی وارداتی
خدمات مصرفی- درصد

قیمت در دی ماه 
۱۳۹۸ )ریال(

برآورد با افزایش به نرخ ۱۳تومان نیما و 
کاهش نرخ حقوق ورودی

رشد قیمت پس از 
حذف ارز ترجیحی

تاثیر بر شاخص قیمت 
مصرف کننده

۰.۷۸۰۰۰۰۱۸۶۰۰۰۱۳۲.۵۰.۹۲۸برنج خارجی

۱.۸۱۲۹۰۰۰۲۵۰۰۰۰۹۳.۸۱.۶۸۸گوشت مرغ

۰.۵۵۷۲۰۰۰۲۱۰۰۰۰۱۹۱.۷۱.۰۵۴تخم مرغ

۰.۵۷۳۶۶۰۰۰۷۴۶۰۰۰۱۰۳.۸۰.۵۹۲روغن خوراکی نیمه جامد و مایع

۲.۴۱۷۸۰۰۰۹۷۰۰۰۲۴.۴۰.۵۸۷لبنیات

۱۰.۰۹۴.۸۵جمع

مأخذ: بانک مرکزی برای ضریب اهمیت
وزارت صمت برای قیمت کاالها در دی ماه و برآورد از افزایش قیمت

برای قیمت لبنیات از محاسبات تحقیق استفاده شده است.
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جمع بندي و پیشنهاد
ارز  نرخ  تخصیص  مشمول  که  کاالیی  اقالم  بررسی  در   .۱
فقط  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  می شوند  ترجیحی 
نمی گذارد،  تأثیر  کاال  تمام شده  قیمت  روی  بر  دالر  قیمت 
بلکه سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده محصوالت، متأثر 
انتقال پول و... است که  از هزینه های حمل ونقل، بسته بندی، 
افزایش قابل مالحظه ای را طی دو سال اخیر تجربه کرده اند. 
همچنین تنش ها و بی ثباتی های اقتصادی )مانند بروز کمبود 
به علت دشواری واردات یا بحران ارزی( به خودی خود سبب 

افزایش عطش تقاضا در بازار می گردد که خود باعث از 
بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شده و 

قیمت  افزایش  روی  بر  مستقیمی  تأثیر  درنتیجه 
کاالها در بازار دارد. موارد فوق، بخشی از افزایش 
قیمت کاالهای اساسی در بازار از اسفند ۱۳۹۶ 
تاکنون را توجیه می کند. اما نکته قابل توجه 
ارز  با  وارداتی  کاالهای  قیمت  که  است  آن 
برای  شده  برآورد  قیمت های  از  ترجیحی 
آنها، با لحاظ افزایش در سایر هزینه ها نیز 

بیشتر است.
۲. قیمت همه کاالهای اساسی در آذرماه 
رشد   ۱۳۹۶ اسفندماه  به  نسبت   ۱۳۹۸
هیچ  تقریباً  و  داشته  مالحظه ای  قابل 
ارز با  مطابق  اساسی  کاالهای  از   یک 

نمی شوند  قیمت گذاری  تومانی   ۴۲۰۰
سال های  تجارب  گرفتن  نظر  در  با  و 
در  ترجیحی  ارز  اختصاص  در  گذشته 
بخش کاالهای اساسی کشاورزی با هدف 
مالحظه  اولین  مصرف کننده،  از  حمایت 
نتوانسته  ارز  اختصاص  که  است  این 
به نسبتی که مورد  موجب کنترل قیمت 

انتظار دولت بوده بشود.
اساسی  کاالهای  از  برخی  قیمت  کنترل   .۳

مانند کره، مرغ و... به واسطه افزایش شدید 
واردات آنها صورت گرفته که درنهایت منجر به 
تضعیف تولید داخلی این کاالها شده و می شود.

اساسی  کاالهای  همه  مصرف  که  درحالی   .۴
مصرفی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش 

را  افزایش  کاالیی  گروه های  این  همه  واردات  تقریباً  داشته، 
نشان می دهد که به معنای انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی 

و توزیع رانت میان واردکنندگان به جای مردم است.
واردات  واسطه  به  کشور  در  اساسی  کاالهای  تولید   .۵
منجر  روند  این  ادامه  و  آسیب دیده  به شدت  آنها  ارزان قیمت 
شد.  خواهد  کاالها  این  واردات  به  پیش  از  بیش  وابستگی  به 
مدیریت  امکان  کاالیی،  گروه  هر  به  ترجیحی  ارز  اختصاص 
قیمت را به واردکننده می دهد به گونه ای که هم تولید داخل 
افزایش قیمت آن کاال چندان  نباشد و هم  به صرفه  آن کاال 

حساسیت برانگیز نباشد.
۶. در سال ۱۳۹۹ درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع مورد 
نیاز کاالهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر 

به استفاده از منابع بانک مرکزی به صورت ارزی و ریالی شده و 
تورم های فزاینده را در پیش خواهد داشت.

۷. هرچند حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی منجر به افزایش 
قیمت این کاالها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر 
از تورم های فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین 
رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود.

برای  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  کشاورزی  تولید  بخش  در   .۸
آن  مابه التفاوت  اختصاص  و  آن  آزادسازی  و  تولید  نهاده های 
خرید  قیمت  افزایش  برای  آزاد(  ارز  با  تومانی   ۴۲۰۰ )ارز 
تضمینی محصوالت، باعث تشویق کشاورزان به سمت کشت 
بر  تأثیرگذار  کاالهای  تولید  و  استراتژیک  محصوالت 
امر  این  همچنین  شد.  خواهد  کشور  غذایی  امنیت 
اقتصادی  فساد  و  رانت  ایجاد  از  جلوگیری  سبب 
در این بخش نیز می شود. با این حال باید توجه 
داشت که با حذف ارز ترجیحی، نیاز به سرمایه 
بنگاه ها و  در گردش بخش کشاورزی )و سایر 
بخش های مرتبط با کاالهای اساسی( افزایش 
حمایت  باید  زمینه  این  در  که  یافت  خواهد 

صورت گیرد.
به  یافته  اختصاص  ترجیحی  ارز  حذف   .۹
افزایش  به  منجر  اساسی،  کاالهای  واردات 
در  تورمی  و  شد  خواهد  کاالها  این  قیمت 
حدود ۶درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم 
سیاست ارز ترجیحی، به دلیل افزایش کسری 
بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم 
بیشتری )حداقل ۱۱ درصد( را به دنبال دارد.

10. حذف ارز ترجیحي یقینًا باید با یک 
باشد،  سیاست حمایتي جایگزین همراه 
به گونه اي که اوال جبران کننده سطح رفاه 
و  باشد  کشور  درآمدي  پایین  دهک هاي 
ثانیًا به صورت هدفمند توزیع شده و مانع 
توزیع  شبکه  و  واردکنندگان  رانت جویي 

کاالها گردد.
با  گذشته  روند  ادامه  می رسد  به نظر  درمجموع 
منطق اقتصادی و منافع مردم همسو نیست و بهتر 
کند.  تجدیدنظر  خود  سیاست های  در  دولت  است 
ارز  حذف  گذشته،  تجارب  و  آینده  شرایط  به  توجه  با 
خرید  قدرت  افزایش  مقابل،  در  و  تومانی(   ۴۲۰۰( ترجیحی 
مردم از طریق پرداخت مستقیم یارانه کاالهای اساسی امری 
ایجاد شده در  از مشکالت و رانت های  مفید جهت جلوگیری 
زمینه اختصاص ارز ترجیحی به کاالهای اساسی است و اسباب 
از منابع عمومی  اقشار مختلف مردم  بیشتر  بهره مندی هرچه 
و افزایش رضایت مندی جامعه خواهد بود. همچنین نیاز است 
تصمیم های سیاستی درباره توزیع یارانه ها با دقت و استحکام 
عمومی  منابع  به  خسارت  کمترین  تا  شود  اتخاذ  کارشناسی 
وارد شود و مردم از بیشترین منافع برخوردار شوند. همچنین 
کاالهاي  واردات  به  اختصاصي  ارز  نرخ  افزایش  کنار  در 
افزایش  نیز  بنگاه ها  گردش  در  به سرمایه  نیاز  اساسي، 
حمایت  نیز  زمینه  دراین  است  الزم  که  یافت  خواهد 

صورت گیرد.
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پیشنهاد
پیشنهاد مي شود اختصاص ارز ترجیحي بدون در نظر گرفتن 
هیچ استثنایي متوقف شود و یک سیاست حمایتي هدفمند 
به منظور حمایت از دهک هاي پایین درآمدي اجرا شود. در این 
کاالهای  به  یافته  اختصاص  ترجیحی  ارز  دولت  است  الزم  راستا 
مختلف را به صورت تدریجی و ترتیبی در دوماه ابتدایی سال حذف 
کند. در این خصوص الزم است مالحظات زیر در نظر گرفته شود.
۱. به منظور عدم تکرار اتفاق مشابه برای چای و کره )که تفصیل آن 
در گزارش حاضر بحث شد(، واردات کاالهای اساسی که به ترتیب 
در نوبت حذف تا پایان سال ۱۳۹۸ قرار می گیرند، صرفاً از طریق 
خصوصی  واردکننده  یا  و  گرفته  صورت  دولتی  بازرگانی  شرکت 
نرخ  واردات کند. همچنین  به  اقدام  به عنوان حق العمل کار دولت 
برگزار  مناقصه  براساس  واردات  از  مرحله  هر  در  حق العمل کاری 
و  واردات  به  مربوط  پیشنهاد  کاال مشخص شود.  بورس  در  شده 

عرضه کاال در بورس کاال، در ادامه خواهد آمد.
۲. ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( به واردات گندم اختصاص نیابد و 
در مقابل، بخشی از مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، جهت 
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از تولید و 
باالبردن میزان خرید داخلی آن در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شود.
اساسی  کاالهای  قیمت  افزایش  شدت  از  کاستن  به منظور   .۳
مدت  به  کاالها  این  ورودی  ترجیحی، حقوق  ارز  درنتیجه حذف 
مانند  کاالهایی  برای  این خصوص  در  شود.  داده  کاهش  محدود 
برنج که حقوق ورودی باال دارند، کاهش حقوق ورودی تا ۵ درصد 

می تواند صورت گیرد. 
گروه های  بر  ترجیحی  ارز  حذف  تورمی  آثار  کاهش  به منظور   .۴
آسیب پذیر، الزم است تا دولت به گروه های شناسایی شده در طرح 
یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کاالهای اساسی در 

چند مرحله اعطا کند.
است  الزم  دارو،  واردات  ترجیحی  ارز  حذف  به منظور   .۵
با  مرتبط  اتحادیه های  و  انجمن ها  همکاری  با  وزارت بهداشت 
انجمن های حمایت  بیمه،  تولید محصوالت دارویی و شرکت های 
از بیماران، سازوکار الزم برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و 
انتقال یارانه اختصاص یافته به این بخش به طور مستقیم به بیمار 

را طراحی کند.
۶. با توجه به تأثیرپذیری واحدهای تولیدی از حذف ارز ترجیحی 
تا  است  الزم  گردش،  در  سرمایه  افزایش  به  نیاز  به خصوص 
سیاست های مقتضی برای حمایت از تولید در این زمینه اتخاذ شود.
بنابراین با در نظر گرفتن مالحظات مطرح شده، پیشنهاد زیر قابل 

طرح است:

تبصره پیشنهادي بودجه:
از  تدریج  به  اساسی  کاالهای  به  یافته  اختصاص  ترجیحی  ارز 
شد.  خواهد  حذف  اردیبهشت ماه  پایان  تا   ۱۳۹۹ سال  ابتدای 
شرکت  طریق  از  صرفاً  ماه  دو  این  طی  اساسی  کاالهای  واردات 
به عنوان  خصوصی  واردکننده  یا  و  گرفته  صورت  بازرگانی دولتی 
نرخ  همچنین  می کند.  واردات  به  اقدام  دولت  حق العمل کار 
حق العمل کاری در هر مرحله از واردات براساس مناقصه برگزار شده 

در بورس کاال مشخص شود.

