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با اتکای به توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه  
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ابدل  بخدش ق . می دهدد برخوردار بوده و قوت اصلی مردم کشورمان را تشکیل ویژه ای خاص و از جایگاه همواره در نزد ایرانیان نان •

از ایدن  . غذایی از نان تأمین می شدود آهن و فیبر و  Bویتامین های گروهانواع همچنین، توجهی از پروتئین و انرژی مورد نیاز بدن و 
.بودمؤثر خواهد تولید و عرضه نان سالم و بهداشتی در حفظ سالمت جامعه روست که تهیه، 

سدتقیم دولدت   این بخش از دولتی ترین بخش های اقتصاد کشور بوده است؛ به نحوی که از کاشت گندم تا مصرف نهایی با دخالت م•
بدرای دولدت   باعث شده است نه تنها بار مدالی بسدیار زیدادی   ... سیاست های خرید تضمینی، قیمت ترجیحی، یارانه و. همراه می باشد

.ایجاد شود، بلکه رقابت و نوآوری در این صنعت تا حدود زیادی از بین رود
ش برای یارانه مستقیم به نان در کنار یارانه انرژی مصرفی در ایدن بخدش، تنهدا بخد    ۹۹میلیارد تومان در بودجه سال ۹000حدود •

.کوچکی از هزینه هایی است که در این بخش به گونه ای ناکارآمد مصرف می شود
گفتده  . یسدت از طرفی دیگر بخش عمده تولیدکنندگان حوزه نان نیز از نظر اقتصادی دچار مشکل بوده و فعالیدت آندان بده صدرفه ن    •

.هزار واحد تولید نان در کشور وجود دارد که به بیش از نیمی از آن ها نیاز نیست100می شود حدود 
ر ایدن  از طرفی دیگر در کنار مشکالت این حوزه که عمده آن ناشی از سوء مدیریت است، ظرفیت ها و توانمندی هدای خدوبی نیدز د   •

درصد تجهیزات و ماشین آالت حوزه نان توسط شرکت هدای داخلدی تدأمین مدی شدود و در ایدن       ۹0حدود . عرصه شکل گرفته است
. کنندحوزه شرکت های خالق و دانش بنیان پیشرویی ایجاد شده که محصوالت و خدمات خود را به اقصی نقاط جهان نیز صادر می

.دتمامی این موارد، حاکی از اهمیت ویژه این بخش و لزوم توجه خاص به تأمین پایدار قوت غالب ایرانیان را ناگزیر می ساز•

مقدمه



8 (ادامه)مقدمه 

احساسپیشازبیشدولت هاوجوامعشدنتاب آورتربهنیازآن ها،گستردهپیامدهایوانسانیوطبیعیبالیایافزایشبا•
مخبپیامدهای.شودقلمدادحاضرعصردرملیچالش هایبزرگترینازیکیتاب آوریاستشدهموجبامراین.می شود

ایناز.دبوخارجیشوک هایبامواجههدرملیاقتصادپایینتاب آورینشان دهندهایراناقتصادبراخیربین المللیتحریم های
اقتصادیدیکلصنایعبه ویژهوکشورمختلفارکاندر«بین المللیومنطقه ایرقابت پذیریوملیتاب آوریارتقای»لزوممنظر
.می شوداحساسشدتبهکشور

نقاطدررانهفناوقابلیت هایتوسعهطریقازکهاستآنپیدربین المللیومنطقه ایرقابت پذیریوملیتاب آوریارتقای»طرح•
بهاتکااببهره وروپایدارصورتبهجامعهاساسیواستراتژیکنیازهایرفعکشور،صنعتیخوشه هایارزشزنجیرهکلیدی

ان، جهنقاطسایرومنطقهکشورهایبهدانش بنیانخدماتوکاالصادراتتوسعهوملیبرندهایودانش بنیانشرکت های
.نمایدتقویتملیعرصهدررارقابت پذیریوتاب آوری

وهاشچالشناساییارزش،زنجیرهتحلیلوخوشهشناختهدف،بازارهایوداخلبازاردرصنعتیخوشهعارضه یابیوتحلیل•
تحلیلویشناسایمربوطه،حوزهدرکشوراستارتاپیودانش بنیانتوانمندی هایبررسیبخش،ساختارتحلیلکلیدی،نقاط

شرکت هایبه هم رسانیمنظوربهراهکارهاوبرنامه هااتخاذنهایت، دروبخشکلیدینقاطدرداخلتوانتوسعهچالش های
واچالش هحلبرایخوشهبزرگشرکت هایحولنوآوریزیست بومتوسعهخوشه،بزرگشرکت هایبهموجوددانش بنیان
.گرفتخواهدقرارمدنظرمذکورطرحتدویندرکهاستاقداماتینوآوریمشوقتنظیم گری

دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان
معاونت سیاست گذاری و توسعه
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
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اهداف، روش شناسی و کلیات برنامه-1

7

6
گزارش تجربیات
و استارتاپی داخلی
جهانی

نقاط تمرکز برنامه

1

2

۳

4

5
خوشه های صنعتیاهداف برنامه

کلیدی
ساختار تدوین برنامه

روش شناسی  مراحل اجرایی
برنامه های 
یمقاومتاقتصاد 
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نقاط توسعه قابلیت های فناورانه در
کلیدددزی ینهیدددش  اری   و ددده   

صنعتی

توسعه 
توانمندی های 
فناورانه

افزایش 
رقابت پذیری 
منطقه ای و 
بین المللی

ارتقای 
تاب آوری ملی

   توسددعه صددادراال کددام و  ددز اال
ه و دانش بنیان به کشدورهای  نققد  

سایش نقاط جهان

ه بده  رفع نیایهای استشاتژیک و اساسی جا ع
ت های صورال پایزار و بهش  ور با اتکا به  شک

دانش بنیان و بشنزهای  لی

اهداف برنامه



11 تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی

     بو ی سدایی ققعداالف فنداوری هدا و
فشآینزهای کلیدزی بدا هدزف رفدع    

نیایهای اساسی دا ل کشور

 نا ت و بو ی سایی
بهش  بشداری

توسعه 
قابلیت ها

همکاری 
بین المللی و  
توسعه صادراال

نا ت ظشفیت دا لی 
راطلس توانمنزی های فناورانه کشو
 رویزادهایReverse Pitch

استفاد  ای توانمنزی های  وجود
 رویزادهایMatch Making
   قشاردادهدددای سدددا ت و تددد  ین در

حوی  های کم ریسک
  اتحادهددای اسددتشاتژیک و رو  هددای

سها ی در حوی  های پشریسک
ظشفیت سایی

Corporate Startup Engagement 

(CSE)

  توسددعه قابلیددت هددای فناوراندده بددا هددزف توسددعه  ددز اال و
 حصومال در بایارهای  نققه ای و بین المللی

   استفاد  ای رو  هدای سدها ی
در همکددداری هدددای فناورانددده 

SAف J.Vبین المللی همچون؛ 
و نقوذ بده بایارهدای  نققده و   

جهانی

تاب آوری
رقابت پذیری 
منطقه ای و 
بین المللی



مراحل اجرایی طرح12

تحلیل و عارضه یابی  و ه در بدایار دا دل و هدزف ای    
 نظش تاب آوری  لی و رقابت پذیشی بین المللی

تحلیل ینهیش  اری   و ه

 شاحل اجشایی 
طشح

 ناسایی و نهایی کشدن  وضوعاال اساسی بش بنای 
 نقق اریبشی و  یزان استشاتژیک بودن هش بخش

