
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 تینا صالحی پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 ؛نشست پژوهشی

نگاهی به وضعیت تولید شکالت، بیسکويیت و 

 شیرينی کشور

 بخش صنعتی و سنتی( دو)در
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  مقدمهمقدمه  

که کامال از يکدديرر  ،شودشيريني و بيسکوييت در ايران، به دو بخش صنعتي و سنتي تقسيم مي توليد شکالت،

هدا، تدا ي و کارامدل، هدا، شدکالتبيسکوييت و ويفر، انواع کيد  بخش 6هستند. بخش صنعتي آن شامل  مجزا

 جمشديدآقايدان   هدا اسدت.قناديها و کا ه مل شيريني  روشياباشد و بخش سنتي شها ميها و اسن آدامس

 محمدد و  قندادي وکا ده  روشي شيريني اتحاديه رييس، بهرمند علي، وشکالت شيريني انجمن دبير ،اي مغازه

ميهمدان ژدهوهش ربدر  07/09/1397در نشستي در تاريخ  قنادان تخصصي  صلنامه وسردبير مشاور، ها عبدي

هاي توليد شيريني و شکالت در کشور همچنين تاريخچه و روند توسعه ايدن ودوزه را رسانه ملي بودند و چالش

 مورد بررسي قرار دادند.   در دو بخش صنعتي و سنتي، 

 

  بخش صنعتیبخش صنعتی  --الف الف 

  تاريخچهتاريخچه  **

اولدين کاررانده  1336وددود سدا   سدا  دارد. در 60اي بيش از در کشور سابقه شکالت و بيسکوييت، صنعت

هايي مثل ميندو، و تحت ليسانس اشتوکمن آلمان بود. شرکت شروع به توليد کرد "ما "شکالت در ايران با برند 

هاي ژس از انقالب به رصدو  از هاي قبل از انقالب شروع به  عاليت کردند. در سا ويتانا و گرجي نيز در سا 

شتاب گر ت. قطب اصلي اين صنعت با  ،هاي ژس از جنگ تحميلي، رشد اين صنعتبه بعد، يعني سا  70سا  

 ان شرقي و غربي است. درصد از واودهاي توليدي کشور، در آذربايج 40بيش از 

 

 

  درصد، دارد. رتبه  40الي  30هاست که صنايع شيريني و شکالت، تراز ساالنه مثبت باالي سا

صادرات اين صنعت در ميان صنايع غذايي، همواره او  يا دوم بدوده اسدت. اگدر دولدت از ايدن 

 .داردميليارد دالر را نيز  2ظر يت ساالنه ي  و نيم تا  صنعت، ومايت کند،

  700هزار تن و ي  ظر يت رالي  400ميليون و  2هم اکنون ي  ظر يت اسمي ساالنه ودود 

 .هزار تن در اين ووزه وجود دارد 800الي 

 هدزار  500شيريني سنتي در کشور وجود دارد که تقريبا  توليديهزار واود  33 در وا  واضر

 نفر اشتغا  مستقيم ايجاد کرده است.

کارخانه به صورت مستمر فعال هستند،  300در حال حاضر در حدود 

به دليل مشکالت اقتصادي يا تعطيل  ،ديگر يهااما خيلي از کارخانه

 شدند و يا با حداقل ظرفيت مشغول به کار هستند.
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گدذاري بخدش رصوصدي، شدکل کاررانجات اين بخش به دولت وابستري ندارند و با سدرمايه درصد 99بيش از 

 .گر ته اند

روز ترين کنند و از بههاي ايران تحت ليسانس هيچ کشوري نيستند و کامال مستقل توليد ميکارخانه

کشور  5برخوردارند. کيفيت توليدات داخلي نيز جزء تکنولوژي اين صنعت و بهترين متخصصين دنيا 

 برتر جهان است.

  مواد اوليه در صنعتمواد اوليه در صنعت  مصرفمصرف**

-از دارل کشور تهيده مدي مثل شکر، روغن و آرد، مواد اوليه اساسي و وياتي کاررانجات شکالت و بيسکوييت،

 وارداتي است.  وتي در کشورهاي بزرگ توليدکننده شکالت هم شود. مواد جانبي، مثل ژودر کاکائو،

 500که تقريبا ي  چهارم از اين مقدار  يعني ودود باشد،هزار تن مي 2200شکر مصر ي در کل کشور ودود  

در  آرد هزار تن 700، 1396طبق آمار سا   گيرد.هزار تن در صنايع شکالت و بيسکوييت، مورد مصرف قرار مي