تبصره۱: یارانه نقدی-کاالیی به هر فرد ایرانی شناسایی شده در 
طرح معیشت خانوار، چهار بار در سال در فواصل زمانی که دولت 
تعیین می کند در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوار 
کاالی  خرید  برای  کارت  در  موجود  اعتبار  شد.  خواهد  پرداخت 
اساسی از مراکز توزیع که کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان ثبت 
از طریق  نقدشوندگی  قابلیت  ماه،  از سه  و پس  بوده  دارند  شده 
دستگاه های خودپرداز متصل به شتاب را داراست. منابع در نظر 
گرفته شده برای این یارانه تا سقف ...هزارمیلیارد تومان و از محل 

سرجمع منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور خواهد بود.
تبصره۲: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی 
از تصویب این مصوبه، آیین نامه اجرایی  تا یک ماه پس  موظفند 

نحوه حمایت از تولید را به تصویب هیات وزیران برسانند.
تبصره۳: آیین نامه اجرایی این حکم مشتمل بر اولویت حذف ارز 
الکترونیک خرید  ترجیحی کاالهای اساسی، اقالم مشمول کارت 
کاالی اساسی، میزان یارانه سرانه و نحوه ثبت مراکز داوطلب توزیع 
کاالهای اساسی یارانه ای و نیز خانوارهای هدف به پیشنهاد وزارت 
صنعت،  وزارتخانه های  همکاری  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر 
به تصویب هیات  و  تهیه  قانون  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  ظرف یک 

وزیران می رسد.
و  انجمن ها  همکاری  با  است  مکلف  بهداشت  وزارت  تبصره۴: 
و  دارویی  محصوالت  واردات  و  تولید  با  مرتبط  اتحادیه های 
شرکت های بیمه، انجمن های حمایت از بیماران، سازوکار الزم 
برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و انتقال یارانه اختصاص 
کند.  طراحی  را  بیمار  به  مستقیم  به طور  بخش  این  به  یافته 
منابع اختصاص داده شده به این بخش ۱۳هزار میلیارد تومان 

خواهد بود. 
در کنار حذف ارز ترجیحی، الزم است تا کاالهای اساسی از طریق 
بورس کاال عرضه شوند و قیمت این کاالها در هر لحظه قابل رصد 

و پیگیری باشد. در این خصوص پیشنهاد زیر قابل طرح است:

تبصره پیشنهادي بودجه:
۱. به منظور کاهش هزینه های دولت و شفافیت در قیمت کاالهای 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  بازار،  تنظیم  و  وارداتی  اساسی 
ایران موظف است ارز تخصیصی جهت واردات کاالهای اساسی را 
برمبنای قیمت و قرارداد تعهد معامله آن محصول )یا محصول قابل 

تولید از آن محصول( در بورس کاال تأمین نماید.
۲. قیمت کشف شده محصول اولیه تولید یا فرآوری شده از کاالهای 
اساسی که در بورس کاال معامله می شود، با کسر هزینه های تولید و 
فرآوری مطابق اعالم دستگاه مربوطه، مبنای تخصیص ارز خواهد بود.
۳. به منظور تأمین ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی، دولت مکلف 
است از طریق برگزاری مناقصه در بورس کاال، واردات آن کاال را به 
برندگان واگذار کرده و برمبنای قیمت کشف شده در بورس، ارز را 

به واردکنندگان تخصیص نماید.
۴. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از 
این قانون، آیین نامه اجرایی این تبصره را با مشورت وزارتخانه های 
مرکزی جمهوری  بانک  و  دارایی، جهاد کشاورزی  امور  و  اقتصاد 

اسالمی ایران، به تصویب هیات وزیران برساند. 
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شرکت سهامی خاص تولیدى صنعتى فضل نیشابور

روغن نباتى

تولید کننده انواع
روغن هاى مخصوص خانوار

و مخصوص صنایع غذایى کشور در اجام مختلف

کارخانه: نیشابور - کیلومتر 17 جاده نیشابور.مشهد
تلفن: 50 - 43266743 051
فکس: 43266751 051
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Feb ۲۰۱۸ ۷۶۶ ۷۵۷ ۷۵۷ ۷۴۶ ۷۵۶ ۷۴۳ ۴۴۰۵ ۶۵۴ ۶۵۰ ۶۶۰ ۷۰۸ ۶۷۳ ۱۱۴۸

Mar ۲۰۱۸ ۷۵۱ ۷۴۹ ۷۴۸ ۷۴۶ ۷۵۸ ۷۵۱ ۳۹۰۱ ۶۵۸ ۶۴۸ ۶۵۷ ۷۱۱ ۶۶۰ ۱۰۲۲

Apr ۲۰۱۸ ۷۵۷ ۷۵۴ ۷۵۸ ۷۵۴ ۷۷۴ ۷۱۲ ۳۷۰۹ ۶۵۱ ۶۴۳ ۶۵۱ ۷۰۲ ۶۵۱ ۱۰۰۹

May ۲۰۱۸ ۷۳۵ ۷۱۴ ۷۱۶ ۷۴۰ ۷۶۱ ۷۱۹ ۳۲۰۶ ۶۳۹ ۶۲۳ ۶۴۰ ۶۸۹ ۶۲۱ ۹۳۷

Jun ۲۰۱۸ ۷۰۲ ۶۸۹ ۶۸۳ ۷۲۰ ۷۳۷ ۷۱۰ ۳۲۱۲ ۶۰۵ ۵۹۷ ۶۱۰ ۶۵۷ ۶۰۰ ۸۶۱

July ۲۰۱۸ ۶۷۴ ۶۷۳ ۶۶۳ ۷۲۱ ۷۴۶ ۷۰۹ ۳۳۰۳ ۵۷۰ ۵۵۶ ۵۷۲ ۶۲۱ ۵۷۲ ۸۷۲

Aug ۲۰۱۸ ۶۷۵ ۶۶۱ ۶۴۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۶۷۹ ۳۱۸۰ ۵۵۹ ۵۳۷ ۵۶۳ ۶۱۳ ۵۵۷ ۹۰۰

Sept ۲۰۱۸ ۶۷۱ ۶۵۵ ۶۵۴ ۷۰۰ ۶۹۶ ۶۵۹ ۳۲۱۶ ۵۵۲ ۵۲۰ ۵۵۶ ۶۰۴ ۵۳۸ ۸۶۶

Oct ۲۰۱۸ ۶۹۱ ۶۸۴ ۶۶۰ ۶۷۳ ۶۶۹ ۷۰۶ ۳۰۳۷ ۵۳۹ ۵۰۴ ۵۴۳ ۵۹۳ ۵۲۰ ۷۹۵

Nov ۲۰۱۸ ۶۶۰ ۶۵۳ ۶۵۳ ۶۵۵ ۶۴۲ ۶۷۸ ۳۳۱۶ ۴۹۲ ۴۶۱ ۴۹۲ ۵۴۹ ۴۶۰ ۷۰۴

Dec ۲۰۱۸ ۶۷۴ ۶۴۸ ۶۲۳ ۶۲۱ ۶۴۱ ۶۵۹ ۳۲۱۹ ۴۸۹ ۴۶۲ ۴۹۴ ۵۴۶ ۴۷۲ ۷۴۲

Jan ۲۰۱۹ ۶۸۴ ۶۶۱ ۶۵۴ ۶۲۷ ۶۵۴ ۶۵۸ ۳۰۶۷ ۵۳۸ ۵۱۷ ۵۴۲ ۵۹۲ ۵۴۰ ۷۷۳

Feb ۲۰۱۹ ۷۱۰ ۶۹۳ ۶۸۵ ۶۶۳ ۶۷۶ ۶۵۱ ۲۹۵۹ ۵۵۶ ۵۲۹ ۵۶۰ ۶۱۰ ۵۴۸ ۷۰۷

Mar ۲۰۱۹ ۶۶۶ ۶۴۸ ۶۴۴ ۶۴۴ ۶۶۷ ۷۱۸ ۲۷۳۳ ۵۲۳ ۵۰۰ ۵۲۸ ۵۷۸ ۵۱۷ ۶۵۶
Apr ۲۰۱۹ ۶۶۵ ۶۳۴ ۶۳۴ ۶۴۸ ۶۶۴ ۷۱۰ ۲۶۶۳ ۵۳۸ ۵۰۵ ۵۴۰ ۵۹۸ ۵۰۴ ۶۴۰
May ۲۰۱۹ ۶۵۳ ۶۴۰ ۶۳۹ ۶۷۲ ۶۸۶ ۶۹۵ ۲۴۸۰ ۵۱۱ ۴۷۱ ۵۱۳ ۵۷۱ ۴۷۲ ۵۸۰
Jun ۲۰۱۹ ۶۶۷ ۶۳۴ ۶۲۹ ۷۰۱ ۷۰۹ ۶۷۵ ۲۵۲۸ ۵۰۲ ۴۶۹ ۵۰۸ ۵۵۷ ۴۷۳ ۵۵۱
Jul ۲۰۱۹ ۶۶۹ ۶۴۳ ۶۴۰ ۷۲۹ ۷۵۴ ۶۵۸ ۲۵۹۴ ۴۹۴ ۴۶۸ ۵۰۱ ۵۴۹ ۴۸۱ ۵۵۴

Aug ۲۰۱۹ ۶۹۴ ۶۷۹ ۶۷۵ ۷۳۵ ۷۴۸ ۶۷۲ ۲۴۹۴ ۵۳۶ ۵۰۹ ۵۴۲ ۵۹۱ ۵۴۰ ۶۲۲
Sep ۲۰۱۹ ۷۰۱ ۶۸۳ ۶۷۲ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۰۰ ۲۴۳۵ ۵۳۲ ۵۰۸ ۵۳۵ ۵۸۶ ۵۴۱ ۶۱۷
Oct ۲۰۱۹ ۷۲۰ ۶۸۶ ۶۶۷ ۶۸۱ ۶۸۹ ۷۰۲ ۲۳۸۴ ۵۴۷ ۵۱۵ ۵۴۴ ۶۰۰ ۵۴۱ ۵۹۷
Nov ۲۰۱۹ ۷۳۳ ۷۱۲ ۶۹۹ ۷۰۱ ۷۱۸ ۷۴۳ ۲۳۸۰ ۶۴۱ ۶۰۶ ۶۴۰ ۶۹۴ ۶۳۸ ۷۵۶
Dec ۲۰۱۹ ۷۸۱ ۷۷۳ ۷۶۵ ۷۵۸ ۷۶۸ ۷۶۸ ۲۴۹۶ ۷۱۸ ۷۰۸ ۷۲۰ ۷۵۷ ۷۱۶ ۹۶۶
Jan ۲۰۲۰ ۷۹۸ ۸۰۰ ۷۹۵ ۷۹۵ ۷۸۶ ۸۵۳ ۲۳۴۳ ۷۶۱ ۷۸۱ ۷۶۳ ۸۱۳ ۷۵۵ ۹۷۴
Feb ۲۰۲۰ ۷۳۰ ۷۲۵ ۷۱۹ ۷۴۲ ۷۱۹ ۸۸۸ ۲۳۳۶ ۶۶۷ ۶۸۲ ۶۷۹ ۷۲۸ ۶۸۴ ۸۰۷
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قیمت جهانی انواع روغن خام

فوریه 2018 تا فوریه 2020

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.
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شرکت Corteva Agriscience اعالم کرد که بیش از ۲۷ میلیون 
دالر کانادا )۲۰.۴۸ میلیون دالر آمریکا( را برای بهبود میزان پروتئین 

کانوالی کانادایی سرمایه گذاری کرده است.
شرکت حفاظت از بذر و محصوالت کشاورزی DowDuPont، گفت: 
این اولین پروژه پرورش تجاری گیاهان است که به طور خاص روی 

بهبود کیفیت پروتئین کانوال متمرکز شده است 
ابتکار عمل گروه های دولت کانادا  از  و بخشی 

می باشد.
تجارت  جهانی  شرکت  و   Corteva شرکت 
در  کانادا،   Botaneco و   Bunge کشاورزی 
 ۱۰.۷( کانادا  دالر  میلیون   ۱۴.۰۵ پروژه  این 
کرده  گذاری  سرمایه  آمریکا(  دالر  میلیون 
است، در حالی که صنایع پروتئینی کانادا ۱۳.۶ 
میلیون دالر کانادا )۱۰.۳ میلیون دالر آمریکا( 

را فراهم کرده است.
 Corteva رئیس شرکت ،Bryce Eger آقای
Agriscience کانادا، گفت: با علم ژنتیک در 
داشتن  منظور  به  باال  پروتئین  دارای  دانه های 

روغن و ارزش غذایی باال، گیاهان کانوالی کانادایی را تغییر خواهد داد.
آقای Bill Greuel، مدیر عامل اجرایی صنایع پروتئینی کانادا، گفت: 
کانوال یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی کانادا است و این پروژه 
پتانسیل ارتقاء آن را دارد. با سرمایه گذاری در اصالح نژاد جهت بهبود 
پروتئین و کاهش فیبر، می توانیم مقدار کانوالی کانادایی به ویژه وعده 
غذایی مورد استفاده در خوراک دام را افزایش 

دهیم.
موضوع  این  گفت:   Corteva شرکت  رئیس 
اثبات شده در پرورش کانوال در  یک تاریخچه 
و  عملکرد  با  کانوال  ارائه  جمله  از  دارد،  کانادا 
بازده بیشتر؛ مقاومت در برابر بیماری و روغن 

کانوالی امگا۹ با پایداری باال می باشد.
شرکت Botaneco خوراک دام، کنسانتره های 
تکنولوژی  نیز  و  امولسیفایرها  پروتئینی، 
در  کاربردها  جهت  را  تصفیه  و  جداسازی 
موادغذایی، خوراک دام و مراقبت های شخصی 

فراهم می کند.
www.ofimagazine.com

بهبود میزان پروتئین در کانوالی کانادایی

 تاثیر 
مصرف بیودیزل 

 روغن پالم اندونزی 
بر روی حجم صادرات

بنابر گزارش Jakarta Globe پیش بینی می شود اندونزی برای 
میلیون   ۸ از  بیش  جاری،  سال  در  بیودیزل  داخلی  نیاز  تامین 
تن روغن پالم مصرف کند که ممکن است به حجم موجود برای 

صادرات ضربه بزند. 
روغن پالم  انجمن  اجرایی  مدیر   ،Mukti Sardjono
اندونزی)Gapki( گفت: برآورد می شود که نیاز داخلی به روغن پالم 
جهت تبدیل به بیودیزل در ۲۰۲۰ به ۸.۳ میلیون تن برسد، که 
شدت  به  را  صادرات  برای  موجود  روغن پالم  میزان  است  ممکن 
کاهش دهد. Jakarta Globe اعالم کرد: دولت استفاده اجباری 
از B۳۰ )شامل ۳۰درصد سوخت زیستی پالم و ۷۰درصد دیزل( را 
آغاز کرد و نیز قصد دارد سال آینده این را به B۴۰ افزایش دهد. 
بتواند  انتظار می رود وضعیت جوی مطلوب   ،Gapki بنا بر گفته 

تولید روغن پالم کشور را در سال جاری افزایش دهد.
 )CPO( پالم  خام  روغن  و   )PKO( پالم  هسته  روغن  تولید 
حداکثر  به  طوالنی،  رغم خشکسالی  علی  گذشته  سال  اندونزی 

۹.۱درصد نسبت به ۲۰۱۸، رسید.
ارقام Gapki نشان داد که در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با ۲۰۱۸ 

تولید  و  به ۴۷.۲ میلیون تن  افزایش  با ۹.۴درصد   CPO تولید 
PKO با ۸.۶درصد افزایش به ۴.۶ میلیون تن رسید. 