ل اقتصداد   ناسایی و تحلیل ظشفیت های بالقو  و بالفع
دانش بنیان در هش  و ه

ارائه بشنا ه اجشایی هش بخش 

شی رگومتوری و تنظیم گ
 شوق نوآوری

(جهش تولیز)توسعه  قیاس
د   شکت های دانش بنیان  وجو
ای طشیق به هم رسانی به 

 شکت های بزرگ 

توسعه ییست بوم نوآوری
حول  شکت های بزرگ 
 و ه بشای حل چالش ها

+ +
تولیز دا ل بار اول و رفع 
وابستگی در نقاط کلیزی

+



13 خوشه های صنعتی کلیدی

آب و  حیط ییست

پسمانزآب

حمل و نقل سال ت

سال ت هو منز

یتههیزاال و  لزو اال پز ک

داروهای پیششفته

صنایع غذایی  ادر

 حصومال لبنی یالالپشوتئین دا ی اکارونینان

سم و کودبذر و نهالروغن

سایش حوی  ها

 عزنیفومد و صنایع 

کا ی و سشا یک نسوجاال و پو اکچوب

پتشو یمی سکن عزن

حمل ونقل ریلی

 وتورسیکلت 
بشقی

اتوبوس بشقی

حمل و نقل 
هو منز

صنایع لوایم  انگی

گش ایشی/سش ایشیصوتی و تصویشی

فشیزر/یخچال /  ا ین لباسشویی
ظشفشویی

 شغ و تخم  شغ

 واد پیششفتهققعاال الکتشونیک

بسته بنزی



روش شناسی تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی بخشی14

بشنا ه ها و راهکارها

رگومتوری و تنظیم گشی
 شوق نوآوری

توسعه ییست بوم نوآوری 
حول  شکت های بزرگ 
 و ه بشای حل چالش ها

 های  شکت( جهش تولیز) قیاس توسعه 
ی به هم رسان وجود ای طشیق دانش بنیان 

بزرگ به  شکت های 

اطلس توانمنزی های بخش

ظشفیت های بالقو  ظشفیت های  وجود

 ناسایی چالش ها و نقاط کلیزی

استشاتژیک و گلوگاهی بودن اری  افزود   نقق اریبشی

 نا ت  و ه و تحلیل ینهیش  اری 

تحلیل سا تار بخش

قوانینف  قشراال و تنظیم گشی تحلیل باییگشان و نقش آن ها

ع تولیز دا ل بار اول و رف
یزیوابستگی در نقاط کل
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مطالعات اولیه1

2

۳

4

5

همدداهنگی بددا سددتادهای توسددعه فندداوری هددای    
راهبردی مرتبط

همفکددری و تعامددل بددا شددرکت هددای دانددش بنیددان،   
شرکت ها و برندهای بزرگ، انجمدن هدای صدنعتی و   

تشکل های تخصصی

هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط

ل از بررسی و تصدویب در کدارگروه تخصصدی متشدک    
نماینددددگان معاوندددت، سدددتادهای توسدددعه فنددداوری، 

دستگاه های اجرایی و تشکل های تخصصی

ساختار تدوین برنامه

ابددالب بدده معاونددت هدداو سددتادها، تددأمین و تخصددی 6
اعتبار و اجرای برنامه ها
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دانش بنیان ز االو حصومال

دانش بنیانتولیزنهاد  هایواولیه واد

ارتقای تاب آوری  لی  
و رقابت پذیشی 

بین المللی

نقاط تمرکز برنامه
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کشاورییپسمانز سال ت دیهیتالآب و  شکسالی  عزنسیمان و بتنانشژی

استفاده از سلسله گزارش های تجربیات جهانی در برنامه تاب آوری و رقابت پذیری

        من در سلسله گزارش های بررسی تجربیات جهدانی شدرکت هدای اسدتارتاپی، تدالش شدده اسدت ضد
 هدای  بررسی الگوهای نوین کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسده آن بدا رفتارهدای شدرکت    

ی را عدالوه بدر   نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی تمرکز شود که می توانند بیشترین تداثیرات اجتمداع  
ت مهم تدرین  در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخ. دستاورد اقتصادی داشته باشند

دی بدرای  روندهای حاکم بر تحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدی
هدانی  در ایدن طدرح از تجربیدات ج   .شدوند شرکت های نوپا و دانش بنیان ایراندی شناسدایی و معرفدی    

.استارت اپی جهت شناسایی و تحلیل روند های  اینده در هر خوشه استفاده شده است
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آب و  شکسالیدا پشوری/ کشاوریی عزنسال ت دیهیتالپسمانز

استفاده از سلسله گزارش های اطلس توانمندی در برنامه تاب آوری و رقابت پذیری

با هدف ارائه توانمندی ها و ظرفیت های موجود در کشور در حوزه های اولویت دار و چالش های راهبردی 
ه بدا مقایسد  . کشور،  اقدام به تهیده گزارشدات  اطلدس توانمنددی داخلدی شدرکت هدای فنداورکرده اسدت         

گزارش هدای اطلدس توانمنددی شدرکت هدای فنداور داخلدی  بدا گدزارش هدای بررسدی تجربیدات جهدانی              
اکوسیسدتم  شرکت های استارتاپی می توان به هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که بده 
.وارد می شوند کمک نمود تا آن ها به سمت موضوعات مغفول و کمتر مورد توجه حرکت نمایند
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خالصه اجرایی-2

1

2

۳
هدف از 
اجرای برنامه 
در خوشه

اصلی چالش های 
خوشه

وضعیت موجود 
خوشه

5

4
مقایسه روندهای  
جهانی و وضعیت  
ایران

اهداف، رویکردها و 
برنامه های خوشه
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تنوع در مدل های کسب وکار
ه حمایت ای  شکتها و کار انهاال ارائد 

