
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قابل دسترس است: های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیرفرآورده
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1 
 

 :نکات برجسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و طرح مسئله 

مهم در توسعه  اریاصلی کشور و از موضوعات بس يهایمشغولاشتغال از دل جادیو ا کاريیامروزه کاهش فقر و ب

هاي همان منطقه ها و توانمنديلیمبتنی بر پتانس دیها بادر استان کاريیرود. حل مشکل بیها به شمار ماستان

که با  یو دام یو باغ یاعم از زراع ياز محصوالت کشاورز یمیالزم برخوردار گردد. بخش عظ داريیتا از پا باشد

بودن، نداشتن بازار  یربهداشتیجمله غ از يمتعدد لیشود به دالیم دیتول يادیز نهیمشقت و رنج فراوان و هز

-مصرف، عدم توجه برنامه حیصح ينداشتن الگو ،روستاها یتا کارخانه، پراکندگ دیمرحله تول ادیله زفروش، فاص

شود. یم عاتیرفتن محصوالت و ضا نیباعث از ب لیقب نیاز ا يو موارد انییروستا یو دانش بوم اتیبه تجرب زانیر

از  شیو به بدرصد متغیر است  35تا  13مختلف از  محصوالت يباال است و برا اریدر کشور ما بس عاتیضا زانیم

کرده و حداقل  نیکشور را تأم ییغذا تیامن میتوانیم م،یرا کاهش ده عاتیضا نیا میاگر حجم عظ رسدیم زیآن ن

 يمحصوالت کشاورز عاتیضا افتیبا باز نی. همچنمیخودکفا شو يدرصد از محصوالت کشاورز 34تا  33در 

 نیتربه عنوان مهم ي. بخش کشاورزمیدرآور انیاقتصاد کشور به جر مسیررا در  یمیعظ يهاهیسرماتوان می

محصوالت و  متیبودن ق نییپا عات،یمناسب، باال بودن ضا یابی)عدم بازار یبا مشکالت اساس ،ياقتصاد تیفعال

ییایمیو ش یکیزیف راتییکه با انجام تغ شودیاطالق م یعیاز صنا یابـه مجموعه غذاییو  یلیتبد عیصنا 

بسته  ،یدرجه بند ،یو فـرآوری عمـل آور هنـسبت بـ یـوانیو ح یبا منشأ نبات هیمواد اول یبر رو

 .ـدیحاصله اقـدام نما یهافرآورده عیو توز یبازار رسان زیو ن ینگهدار ،یبند

 صنایع تبدیلی و غذایی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی، اشتغالزایی، عمران و توسعه مناطق به ویژه

 مناطق روستایی را دارد.

 باشد. یمیلیون تن م 122بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان محصوالت کشاورزی کشور بیش از

-های اسمی واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی به بهرههای به عمل آمده مجموع ظرفیتمطابق بررسی

 میلیون تن است. 120برداری رسیده حدود 

باشد.میلیون دالر می 6000های غذایی درحدود ات محصوالت و فرآوردهرسالیانه میزان صاد 

 660حدود  1398برای نوسازی و بازسازی واحدها در سال  1397قانون بودجه  18از محل تبصره 

شود که یارانه سهم خواهد میلیارد تومان پرداخت  330میلیارد تومان و برای تامین سرمایه در گردش 

 .درصد است 2درصد و در مناطق برخوردار  4های دولت در مناطق غیر برخوردار کمك

از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی  بدون شك ایجاد صنایع تبدیلی و غذایی یکی

 است.
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قابل حل  يمحصوالت کشاورز غذاییو  یلیتبد عیصنا جادیبا ا کالتمش نیاز ا یمی...( روبروست، که بخش عظ

ارزش  شیمحصـوالت کشاورزي، افـزا ییحفظ ارزش غـذا ییغذا تیدر امن ینقش مهم عیصنا نیا .خواهد بود

 فایاشتغال ا جادیکاهش مهاجرت از روستا بـه مناطق شهري و ا ،وري مناسب محصوالت کشــاورزيافزوده و بهره

در  غذاییو  سعی شده است وضعیت عملکرد وزارت جهادکشاورزي در صنایع تبدیلی گزارشدر این  کنند.یم

ها و تسهیالت و رویکرد جهاد و همچنین اهمیت، نقش، توسعه صادرات، موانع و مشکالت، برنامه 1397سال 