تجاری  جنگ  منفی  تاثیرات  رغم  علی  گذشته  سال  کشور  این 
پالم  بیودیزل  تحریم  و  هند  تعرفه های  متحده،  ایاالت  و  چین 

اتحادیه اروپا، ۳۶.۲ میلیون تن روغن پالم را صادر کرد.
روی صادرات  آمریکا  و  تجاری چین  کرد: جنگ  اعالم   Mukti
قبلی سویا اثر گذاشته است. کشاورزان آمریکایی که مقادیر زیادی 
را به چین صادر می کردند مجبور به یافتن بازارهای جدید شدند، 
که فشارهای سنگینی را روی قیمت دانه های روغنی و روغن های 
Gapki اعالم کرد که حجم صادرات  ایجاد کرده است.  گیاهی 
محصوالت روغن پالم، از جمله بیودیزل، سال گذشته ۱۹ میلیارد 
دالر کاهش داشته است. Jakarta Glob گفت: کاهش در حجم 
جمهور  رئیس  اینکه  از  بعد  اما  باشد  شدیدتر  می تواند  صادرات 
Joko Widodo اعالم کرد که اندونزی باعث افزایش استفاده 
 CPO قیمت های  می شود،  بیودیزل  برای   CPO از  داخلی 

می تواند بهبود یابد.
www.ofimagazine.com
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برداری  بهره  با  رابطه  در  مادهاوا  شرکت  از   Colin Sanky آقای 
برای  را  قوانین  می توان  که  می کند  پیشنهاد  زیتون  روغن  صنعت 

تضمین کیفیت و خلوص باال بهبود بخشید.
و  برندها  از  که محصوالتی  معتقدند  کنندگان  اساس، مصرف  این  بر 
شده  گفته  خلوص  و  کیفیت  طبق  که  دارند  وجود  فروشی ها  خرده 
روی برچسب هایشان نیستند که می تواند به دلیل وجود تقلب در مواد 
ایمنی  با  رابطه  در  فدرال  استانداردهای  پایین  بسیار  و حدود  غذایی 

مواد غذایی باشد. 
تقلب در مواد غذایی مساله جدیدی نیست و در واقع، ده ها سال است 
که وجود دارد. معموال این امر زمانی اتفاق می افتد که خلوص یک 
محصول با جایگزین های ارزان قیمت، کاهش یابد و باعث افزایش سود 

تامین کننده شود. 
در بخش روغن زیتون، سازمانی به نام شورای بین المللی زیتون وجود 
دارد، که استانداردهایی را برای مبارزه با روغن زیتون فرابکر در ترکیب 

با جایگزین های ارزان قیمت، ایجاد می کند.
کافی  غذایی  محصوالت  اصالت  تضمین  برای  تالش هایی  چنین  اما 
نیستند. حتی کاالهایی که با اطمینان تولید می شوند در معرض خطر 

آالینده های محیطی و آلوده کننده ها قرار می گیرند.
مصرف آالینده ها و سموم می تواند خطرات جدی را برای سالمت مصرف 
کنندگان به ویژه کودکان و نوزادان به وجود آورد. ایمنی مواد غذایی 
برابر  در  ما  برای حمایت  آمریکا  در  کیفیت  تضمین  استانداردهای  و 
سطوح غیرقابل قبول ترکیباتی مانند فلزات سنگین، آنتی بیوتیک ها و 

آفت کش ها دارای نقص و کاستی هایی است.
اداره کشاورزی  ایمنی مواد غذایی  و  بازرسی  محدودیت های خدمات 
ایاالت متحده )USDA( آنتی بیوتیک ها را در محصول نهایی گوشت 
و طیور ممنوع کرده است، اما عدم وجود غربالگری ها و مسئولیت ها 
منجر به ایجاد سطوح غیرقابل قبول آنتی بیوتیک ها در مقادیر زیادی 
در محصوالت نهایی در سراسر آمریکا می شود. آژانس حمایت از محیط 
زیست ایاالت متحده )EPA( حداکثر میزان یک آفت کش مجاز را 
برای باقی ماندن در یک محصول غذایی نهایی را کنترل می کند، اما 
در  محصول  هزاران  در  را  خطر  این سطوح  آزمایش ها  وجود،  این  با 
قفسه های خرده فروشی ها از جمله بسیاری از برندهای غذای کودک 

هم اکنون نشان می دهند.
سرب  آرسنیک،  شوند.  می  کنترل  شدت  به  سنگین  فلزات  امروزه 
از  بسیاری  که  جایی  خاک،  در  طبیعی  طور  به  می توانند  جیوه  و 
آلوده  یافت شوند. هوا، آب و خاک  محصوالت غذایی رشد می کنند، 
به افزایش سطح فلزات خطرناک کمک می کنند. گیاهان کشاورزی و 
درختان هنگام جذب مواد مغذی، این سموم را نیز جذب می کنند و 
نهایتاً، در صورت عدم غربالگری، راه خود را در انواع محصوالت غذایی 

نهایی پیدا می کنند.
غذایی  مواد  در  تقلب  برابر  در  چگونه  که  می شود  مطرح  سوال  این 
افزایش دهیم؟  را در صنعت خود  بگیریم و کیفیت و خلوص  موضع 
انتخاب شرکاء مناسب و رفتن مایل ها دورتر جهت آزمایش محصول 
در هر مرحله از حمل و نقل و نیز دقیقا قبل از رسیدن به قفسه های 

خرده فروشی اهمیت دارد.
تعیین صالحیت عرضه کنندگان مناسب و رابطه بین عرضه کننده و 
خریدار یک همکاری جهانی است و باید با هم کار کنیم تا تضمین شود 

که کیفیت هر روز از مبداء تا قفسه حفظ می گردد.
در شرکت مادهاوا، کیفیت، خلوص و اصالت مهم ترین اولویت ها هستند. 
دائما زنجیره عرضه هر محصول با آزمایش مستمر برای تضمین بهترین 
درجه خلوص مورد نظارت قرار می گیرد و اندازه گیری می شود. هر محصول 
مادهاوا توسط شخص ثالث به طور مشخص برچسب گذاری می شود و قبل 
از رسیدن به دست مصرف کننده بر اساس سه مقوله اصلی خلوص، برتری 

و اصالت آزمایش می گردد.
برای  آزمایشگاه شیمیایی مستقل  برای خلوص، هر محصول در یک 
می شود.  آزمایش  محیطی  و  صنعتی  مضر  سموم  و  آالینده  صدها 
برتری محصول، هر کدام جهت ویژگی های  اندازه گیری سطح  برای 
ویتامین ها  و  معدنی  مواد  اکسیدان ها،  آنتی  سطوح  مانند  ای  تغذیه 
مورد آزمایش قرار می گیرند. سرانجام آزمایش اصالت سنجی تضمین 
را  هویت  تعیین  استاندارد  برای  الزم  شرایط  محصوالت  که  می کند 

رعایت کرده اند.
در برچسب گذاری به طور مشخص، زنجیره نمونه برداری و آزمایش ها 
عرضه  آنالیز  گواهی های  به  کردن  تکیه  جای  به  شوند.  می  تعیین 
کننده  مصرف  خرید  تجربه  سازمان  این  کننده،  تولید  توسط  شده 
زنجیره ای  فروشگاه های  به  آنها  به طوری که  را شبیه سازی می کند 
محلی، خرده فروشی های ملی و وب سایت های برنددار وارد می شوند 
مصرف  که  همانطور  درست  می کنند،  خریداری  را  محصوالت  و 
از  به یکی  را  نمونه ها  این است که  تفاوت  تنها  کننده عمل می کند. 

آزمایشگاه های همکار خود برای آزمایش ارسال می کنند.
آن چیزی  این  باشد.  استاندارد صنعتی  باید  اصالت  و  تعیین خلوص 
است که مصرف کنندگان الیق آن هستند، از آن انتظار دارند و برای 
آن هزینه پرداخت می کنند؛ باید بدانیم با بیدار شدن مصرف کنندگان، 
اعتماد و ایمان آنها به بازار از بین می رود. در نبود مقررات مهم و موثر 
دولتی، زمان برای خرده فروشان و برندها یکسان است تا در برابر تقلب 
در مواد غذایی موضع گرفته و حدود را جهت تعیین کیفیت و خلوص 

افزایش دهند.
www.newfoodmagazine.com 

تضمین کیفیت تولید روغن زیتون
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گزارشی از وضعیت جهانی تولید و تجارت 
انواع دانه های روغنی، روغـن و کنجـاله

» فوریه 2020«

ساره امیا
مسئول امور بازرگانی و بین الملل

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی

قیمت ها
بیشترین  می یابد.  بهبود  زودی  به  نباتی  روغن های  قیمت 

میزان بهبود به روغن پالم تعلق دارد.
یابد.  بهبود  توجهی  قابل  میزان  به  احتماال  نباتی  روغن های  قیمت 
اما سوال اینجا است که این بهبود چه زمانی اتفاق می افتد. زمان 
افزایش قیمت به تصمیم خرید و فروش مشارکت کنندگان در بازار 
وابسته است. در حال حاضر قیمت روغن پالم و روغن های دیگر کمتر 
از ارزش واقعی آنها تعیین شده است. قیمت روغن پالم به کمترین 
میزان نزدیک می شود. احتماال در هفته منتهی به ۲۱ فوریه قیمت 

این کاال به کف رسیده است.
در حال حاضر تمرکز روی روند نزولی و موقت واردات چین و هند 
در سراسر  مشتریان  معکوس شدن سیاست های خرید  و همچنین 
جهان است. واردات ۸ گونه روغن نباتی در ژانویه-مارس ۲۰۲۰ در 
مقایسه با سه ماهه قبل و همچنین سه ماهه مشابه در سال گذشته 
کاهش یافته است. ذخایر آشکار و پنهان کاهش می یابند. کاهش 
با  همزمان  است.  شده  شدیدتر  دیگر  نقاط  و  چین  هند،  در  تقاضا 
توجهی  قابل  میزان  به  قیمت ها  دارد  احتمال  روند  این  گسترش 

افزایش یابند.

 قیمت روغن های نباتی در حال حاضر کمتر از 
ارزش واقعی آنها است و احتماال به شدت افزایش 

یابد.
 کارشناسان پیش بینی می کردند تولید 7 گونه 
تن  میلیون   565 به  و  یابد  افزایش  روغنی  دانه 
به ماه قبل 5 میلیون تن  این رقم نسبت  برسد. 
بیشتر بود که دلیل آن نیز افزایش محصول سویا 

در آمریکای جنوبی بود.
افت  دلیل  به  نباتی  روغن های  تجارت  حجم   
جهانی  صادرات  است.  یافته  کاهش  مصرف 
رشد  درصد   3 حدود   2019 اکتبر-دسامبر   در 
کرده بود که احتماال در سه ماهه جاری 6 درصد 

کاهش یابد.

جهانی  مصرف  می زنند  تخمین  کارشناسان   
 کنجاله سویا در فصل جاری به 239.2 میلیون تن
از  کمتر  تن  میلیون   0.4 رقم  این  برسد. 
سوی  از  و  است  ژانویه  ماه  در  پیش بینی ها 
دیگر نشان می دهد تولید کنجاله فقط 4.1 تا 

4.2 میلیون تن بهبود می یابد.
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تاثیرات آن بخصوص در چین   شکی نیست شیوع ویروس کرونا و 
دیگر طی  کاالهای  و  نباتی  روغن های  قیمت  توجه  قابل  کاهش   به 
۵ هفته گذشته منجر شده است. کارشناسان پیش بینی خود ازمصرف 
،۲۰۲۰ ژانویه-سپتامبر  در  و  کرده  اصالح  نزولی  طور  به  را   چین 
۳۵۰ هزار تن اعالم کرده اند. این پیش بینی به خصوص به روغن های 

پالم و سویا مربوط است. 
 اما باید در نظر داشت چشم انداز مصرف کل ۱۷ گونه روغن و چربی 

در چین هنوز هم انبوه و حدود ۳۹ میلیون تن است. 
تولید روغن های سویا، کلزا و چربی های حیوانی  به کمبود  با توجه 
در داخل چین، این کشور همچنان باید مقدار قابل توجهی روغن و 
چربی در اکتبر-سپتامبر ۲۰-۲۰۱۹ وارد کند. کارشناسان معتقدند 
تا یک  رقم  این  می رسد.  تن  میلیون   ۱۳ به  چین  واردات   میزان 

۱.۲ میلیون تن باالتر از فصل گذشته و حدود ۳.۶ تا ۳.۸ میلیون تن 
باالتر از دو سال قبل است.