ارای سدالم د دهنز  نان با کیفیت و نان 
بشنددز و ایهدداد رقابددت بددشای سددش ایه   

گذاری در این حوی 

توانمندسازی
اندهف  ارتقای توانمنزی فناور

رقابددت پددذیشی و صددادراال  
 شکت های دا لی

توسعه بازار
توسعه بایار  حصومال و

بنیان حوی  ز اال دانش 
نان

تأمین نیازهای اساسی
ر کشددوتدا ین و رفددع نیایهددای اساسددی  

کاهش وارداال و افزایش صادراال

ن ارتقا کیفیت نا
همشا  با افزایش  

بهش  وری

خوشه نانهدف اجرای برنامه تاب آوری و رقابت پذیری 



21 یک نگاهدر وضعیت موجود خوشه نان 

۹000
انمیلیارد توم

 یددزان یاراندده تخصددی  
داد   ز  به بخش آرد و

1399نان در بودجه 

2۳
لکارخانه تعطی

500ف سش ایه گذاری 80در دهه 
 یلیدددون دمری در توسدددعه ندددان 

کا ل صنعتی در کشور با  کست
. روبشو  ز

400
هزار نفر

هدزار نفدش   400ا تغال 
در ایددددن ایددددن بخددددش 
اقتصدددادی کددده عمدددزتا  
نیشوی آ دوی  نزیدز  و   
غیدددش تحصدددیلکشد  بدددا  

زحقوق حزاقلی  ی با ن

120
کیلوگرم

نددان در ایددشان   سددشانه  صددشف  
ز کیلوگشن  دی با د  120سامنه 

کددده ای بدددامتشین سدددشانه هدددای 
. صشف در دنیا ست

4
یبرند موفق خصوص

 دددشکت 4در حدددوی  ندددانف 
ی  صوصی با توسعه  زل ها

کسددو و کددار جزیددز یشددشان 
نزتخول در صنعت نان  یبا 

ش دولتی ترین بخ
اقتصاد

یارانه سو تف یارانه آردف و اندوا  
 عافیددددت هددددا در ایددددن بخددددش 

استشاتژیک داد   ی  ود

م هزینه نان ناسال
برای سالمت

بددیش ای نیمددی ای ایشانیددان  
ه  شکالال گوار ی دارنز ک

ای اصدددلی تدددشین دمیدددل ان 
. صشف نان ناسالم است

صادرات

صادراال  ا ین آمال
پخت نان

100،000
نانوایی

ی درصز نانوایی ها ندان سدنت  93
و بقیددددددده ندددددددان فدددددددانتزی 

بشاسدددداس نظددددشاال  .هسددددتنز
ندانوایی  50000کار ناسدان بدا   

نیز کشور ادار   واهز  ز

20
انشرکت دانش بنی

عال تعزاد  شکت دانش بنیان ف
در صنعت نان وجود دارد

20
درصد

بدش اسداس    یزان دور ریز ندان  
یی بعضی تخمین ها که رقم بدام 

.به  مار  ی رود
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وجود افزودنی های غیش های 
و کمبود ریز غذی ها در نان

2 عزم اجشای استانزاردهای  
پخت و بکارگیشی  

غیش استانزارد ا ین آمال 

۳ دی  غیشاقتصاکوچک بودن و 
بودن نانوایی ها

4 هزینه بامی نان بشای دولت

5 ایارهای  کم توجهی  به پتانسیل ب
صادراتی در حوی  نان

ت پایین بودن کیفی6
ط آرد و  شکالال  شتب

در ینهیش  اری  نان

1

فقزان ییشسا ت های 
در و تست  آی ایشگاهی 

نانو حوی  آرد 

7
ضعف دانش 
و تولیزکننزگان 

ن کننزگان نا صشف 
و  شکالال فشهنگی

8
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تولیز نان کافی

ی دستشسی و فشاگیش
ی انی و  کانی بشای 

همه افشاد

ت و تولیز نان با کیفی
سالم 

توسعه بایار و 
صادراال

د توسعه ا تغال افشا
 اهش و تحصیل کشد 

کاهش هزینه ها و 
افزایش بهش  وری

اهزاف

اقزا اال در 
سقح  لی

سا ت بار  
اول

توسعه 
 قیاس

توسعه 
ییست بوم

اصالح رو  پخت و کاهش  صشف  
انشژی

وی   اصالح قوانین و  قشراال  شتبط با ح
نان

آ وی  و فشهنگ سایی

توسعه نان های جزیز

هی طشاحی و تولیز تههیزاال آی ایشگا
و  ا ین آمال صنایع نان

مل ها تولیز و توسعه سبز آنزیم ها و  ک
در حوی  نان

توسعه ارتباط  شکت های بزرگ و  
 شکت های دانش بنیان در حوی  نان

توسعه صادراال  حصومال و  ز اال 
دانش بنیان حوی  نان

توسعه بایار تههیزاال و  واد اولیه 
 شکت های دانش بنیان

ارتقای کیفیت نان های سنتی

انایهاد  شکز تخصصی نوآوری حوی  ن

بشنا ه ها و اقزا اال

فشادستگاهی
ی
ت بوم نوآور

ی ییس
ت و نهادها

 عاون

رویکشدها

ای توسعه بو ی فناوری هد 
کلیزی راهبشدی

 حوریددت  ددشکت هددای   
عه پیشگام با هدزف توسد  

بشنزهای  قشح

تنو  بخشی به  دزل هدای  
کسو وکار

ن جلو  شارکت ذی نفعدا 
و ایهدداد ائددتالف بدده نفددع 

نوآوری و تحول

اهداف، رویکردها و برنامه های خوشه نان
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نهاد  تولیز توییع
 ا ین آمال