امور ر اي با حضور آقاي دکتر چنگیز اسفندیاري، مدیرکل دفتطی مصاحبهکشاورزي در صنایع تبدیلی و غذایی، 

  ؛ مورد ارزیابی قرار گیرد.1کشاورزيوزارت جهاد  صنایع تبدیلی و غذایی
 

 غذایي تعریف صنایع تبدیلي و  

 يبر رو ییایمیشو  یکیزیف راتییکه با انجام تغ شودیاطالق م یعیاز صنا يابـه مجموعه غذاییو  یلیتبد عیصنا

 زیو ن ينگهدار ،يبسته بند ،يدرجه بند ،يو فـرآوري عمـل آور هنـسبت بـ یـوانیو ح یبا منشأ نبات هیمواد اول

که  شودیاطالق م عینابـه آن گـروه از صـ یلیتبـد عی. صـناـدیحاصله اقـدام نما يهافرآورده عیو توز یبازار رسان

ـه شـکل ب يارزش اقتـصاد شیتر و افـزابهتر مصرف شدن، عرضه مناسب يبرا يفرآورده کشاورز كیها در آن

ماده  كی ییمحصول نها یول کسانی هیماده اول تیبا ماه دیمحصول جد تیکه ماه يشود. به نحو لیتبد يگرید

 عیصنا ،يزجهاد کشاور نیهمچن یروغن يهااز دانه یروغن کش عیباشد. مانند صنا هینسبت به مـاده اول دیجد

به مواد و  لیتبد را یو دام يکشاورز يهاکه فرآورده شودیگفته م یعیکند: به صنایم فیعرگونه ت نیرا ا یلیتبد

 يهند و برادیرا کاهش م يمحصوالت کشاورز عاتیضا ع،یصنا نیسازد. ایآماده مصرف م ایساخته و  مهین يکاال

شمار هب ياورزمهم رشته کش يهااز شاخه یکی یلیتبد عیصنا لیدل نیکنند و به همیم جادیکشور ارزش افزوده ا

 . دیآیم

 کشور در اهمیت صنایع تبدیلي و غذایي بخش کشاورزی 

 دام شیالتی، باغی، اعی،زر حیوانی، نباتی، آوري موادبه فرآوري و عمل که بخش کشاورزي غذاییصنایع تبدیلی و 

 بخش در مختلف دابعا از بسیاري تاثیر و نقش که است صنایعی جمله از پردازد،می مرتع و جنگل و طیور و

 هشکا طور همین و داشته ضایعات کاهش و صادرات توسعه افزوده، ارزش افزایش موجب ورزي داشته کشاو

 ضرورت بر که است بخش این در غذایی و تبدیلی صنایع توسعه فواید ترینعمده از کشاورزي بخش در ریسك

دهد که گسترش و میرفت نشان پیش حال در هايکشور از تعدادي تجربه. کندمی تاکید صنایع این به توجه

 و صنعت بخش بین پیوند. باشد ه بخش کشاورزي داشتهتواند نقش حیاتی در توسعحمایت از این صنعت می

 که است حالی در این است، ترضعیف یافته توسعه هايکشور با مقایسه در توسعه حال در هايکشور در کشاورزي

 را صنعت و کشاورزي بین متقابل رتباطهاي در حال توسعه اکشور در پویا اقتصادي به سنتی کشاورزي از گذار

 .دشومی محسوب اقتصادي توسعه کلیدي اهداف از و کرده طلب

                                                           
 است. شدهاستفاده  نیز شاورزيوزارت جهاد کو غذایی حوزه صنایع تبدیلی  اسناداحبه پژوهشی، از عالوه بر مصانجام شده و  22/11/98در تاریخ  این پژوهشمصاحبه  -1
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کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه بیانگر این است که در این کشورها بین درآمد  نتایج مطالعات گوناگون در

داري وجود دارد، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و مستقیم و معنیکشاورزي و سطح توسعه یافتگی آنها ارتباط 

هاي تواند ضمن تکمیل زنجیره تولید محصوالت و فرآوردههاي تولید محصوالت کشاورزي میغذایی در قطب

سطح بهره وري، ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد  يکشاورزي موجب کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي، ارتقا

رویه روستاییان به شهرها، هاي شغلی و کنترل روند مهاجرت بیران، توسعه بخش کشاورزي، ایجاد فرصتبردابهره

 توسعه صادرات بخش کشاورزي و در نهایت تحقق امنیت غذایی کشور گردد.
 