قدرتمندترین عامل افزایشی در بازار جهانی کسری تولید روغن های 
نباتی است. بیشترین میزان کسری در تولید روغن پالم قابل مشاهده 
احتماال  اکتبر-مارس ۲۰-۲۰۱۹ مصرف جهانی روغن پالم  است. در 
۳.۲ تا ۳.۴ میلیون تن بیشتر از میزان پیش بینی ها باشد. این روند 

ذخایر را تا حد بی سابقه ای می کاهد.
عالوه برآن ذخایر روغن های نباتی دیگر نیز در فصل جاری کاهش 
اکتبر-سپتامبر در  کلزا. همچنین  و  روغن سویا  به خصوص   می یابد، 

تولید  اخیر  سال  چهار  طی  بار  نخستین  برای   ۲۰۱۹-۲۰
کاهش  امر  این  دلیل  می شود.  مواجه  کسری  با  روغن های لوریک 
افزایش  به  احتماال  امر  این  است.  فیلپین  تولید  در  پیش بینی شده 

قیمت روغن های لوریک منجر می شود.
کند.  رشد  بقیه  از  بیش  احتماال  لوریک  و  پالم  روغن های  قیمت 
دالر   ۸۱۵ از  اندونزی   FOB خام  روغن پالم  صادراتی  قیمت های 
)در ۱۳ ژانویه( به ۶۷۰ دالر در ۲۰ فوریه رسیده است )۱۸ درصد 
بوده  روغن سویا  از  کمتر  روغن پالم  قیمت  اواخر  این  در  کاهش(. 
 است. قیمت روغن سویا آرژانتین نیز نسبت به باالترین رقم در ژانویه

 )۷۱۳ دالر(، ۱۵ درصد کاهش یافته است.
قیمت های فعلی در بازارهای آتی و نقد به طور واضح کمتر از ارزش 

واقعی است و فرصت خوبی برای خرید ایجاد می کند.
قیمت های روزانه روغن پالم و روغن سویا )دالر/تن(

دانه های روغنی
افزایش تخمین تولید دانه های روغنی در سطح جهانی

را در  تولید جهانی ۷ گونه دانه روغنی  از  کارشناسان تخمین خود 
فصل جاری افزایش داده و۵۵۶ میلیون تن اعالم کرده اند. این رقم 
از پیش بینی ماه قبل است که دلیل اصلی آن  باالتر  ۵ میلیون تن 

افزایش محصول دانه سویا در آمریکای جنوبی است.
تولید جهانی ۷ گونه دانه روغنی هنوز هم ۱۴.۸ میلیون تن کمتر از 
سال قبل است. اما کاهش تولید با وجود مقدار بی سابقه ذخایر در 

آغاز فصل خنثی می شود.
از  یکی  که  است  پیش بینی ها  میزان  از  کمتر  جهانی  تولید  کسری 
دالیل این امر رشد کمتر از متوسط مصرف است. کارشناسان تخمین 
خود از مصرف جهانی دانه سویا را اندکی کاهش داده اند و از سوی 
دیگر پیش بینی شان از تقاضا برای دانه آفتابگردان و کلزا را افزایش 

داده اند.
مقایسه  در  سویا  روغنکشی   ۲۰۱۹ اکتبر-دسامبر  بازه  در  چین  در 

قیمت های گذشته و آتی )دالر/تن(
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ساالنه کاهش یافته و پیش بینی می شود این روند در ژانویه- مارس 
روغنکشی  معتقدند  کارشناسان  وجود  این  با  یابد.  ادامه   ۲۰۲۰ 
دانه سویا در چین بهبود یابد و درآوریل-سپتامبر ۲۰۲۰ نسبت به 

سال گذشته ۳ درصد رشد کند.
در آرژانتین روغنکشی دانه سویا کمتر از پیش بینی های اولیه است. 
مشکالت مالی شدید سبب شده روغنکشی در Vicentin، بزرگترین 
واحد روغنکشی متوقف شود. در حال حاضر فقط بخشی از ظرفیت 
به  کشاورزان  محصوالت  فروش  عدم  می شود.  استفاده  روغنکشی 
کاهش )کمتر از میزان پیش بینی( روغنکشی در ژانویه و فوریه منجر 

شده است.
کارشناسان روغنکشی دانه سویا در آرژانتین را اصالح و ۱.۲ میلیون تن 

کمتر از تخمین ها در اکتبر-سپتامبر ۲۰-۲۰۱۹ اعالم کردند. 
۷دانه روغنی: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

کاهش در آرژانتین تاحدودی با افزایش روغنکشی در برزیل و آمریکا 
در چندماه نخست ۲۰۲۰ جبران می شود.

 ذخایر دانه های روغنی در پایان این فصل بیشتر از میزان پیش بینی 
خواهد بود. میزان ذخایر ۱۱۶.۲ میلیون تن تخمین زده می شود. این 
رقم ۳.۵ میلیون تن باالتر از تخمین پیشین است. با این وجود رقم 
آید.  به حساب می  قبل  رکورد سال  از  تن کمتر  میلیون  مذکور ۹ 
بخش اعظم اصالح روند در ذخایر دانه سویا اتفاق افتاده است. ذخایر 
این دانه به ۱۰۱ میلیون تن رسیده که بخش زیادی از آن به برزیل 

و چین تعلق دارد.
جهان سراسر  در  روغنی  دانه  گونه   ۷ روغنکشی  جاری  فصل   در 

پیش بینی  کارشناسان  می کند.  رشد  درصد   ۲ یا  تن  میلیون   ۹.۴
تخمین  اکنون  و  یابد  کاهش  اندکی  سویا  دانه  روغنکشی  می کنند 
زده می شود فراوری این دانه درسراسر جهان ۶.۶ میلیون تن رشد 

فراوری  ژانویه تخمین زده شد  ماه  است که در  این در حالی  کند. 
سویا ۷.۶ میلیون تن رشد کند. روغنکشی دانه آفتابگردان و کلزا به 
طور صعودی اصالح می شود زیرا اطالعات جدید نشان می دهد تولید 
دانه آفتابگردان در روسیه و اوکراین و دانه کانوال در هند و استرالیا 

رشد کرده است.
 فقدان تقاضا برای کنجاله سویا روغنکشی این دانه در چین را در 
واردات  اندک  افزایش  این فصل کاسته است. برخالف  نیمه نخست 
دانه سویا، روغنکشی دانه سویا در نیمه نخست فصل ادامه می یابد. 
این روند همچنین تولید روغن سویا را کاهش داد و به همین دلیل 

انقباض ذخایر روغن و چربی ها در بازار چین بیشتر شد.
۷دانه روغنی: روغنکشی جهانی )میلیون تن(

دانه سویا
محصول سویا درآمریکای جنوبی بیشتر از میزان پیش بینی ها است. 
اندک بوده و  تاکنون  پاراگوئه  از برزیل،آرژانتین و  اما صادرات سویا 
به سطح پیش بینی ها نرسیده است. در برزیل برخی از محموله ها که 
مارس  ماه  به  بودند،  ریزی شده  برنامه  فوریه  ماه  در  بارگیری  برای 
حال  در  بنادر  در  بارگیری  آماده  کشتی های  تعداد  شدند.  منتقل 
می شود.  انجام  تاخیر  با  محصول  برداشت  برزیل  در  است.  افزایش 
امروز است. کارشناسان  به  تا  اندک  از دالیل صادرات  امر یکی  این 
معتقدند تاخیر در برداشت محصول به اعتراضات رانندگان کامیون 

مرتبط است.
برخی  در  تاکنون  شده  آوری  جمع  سویای  محصول  برزیل  در   
مناطق ماتو گروسو و پارانا به حد بی سابقه ای رسیده است. هنوز 
در  محصول  شرایط  و  ذخایر  اندک  رطوبت  درباره  نگرانی هایی  هم 
ریوگرانده دوسول وجود دارد اما طبق گزارش ها شرایط آب و هوایی 

بهبود خواهد یافت.
کارشناسان تخمین خود از محصول سویای برزیل را افزایش داده و 
۱۲۶ میلیون تن اعالم کرده اند. همچنین تخمین از سال گذشته را 
۱۲۰ میلیون تن اعالم کرده اند زیرا ارقام رسمی اعالم شده در این 
منطقه و تولید هنوز تکمیل نشده اند. برخی کارشناسان نیز تخمین 
می زنند محصول سویای سال جاری به حدود ۱۲۵ میلیون تن برسد. 
حال آنکه برخی دیگر معتقدند میزان تولید به ۱۲۷ میلیون تن یا 
حتی باالتر نیز برسد. روغنکشی سویا در برزیل در حال رشد است. 
افزایش تولید بیودیزل است. تخمین زده  عامل رشد روغنکشی نیز 
می شود در ژانویه- آوریل ۲۰۲۰ تولید بیودیزل برزیل به رکورد جدید 
به  نسبت  رشد  درصد   ۲۱ دهنده  نشان  که  برسد  تن  میلیون   ۱.۹
 سال قبل است. همچنین تولید بیودیزل در سال تقویمی جاری به

۵.۹ میلیون تن می رسد که ۱۴ درصد بیشتر از سال قبل است.
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برزیل - دانه سویا )میلیون تن(

سویا  محصول  تخمین  افزایش  به  مساعد  وهوای  آب  آرژانتین  در 
منجر شده است. شرایط آب وهوایی در مناطق انتره ریوس، سانتا فه، 
کوردوبا و بخش هایی از ایالت بوینس آیرس مناسب است. اما هنوز هم 
درباره محصول سویا در مناطق مرکزی و جنوبی ایالت بوینس آیرس 
به دلیل خشکی و همچنین مناطق چاکو و برخی ایالت های شمالی 

به دلیل بارش سنگین و سیل، نگرانی هایی وجود دارد.
عدم فروش توسط کشاورزان، روغنکشی سویا در ماه ژانویه را کاست 
میزان  از  کمتر  مارس  و  فوریه  ماههای  در  آن  سطح  شد  سبب  و 
پیش بینی ها باشد. مقدار بی سابقه ای از ذخایر در پایان ماه آوریل به 

فصل جدید منتقل می شود. 
 کارشناسان تخمین خود از محصول سویای آرژانتین را افزایش داده 
و ۵۳.۸ میلیون تن اعالم کرده اند و به طور همزمان تخمین خود از 

محصول یک و دو سال قبل را کاهش دادند. 
آرژانتین - دانه سویا )میلیون تن(

 هنوز مشخص نیست که آیا دولت آرژانتین در تالش جهت ترغیب 
میزان  به  دانه سویا  عوارض  افزایش  با  داخلی،  روغنکشی  واحدهای 
۲تا ۳ درصد باالتر از عوارض روغن و کنجاله سویا، مالیات برصادرات 
متغیر از محل هزینه صادرات دانه سویا را اعالم خواهد نمود یا خیر. 
دولت جدید این کشورمالیات بر صادرات دانه سویا و همچنین روغن 
و کنجاله آن را تا ۳۰ درصد افزایش داده است. قانون افزایش مالیات 
بازار  ناظران  برخی  است.  شده  اجرایی  گذشته  سال  دسامبر   ۱۴ از 
معتقدند مالیات برصادرات متغیر اعالم شود. اما هنوز مشخص نیست 

چنین تصمیمی اتخاذ خواهد شد یا خیر و اینکه چه زمانی.
ذخایر جهانی دانه سویا بیش از مقدار پیش بینی شده است و همین 
امر سبب شده کارشناسان تخمین خود از ذخایر جهانی را در پایان 
۲۰۲۰، ۱۰۱ میلیون تن اعالم کنند. این رقم ۳.۳ میلیون تن باالتراز 
اما همچنان ۶.۷ میلیون تن کمتر از رکورد  تخمین ماه قبل است. 
آرژانتین،  برزیل،  ذخایر  پیش بینی  است.  پیش  سال  در  شده  ثبت 

آمریکا و چین به طور صعودی اصالح شده است.

هرچند تخمین ها از تولید جهانی نسبت به یک ماه قبل ۴.۱ میلیون تن 
بیشتر است، اما کارشناسان پیش بینی خود از میزان روغنکشی سویا 

را به طور نزولی اصالح کرده اند.
آینده  در  احتماال  چین  سوی  از  آمریکا  سویای  دانه  خرید  میزان   
نزدیک افزایش یابد. البته در حال حاضر هیچ تاییدیه ای وجود ندارد 
و همین امر به کاهش صادرات سویای آمریکا به چین در ماه فوریه 

منجر شده است.
 دولت چین اعالم کرده قانون معافیت از مالیات از تاریخ ۲ مارس 
سویا،  می شود.  اجرایی  آمریکا  از  وارداتی  کاالی   ۷۰۰ حدود  برای 
و  اتانول  لبنی،  محصوالت  خوک،  گوشت  گوساله،  گوشت  گندم، 
با معافیت مالیاتی چین روبرو می  کاالهای کشاورزی دیگر احتماال 
شوند. این خبر غیرمنتظره نیست و احتماال انگیزشی برای خریدهای 
انجام  درحالی  اقدامی  چنین  دیگر  سوی  از  می کند.  ایجاد  جدید 
تاثیرات ویروس کرونا و  نگرانی های زیادی درباره  می شود که هنوز 

کنترل آن وجود دارد.
 با این وجود سوال مهم تر آن است که تا چه حدی خریداران چینی 
طی ماه ها و هفته های آینده به جای سویای برزیل حاضر به خرید 
سویای آمریکا هستند. سوال دیگر مربوط به حجم سویای مورد نیاز 
صنعت روغنکشی چین و میزان سویای وارداتی برای تامین ذخایر 

است.
دانه سویا: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

در سه ماهه نخست این فصل چین واردات سویای خود را نسبت به 
سطح اندک ۲۰۱۸ حدود ۵.۹ میلیون تن افزایش داد. اما کارشناسان 
پیش بینی می کنند در بازه ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۰ واردات سویای 
چین راکد بماند. اگر این پیش بینی محقق شود، فرصتی برای افزایش 
صادرات سویای آمریکا به چین در فصل جاری وجود نخواهد داشت. 
در واقع اگر صادرات سویای آمریکا در نیمه دوم این فصل کمتر از 

سال قبل باشد، تعجبی نخواهد داشت.
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دانه سویا: واردات جهانی )میلیون تن(

دانه کلزا و کانوال
جهانی  صادرات  احتماال  چین  و  کانادا  دار  ادامه  تجاری  اختالف   
دانه کلزا در ژانویه-ژوئن ۲۰۲۰ را محدود کند و سبب شود ذخایر 
برسد.  تن  میلیون   ۳.۵ به سطح  ژوئیه  ماه  پایان  در  کانادا  کانوالی 
اما هنوز  اوایل ماه مارس آغاز شود  دور جدید مذاکرات احتماال در 
مشخص نیست دستیابی به توافق سبب می شود خریدهای چین در 
فصل زراعی ۲۰-۲۰۱۹ احیا شود یا خیر. عالوه برآن لوجستیک ریلی 
کانادا در حال حاضر مختل و حمل محموله های کانوال به بنادر ونکوور 

کند شده و در نتیجه صادرات به تاخیر افتاده است.
دانه کلزا و کانوال: تجارت جهانی )میلیون تن(

اکنون تخمین زده می شود واردات دانه کلزای چین در ژوئیه- ژوئن 
۲۰-۲۰۱۹، ۱.۸ میلیون تن یا ۴۰ درصد کاهش یابد و به ۲.۶ میلیون 
تن برسد. البته این رقم با درنظرگرفتن بهبود اوضاع در ژانویه-ژوئن 
در شده  ثبت  تن  میلیون   ۰.۸۱ رقم  به  نسبت  واردات  افزایش   و 
خریدار  اواخر  این  در  چینی  واردکنندگان  است.  شده  اعالم  قبل  ماه   ۶
کانوالی استرالیا شده اند. اما هنوز مشخص نیست افزایش ۰.۳ میلیون تنی 
صادرات استرالیا به چین در بازه نوامبر-ژوئن ۲۰-۲۰۱۹ برای جبران 

کاهش محموله های کانوالی کانادا کافی است یا خیر.