دست آمده است. کل گندم مصر ي کشدور ميليون تن گندم به 3از  ،اين صنعت مصرف شده است که اين مقدار

هزار تدن اسدت،  600 و ميليون 1از کل روغن مصر ي کشور نيز که ودود  ميليون تن در سا  است. 13ودود 

مصرف مواد اوليه دارلي، ميزان اشتغا   مقدار. اين شودهزار تن در صنايع شکالت مصرف مي 300چيزي ودود 

 بااليي ايجاد کرده است. غير مستقيم 

 

 

 

 

  سرانه مصرفسرانه مصرف  **

 240هزار تن، محصو  صنعتي در کشور توليدد شدد، کده  600، ي  ميليون و 1396طبق آررين آمار، درسا  

هدزار تدن در داردل کشدور،  400ميليدون و  1ميليون دالر آن صادر، و چيزي کمتدر از  700هزار تن به ارزش 

 مصرف شده است.

اين محصوالت را  و رروج ورودميزان واردات هم چه از مبادي رسمي و چه به صورت قاچاق وجود دارد. اما اگر 

 .رسدکيلو مي 20قسيم کنيم، سرانه مصرف کشور به ودود مساوي در نظر بريريم و ميزان توليد را به جمعيت ت

 

هزار نفر به صورت  65در بخش صنعتي شکالت و بيسکوييت، 

مستقيم مشغول به کار هستند و به همين نسبت هم اشتغال غير 

 مستقيم وجود دارد.
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  و ظرفيت صنعتيو ظرفيت صنعتي  وضعيت توليدوضعيت توليد* * 

درصدد، دارد. رتبده صدادرات ايدن  40الي  30باالي  ،هاست که صنايع شيريني و شکالت، تراز ساالنه مثبتسا 

ظر يدت  ومايدت کندد، ،دولت از ايدن صدنعتاگر  صنعت در ميان صنايع غذايي، همواره او  يا دوم بوده است.

 .را نيز دارد ميليارد دالر 2ي  و نيم تا  ،ساالنه

هم اکنون ي  ظر يت اسمي ات اين صنعت بوده است. هزار تن، توليد 600ميليون و  1بيش از  ،1396در سا  

 .وجود دارد ووزههزار تن در اين  800الي  700ي  ظر يت رالي و  هزار تن 400ميليون و  2ساالنه ودود 

  موانع توليدموانع توليد  **

 مشکالت نقدينري و گردش ساالنه بانکي -

 اي و بدون کارشناسي تصميمات سليقه -

بخشنامه ارزي صدادر شدده اسدت و  25تا هم اکنون ودود  1397 روردين  21تعدد بخشنامه هاي ارزي ) از  -

دانندد، انجدام نشدده مديها تجربده اندرکاران ووزه که زيرو بم کار را به سبب سا هيچرونه نظررواهي از دست

 است.(

 شود(مشکل ارذ عوارض ) با ژردارت عوارض کاالي آسيب رسان، به کاالي سالم تبديل مي -

 )بررورد غيرکارشناسي( موضوع تراريخته -

شود، اما در ايران بسيار غيرکارشناسي با آن درصد صنايع غذايي دنيا مصرف مي 40موضوع ژالم )ژالم در  -

صنعت بزرگ لبنيات منجر به تهديد  اي با موضوع ژالمبررورد ناصحيح رسانه ارير سا  هايدر بررورد شد. 

 (شود.اين روغن مقاوم ترين روغن سرخ کردني در دنيا محسوب ميدر صورتيکه  ،شد

 ومايت نکردن دولت از صنعت -

 درصد 25تا  20مشکل تبديل ارزهاي رارجي مثل روژيه و ين به يورو با هزينه  -

 هاي توليد شار سازمان ومايت براي باال نبردن قيمت محصوالت، با توجه به ا زايش هزينه -

 مشکالت عرضه ارز در سامانه نيما، با ارتالف قيمت با بازار، و رريد مواد اوليه با قيمت آزاد  -

 ايش گذاشتن آنو به نم وجود مشکالتي در سامانه نيما از جمله گر تن ريز اسرار مالي شخصي صادرکنندگان -

به عنوان ي  کاالي لوکس و کاهش  ،تورم شديد و وذف محصوالت شيريني و شکالت از سبد رريد رانوار -

 مصرف دارلي
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 هاي قانوني صادراتي وذف مشوق -

 طلب صادرکنندگان از دولت بابت ماليات بر ارزش ا زوده -

توليدکنندگان و سردرگمي توليدکننده بين اين زمان، ميان استاندارد و بهداشت با نبود جلسات مشترک هم -