آرد گنزم و سایش آردها

آنزیم هاف  کملف بهبود دهنز  ها

نیشوی کار آ وی  دیز 

نان سنتی نان سنتی  که در نانوایی تولیز و به صورال تای  به فشو   ی رسز

امنان بسته بنزی  ز  با  انزگاری ب

نان بسته بنزی  ز  نیم پخته

نان تای 

نان  یشینی
نان صنعتی

سوپش ارکت

سوپش ارکت های بزرگ و ینهیش  ای

فشو گا  های ینهیش  ای نانوایی

فست فودها/رستوران ها

نان صنعتی

 ا ین آمال  کانیز   ی با نزو رو  پخت غیش  ستقیم  
است

و  در  میش به صورال  نهمز به نانوایی ارائه  ی  ود و تن
غالال بشای پخت نان وجود دارد

ش  نان گستاستفاد  ای آنزیمف  کملف بهبود دهنز  ها در 
یافته  به نحوی که نان غذایی سالم و  غذی  ز  است

ه فعالین صنعت نان  آ وی  دیز  هستنز و نانوایی ب
صورال یک هنش صنعت دیز   ی  ود 

د نان سش. نان بسته بنزی  ز  نیم پخته در دنیا فشاگیش  ز  است
 شیزاری  ی  ود و گشم  صشف  ود

ین نمی  نانوایی چنز  حصولی بود  و حا یه سود تمام  حصومال پای
با نز

افه نانوایی کسو و کاری سودآور  یبا زف بشنزهای حوی  نان و ک
گهزاری  نان توسعه یافتهانزو استانزاردهای بهزا تی در تولیز و ن

.نان رعایت  ی  ود

نانوایی های تمام  کانیز  و صنعتی گستش  یافته
.در کنار آن کافه نان ها توسعه یافته انز

 حیط نانوایی ها کا ال بهزا تی و ییبا  ی با ز

نز  دور ریز نان کاهش یافته و این کام به عنوان یک غذای اری م
در سبز تغذیه دیز   ی  ود

ع و استارتاپها و فناوری های دیهیتال در  بکه تویی
لهستیک صنعت نان فعال هستنز

وییه سوپش ارکت های بزرگ و ینهیش  ای  ای اصلی تشین ت
کننزگان نان هستنز

زایش نان نیم پخته و  میش  نهمز باعث توسعه بایار و اف
طول عمش  صشف نان  ز  است

در  قوط تولیز نان  کانیز  کوچک  ز  به نحوی که
ی کافه نان ها نان به صورال گشم و بهزا تی در فضای

استانزارد ارائه  یشود

تعزادی  شکت  ا ین سای دانش بنیان و فناور در این 
حوی  در ایشان  کل گشفته و عمز   ا ین امال تولیز 
.دا ل  ی با نزف ا ا بشنزهای این حوی  بزرگ نشز  انز

ا ا . ت  میش  نهمز توسط  شکت نان سحش تولیز  ز  اس
ا زهنوی بایار بسیار کمی در ا تیار این نو  پخت  ی ب

کل   شکتهای دانش بنیان در حوی  آنزیم ها و  کمل ها  
سعه گشفته انز ا ا هم سبز  حصول و هم بایار آن بایز تو

یابز

عمز  نانوایی ها کوچک و غیش اقتصادی هستنزف نانوایی 
تک  حصولی بود  و حا یه سود  حصومال پایین  ی 

با نز

بشنزهای حوی  نان  کل نگشفته انزف 

ا عمز  ا تغال این صنعت  نیشوی غیش  تخص  و و ب
دانش کم  ی با نز

ز بعضی استارتاپهای حوی  توییع در این حوی  فعالن

ال عمز  توییع و تولیز در نانوایی های سنتی به صور
همز ان وجود دارد

فته  کافه نان ها و نیز نانوایی های  زرن و بشنز  کل گش
انز ا ا سهم کمی ای بایار دارنز

م  رو  پخت نانوایی ها غیش استانزارد  ی با ز که ه
ای نان  صشف بامی انشژی دا ته و هم با تغییش پیونزه
باعث  ی  ود نان غیش سالم تولیز  ود