 ورود بی سابقه محموله های کلزا و کانوالی اروپا در ژوئیه-دسامبر 
۲۰۲۰ براساس آمار رسمی تایید شده است. واردات ۳.۷ میلیون تنی 
و  است  قبل  سال  از  باالتر  تن  میلیون  فصل،۱.۲  نخست  ماه   ۶ در 
از  بیش  تولید  است.  کانادا  و  اوکراین  از سوی  افزایش  اعظم  بخش 
حد پیش بینی شده کانوالی استرالیا تا حدودی ذخایر صادراتی در 
کارشناسان  دلیل  همین  به  است.  داده  ارتقا  را   ۲۰۲۰ ژانویه-ژوئن 
ژوئیه-ژوئن  در  را  استرالیا  از  اروپا  اتحادیه  واردات  از  خود  تخمین 
البته  اند.  کرده  اعالم  تن  میلیون   ۰.۹۱ و  داده  افزایش   ۲۰۱۹-۲۰
این رقم همچنان ۰.۵ میلیون تن کمتر از سال قبل و بسیار کمتر از 
رکورد ۳.۱ میلیون تن است که در فصل ۱۷-۲۰۱۶ ثبت شده است.

به  اروپا  اتحادیه  در  کلزا  واردات  کل  می شود  زده  تخمین  اکنون 
رکورد جدید ۵.۵۲ میلیون تن در فصل جاری برسد که از این مقدار 
بیشترین میزان به اوکراین )۲.۷۹ میلیون تن( و کانادا )۱.۶۴ میلیون 

تن( تعلق دارد. 
کانادا: عرضه و تقاضای کانوال )میلیون تن( 

با توجه به اختالفات تجاری ادامه دار با چین، صادرات کانوالی کانادا 
در  ماند.  ثابت می  تن  میلیون  در آگوست-ژوئیه۲۰-۲۰۱۹ در ۹.۴ 
مقابل روغنکشی کانوال احتماال افزایش یابد و به رکورد ۹.۶ میلیون 
تن برسد که ۰.۳ میلیون تن نسبت به سال قبل بیشتر باشد و برای 
این  با  باشد.  بیشتر  صادرات  از  گذشته  سال   ۲۰ طی  بار  نخستین 
فعلی،  از ۹۰ درصدی  بیش  برداری  بهره  به ظرفیت  توجه  با  وجود 

رشد فرآوری در فصل آینده محدود می شود.
در استرالیا ذخایر تولید و صادرات کانوال بیشتر از میزان پیش بینی 
شده در فصل زراعی ۲۰-۲۰۱۹ خواهد بود. تخمین محصول کانوال 
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۰.۲ میلیون تن افزایش و ۲.۳۳ میلیون تن اعالم شده که با توجه به 

افزایش محصول در غرب استرالیا تایید می شود.
دانه کلزا و کانوال: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

 کارشناسان تخمین خود از صادرات کانوالی استرالیا را اصالح کرده 
و در اکتبر-سپتامبر ۲۰-۲۰۱۹، ۱.۳۷ میلیون تن اعالم کرده اند که 
۰.۲ میلیون تن باالتر از تخمین های ماه گذشته است. اما این تخمین 
در مقایسه با سال قبل و همچنین رکورد ۳.۴۶ میلیون تن محصول 

بارگیری شده در سال زراعی ۱۷-۲۰۱۶ کمتر است.
در ادامه روند اصالح صعودی تولید دراسترالیا، هند و اتحادیه اروپا، 
تولید جهانی کلزا و کانوال در فصل زراعی ۲۰-۲۰۱۹، ۶۱.۷۲ میلیون 
تن تخمین زده می شود که ۰.۶ میلیون تن باالتر از تخمین های ماه 
گذشته است. اما همچنان این رقم ۲.۹ میلیون تن نسبت به سال قبل 
کمتر است. صادرات کمتر از پیش بینی کانوالی کانادا احتماال تا حدی 
با افزایش صادرات در استرالیا جبران شود.این روند بهبود اندک در 
تخمین روغنکشی کلزا در ژوئیه-ژوئن ۲۰-۲۰۱۹ را توضیح می دهد.

 دانه آفتابگردان
ذخایر جهانی دانه آفتابگردان در پایان فصل زراعی ۲۰-۲۰۱۹ احتماال 
از مقدار پیش بینی شده باشد. این روند در درجه اول نتیجه  کمتر 
کارشناسان  است.  فصل  این  اول  ماه   ۹ ۶تا  در  عرضه  باالی  میزان 
اعالم کردند.  را ۴۹.۹ میلیون تن  از روغنکشی جهان  تخمین خود 
تجارت جهانی در فصل زراعی ۲۰-۲۰۱۹، ۳.۵ میلیون تن است. هر 

دو این شاخص ها رکورد به حساب می آیند.
دانه آفتابگردان: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

ذخایر دانه آفتابگردان از هم اکنون در بلغارستان و رومانی کاهش و 
در نتیجه قیمت ها افزایش یافته است. عالوه برآن ذخایر فروش نرفته 
نیز در اوکراین کاهش یافته و احتماال با وجود رکورد ۱۵.۹ میلیون 
ذخایر  وضعیت  باشد.  قبل  سال  از  کمتر   ،۲۰۱۹ در  محصول   تنی 
دانه آفتابگردان در روسیه مناسب است. با توجه به آنکه بازار جهانی 
در ماه های آینده به این منطقه وابسته خواهد شد، باید منتظر ماند تا 

مشخص شود تا چه مدت این وضعیت تداوم می یابد.
را روسیه  آفتابگردان  دانه  صادرات  از  خود  تخمین  کارشناسان    
،۲۰۱۹-۲۰ اکتبر-سپتامبر  در  و  داده  افزایش  تن  میلیون   ۰.۲ 

۰.۹ میلیون تن اعالم کرده اند. دلیل این امر تا حدی به روغنکشی 
و ذخایر مربوط است. از سویی با توجه به محصول بیش از حد مورد 
طور  به  را  کشور  این  در  روغنکشی  کارشناسان  اوکراین،  در  انتظار 

صعودی افزایش دادند.
آوریل- در  اوکراین  در  آفتابگردان  دانه  روغنکشی  وجود  این  با 
 سپتامبر ۲۰۲۰ احتماال در سطح سال قبل باقی بماند. حال آنکه در

اکتبر-مارس ۲۰-۲۰۱۹ رشدی ۰.۶ میلیون تنی دیده می شود. این در 
 حالی است که افزایش ساالنه روغنکشی در روسیه در نیمه اول فصل
۱.۲ میلیون تن و در نیمه دوم ۰.۶ میلیون تن خواهد بود. کارشناسان 
تخمین می زنند روغنکشی جهانی دانه آفتابگردان حدود ۰.۶ میلیون 
تن در آوریل-سپتامبر رشد می کند. این در حالی است که شاخص 

مذکور در اکتبر- مارس ۲ میلیون تن است.
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در  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  در  آفتابگردان  دانه  روغنکشی  افزایش   
فصل زراعی ۲۰-۲۰۱۹ شکل می گیرد. کارشناسان تخمین خود از 
ارزیابی محصول در اتحادیه اروپا را به طور صعودی اصالح کردند. به 
عقیده آنان بیشترین رشد در ایتالیا و اسپانیا اتفاق می افتد. واردات و 
روغنکشی دانه آفتابگردان در ترکیه طی ماه های آتی بیشتر می شود 

که دلیل این امر کاهش عوارض واردات در آینده است.

روغن ها
میزان مصرف کاهش یافته اما ذخایر همچنان اندک است.

واردات و مصرف روغن های نباتی در چین در این بازه سه ماهه تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا است به طوری که بر روی حمل ونقل کاالها 
مصرف  همچنین  است.  تاثیرگذاشته  رستوران ها  مشتریان  تعداد  و 
موادغذایی را به کمتر از حد نرمال رسانده است. کارشناسان تخمین 
ژانویه- در  چین  در  روغن نباتی  انواع  مصرف  رشد  کاهش  می زنند 
مارس کمتر از ۲ درصد خواهد بود. این درحالی است که این شاخص 
در ژانویه-دسامبر ۲۰۱۹، ۴ درصد بود. با توجه به کاهش قابل توجه 
انواع روغن ها و چربی ها در ژانویه-  تولید چربیهای حیوانی، مصرف 

مارس ۲۰۲۰ یک تا ۲ درصد کاهش می یابد.
یافته  در چین کاهش  نباتی  روغن های  میزان خرید  اواخر  این  در   
این  در  روغن ها  واردات  لوجستیکی  محدودیت های  به  توجه  با  و 
که  است  حالی  در  این  می رسد.  تن  میلیون   ۲.۵ به  فقط  ماهه  سه 
قبل سال  در  و  تن  میلیون   ۳.۸ اکتبر-دسامبر  در  مذکور   شاخص 
۲.۶۵ میلیون تن بود. این امر نه تنها به کاهش قابل توجه ذخایر چین 
)در واحدهای روغنکشی، واحدهای تصفیه و عمده فروشی ها( در سه 
به کاهش ذخایر مصرف کنندگان  بلکه  ماهه جاری منجر می شود، 
نهایی نیز منجر می شود. این ذخایر باید دوباره تجدید شوند. اکنون 
کارشناسان تخمین می زنند مصرف ۸ گونه روغن در چین در فصل 
جاری فقط ۰.۸۸ میلیون تن رشد می کند، حال آنکه در ماه ژانویه 

پیش بینی می شد این شاخص ۱.۲ میلیون تن رشد کند.
 در هند کاهش رشد مصرف روغن های نباتی به دلیل کندشدن رشد 
اقتصادی و افزایش قیمت ها است. افزایش قیمت روغن های نباتی در 
داخل این کشور به دلیل وضع محدودیت ها بر واردات روغن پالم بود. 
نگرانی ها درباره تورم قیمت مواد غذایی احتماال سبب می شود دولت 
هند مجوز واردات ۱.۱ میلیون تن روغن پالم تصفیه شده از اندونزی را 
صادر کند. با توجه به آنکه هند طی سه سال گذشته به طور متوسط 
۲.۸ میلیون تن روغن پالم پاالیش شده وارد کرده، مقدار واردات گفته 

شده چندان غیرمعمول نیست.
اصلی  دلیل  آسیایی  بزرگ  کننده  مصرف  کشور  دو  در  اندک  رشد 
هم  البته  است.  جهان  سراسر  در  نباتی  روغن های  مصرف  کاهش 
فصل  در  جهان  سراسر  در  روغن  مصرف  می شود  پیش بینی  اکنون 
نسبت  رقم  این  کند.  رشد  تن  میلیون   ۴.۷ فقط  زراعی ۲۰۱۹-۲۰ 
به رشد ۹.۱ میلیون تنی مصرف در فصل گذشته بسیار اندک است. 
در اندونزی پیش بینی می شود رشد مصرف از ۳.۶ به ۱.۶ میلیون تن 
کاهش یابد. دالیل این امر عبارتند از کاهش شدید صادرات بیودیزل 
درصدی   ۳۰ ترکیب  برای  شده  تعیین  هدف  به  اندک  دستیابی  و 

بیودیزل به دلیل قیمت باالی روغن پالم در مقابل نفت خام.
این در حالی است که رشد مصرف در برزیل از ۰.۴به ۰.۹ میلیون تن 
در فصل جاری می رسد. آخرین آمار تخصیص بیودیزل نشان می دهد 
اجرایی  مارس  یکم  از  سوخت  ترکیب  درصدی   ۱۲ سهم  افزایش 

می شود. 
روغن نباتی  نوع   ۸ جهانی  مصرف  شده،  گفته  فرضیات  به  توجه  با 
 در فصل زراعی ۲۰-۲۰۱۹ به ۲۰۳.۳ میلیون تن می رسد. این رقم

 ۴ میلیون تن کمتر از تخمین فعلی تولید است. بازده جهانی ۸ گونه 
روغن نباتی در فصل جاری فقط ۰.۹ میلیون تن افزایش می یابد که 
این رقم نسبت به رشد ۴.۳ میلیون تنی در فصل زراعی ۲۰۱۸-۱۹ 
گونه   ۸ بازده  می کنند  پیش بینی  کارشناسان  است.  اندک  بسیار 
روغن نباتی در مالزی ۱.۷ میلیون تن و در فیلیپین، تایلند، اتحادیه 

اروپا و چین هرکدام ۰.۲تا ۰.۴ میلیون تن کاهش یابد.
ذخایر  تنی  میلیون  کاهش۳.۴  به  تولید  کسری  می شود  پیش بینی 
روغن های نباتی در اکتبر-سپتامبر ۲۰-۲۰۱۹ منجر شود. همچنین 
مالزی  و  اندونزی  در  تولید  کاهش  اعظم  بخش  می شود  پیش بینی 
اتفاق بیفتد. در پایان دسامبر حجم کل ذخایر حدود ۲.۷ میلیون تن 
کمتر از یک سال قبل بود. طبق پیش بینی های کارشناسان احتماال تا 

پایان مارس میزان کاهش تولید به ۳.۸ میلیون تن می رسد.
حجم  تقاضا  موقت  رکود  و  ذخایر  کاهش  دلیل  به  حاضر  حال  در 
جهانی صادرات  ازآنکه  پس  است.  یافته  کاهش  جهانی   تجارت 
۸ گونه روغن نباتی در اکتبر-دسامبر ۲۰۱۹ فقط ۳ درصد رشد کرد، 
پیش بینی می شود در سه ماهه جاری صادرات ۶ درصد کاهش یابد.