 تبدیلي و غذایي کشورصنایع  1397عملکرد سال و  وضعیت 

باشد. مطابق میلیون تن می 122 کشاورزي کشور بیش ازاساس آمار وزارت جهاد کشاورزي میزان محصوالت  بر

برداري رسیده حدود اي صنایع تبدیلی و غذایی به بهرههاي اسمی واحدههاي به عمل آمده مجموع ظرفیتبررسی

 میلیون تن است. 120

 است:  زیربه شرح  1397عملکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي در سال 

 10249فقره جواز تاسیس براي ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي با ظرفیت  2714صدور  -

 هزار تن.  12639هزار تن و جذب ماده خام 

 3880و جذب ماده خامتن  هزار 3075واحد تولیدي با ظرفیت تولید  788برداري رسیدن بهرهبه  -

 تن. هزار

 است:  زیربعضی از صنایع تبدیلی و تکمیلی منتخب )واحدهاي تولیدي( در کشور به شرح 

 صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت دامی  -1

 میلیون تن. 97/5واحد لبنی با ظرفیت تولید  671تعداد  -

 میلیون تن. 4/2واحد کشتارگاه دام و طیور با ظرفیت تولید  180تعداد  -

 هزار تن. 395 ده هاي گوشت و مرغ با ظرفیت تولیدواحد صنایع فرآور 148تعداد  -

 میلیون تن. 3/15واحد خوراک دام و طیور و آبزیان با ظرفیت  758تعداد  -

 هزار تن. 683واحد بسته بندي گوشت و مرغ با ظرفیت تولید  199تعداد  -

 صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت شیالتی  -2

 هزار تن. 68واحد پودر ماهی با ظرفیت تولید  36تعداد  -

 هزار تن. 312واحد عمل آوري و بسته بندي آبزیان با ظرفیت تولید  141تعداد  -

 هزار تن. 7/119واحد صنایع کنسرو آبزیان با ظرفیت تولید  59تعداد  -

 صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت باغی  -3

هزار  397تولید  ( با ظرفیت...هاي گیاهی و عرقیات و عصاره) گیاهان دارویی واحد فرآوري 207تعداد  -

 تن.
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 هزار تن. 535واحد بسته بندي و فرآوري خرما با ظرفیت تولید  321تعداد  -

 هزار تن.  8/75واحد صنایع زیتون و فرآوري آن با ظرفیت تولید  102تعداد  -

 صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت زراعی  -4

 میلیون تن. 09/2مربوط به ذرت با ظرفیت تولید واحد  222تعداد  -

 هزار تن. 6/307واحد ترشی و شوریجات با ظرفیت تولید  312د تعدا -

 هزار تن.  333واحد سیب زمینی و فرآوري آن با ظرفیت تولید  68تعداد  -

واحد انواع سردخانه با  1214همچنین جهت ذخیره سازي و نگهداري محصوالت و افزایش ماندگاري آنها تعداد 

 (.1398، چاپ 1397ده است )آمارنامه کشاورزي سال شد یون تن در کشور ایجامیل 55/3ظرفیت تولید 

 

 ع تبدیلي و غذایي در بخش کشاورزینقش صنای 

سرمایه، ارزآوري  هاي اقتصادي مهمی چون رشد مستمر تولید، بازدهی مطلوببخش کشاورزي به اعتبار شاخص

ي قابل مقایسه نبوده هاي اقتصادغذایی داشته و با سایر بخش امنیت، سهم قابل توجه در تامین و اشتغال بیشتر

 توان آن را به عنوان محور توسعه اقتصادي کشور تلقی کرد.هاي فراوانی برخوردار است که میو از قابلیت

صنایع تبدیلی و غذایی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی، اشتغالزایی، عمران و توسعه مناطق به ویژه مناطق 

شود. بنابراین، نتیجه برقراري عدالت اجتماعی می باعث توزیع بهتر درآمد و رفاه و درروستایی را دارد. این موضوع 

هاي صنعتی هاي اولویتکشاورزي یکی از محورها و زیرشاخهضمن اینکه توسعه صنایع تبدیلی و غذایی بخش 

 .استخش این بزیادي در ه و داراي اهمیت دمحسوب شنیز هاي مهم بخش کشاورزي ، یکی از زیرساختاست

گذاري در صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي داراي اثرات چند وجهی است. از یك سو با کاهش سرمایه

کند و تولید ملی را وده و صادرات بخش کشاورزي کمك میضایعات محصوالت کشاورزي به افزایش ارزش افز