دور ریز نان  بام  ی با ز

ر  قوط تولیز نان  کانیز  کوچک  ز  به نحوی که د
ی کافه نان ها نان به صورال گشم و بهزا تی در فضای

استانزارد ارائه  یشود

ان
یش

ت ا
عی
وض

نی
ها
 ج
ی
ها
نز
رو

ینهیش  
نان

مقایسه روندهای جهانی و وضعیت ایران در زنجیره ارزش نان
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شناخت خوشه و تحلیل زنجیره ارزش-3

7

6
واردات و صادرات 
در خوشه

بازار داخل

1

2

۳

4

5
بازار منطقهروندهای بازار جهانیانواع و دسته بندی ها

روندهای فناوریزنجیره ارزش
و نوآوری
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بش اساس
حهم

تخت

نیمه  
حهیم  

حهیم

نو  پخت

سنتی

صنعتی
فانتزی و 
ینیمه صنعت

تقسیم بندی انواع نان



27 (ادامه)نان تقسیم بندی انواع 

(پیتا)نان عشبی 

انواع نان های تخت
(ز ونصورال سنتی تولیز  ی تخت به عمز  نان های )

بلزی

دومیه
 واد حهم دهنز ف )

تک میه( میشتش  یا  خمش
ورنیا ز  یا ورآ ز  با  واد  یمیایی

آریا

چاپانی

 انزو

 اراتا

تورتیال

ورآ ز  با  میشتش  یا  خمش
 میش  ل

کشپ

دوسای

اینهشا

کیسشا

پن کیک

روگاج

بشبشی

سیباتا

 افین انگلیسی

فوساسیا

لوا 

 الوگ

تنور

ینزیبار

یوفکا

 میش
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فشانسه و سشاسش جهان

(Baguette)باگت 

سوییس

ایتالیا

(Pandora)پانزورا 

(Pan Ticinese)پن تیسینس 

سشتاسش جهان

(Buns)بانز 

ایشلنز

سشتاسش جهان

Viena)نان وینی  bread)

آلمان

(Dinkelbrot)دینکلبشوال 

(Barmbrack)بار بشاک 

فشانسه

(Boule)بول 

فشانسه

اروپا و آ شیکا

(Roll)رول 

سشتاسش جهان

(Bagel)باگل

(Brioch)بشیوچی 

ایتالیا

(Pan focaccia)پن فوکاچیا 

انگلستان

(Cottage Loaf)کوتیج 

سشتاسش جهان

(English bread)نان انگلیسی 

انواع نان های حجیم
(دارنزبه صورال صنعتی قابلیت تولیز نان های حهیم)
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ه تقابق نان هش  نققه  با گنزم  وجود ب
صورال سنتی

ارقام گنزم در اور یانه  تناسو با 
م نان های تخت با گلوتن و پشوتئین ک

 ی با ز

در حالیکه در اروپا  گنزم ها گلوتن و 
علت پشوتئین بامتشی دا ته و به همین
نان حهیم استفاد   ی  ود

قاط نان پیتای عشبی در در بسیاری ای ن
جهان  صشف  ی  ود و به صورال 

صنعتی تولیز  ی  ود 

MENAانواع نان در منطقه 

افغانستانچاپاتی عمانبحشین ا اراال

عشبستانا اراالعمانکویتعشاقبحشینتنور

سوریه صشا اراالعشاقبحشینسا ون

عشبی

اروپایی

فشانسوی

لیبیا اراالعمانکویتعشاقبحشین

یمنتشکیهتونس شاکشلیبی صشالهزایش

افغانستان

الهزایش

بحشین

 صش

عشاق

کویت

لیبی

عشبستان

عمان

 شاکش

ا اراالیمن

لبنانسوریه

اروپایی فشانسویساجلوا سنگکتافتونبشبشی
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آرد

آرد تیش 
75درجه استخشاج حزاقل 

درصز

تهآرد سبوس گشف
یبشا87استخشاجدرصز
تافتونولوا هاینان

آرد کا ل
97تا 95درجه استخشاج 

درصز بشای نان سنگک

آرد رو ن
75درجه استخشاج حزاکثش 

درصز

آرد ستار 
بشای78استخشاجدرجه 

باگتانوا وبشبشینان

(نول)آرد قنادی 
بشای72استخشاجدرجه 

صنعتی صارف

آردتقسیم بندی انواع 

  یکدددددی از مهمتدددددرین روش
د نان براساس درصد طبقه بندی 

. استاستخراج آرد از گندم 
 درصد استخراج، عبارت اسدت

از مقدددار وزنددی آرد بدده دسددت 
قسددمت گندددم  100آمددده از 

کده  تمیز شده و بدون ناخالصی
از آن بدده عنددوان عامددل تعیددین 
میددددزان بددددازدهی گندددددم در 
آسددددیاب، کددددارایی سیسددددتم 