پیش بینی  کرده،  رشد  اندکی  تقاضا  اکنون  هم  آنکه  به  توجه  با  اما 
کند.  رشد  درصد  یک  آوریل-سپتامبر  در  جهانی  صادرات  می شود 
این رشد به خصوص در حوزه روغن آفتابگردان قابل مالحظه است. 
پیش بینی  است.  کرده  رشد  اکتبر-دسامبر  در  روغن  این  صادرات 
می شود صادرات روغن پالم در اکتبر-مارس کاهش یابد، اما در نیمه 

دول فصل بهبود می یابد، هرچند از میزان ذخایر کاسته می شود.
۸گونه روغن نباتی )میلیون تن(

۸گونه روغن نباتی: تغییرات تولید، مصرف و ذخایر )میلیون تن(

روغن پالم
 کاهش ذخایر روغن پالم بیشتر از حد مورد انتظار است. کارشناسان 
تخمین خود از ذخایر جهانی را باردیگر به طور نزولی اصالح کرده در 
پایان ماه مارس ۲۰۲۰، ۳.۴ میلیون تن کمتر از سال قبل اساعالم 
نمودند.کارشناسان در تحلیل قبلی که ماه گذشته منتشر شد کاهش 
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ساالنه را ۲.۹ میلیون تن تخمین زده بودند.
 طی ۵ هفته گذشته قیمت روغن پالم ۱۸تا ۲۰ درصد در بازارهای 
موقت خریدهای  کاهش  آن  دالیل  از  که  یافت  کاهش  وآتی  نقدی 
ویروس  از  ناشی  اضطراب  و  قطعیت  عدم  همچنین  و  هند  و  چین 

کرونا بوده است.
کارشناسان پیش بینی خود درباره مصرف روغن پالم در ژانویه-مارس 
را در چین ۶ درصد و در هند۵ درصد به طور نزولی اصالح کرده اند. 
هرچند به نظر می رسد کاهش مصرف در چین موقت باشد، اما در 
آفتابگردان واگذار  از تقاضای روغن پالم به روغن سویا و  هند بخشی 

شده است.
 با وجود اصالح نزولی پیش بینی ها درباره مصرف جهانی روغن پالم در 
ژانویه- مارس ۲۰۲۰، کاهش تولید اصالح نزولی ذخایر این روغن در 

سراسر جهان را ضروری می نماید.
تا پایان مارس ۲۰۲۰، ذخایر جهانی پالم تنها ۱۴.۱ درصد از مصرف 
سال  ده  در  ذخایر/مصرف  نرخ  ترین  پایین  این  بود.  سالیانه خواهد 

بشمار می رود.
 تولید جهانی روغن پالم در اوایل اکتبر-دسامبر۲۰۱۹ نسبت به سال 
در  می شود  پیش بینی  و  یافته  کاهش  تن  میلیون   ۱.۴ حدود  قبل 

ژانویه-مارس ۲۰۲۰ نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
میلیون   ۰.۹۵ گذشته  سال  به  نسبت  مالزی  در  روغن  این  تولید   
به ۴ میلیون تن می رسد.  تن کاهش می یابد و در سه ماهه جاری 
کارشناسان تخمین می زنند تولید این کاال پس از چند سال رکورد 
در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱.۱۷ میلیون تن، در فوریه به ۱.۲۹ میلیون تن 
و در مارس به ۱.۵۵ میلیون تن می رسد. تخمین کارشناسان نشان 

دهنده افزایش قابل توجه آمار ماه به ماه تولید است. 
تغییرات تولید جهانی روغن پالم )میلیون تن(

در  می شود  پیش بینی  و  بوده  اندک  مالزی  روغن پالم   صادرات 
اما  باشد.  قبل  سال  از  کمتر  تن  میلیون   ۰.۷ مارس۲۰۲۰،  ژانویه- 
ذخایر  صادرات،  و  تولید  میزان  از  کنونی  تخمین های  به  توجه  با 
روغن پالم مالزی تا پایان مارس ۲۰۲۰ همچنان کاهش می یابد و به 
۱.۵۵ تا۱.۶۰ میلیون تن می رسد. این رقم نسبت به ۲.۹ میلیون تن 

ثبت شده در سال قبل کاهش شدیدی دارد.
است.  محدود  همچنان  اندونزی  در  روغن پالم  تولید  همچنین   
تخمین ها نشان می دهد تولید در ژانویه-مارس نسبت به سال قبل 
رشد قابل توجهی دارد. با توجه به افزایش مصرف داخلی روغن پالم 
در اندونزی، حتی با فرض کاهش ۰.۳ میلیون تنی صادرات، ذخایر 

این کاال در ژانویه –مارس کاهش می یابد. 
باقی  اندک  همچنان  روغن پالم  جهانی  ذخایر  فصل  کل  در 
در  آوریل-سپتامبر  در  می شود  پیش بینی  هرچند  می ماند. 
در روغن پالم  جهانی  تولید  یابد،  بهبود  وضعیت  اندونزی  و   مالزی 
 اکتبر-سپتامبر۲۰-۲۰۱۹ تنها به ۷۶.۲ میلیون تن می رسد که نشان 

دهنده کاهش یک میلیون تنی نسبت به سال قبل است.
روغن پالم: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

بیشتر  تولید  از  و  است  افزایش  حال  در  روغن پالم  جهانی  مصرف 
خواهد شد. بنابراین افزایش قیمت ها جهت سهمیه بندی تقاضا در 
بخش موادغذایی و بیودیزل ضروری خواهد بود. هنوز مشخص نیست 
)به  را  بیودیزل  ترکیب  میزان  قیمتی،  در چه سطح  اندونزی  دولت 
طور موقت( به کمتر از ۳۰ درصد )کنونی( کاهش می دهد. با توجه 
باره  این  در  اقدامی  است دولت  بعید  روغن پالم  فعلی  قیمت های  به 

انجام دهد.
روغن آفتابگردان سبب شده  و  کلزا  روغن  روغن سویا،  ناکافی  ذخایر 

مصرف کنندگان نتوانند روغن پالم را جایگزین کنند.
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 روغن سویا
ویژه  به  نزدیک  آینده  در  دانه سویا  روغنکشی محدود  به  توجه  با   
میزان  از  کمتر  روغن سویا  جهانی  ذخایر  فعلی  سطح  آرژانتین،  در 
پیش بینی ها است. کارشناسان تخمین خود از تولید جهانی روغن سویا 
تن  میلیون   ۵۷.۶ و  داده  کاهش   ۲۰۱۹-۲۰ اکتبر-سپتامبر   در 
است.  گذشته  ماه  از  کمتر  تن  میلیون   ۰.۲ رقم  این  کردند.  اعالم 
همچنین با احتساب این رقم میزان افزایش نسبت به فصل قبل به 
۱.۱ میلیون تن می رسد. تولید جهانی روغن سویا در اکتبر-دسامبر 
در ۱۴.۱ میلیون تن راکد می ماند و پیش بینی می شود در سه ماهه 

جاری نیز میزان رشد اندک باشد. 
و  آرژانتین  در  روغن سویا  تولید  ماهه جاری کاهش ساالنه   در سه 
چین با افزایش تولید در برزیل، آمریکا و چند کشور واردکننده دانه 

سویا جبران می شود. 
با توجه به آنکه تولید روغن سویا کمتر از ظرفیت این صنعت باقی 
اکتبر-سپتامبر  احتماال در  آرژانتین  ماند، صادرات روغن سویای  می 
میزان  ترتیب  این  به  شود.  محدود  تن  میلیون   ۵.۷ تا   ۲۰۱۹-۲۰
افزایش تولید نسبت به فصل گذشته فقط ۰.۵ میلیون تن یا حدود 

۴ درصد خواهد بود.
کرد  رشد  درصد   ۶ تا   ۲۰۱۹ اکتبر-دسامبر  در  جهانی  صادرات   
و  آمریکا  از سوی  کاال  این  افزایش حجم  دهنده  نشان  امر  این  که 
در  می دهد  نشان  کارشناسان  فعلی  تخمین های  اما  است.   آرژانتین 
تن  میلیون  ۰.۲تا۰.۳  صادرات  احتماال   ۲۰۲۰ ژانویه-مارس 
کننده  مصرف  کشورهای  به  کوچکتری  محموله های  و  کاهش یابد 
کاال  این  داخلی  مصرف  افزایش  برزیل  در  می شود.  بارگیری  اصلی 
 برای تولید بیودیزل به کاهش ۰.۲ میلیون تنی صادرات روغن سویا در 
افزایش  ترتیب  این  به  و  می شود  منجر   ۲۰۲۰ آوریل-سپتامبر 

پیش بینی شده در آرژانتین را تعدیل می کند.
واردات جهانی روغن سویا در ژانویه-دسامبر ۲۰۱۹ با ۸ درصد افزایش 

به ۱۱.۷ میلیون تن رسید. واردات در کشورهای هند ۳.۱۹ میلیون تن، 
چین ۰.۸۳ میلیون تن و در کشورهای شمال آفریقا ۱.۹ میلیون تن 
رشد می کند. ذخایر صادراتی اندک روغن پالم سبب می شود واردات 
روغن سویا در اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰ به ۱۲.۱ میلیون تن برسد 

که این رقم نشان دهنده ۰.۶ میلیون تن افزایش است.
فصل  در  روغن سویا  جهانی  مصرف  می کنند  پیش بینی  کارشناسان 
تن  میلیون  این مقدار ۰.۹  از  میلیون تن رشد کند که  جاری ۱.۵ 
جاری  فصل  در  است  ممکن  کاال  این  مصرف  دارد.  تعلق  برزیل  به 
در چین ۰.۲ میلیون تن کاهش یابد. همچنین کارشناسان تخمین 

می زنند در نیمه دوم فصل وضعیت مصرف در چین بهبود یابد.
روغن سویا: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

 

روغن آفتابگردان 
 قیمت روغن آفتابگردان در بنادر اوکراین در ماه فوریه کاهش یافت 
و اخیرا به بهای ثبت شده در اوایل نوامبر ۲۰۱۹ رسیده است. عالوه 
برآن قیمت این کاال در بنادر اوکراین نسبت به بهای روغن سویای 
اواخر  این  در  کند.  جذب  را  مشتریان  تا  یافته  کاهش  آرژانتین 
خرید  کاهش  به  دیگر  کشورهای  و  چین  در  کرونا  ویروس  شیوع 
روغن آفتابگردان منجر شده است. اما این روند موقت است. به زودی 
تقاضا افزایش می یابد و به بهبود قابل توجه قیمت روغن آفتابگردان 

منجر می شود.
روغن آفتابگردان  جهانی  مصرف  می زنند  تخمین  کارشناسان 
می شود  بیشتر  قبلی  ازپیش بینی های  آینده  ماه های  در 
دولت  محدودیت های  و  حذاب  قیمت های  امر  این  دلیل  که 
ارزیابی  کارشناسان  است.  مالزی  روغن پالم  واردات  برای  هند 
داده  افزایش  را  هند  روغن آفتابگردان  واردات  از  خود 
اکتبر-سپتامبر در  تن  میلیون   ۲.۶ جدید  رکورد   و 
روغن آفتابگردان  مصرف  اند.  کرده  اعالم  را   ۲۰۱۹-۲۰
احتماال در اتحادیه اروپا بیش از میزان پیش بینی ها باشد.

روغن آفتابگردان  واردات  از  خود  ارزیابی  کارشناسان 
زراعی فصل  در  تن  میلیون   ۱.۴۶ بی سابقه  رقم  را   چین 
ویروس  شیوع  تاثیر  وجود  این  با  کردند.  اعالم   ۲۰۱۹-۲۰
عدم  عامل  یک  درچین  نباتی  روغن های  تقاضای  بر  کرونا 

قطعیت در بررسی بازار است.
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کارشناسان تخمین خود از واردات روغن آفتابگردان برای کشورهای 
مصر، چین، ایران، عراق، ترکیه و چند کشور دیگر در فصل جاری 
را نسبت به پیش بینی های قبلی کاهش داده اند که دلیل آن ورود 
محصوالت کمتر به بازار و هم اکنون افزایش ذخایر انتقالی از فصل 

زراعی ۱۹-۲۰۱۸ است.
کارشناسان تولید داخلی ترکیه را به طور صعودی اصالح کردند و این 

امر به افزایش پیش بینی از حجم صادراتی منجر شد.
 با این وجود پیش بینی می شود آرژانتین در اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰ 
تولید  امر  این  دلیل  که  کند  وارد  بازار  به  کمتری  روغن آفتابگردان 
کمتر از پیش بینی در داخل این کشور است. به عقیده کارشناسان 
از سوی کشورهای  که  است  بزرگی  محموله های  به سود  روند  این 
اتحادیه جماهیر شوروی سابق به بازار وارد می شود. به همین دلیل 

تخمین تولید روغن آفتابگردان باالتر اعالم شده است.

 روغن کلزا
به شدت کاهش  ژانویه-ژوئن ۲۰۲۰   ذخایر روغن کلزای چین در 
می یابد و همین امر تقاضای واردات را باال نگه می دارد و از سوی 
دیگر سبب می شود ذخایر این کاال بیش از پیش کاسته شود. واردات 
اندک دانه کلزا به دلیل اختالفات تجاری حل نشده با کانادا سبب 
می شود روغنکشی این دانه در هفته ها و ماه های آتی در چین پایین 

باقی بماند.
و  است  اندک  بازار جهانی  در  کلزا  روغن  فعلی  این وجود ذخایر  با 
تا  را  واردات  دارند  سعی  اروپایی  کنندگان  مصرف  گزارش ها  طبق 
حدی افزایش دهند تا کمبود ۰.۵ میلیون تنی تولید داخلی در بازه 

اکتبر-سپتامبر ۲۰-۲۰۱۹ را جبران کنند.
روغن  هزارتن   ۴۰ حداقل  فروش  به  چین  در  کاال  این  کمبود  اما   
کلزای اروپا به این کشور آسیایی در بازه مارس-ژوئن ۲۰۲۰ منجر 
ذخایر  میزان  درباره  نگرانی هایی  که  است  حالی  در  این  می شود. 
داخل اتحادیه اروپا وجود دارد. همچنین قیمت روغن کلزا در مقابل 

روغن های نباتی دیگر نیز باال است.

