
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 نشست پژوهشی؛ 
 

 از توليد تا صادرات ،ره صنعتي ايرانتانآبميوه  و کنس

 :های زیر قابل دسترس استی در بخشهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

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

 صالحيتينا پژوهشگر: 

 

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 چکيده مطالب 
 

 

شود و فقط شامل اسانس، شکر و... است، در صورتی که این صنعتی از مواد طبیعی استفاده نمیکنند، در آبمیوه بسیاری از مردم تصور میـ 

کار رفته در آن روی پاکت نوشته کند و دقیقا مواد بهصنعت، طبق استانداردهای وزارت بهداشت که بسیار هم سختگیرانه است، تولید می

 شود.می

واحد فعال  50قیم مجوز تولید و بازسازی آبمیوه را دارند. به دلیل مشکالت فراوان، تنها تولیدکننده مستقیم و غیرمست 270اکنون، همـ 

 کنندکنند و مابقی هم از ظرفیت کامل استفاده نمیواحد، به صورت فصلی و کارمزدی کار می 30هستند، که از این تعداد، حدود

توانند انگور قرمز در دنیا منحصر به فرد هستند و مشتریان خود را دارند و می های ایران ، مثل انار، آلبالو، سیب اسیدی وبرخی از آبمیوه ـ

شوند و پس از عوض شدن لیبل، مثال به فرانسه اکنون به دوبی صادر میمثل زعفران به صادرات استراتژیک تبدیل شوند در صورتی که هم

 شود.صادر می

 انجام مقصد کشورهای در که است آزمایشاتی آن معیار بهترین و است باالتر هم جهانی استانداردهای از گاهی ایرانی هایآبمیوهکیفیت ـ 

 دهند.، چون گاهی حتی آزمایش ژنتیکی میوه هم انجام میشودمی

هزار تن مصرف داخلی است. متاسفانه این مقدار به دلیل قاچاق  60شود که هزار تن آبمیوه در کشور تولید می 140در سال، حدود ـ

 شود.برند خارجی به ایران قاچاق می 30افسارگسیخته در حال کاهش است و بیش از 

بشکه نفت برای کشور ارزآوری دارد. البته منوط به اینکه شرایط  15انتره صادراتی ایران، انار است که یک بشکه آن برابر ترین کنسمرغوب -

 های زیربط مساعد باشد.میوه، آب و هوا و حمایت دستگاه

 

 

 مقدمه 

وه در ايران، بندي شده و توليد شده در اشل انبوه. تشکل صنعت آبميکنيم يعني آبميوه بستهوقتي صحبت از آبميوه مي

درخواست مجوز انجام شد و عضوگيري  1375ريزي شد. سال پايه ،1پيشکسوتان اين صنعتوسيله به سال پيش، 20بيش از 

انتره و آبميوه ايران، در تاريخ سنديکاي توليد و صادرکنندگان کنس بازرس مهرداد شمس مولوي،مهندس آغاز شد. 

-ميهمان پژوهش خبري رسانه ملي، بودند و به همراه پژوهشگران اقتصادي، وضعيت توليد و صادرات آبميوه 21/07/1397

 ،که در مسير توليد و صادرات در اين نشست، صنعت ارزآور آبميوه و مشکالتيهاي صنعتي ايران را مورد بررسي قرار دادند. 

توانيم از پتانسيل باالي صادرات آبميوه و که: چرا نمي براي توليدکننده وجود دارد، طرح شد. حال سوال اصلي اين است

  فراوان آن، با ظرفيت کامل، استفاده کنيم؟ارزآوري 

                                                           
 دکتر احمدي، و مهندس قلندري و ... داوودآبادي، اهلل ولي ، دکتر مولوي،دکتر موسي شمس  - 1
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 آشنايي با برخي اصطالحات اين صنعت 

شود و فقط شامل اسانس، شکر و... است، آبميوه صنعتي از مواد طبيعي استفاده نميکنند، در بسياري از مردم تصور مي

مواد  کند و دقيقاًدر صورتي که اين صنعت، طبق استانداردهاي وزارت بهداشت که بسيار هم سختگيرانه است، توليد مي

 شود.کار رفته در آن روي پاکت نوشته ميبه

 در این حوزه، وجود دارد:نوع محصول  3طبق استانداردهای کشور 

 درصد حجم آن آبميوه طبيعي باشد.20که بايد  نوشیدنی:

 درصد حجم آن آبميوه طبيعي باشد.50که بايد  نکتار:

بقيه مواد  شود.که بايد صد در صد از آب ميوه طبيعي استفاده شده باشد که به داليلي، تقريبا در ايران توليد نمي آبمیوه:

دهد و اسيد سيتريک، که يک نوع اسيد خوراکي ارگانيک است و براي بازسازي آبميوه استفاده آن را آب تشکيل مي

 در محصوالت اين صنعت، مجاز نيست. مواد نگهدارندهشود و مجاز است. اما مي

 

آيد. آن بدست مييکي ديگر از محصوالت صنعت آبميوه است و از تغليظ و پاستوريزه شدن آب ميوه وسپس از دست رفتن آب انتره: سکن

تر است، حجم کمتر دارد. صادرات در ماند. نگهداري اين ماده راحترسد و مواد مغذي آن باقي ميحجم آن به يک پنجم يا يک ششم، مي

تر شود و هميشه مشتري دارد. هرچه ميزان درصد آبميوه در نوشيدني بيشتر باشد، نگهداري آن سختدنيا به شکل کنستانره انجام مي

صرفه نيست. در بسياري از کشورها چون سيستم توزيع و فروش منظم وجود دارد زند و اين براي توليدکننده بهشود و زودتر کپک ميمي

 صرفه است. رسد و بهها توليد و به موقع به دست مشتري مياين آبميوه
 

 لیتر است. 9 حدود لیتر است و در ایران 40مصرف سرانه آبمیوه در دنیا  
 

ها اسپتيک مخصوص صادرات، قطعات ها و بشکهتتراپک، کيسه هايپاکت شامل صنعت، اين استفاده مورد وارداتي اوليه مواد

گاهي  ، از جمله واردات اين صنعت هستند، هايي مثل موز و آناناس و انبهآالت پرکن و اواپراتور، ميوهزم يدکي ماشينالو

 شود.حتي کمبود پرتقال هم وارد مي

 

 وضعيت کمّي و کيفي واحدهاي توليد آبميوه 

به دليل مشکالت فراوان، تنها و بازسازي آبميوه را دارند.  مجوز توليد 1توليدکننده مستقيم و غيرمستقيم 270 اکنون،هم 

 و مابقي هم از ظرفيتکنند واحد، به صورت فصلي و کارمزدي کار مي 30حدود هستند، که از اين تعداد، فعالواحد  50

 برند با ناريناروم و برخي برندهاي بعد از انقالب، شاخص و قديمي هستند )سارونه ،و در اين ميان کنندنمي کامل استفاده

زرين جام مارينا با برند آي سو،  شرکت تکدانه با برند تکدانه، شرکت شهرآب با برندايچ، سنشرکت عاليفرد با برند  ،شادلي

 .فعاليت مستمر در بازار داخل و صادرات دارندهمواره  ( که، شهدايران و پاکديساستارسان

 

                                                           
 .دارند نيز آبميوه پرکن دستگاه آن کنار در و( شکالت و شيريني مثل) هستند ديگري محصول توليدکنندههاي غيرمستقيم ، در واقع توليدکننده - 1
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ترین مرغوبانتره را دارد. ن دالر برای صادرات آبمیوه و کنسمیلیو 350ایران در حال حاضر ظرفیت 

البته  .بشکه نفت برای کشور ارزآوری دارد 15برابر  آنیک بشکه انتره صادراتی ایران، انار است که کنس

 های زیربط مساعد باشد.اینکه شرایط میوه، آب و هوا و حمایت دستگاهمنوط به 
 

 

روز بندي نيز کامال بهدر برخي از محصوالت مثل آبميوه انار، کشور ما از استانداردهاي جهاني نيز باالتر است. کيفيت بسته

  .است

 توليد مشکالت 

هاي اخير به رو هستيم. در سالکافي روبه جهت استفاده در اين صنعت از ابتداي توليد با اولين مشکل يعني نبود ميوهـ 

 شود.خوري و با قيمت باال فروخته ميو زيردرختي هم براي تازه 3و  2هاي درجه که ميوه ،قدري قيمت ميوه باال رفته

براي خريد ميوه و مواد اوليه، به دليل طوالني بودن پروسه خريد تا بسته  ،نبود نقدينگي کافي در دست توليدکننده ـ