 ادارات

 ي بهداشت و ...به دليل  شارهاو نبود جايرزين مناسب،  بر اثر کم کردن شکرتغيير  رمو  و کيفيت توليدات،  -

 

 

 

  

  بخش سنتیبخش سنتی  --ب ب 

    *تاريخچه*تاريخچه

از آن . ها شکل گر تندقنادي 1285سا   در تهران از بود.رهبر در يزد علي واج رليفه  ،ترين قناد ايرانقديمي

يا تند، اما متاسفانه راه  هاي کشور به توانمندي بااليي در زمينه توليد و صادرات، دستقنادي کنون،ها تاسا 

ها، از صادرات از مبادي قانوني، براي توليدکنندگان هموار نبوده است. بيشتر صادرات شيريني سنتي در اين سا 

.طريق چمدان  مسا ران انجام ژذير ته است  

 

  

  * موانع توليد* موانع توليد

 و ايجاد توليد و ماندگاري بيشتر ،براي اتصا  توليد سنتي به صنعت ،نبود ي  ولقه -

 بدون محاسبات دقيق قانوني ،ينمميز ايدريا ت ماليات کيلويي و سليقه -

براي تاييد مشکالت  راوان تاييديه بهداشت ) بازرسين بهداشت با هم هماهنگ نيستند و گاهي دو بازرس  -

ز در دست اقدام وجود دارد که جوا 300اکنون بالغ بر همکنند. واود توليدي وضعيت متفاوتي را تاييد مي

 (منتظر تاييد بهداشت هستند.

  داشتن توليد توجه به توجيه اقتصادينرخ گذاري سازمان ومايت، بدون  -

 درصد آن را غالت تشکيل  70بيسکوييت حاوي پروتئين است. معموال 

دهد و مغزها در آن جايگاه ويژه اي دارند. شکالت نيز داراي خواص مي

مصرف آن را  با اطالع رساني هاي نادرست خاص خود است، بنابراين نبايد

 و خط بطالن بر آن کشيد.به کلي منع کرد 

هزار واحد توليدي شيريني سنتي در کشور وجود دارد  33هم اکنون 

 کرده است.هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد  500که تقريبا 
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 رعايت نشدن قانون وريم صنفي و متضرر شدن اصناف  -

  سخن پايانیسخن پايانی
د، در واقع آسديب بده يي نيز دارکه اتفاقا اشتغا  باال آسيب رسيدن به بخشي از توليدات صنعتي و سنتي کشور

 کل اقتصاد کشور است. 

در بحث نيازهاي مواد اوليه صنف و صنعت  ،هاي رالي توليد، الزم است تجديد نظر اساسيبراي ژر شدن ظر يت

صدنعت اين به  ،وامل هاي انرژي ا زايش ها قرار بود، بابتشيريني و شکالت انجام شود. بعد از هد مندي يارانه

 نيز ي  از مواد اوليه توليد شيريني و شکالت به هيچ و اجرا نشده استکه متاسفانه هنوز  ،يارانه تعلق گيردهم 

، محددوديت ايجداد بردباال ميرا زيرا قيمت تمام شده  ،جزء موانع تامين و تهيه است گيرد و اينيارانه تعلق نمي

اي بده بازار منطقده سبب از دست ر تنبر سر راه توليد،  مشکالت متعدد .دهد کاهش ميرا ها ظر يتکند و مي

به داليل  رهنري به مصرف کاالهاي ايراني عالقه دارند، اما به دليل  CIS. کشورهاي رواهد شد ،نفع رقباي قدر

 موانع صادرات، وريف بزرگي مثل ترکيه، بازارهاي ايران را اشغا  کرد و اين نرراني در مورد بازار عراق نيز وجود

 دارد. 

ي  ولقه مفقوده براي تبديل محصوالت سنتي به صنعتي و رسيدن به توليد و ماندگاري بيشدتر، وجدود دارد و 

دانشراه، صنعت و مصرف کننده، بايد با هم در تعامل باشدند  ا زار است.آن نبود بخش مکاني ، اتوماسيون و نرم

گاهي  نکند زيراو راسا اقدام  نداندنياز رود را از صنعت و صنف بي ،نراه دانشراهيبهتر است تا همه سود ببرند. 

اندرکاران دست با وضورون يي  کميس وجودشايد  گيرد.قرار مي تهديدمورد  ،چند صد هزار شغل ،با ي  جمله

، عهر موضو اي و  راگير شدنبدون کارشناسي نباشد و ژس از رسانه ،هامصوبهالزم است تا مطلع صنعت و صنف 

  به گوش برسد. اندرکاران دست اعتراض