سپتامبر اکتبر-  در  کلزا  روغن  جهانی  بازده  می شود  زده   تخمین 
۲۰-۲۰۱۹، ۰.۳ میلیون تن کاهش یابد و به ۲۴.۹ میلیون تن برسد 
این  در  است. کمبود ذخایر  اخیر  رقم طی ۳ سال  ترین  پایین  که 
فصل به دلیل کاهش ذخایر روغن کلزا در اوایل اکتبر )به خصوص 
در چین( بیش از پیش به چشم می آید. به همین دلیل تقاضا باید 
به اندازه ۰.۴ میلیون تن کاهش یابد. از سوی دیگر میزان ذخایر در 

فصل جاری نیز باید اندکی کاسته شود.
 پیش بینی می شود در اتحادیه اروپا مصرف روغن کلزا در فصل زراعی 
۲۰-۲۰۱۹ حدود ۰.۴تا ۰.۵ میلیون تن کاهش یابد و به ۹.۵ میلیون تن 
برسد که پایین ترین رقم طی ۷ سال اخیر است. از سوی دیگر میزان 

مصرف این کاال در چین ۰.۲ میلیون تن کاهش می یابد. 

روغن نارگیل و روغن پالم کرنل
جهانی  تولید   ۲۰۱۹-۲۰ زراعی  فصل  در  می شود  پیش بینی 
روغن پالم کرنل راکد بماند و تولید روغن نارگیل حدقل ۰.۲ میلیون 
کاهش  حالی  در  لوریک  روغن  نوع  دو  این  تولید  یابد.  کاهش  تن 
می یابد که تولید آنها در فصل گذشته ۰.۷ میلیون تن و در فصل 

زراعی ۱۸-۲۰۱۷، ۰.۹ میلیون تن رشد کرده بود.
پالم  انبوه  ذخایر  با  حدودی  تا  نزولی  روند  این   
 کرنل جبران می شود که در آغاز فصل جاری ۰.۲تا
 ۰.۳ میلیون تن بیشتر از سال قبل بود.این روند سبب 
یابد.  افزایش  تن  میلیون   ۰.۴ روغن حدود  دو  این  مصرف  می شود 
فصل گذشته دو  در  افزایش مصرف  متوسط  که  است  درحالی   این 

 ۰.۶ میلیون تن بوده است.
ذخایر اندک به کاهش ۰.۱ میلیون تنی صادرات این روغن ها در فصل 
 زراعی ۲۰-۲۰۱۹ منجر می شود. این درحالی است که صادرات این

۲ نوع روغن در فصل گذشته ۰.۶ میلیون تن رشد کرده بود.
 قیمت روغن نارگیل تا ۲۱ فوریه به شدت کاهش یافت. دلیل این امر 
کاهش ذخایر روغن پالم و پالم کرنل است. ذخایر روغن پالم کرنل در 
این اواخر در مالزی کاهش یافته است. با این وجود ذخایر همچنان 

باال است وبه بازار روغن های لوریک فشار وارد می کند.
 تمایل اندک مشتریان به خرید در اروپا روند نزولی بازار را تشدید 
کرده است. در این قاره ذخایر انبوه روغن نارگیل از ۲۰۱۹ تجمیع 

شده است.
درصد  ۸تا۹  فقط   ۲۰۱۹ در  نارگیل  روغن  واردات  از  چین  سهم   
روی  کرونا  ویروس  شیوع  تاثیرات  درباره  نگرانی ها  و  یافت  افزایش 
قابل  کاهش  برعکس،  نمی شود.  توجیه  قیمت  زیاد  شیب  با  تقاضا 
با  احتماال   ۲۰۲۰ در  صادراتی  ذخایر  و  نارگیل  روغن  تولید  توجه 

تثیبت بنیان های بازار به بهبود قیمت ها منجر می شود.
اکتبر-سپتامبر  در  نارگیل  روغن  جهانی  صادرات  آنکه  از  پس    
اکتبر-دسامبر  در  شاخص  این  کرد،  رشد  درصد   ۲۰۱۸،۲۱-۱۹ 
کاهش  امر  این  دلیل  که  یافت  کاهش  قبل  سال  سطح  به  نسبت 
 بارگیری محموله های روغن نارگیل از فیلیپین و اندونزی بوده است. در 
درصد   ۹ اندونزی  از  نارگیل  روغن  صادرات   ۲۰۱۹ ژانویه-دسامبر 
کاهش یافته و به ۶۱۴ هزارتن رسید. بارگیری محموله های بزرگ به 
چین و آمریکا بیشتر از مقداری بود که کاهش صادرات به اتحادیه 

اروپا را جبران کند.
ورود  دلیل  به  اروپا  اتحادیه  در  نارگیل  روغن  واردات  این وجود  با   

محموله های بزرگتر از فیلیپین افزایش یافته است.
 صادرات روغن پالم کرنل از اندونزی در ماه دسامبر به طور غیرمعمول 
باال بود و به ۲۶۵ هزارتن رسید. به این ترتیب میزان کل محموله های 
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صادراتی در سال ۲۰۱۹ به رکورد جدید ۲.۰۳ میلیون تن رسید که 
نشان دهنده ۹ درصد رشد است.

کسری  اما  رسید  نرمال  حد  به  دسامبر  ماه  بارش های  فیلیپین  در 
تجمیعی بارش در ژانویه-دسامبر ۲۰۱۹ همچنان قابل توجه و حدود 
از  تر  میندانائو خشک  منطقه  وهوای  آب  ژانویه  در  بود.  درصد   ۲۷
معمول بود. بیش از ۵۰ درصد زمین های کشت نارگیل در این منطقه 

قرار دارد.
روغن های لوریک: عرضه و تقاضای جهانی )میلیون تن(

هند
مصرف و واردات روغن ها و چربی ها در هند احتماال به تخمین های 
به  کلی  طور  به  امر  این  نرسد.   ۲۰۱۹-۲۰ زراعی  فصل  پیشین 
قیمت های باال، محدودیت واردات روغن پالم در این کشور و همچنین 

رکود رشد اقتصادی مربوط است.
فصل  در  نباتی  روغن های  واردات  از  خود  تخمین های  کارشناسان   
میلیون تن  اعالم کرده اند که ۰.۲  تن  را ۱۵.۹میلیون  زراعی ۲۰۱۹-۲۰ 

کمتر از ماه قبل است. اما این رقم ۰.۳ میلیون تن بیشتر از واردات 
واردات  کاهش  حاضر  حال  در  آید.  می  حساب  به  گذشته  فصل 
از  بزرگتر  محموله های  ورود  با  حدودی  تا  مالزی  از  روغن پالم 
بازه  در  را  هند  روغن پالم  واردات  امر  این  می شود.  جبران   اندونزی 
ژانویه-مارس۲۰۲۰ می کاهد و به حدود ۲.۱ میلیون تن می رساند 
که ۲.۴ میلیون تن کمتر از سه ماهه قبل و ۲.۶ میلیون تن کمتر 
ذخای  واردات،  کاهش  می شود  پیش بینی  است.  گذشته  سال  از 
روغن پالم را به سطح اندک ۱.۱ تا ۱.۲ میلیون تن در پایان ماه مارس 

برساند. این رقم ۱.۴ میلیون تن کمتر از سال گذشته است. 
اندونزی: صادرات روغن پالم کرنل و روغن نارگیل )۱۰۰۰تن(

افزایش تقاضا احتماال سبب می شود واردات روغن پالم به ۵.۱ میلیون تن 
از یک سال  باالتر  اندکی  این رقم  برسد.  در آوریل-سپتامبر ۲۰۲۰ 
در  روغن پالم  واردات  فرضیه  این  گرفتن  نظر  در  با  است.   قبل 
اکتبر-سپتامبر ۲۰-۲۰۱۹ به ۹.۵۶ میلیون تن می رسد. این درحالی 
است که در ماه ژانویه ۹.۹ میلیون تن و در فصل گذشته ۱۰ میلیون 

تن تخمین زده می شد.
 رکود واردات روغن پالم با افزایش واردات روغن های دیگر تا حدودی 
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جبران می شود. واردات روغن های دیگر در هند در سه ماهه جاری 
بزرگتر  محموله های  ورود  امر  این  دلیل  که  است  افزایش  حال  در 
روغن سویای آرژانتین و روغن آفتابگردان اوکراین به هند است. عالوه 
بر این امر اکنون تمایل بیشتری به روغنکشی دانه ها در داخل این 
واردات  برای  رقابت  و  یافته  افزایش  زیرا قیمت ها  دارد  کشور وجود 

روغن پالم نیز کمتر شده است.
نشان دهنده رکورد رشد مصرف  اول  واردات در درجه  اما کاهش   
است. اکنون کارشناسان تخمین می زنند مصرف ۸ گونه روغن نباتی 
به ۲۲.۲۵ میلیون تن در فصل جاری برسد که نشان می دهد رشد 
مصرف راکد شده و به ۱.۷درصد می رسد. این در حالی است که رشد 

مصرف در فصل گذشته ۳.۱ میلیون تن بوده است.
هند: ۸ نوع روغن اصلی )میلیون تن(

کنجاله های روغنی
در ژانویه-مارس مصرف اندک کنجاله های روغنی در چین چشم انداز 

مصرف جهانی در فصل زراعی ۲۰-۲۰۱۹ را بدتر می کند.
روغنی  کنجاله  نوع   ۸ جهانی  تولید  از  خود  تخمین  کارشناسان 
داده  کاهش  تن  میلیون   ۰.۲  ۲۰۱۹-۲۰ اکتبر-سپتامبر  در   را 
و۳۹۳.۳ میلیون تن اعالم کرده اند که دلیل اصلی این امر بازده کمتر 
در آرژانتین و چین است. این بازده بیشتر از میزانی است که افزایش 
به میزان  نیز  بازده جهانی  تولید در کشورهای دیگر را خنثی کند. 
قابل توجهی کمتر از پیش بینی های سه ماهه جاری است. از سوی 
افزایش  حدی  تا  را   ۲۰۲۰ آوریل-سپتامبر  در  تولید  تخمین  دیگر 

داده اند.
برای  شانسی  چین  کرونا  ویروس  شیوع  با  معتقدند  کارشناسان   
به  این ویروس  ندارد. شیوع  آفریقایی  حل شیوع بحران تب خوکی 
تعطیلی بخش های بزرگی از اقتصاد داخلی این کشور منجر شده و 
چالش هایی در زنجیره تقاضای بخش کشاورزی به وجود آورده است. 
هنوز  کنجاله  مصرف  و  تولید  بخش های  بر  واقعی  تاثیرات  هرچند 
اندازه گیری نشده، اما کارشناسان معتقدند آمار هر دو بخش کمتر 
ژانویه-مارس ۲۰۲۰ همین روند  باشد و در  قبلی  از پیش بینی های 
نزولی ادامه می یابد. این در حالی است که قبال پیش بینی می شد هر 

دو بخش تا حدی بهبود حاصل شود.

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

همچنین کارشناسان تا حد زیادی ارزیابی خود از بازده کنجاله های 
روغنی آرژانتین در فصل جاری را کاهش دادند. این امر نشان دهنده 
رشد  انداز  چشم  همچنین  و  است  گذشته  سال  به  نسبت  کاهشی 
تولید در اکتبر-سپتامبر۲۰-۲۰۱۹ کاهش یافته و به یک میلیون تن 
می رسد. حال آنکه رشد تولید در ژانویه ۱.۹ میلیون تن تخمین زده 
می شد. ذخایر داخلی اندک آرژانتین احتماال سبب می شود بارگیری 
قابل  اندازه  به   ۲۰۲۰ ژانویه-مارس  در  روغنی  کنجاله های  محموله 
صادرات  انداز  نتیجه چشم  در  باشد.  گذشته  سال  از  کمتر  توجهی 

برای کشورهای دیگر به خصوص برزیل بهبود می یابد.

کنجاله سویا
در این اواخر کاهش قابل توجه بازده و ذخایر صادراتی آرژانتین از 
قیمت کنجاله سویای این کشور پشتیبانی می کند. با این وجود هنوز 
هم به نظر می رسد بازار هنوز متقاعد نشده که نیاز به افزایش قیمت 

وجود دارد یا خیر. دالیل این امر در زیر آمده اند:
 الف( کاهش ذخایر در آرژانتین هنوز موقت تلقی می شود و پیش بینی 

می شود در چند ماه آینده از بین برود.
ب( وجود انبوه کنجاله سویا در کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکا 

توجیه افزایش قیمت را سخت تر می کند.
 ج( طی ماه های آینده، واردات و مصرف کنجاله سویا به دلیل افزایش 
کلیدی کاهش می یابد.  برخی کشورهای  در  دانه های خوراکی  ذخایر 
هرچند جذابیت قیمت کنجاله سویا برای مصرف خوراکی اندکی بهبود 
یافته اما شیوع ویروس کرونا در چین چشم انداز مصرف را در بقیه فصل 

۲۰-۲۰۱۹ بدتر کرده و هنوز میزان کاهش نیز مشخص نشده است.
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قیمت های ماهیانه کنجاله سویا- آرژانتین )دالر/تن(

اکتبر-سپتامبر  در  از مصرف کنجاله سویا  تخمین خود  کارشناسان 
این  اند.  اعالم کرده  تن  میلیون  و ۶۶.۵  داده  را کاهش   ۲۰۱۹-۲۰
نسبت  تن  میلیون   ۸.۹ و  قبل  به سال  نسبت  تن  میلیون   ۰.۹ رقم 
سه  به  نزولی  اصالح  روند  این  است.  یافته  کاهش  قبل  سال  دو  به 
در  معتقدند  کارشناسان  هرچند  دارد.  اشاره  ژانویه-مارس  ماهه 
آوریل-سپتامبر ۲۰۲۰ فرایند بهبود قدرتمندتر از چیزی باشد که در 

گزارش های پیشین تخمین زده شده بود.
جهانی  مصرف  کردند  پیش بینی  کارشناسان  رو  پیش  تحلیل  در   
کنجاله سویا در فصال جاری به ۲۳۹.۲ میلیون تن می رسد. این رقم 
۰.۴ میلیون تن کمتر از تخمین های ماه ژانویه و ۴.۱تا ۴.۱ میلیون 
آمریکا  و  برزیل  در  مصرف  میزان  است.  قبل  سال های  از  کمتر  تن 
در  اروپا  مصرف  رشد  کاهش  از  پس  دیگر  سوی  از  می یابد.  بهبود 
به  این شاخص در آوریل-سپتامبر ۲۰۲۰  اکتبر-مارس ۲۰۱۹-۲۰، 

میزان قابل توجهی رشد می کند.
ارزیابی  می شود  سبب  آرژانتین  در  مدت  کوتاه  ذخایر  کاهش 
اکتبر-سپتامبر در  سویا  کنجاله  جهانی  تولید  از   کارشناسان 
۲۰-۲۰۱۹ به ۲۳۹.۶ میلیون تن برسد. این شاخص ماه قبل ۲۴۰.۱ 
واحدهای  کارشناسان  عقیده  به  شد.  می  زده  تخمین  تن  میلیون 
روغنکشی سویا در برزیل در موقعیت مناسبی قرار دارند تااز کمبود 
موقت کنجاله سویای آرژانتین در بازار سود ببرند. همچنین این روند 
اصالح صعودی بازده کنجاله سویا برزیل را توضیح می دهد. بنابراین 
تا  ۰.۱ فقط  سویا  کنجاله  جهانی  صادرات  می زنند  تخمین   اکنون 
اکتبر-سپتامبر درباره  ژانویه  ماه  ارزیابی  از  کمتر  تن  میلیون   ۰.۲ 

۲۰-۲۰۱۹ است. البته این تخمین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیون تن باالتر از 
رقم ۶۷.۷ میلیون تن ثبت شده در فصل گذشته است.