طول  سال 2تا  و نيم 1) گاهي اين پروسه تا  ها و رسيدن پول به دست توليدکننده،بندي انبار، فروش و نقد شدن چک

ليد تا بازگشت پول شده است، ها تقاضاي کمک براي پر کردن اين فاصله توکشد(، از ديگر مشکالت است. بارها از بانکمي

 باالست. بسيارولي بهره ها 

 هاي آنصادرات و چالش 

مثل ازبکستان، قرقيزستان   CISکشورهاي هاي صنعتي ايران، شامل: عراق، افغانستان، پاکستان،کشورهاي هدف آبميوه

 .هم هدف صادرات کشور بودندو تا چند سال پيش، حتي کانادا و فرانسه باشند ميروسيه ، ترکيه و گاهي آلمان  و...،

 

های ایران ، مثل انار، آلبالو، سیب اسیدی و انگور قرمز در دنیا منحصر به فرد هستند و مشتریان خود برخی از آبمیوه

شوند اکنون به دوبی صادر میبه صادرات استراتژیک تبدیل شوند در صورتی که هم ،توانند مثل زعفرانرا دارند و می

 د.گردو پس از عوض شدن لیبل، مثال به فرانسه صادر می

 

 ها در کشورهای هدفافزایش تعرفهـ 

درصدي عراق ابتدا به  30شد، اما تعرفه عراق صادر مي بهانتره آبميوه و کنس ميزان قابل توجهي(، 1396تا سال گذشته )

در صورتي که آبميوه  بسيار پايين آمدکشور، به اين درصد افزايش يافت. به همين جهت صادرات  130درصد و سپس  50

در بازار عراق به وفور يافت با وجودي که از نظر شرايط آب و هوايي، دانش و سابقه اصال در حد ايران نيست،  عربستان،

. ترکيه انتره ايران استکنسبيشتر آن که در واقع  شودتعجب است که گاهي به خود ايران هم، قاچاق ميجاي و شود مي

 را باال بردند.  واردات و پاکستان هم که مشتري قديمي بودند تعرفه
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 مشکالت جابجایی ارزـ 

خرد و با برچسب خود به اروپا ايران را ميانتره د دارد. تنها ترکيه مانده که کنسدر مورد اروپا، مشکل جابجايي ارز وجو

 کند.کند و چون تنها راه ارتباطي ما با اروپاست، براي ما هم نرخ تعيين ميصادر مي

سال آينده  2انداز، تا کنند، اما توليد و صادرات، بايد مستمر باشد و چشمبرندهاي قوي ايراني، همواره به صادرات فکر مي

 صادرات و رقابت فراهم شود. روشن باشد تا زمينه سازي

 مشکالت گمرکیـ 

شود، اما کند و دغدغه فروش و صادرات ندارد و کار تخصصي انجام ميدر کشورهايي مثل چين، توليدکننده فقط توليد مي

... هم با  هاي سياسيهمچنين مشکالت ناشي از تحريم در ايران، پيدا کردن باغدار، خريد، واردات، گمرک، صادرات و

اي براي صادرات دارد که همه چيز را بر اساس آن تنظيم هاي مشخص و سليقهتوليدکننده است.  گمرک يکسري نرخ

و نرخ را خريدار جهاني تايين  ها در جهان ثابت نيستند و توليدکننده مجبور به رقابت است در صورتي که اين نرخکند مي

 کند. مي

 چالش نرخ ارزـ 

برابر  2نرخ ارز و نرسيدن ارز دولتي به دست توليدکننده و سپس استفاده از سامانه نيما، عمال نرخ آن  ناگهاني رفتنبا باال 

 شد.

است و نوسان نرخ ارز فشار مضاعف بر توليدکننده  توليدکنندگانتغيير روزانه قوانين، از ديگر مشکالت و فصل مشترک همه 

 داشته باشد. براي آينده و صادرات ريزي دقيقتواند برنامهاست که نمي

 پیمان سپاری ارزیـ 

ندازه ارزش وجود آورده، پيمان سپرده ارزي است که بايد به ايک مشکل ديگر که به تازگي درگيري براي توليدکنندگان به

نزد بانک، گرو بگذارد تا ضامني باشد براي برگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور.  محصول آماده صادرات، تعهد

شود. ميباعث مشکالت فراواني براي توليدکننده دارد. اگر به موقع ارز برنگردد،  سررسيد اين به نوعي وثيقه است و تاريخ