دتاٌ روستاها د محصوالت کشاورزي که عمبخشد و از طرف دیگر با ایجاد اشتغال در مناطق مستعد تولیبهبود می

اي نقش مثبتی هاي منطقهنابرابري و گسترش امنیت سیاسی و اجتماعی و ایجاد تعادل هستند در کاهش فقر،

 کنند.ایفا می

 

 و غذایي توسعه صادرات تولیدات صنایع تبدیلي  

سطح فناوري و استانداردهاي  يارتقافراهم آوردن شرایط مناسب جهت افزایش صادرات بخش کشاورزي از طریق 

ها به سمت تکمیل دهی حمایتتشویق برندسازي و جهت بهداشتی و کیفی تولیدات صنایع تبدیلی، تسهیل و

 . کشاورزي است هاي بخشهاي عرضه محصوالت از اولویتجیرههاي مفقوده و توسعه زنحلقه

رقابت پذیري صادرکنندگان  يتکمیلی بخش کشاورزي، ارتقاتوسعه بازارهاي صادراتی محصوالت صنایع تبدیلی و 

در بازارهاي بین المللی، بهبود کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصوالت کشاورزي و ماندگاري در بازارهاي هدف 

اولویت خشکبار )پسته، خرما، کشمش،  صادراتی و فراهم آوردن شرایط جهت افزایش صادرات بخش کشاورزي با
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هاي لبنی، اسانس و عرقیات، وسمه، حنا و سایر وردهآك و ...(، زعفران، شیر و فرهاي خش، فندق، میوهبادام، گردو

وري شده، فرآوري آبزیان، آمحصوالت نباتی، خوراک دام، طیور و آبزیان، میوه و فراوري میوه، سبزیجات تازه و فر

 .اهداف این بخش استاستانداردهاي کیفی و بهداشتی از جمله  ها و سطحفناوري يارتقا

صنایع تبدیلی به عنوان حلقه واسطه اقتصادي مبنی بر کشاورزي و اقتصاد مدرن و صنعتی، داراي نقش و جایگاه 

مهمی در افزایش کیفی محصوالت کشاورزي و میزان ارزآوري از طریق صادرات و بهبود شرایط درآمدي 

 .ها داردتولیدکنندگان و حذف واسطه

تالش بر این  باشد کهمیلیون دالر می 6000ذایی درحدود هاي غرات محصوالت و فرآوردهدالنه میزان صاسا

  هاي آینده افزایش پیدا کند.است این رقم در سال
  

  کشور تبدیلي و غذایيموانع و مشکالت در صنایع 

 وجود نرخ باالي تسهیالت در بخش صنایع تبدیلی و غذایی 

  براي سرمایه درگردش، بازسازي و نوسازيکمبود اعتبارات تخصیصی به ویژه 

 اي باعث اختالل منابع مالی( و پوشش ناکافی بیمه قوانین پیچیده بانکی )عدم تامین و تخصیص به موقع

 در عملکرد بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت شده است. 

 المللیتولیدي در بازارهاي داخلی و بین مشکالت فروش محصوالت 

 

  بدیلي و غذایي کشور در توسعه صنایع تعوامل موثر 

 هاي تولید محصوالت کشاورزي در صنایع تبدیلی و گذاري در قطبهاي سرمایهتوجه کامل به اولویت

 تکمیلی در صدور مجوزهاي واحدهاي صنعتی.

 هاي فوق( براي ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی اي تعیین شده )با توجه به اولویتهاجراي دقیق برنامه 

 گذاري در صنایع تبدیلی به شتر بهره برداران بخش جهت سرمایهزمینه سازي براي مشارکت هر چه بی

 منظور بازگشت ارزش افزوده محصوالت فرآوري شده به آنها.