 کنجاله آفتابگردان
تخمین های  شده  سبب  بازار  به  کوچک  محموله های  ورود  ادامه 
اکتبر-سپتامبر در  اروپا  اتحادیه  آفتابگردان  کنجاله   واردات 
شود.  اعالم  تن  میلیون   ۳.۴۷ و  اصالح  نزولی  طور  به   ۲۰۱۹-۲۰
از رقم ثبت شده در فصل زراعی این محموله ها بسیار کمتر   حجم 
 ۱۸-۲۰۱۷ است. در ضمن باید اشاره کرد این تخمین ها نشان دهنده 

بهبود تعداد محموله ها در آوریل-سپتامبر ۲۰۲۰ است. هرچند هنوز 
عوامل غیر قطعی زیادی در بازار وجود دارد.

 هرچند واردات کنجاله آفتابگردان اتحادیه اروپا در چندماهه نخست 
فصل جاری کمتر از سال قبل است، اما محموله های ارسالی ترکیه 
روند  این  است.  زده شده  تخمین  مقدار  از  باالتر  بازار  به  بالروس  و 
و  روسیه  از  صادراتی  محموله های  توجه  قابل  افزایش  دهنده  نشان 
اتحادیه اروپا است. شواهد موجود حاکی از راکد شدن تقاضای کنجاله 

آفتابگردان اتحادیه اروپا تا این نقطه از فصل جاری است.
در  نوامبر-دسامبر ۲۰۱۹  در  از رکود  اوکراین پس  صادرات کنجاله 
ارسال  امر  این  ماه رسید که دلیل  به رکورد جدیدی در  ژانویه  ماه 
 ۱۹-۲۰ دسامبر-ژانویه  در  بود.  هند  و  چین  به  بزرگ  محموله های 
اوکراین ۰.۵ میلیون تن کنجاله آفتابگردان به چین فرستاد. این در 
از بیش  کمی  اوکراین  ماه  دو  همین  در  قبل  سال  که  است   حالی 
۰.۳ میلیون تن به این کشور آسیایی کنجاله آفتابگردان فرستاده بود. 
مارس  ژانویه-  در  آفتابگردان چین  کنجاله  واردات  تخمین  بنابراین 
تغییری نیافت. این رقم اندکی باالتر از پیش بینی سال گذشته است.

 هنوز مشخص نیست رکورد فعالیت های تجاری در چین تا چه حد 
آینده  ماه های  در  آفتابگردان  کنجاله  محموله های  واردات  میزان  از 
اکتبر-سپتامبر در  چین  واردات  می شود  زده  تخمین  میکاهد.   را 
روند  این  برسد.  تن  میلیون   ۱.۶ ۱.۵تا  به  و  یابد  افزایش   ۲۰۱۹-۲۰
ادامه رشد ساالنه است که در آوریل-سپتامبر ۲۰۲۰ نیز امتداد می یابد.

آفتابگردان  کنجاله  جهانی  صادرات  از  کارشناسان  جدید  تخمین   
رقم  این  است.  ژانویه  ماه  در  کارشناسان  پیش بینی  از  باالتر  اندکی 
در فصل جاری ۸.۹ میلیون تن اعالم شده است. این در حالی است 
که بارگیری محموله های بزرگتری از سوی اوکراین احتماال تا حدود 

بارگیری محموله های کوچکتر از آرژانتین را جبران می کند.
 در اکتبر-سپتامبر ۲۰-۲۰۱۹ مصرف جهانی کنجاله آفتابگردان برای 
نخستین بار از ۲۲ میلیون تن بیشتر می شود و بخش اعظم رشد در 
چین، روسیه،هند و ترکیه اتفاق می افتد. در مقابل مصرف در اتحادیه 

اروپا به پایین ترین رقم طی ۴ سال اخیر می رسد.

کنجاله کلزا 
شد  انتظارسبب  مورد  پیش بینی  از  بیش  کلزای  محصول  وجود   
تخمین روغنکشی این دانه در هند افزایش یابد و بازده کنجاله آن در 
اکتبر-سپتامبر ۲۰-۲۰۱۹ باالتر رود. این روند شامل اصالح صعودی 
تخمین ها از تولید جهانی کنجاله سویا و رسیدن آن به ۳۵.۵ میلیون 
تن است. این رقم نسبت به سطح فصل ۱۹-۲۰۱۸ تغییری نداشته 
را  کانادا  و  بازده روسیه  از  ارزیابی خود  است. همچنین کارشناسان 
چین  در  تولید  کاهش  با  حدودی  تا  روند  این  اندکه  داده  افزایش 

خنثی می شود.
 تخمین صادرات کنجاله کلزا برای هند و کانادا افزایش یافته است. 
این روند نشان دهنده افزایش بارگیری محموله ها در آوریل-سپتامبر 
۲۰۲۰ است. اکنون پیش بینی می شود در اکتبر-سپتامبر ۲۰۱۹-۲۰ 
تن  میلیون   ۰.۱ ساالنه  مقایسه  در  کلزا  کنجاله  جهانی  صادرات 
 افزایش یابد و به ۷.۲ میلیون تن برسد. بخش اعظم رشد نیز در بازه 

ژانویه-سپتامبر اتفاق می افتد.
در  جهانی  واردات  افزایش  اعظم  بخش   ۲۰۱۹ اکتبر-دسامبر  در   
مشخص  هنوز  وجود  این  با  افتد.  می  اتفاق  تایلند  و  آمریکا،چین 
نیست در سال جاری همچنان محموله های بزرگی به چین بارگیری 

می شود یا خیر.
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تولید انواع روغن نباتی: در سال ۹۸، میزان ۲.۰۲۲.۲۷۸ تن 
انواع روغن نباتی تولید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۱ درصد افزایش داشته، از این میزان تولید، انواع روغن نباتی 
مایع با ۶۳ درصد از کل تولید به میزان ۱.۲۷۵.۷۸۹ تن، نسبت 
روغن نباتی  انواع  تولید  و  افزایش  درصد   ۱۳ گذشته  سال  به 
نیمه جامد با ۳۷ درصد از کل تولید به میزان ۷۴۶.۴۹۰ تن 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته 

است. 
از علل اصلی افزایش تولید روغن نباتی در سال ۱۳۹۸ نسبت 
افزایش  داشتن  نظر  در  بدون  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 

 جمعیت کشور و سایر شرایط محیطی و اقلیمی کشور که در افزایش تولید موثر می باشد، می توان شرکت های نظیر فربست دزفول، 
اکسین فرآیند، کیش چیپس، سودا طالیی شمال، ماه تی تی گل، زرناب دانه شمال و پرورپودر که در اواخرسال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ 

احداث و بهره برداری گردیده اند را در افزایش تولید انواع روغن نباتی موثر دانست.

عملکرد کارخانجات روغن نباتی 
در سال 1398

علیرضا استاد حسینی
مسئول واحد آمار و اطالعات 

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی

در اسفند ماه سال ۹۸، میزان ۱۶۰.۱۱۵ تن انواع روغن نباتی 
کاهش  درصد  جاری ۱۴  ماه سال  بهمن  به  نسبت  که  تولید 
نسبت  مایع  روغن نباتی  انواع  تولید،  میزان  این  از  داشته، 
انواع  تولید  و  کاهش  درصد   ۱۴ جاری  سال  ماه  بهمن  به 
روغن نباتی نیمه جامد و جامد نسبت به بهمن ماه سال جاری 
می توان  را  کاهش  میزان  این  که  داشته،  کاهش  درصد   ۱۳
ناشی از اثرات ویروس کرونا در کاهش میزان فعالیت واحدهای 

تولیدی دانست. 
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توزیع روغن نباتی: در سال ۹۸، میزان ۲.۰۲۶.۴۹۷ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته که علل 
ذکر شده در میزان افزایش تولید نیز در افزایش درصد توزیع نیز اثرگذار می باشد.

از میزان توزیع انواع روغن نباتی در سال ۹۸، میزان ۹۱ درصد به صورت فروش مستقیم شرکت ها و مابقی به صورت کارمزدی و صادراتی 
توزیع گردیده، در زمان اشاره شده، توزیع انواع روغن نباتی به صورت فروش مستقیم حدود ۶ درصد افزایش و توزیع انواع روغن های نباتی 

کارمزدی هم در حدود ۱۷۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

توزیع روغن ها در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه سال 1398: 
نسبت  ماه  اسفند  در  روغن نباتی  انواع  توزیع  درصدی   ۱۴ کاهش 
به بهمن ماه، ترکیب توزیع انواع روغن نباتی، بدین ترتیب بوده که 
روغن نباتی  انواع  توزیع  و  داشته  فله حدود ۳ درصد کاهش  روغن 
افزایش  احجام خانوار ۶ درصد  و  صنف و صنعت ۲ درصد کاهش 

داشته است.

در  روغن ها  انواع  توزیع  مقایسه  بیانگر  ذیل  میله ای  نمودار 
اسفند ماه نسبت به بهمن ماه می باشد.
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در  روغن ها  انواع  توزیع  مقایسه  بیانگر  ذیل  میله ای  نمودار 
اسفند ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته می باشد.

صادرات  زیر  در جدول  می گردند،  توزیع  بین المللی  بازارهای  یا  و  داخلی  بازار  در  تولید،  و  تصفیه  از  پس  نباتی  روغن های  صادرات: 
کارخانجات روغن نباتی ایران طی سال های ۱۳۸۶ لغایت ۹۸ در بازارهای بین المللی به نمایش در آمده است که این فراز و نشیب از سال 
۱۳۸۶ که حدود ۹۲ هزار تن بوده در حال حاضر به دلیل ممنوعیت صادرات بدون عملکرد و امید آن داریم که شرایط کشور به حالت قبل 
و بازگشایی مجدد صادارت برسد و در سال جدید رقم قابل توجهی صادرات داشته باشیم تا چرخه اقتصادی این صنعت نیز پویاتر گردد.

* برای کسب اطالعات بیشتر به سایت www.ivoia.com مراجعه شود. 

توزیع روغن ها تولید در اسفند ماه سال 1398 نسبت به 
مدت مشابه سال 1397: 

به مدت  نسبت  ماه سال ۹۸  اسفند  روغن نباتی  انواع  توزیع  در 
روغن نباتی  انواع  توزیع  درصدی   ۶ کاهش  مشابه سال گذشته، 
تولید  که  بوده  ترتیب  بدین  روغن نباتی  انواع  توزیع  داریم،  را 
تولید  همانند  صنعت  و  صنف  کاهش  درصد   ۵ فله  روغن های 
به  نسبت  تولید  افزایش  درصد   ۵ خانوار  احجام  و  مشابه  مدت 

مدت مشابه در سال ۹۷ بوده است.
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بدن برای انجام عملکرد خود نیاز به اسیدهای چرب دارد ولی این اسیدها در بدن تولید نمی شود. روغن های گیاهی منبع و اسیدهای چرب مورد نیاز 
بدن هستند و بطور خاص دو نوع )K.D.E.A( غنی از ویتامین های محلول در چربی نظیر اسید چرب امگا 3 و امگا 6 در این روغن ها به فور یافت می 
شود. آلفالینولنیک اسید یک نوع از اسید های چرب امگا 3 است که در روغن سویا، روغن کلزا و روغن بذر کتان با ساختاری بسیار شبیه به اسیدهای 
چرب موجود در ماهی یافت می گردد. مصرف اسید های چرب امگا 3 بخاطر خاصیت ضد التهابی خود برای افراد مبتال به بیماری های قلبی، پوستی و 
گوارشی توصیه می گردد. همچنین مصرف طوالنی مدت اسیدهای چرب امگا 6 به از بین بردن التهاب کمک می کند. کشت و صنعت گلستان دزفول به 
گواه آزمایش های انجام شده و تایید مراجع ذیصالح مفتخر به تولید و عرضه روغن های گیاهی با دو برندساعی و الکا مطابق با آخرین استانداردهای 

روز دنیا و برترین کیفیت می باشد.

سالمت فردا با روغن الکا روغن ساعی یک انتخاب استثنایی

تلفن فروش: 06142358209الی 12                ارتباط با مشتری: 06142358214
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تلفن دفتر تهران: 88985054 الی55
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