از صادرات، به هيچ عنوان دست صادرکننده نيست، الزم به ذکر است، در شرايط بحراني کنوني، زمان برگشت ارز حاصل 

 کنند.هاي داخلي همکاري نميهاي خارجي با بانکزيرا بانک
 

 .نیست صادرکنندهتولیدکننده و  هاتحریمبحران ناشی ازمقصر. انداخت سنگ آن راه جلوی نباید صادرات از حمایت برای 
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 قاچاق 

چطور اما درصد تعرفه بدهند،  100هاي خارجي را که در بازار فراوان است بخواهند قانوني وارد کنند، بايد اگر انواع آبميوه

 ممکن است که قيمت آن از محصول داخلي ارزانتر باشد؟ پاسخ قاچاق است.

 

این  هزار تن مصرف داخلی است. متاسفانه 60شود که هزار تن آبمیوه در کشور تولید می 140در سال، حدود 

 شود.برند خارجی به ایران قاچاق می 30مقدار به دلیل قاچاق افسارگسیخته در حال کاهش است و بیش از 

 

 

توان به درستي آن اعتماد هاي قاچاق، کد اصالت کاال ندارند. فقط يک تاريخ توليد و انقضا دارند، که نمييک از آبميوههيچ

 350شود. به کشوري که کره جنوبي و حتي اتريش، آبميوه قاچاق وارد ايران ميکرد. از دوبي، عربستان، سنگاپور، تايلند، 

ميليون دالر  35داشته، گاهي تا  آبميوه ميليون دالر صادرات 120، 1394ميليون دالر ظرفيت صادرات دارد و در سال 

 شود.قاچاق مي

 

 صورتی در دارد، سودحاشیه  درصد 50 معموال زیرا هستند، قاچاق آبمیوه فروش به مایل هم، هاسوپرمارکت

 .دارد سود درصد 20 تا 17 داخلی تولیدات که

 

ها را مورد آزمايش قرار داد و در مورد وضعيت بهداشت کاالهاي قاچاق، سنديکا به صورت ميداني وارد عمل شد و نمونه

ا در توليدات داخلي، ممنوع است و مورد هنتيجه اين بود که: کاربرد بسياري از مواد مورد استفاده در اين دست نوشيدني

وجود اين دست مواد ممنوع در کاالهاي قاچاق، گاهي گيرد. استاندارد و وزارت بهداشت قرار مياداره جريمه و بازخواست 

 گردد.هاي جبران ناپذير ميسبب بروز بيماي

شوند، اما در مورد کاالهاي قاچاق بازرسي در مورد محصوالت داخلي هميشه وجود دارد و در صورت مشکل، جريمه مي

 .بسيار ضعيف استبازرسي 

 
 

 همیشه خالی است. تشویقی نظارتو جای  دارد وجود تنبیهی جریمه تولیدکنندگان برای همیشه متاسفانه 
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 کالم آخر 

اند، اما براي صادرات آن، ها به صورت بومي، دست پيدا کردهتوليد دستگاه نام، به دانشهاي صاحببعضي از توليدکننده

 معيار بهترين و است باالتر جهاني استانداردهاي از گاهي هم، ايراني هايکيفيت آبميوهحمايت مسئولين زيربط، الزم است. 

دهند. حتي آزمايش ژنتيکي ميوه هم انجام مي ،، چون گاهيشودمي انجام مقصد کشورهاي در که است اتيآزمايش ،آن

فراوان توانايي توليد و صادرات  ،و با وجودي که ايران شودمحصوالت ارگانيک است که در کشور ما توليد مياروپا، خواهان 

کند و با عبور از بنادر، هاي خود را در کشتي بنا ميکارخانه حتي اين کشور، ين در حال تسخير بازار جهاني است،چ ،دارد

د، توليدکننده تحت حمايت کامل دولت است، مثال مالياتشان حذف کنها را جمع آوري و آبميوه تازه را ارائه ميميوه

ها براي حمايت از افزايش توليد و گيرند و حمل و نقل رايگان دارند. در ايران اما همه زمينهشود و ارز تشويقي ميمي

ن و  هموار کردن راه بها فراهم است و فقط پشتيباني و همت مسئوالن، براي ساده کردن قوانيصادرات اين محصول گران

  طلبد.صادرات را مي

  