ی گندم آسیاب، کیفیت آسیابان
ید و مناسب بودن آرد برای تول
ه فرآورده های مختلف اسدتفاد 

.می شود
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نهادها و فعالیت های پشتیبان
...و قوانین و  قشراال دولتیف نهادهای  الیف ییشسا ت های غذایی 

تهارال و وارداال

دا لی

بین الملل

کشت فشاسشی ینی

زنجیره ارزش گندم و نان

نهاد  ها تولیز گنزم فشآوری تولیز و فشو  نان

تحقیق و توسعه

ی ین

آب

دانه ها

کود و سم

 ا ین آمال

نیشوی کار

 زار  بزرگ

 زار  کوچک

گنزم نشمف سختف دوروم

سیلو

حمل و نقل

پاک کشدن غالال

 شک کشدن

 شد کشدن

نگهزاری

آردسایی

بسته بنزی

آسیاب

تولیز 
 میش ایه

 وراک دام

نانوایی های سنتی

سوپش ارکت ها

کار انه های نان صنعتی

تولیز نیمه صنعتی نان

دام پشوری ها

تهارال
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نهاد  ها تولیز توییع

 ا ین آمال

آرد گنزم و سایش آردها

 کملف آنزیم و بهبود دهنز  ها

نیشوی کار آ وی  دیز 

نان 
سنتی  ی رسزبه صورال تای  به فشو  تولیز و نان سنتی  که در نانوایی 

نان بسته بنزی  ز  با 
 انزگاری بام

نان بسته بنزی  ز  
نیم پخته

نان تای 

نان  یشینی

نان 
صنعتی

سوپش ارکت

سوپش ارکت های بزرگ و 
ینهیش  ای

فشو گا  های ینهیش  ای 
نانوایی

فست فودها/رستوران ها

زنجیره ارزش نان



33 گندم و نانفناورانه در زنجیره ارزش تجهیزات و موضوعات 

نهاد  ها تولیز گنزم فشآوری تولیز و فشو  نان

ال  بذر غالارقام با کیفیت 
ف جو دوسشف اننزگنزمف جو

هچاودار و جو بزون پو ین

و بهش  ورنهاد  های سالم 
...   اننز سمف کود و 

و آبیاری  کشاوریی 
هو منز

 ا ین آمال  
و بشدا تکا تف دا ت 

نان  قوط  کانیزاسیون تولیز
 ا ین آمالو 

 رهای بین کشدو گندم در بهره وری کشور در تولید
. متوسط قرار دارد

 درصد مدزارع کشدور تحدت کشدت دیدم      70حدود
.ارائه می دهنددرصد محصول ۳0قرار دارند که 

 الت مشدک اصلی تدرین  وری پایین گندم دیم از بهره
.این بخش می باشد

 کانیزاسیون ا ین آمال و  
سیلوفشآوری تههیزاال آردسایی و 

نز  فناور  تخص  در فشای شکت های 
نگهزاری و هو منزسایی

دو حمل آربسته بنزی صنایع 

آی ایشگاهیتههیزاال 

 ا ین آمال صنایع جانبی و
تبزیلی

بشای پنیش آب پودر  یشف 
با  انزگاری بامنان های 

 کمل صنعت نان  اننز   واد 
شیکف اسیزهای آلی اسکوربیکف سیت

استیک

ف بهبود دهنز   هاف تقویت آردف  خمش
تزیین  انوا   میش تش ف رو الف 

ف پو ش اسانسف رنگکننز  ها

 ورد سایشچشبی های و روغن 
نیای در پخت

غنی سایی و استفاد  ای  کمل های
نی تغذیه ایف نان های رژیمیف جایگزی

جو   یشین

تههیزاال آی ایشگاهی



میانگین مصرف و نسبت تولید نان در کشورهای مختلف34

10
29

39
41

48
64

72
75

85
92
97
100

140
118

68
42

ژاپن

بشییل

آ شیکا

 کزیک

سوییس

هلنز

دانمارک

سوئز

آلمان

 هارستان

هنز

تشکیه

ایشان

 اور یانه

اروپا

 اور دور

ایدددران بدددا میدددانگین 
140مصددرف سددرانه 
از ،ندددددددانکیلدددددددو 

پرمصدددددرف تدددددرین 
کشدددورهای دنیدددا در 

این زمینه است

کشورها و  ناطق  نتخو یانگین  صشف سشانه نان در 

77

49

90

75

15

65

20

66

80

50

44

90

97

23

51

10

25

85

35

80

34

20

50

56

10

3

فشانسه

دانمارک

اتشیش

بلژیک

ایشلنز

آلمان

انگلستان

اسپانیا

پشتغال

نشوژ

هلنز

ایتالیا

ایشان

صنعتی
سنتی

 قایسه تولیز نان سنتی و صنعتی در ایشان و کشورهای اروپایی  نتخو 
(

ارقام به درصز
)