 برخورداري صنایع تبدیلی از نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزي 

 یص به موقع اعتباراتگردش و بازسازي و نوسازي و تخص افزایش میزان اعتبارات سرمایه در 

 هاي بخش کشاورزي با اولویت مشارکت بهره ها در کلیه حلقهگذارياي نمودن سرمایهحمایت از زنجیره

 برداران 

 هاي هاي تولید و  مناطق با پتانسیلصادراتی محصوالت کشاورزي در قطب هايحمایت از توسعه پایانه

 صادراتی
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 و غذایي بخش کشاورزی نایع تبدیليها و تسهیالت صبرنامه 

گردش  و سرمایه درایجاد، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي صنایع تبدیلی و غذایی  با هدفتسهیالت موجود 

بخش  1397هاي فنی و اعتباري صنایع تبدیلی و همچنین برنامه تولید و اشتغال سال کمك این واحدها شامل

 .بوده استقانون بودجه  18بند الف تبصره کشاورزي از محل 

میلیارد  660حدود  1398براي نوسازي و بازسازي واحدها در سال  1397قانون بودجه  18از محل تبصره 

هاي دولت شود که یارانه سهم کمكخواهد ان پرداخت میلیارد توم 330تومان و براي تامین سرمایه در گردش 

ریافت تسهیالت در هر یك از فرآیند د .درصد است 2در مناطق برخوردار  درصد و 4در مناطق غیر برخوردار 

ن و عضویت نمایندگان ها کارگروهی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزي استاشود و در استانام میها انجاستان

اره محیط عی، ادریزي استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتمااز جمله سازمان مدیریت و برنامه هاسایر دستگاه

میلیارد تومان در  10هایی با تسهیالت درخواستی تا سقف طرح. شوداي تشکیل میزیست و سازمان آب منطقه

 .شودلیت وزارت جهاد کشاورزي بررسی میوئمیلیارد تومان در کارگروه ملی با مس 10کارگروه استانی و باالي 

هزار تن به ظرفیت فرآوري محصوالت خام  396میلیون و  2طبق برنامه ششم توسعه هر سال باید حدود البته 

 . رود که این ظرفیت امسال به چهار میلیون تن برسدبنابراین انتظار می ؛زي اضافه شودکشاور

 

 کشورکشاورزی در صنایع تبدیلي و غذایي  رویکرد وزارت جهاد  

 هاي فسادپذیر در کانون و قطبلی و غذایی محصوالت کشاورزي ایجاد، توسعه و حمایت از صنایع تبدی

 عمده تولید محصوالت کشاورزي و روستاها با مشارکت بهره برداران بخش و با گرایش توسعه صادرات

 محصوالت کشاورزي در داخل و  کشت قرارداديگذاري در هاي نیمه خالی با سرمایهفعال سازي ظرفیت

 واردات مواد اولیه از خارج

 درصد( 60)با پیشرفت فیزیکی باالي  ه تمامهاي نیمتسریع در تکمیل طرح 

 گذاري و بازنگري در رویه صدور جوازهاي تأسیس هدفمند نمودن سرمایه 

 بازسازي  و نوسازي واحدهاي فرسوده موجود 

 منظور کاهش ضایعات در دوره هاي کوچك در کنار مزارع و باغات بعه باراندازها و واحدهاي سردخانهتوس

 پس از برداشت

  و زنجیره محصوالت صادراتی سرد نجیرهها به ویژه زو توسعه زنجیرهگسترش 

 هاي هاي تولید و مناطق با پتانسیلصادراتی محصوالت کشاورزي در قطب هايحمایت از توسعه پایانه

 صادراتی
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  جمع بندی 

کشاورزي است. یکی از سودمندترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و و غذایی ایجاد صنایع تبدیلی  شكبدون 

کاهد. همچنین زمینه مناسب جهت توسعه می کشورمی و فصلی در مناطق ئهاي دااین صنایع از میزان بیکاري

ازهاي اساسی، هاي شغلی، تامین نیوري، ایجاد فرصتآورده و به افزایش تولیدات، بهرهبخش کشاورزي را فراهم 

تواند این گونه صنایع میاي منجر خواهد شد. لذا هاي منطقههاي اقتصادي و کاهش نابرابريپیوند با دیگر بخش

پیش نیاز استراتژي صنعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در باعث رشد و شکوفایی، در سطح کالن اقتصاد و 

 کشور باشد.

صنایع سنگین، یابیم که توجه کنیم بعد از بخش کشاورزي را زمانی بیشتر درمی اهمیت صنایع تبدیلی و غذایی

، صنایع غذایی از نظر وسعت و گستردگی، دومین مقام را در جهان داراست. صنایع غذایی استراتژیك، غالت، قند

گیرد. در ضمن با توجه به میزان ارزش افزوده در این صنایع که با ارزش افزوده در لبنیات و روغن را نیز در بر می

توان به ت به جاي صدور قسمتی از نفت، میی صدور این محصوالصنایع پتروشیمی برابري دارد، با جایگزین

 تر شد.شکوفایی اقتصادي نزدیك

 