1391اسفنزیاری و همکاران؛ طشاحی نظام  زیشیت و نوسایی صنعت تولیز نان به رو  سنتی؛ انتشاراال آثار نفیس؛  شکز پژوهش های غالال؛ چنگیز :  نبع
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درصز به 6سالیانه2000قیمت جهانی  غالال ای سال 
صورال  توسط افزایش یافته است

 ا   قیمت غالال فائو

2000 2014

جهانی گندم و جایگاه ایران در تولید و مصرفروند افزایشی قیمت

(2012فائو )تولیزکننزگان اصلی گنزم در جهان 

ارقام به  یلیون تن

136

121

95

62

38

30

27

23

20

16

14

13

10

9

8

اروپا

چین

هنز

آ شیکا

روسیه

استشالیا

کانادا

پاکستان

تشکیه

اوکشاین

ایشان

انگلیس

قزاقستان

 صش

آرژانتین

(2012فائوف ) صشف کننزگان  نتخو گنزم در جهان 

ارقام به  یلیون تن

125

120

84

38

34

24

19

18

16

12

11

10

9

8

8

چین

اروپا

هنز

آ شیکا

روسیه

پاکستان

 صش

تشکیه

ایشان

اوکشاین

بشییل

کانادا

الهزایش

 شاکش

ایبکستان



بازیگردانان اصلی اقتصاد گندم و  نان:تحلیل زنجیره ارزش جهانی36

نهاده ها

تجارت 

کارخانه و
فرآوری

توزیع 
کنندگان

MonsantoSyngenta

ADM (US)

Ciba-Geigy

Bunge (US)Cargill (US)Louis Dreyfus (FR)

UnileverNestleKraft

WalmartCarrefourTesco

 نندمی کبزرگ نقش کلیدی ایفا شرکت های در زنجیره ارزش جهانی این حوزه .
در کشور ما در حوزه نهاده ها شرکتهای بزرگ شکل نگرفته اند.

GRUPO BIMBO

GRUPO BIMBO



37 چند ملیتی منتخب در حوزه نانشرکت های 

گروه بیمبو
بزرگتشین تولیز کننز  نان در جهان

GRUPO:اسپانیاییبه)گشوپو بیمبو  BIMBO )
صددنایع غددذایی  کزیکددی اسددت کدده    ددشکت

بزرگتددددشین توییددددع و تولیزکننددددز  نددددان   
. ی با ز کزیکدر

 یلیدارد دمر  13درآ ز این  شکت در حدزود  
هدزار کار ندز   130در سال  ی با دز و حدزود   

دارد
این  شکت یکدی ای پیشدشوهای جهدانی پخدت    

یا با  ارک های تهاری در آ شیکاف آسنانانوا 
8000ایددن  ددشکت بددیش ای  . اسددتاروپدداو

بشنز تولیز150 حصول  ختلف تحت بیش ای 
. ی کنز

شرکت فالورز فودز

در یددک  ددشکت بددزرگ تولیددز نددان  سددتقش    
ایددن . در ایدامال  تحدز  آ شیکاسدت   جورجیدا   

1919ندانوایی  دود را در سدال     شکت اولین 
یکددی ای ایددن  ددشکت  ا ددشوی ف . کددشدافتتدداح 

انوایی بزرگتشین تولیز کننزگان  واد غدذایی ند  
یدن  ا. بسته بنزی  ز  در ایامال  تحدز  اسدت  

ه کار انه تولیز نان دارد ک40 شکت بیش ای 
طیددف گسددتشد  ای ای  ددواد غددذایی نددانوایی را  

ی بشای  شتشیان  شد  فشو ی و  ز اال غذای
.در ایامال  تحز  تولیز  ی کنز
نفدش  ددی  9200تعدزاد کارکندان ایددن  دشکت    

با ز
 Tastyبعضی  شکت های تابعه این  هموعده  

Baking Company وDave's Killer 

Breadی با ز 
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ایران

سهم تولیدروش تولید

%۹5/8نانواییهای سنتی

%4/1کارگاهی

%0/1نان صنعتی

مالزی

سهم تولیدروش تولید

نانواییهای سنتی
در مجموع
24% نانوایی های بوتیک

%76نان صنعتی

: ی گیشد به سه  کل  ختلف صورال مالزیدرنان 
نامبانانتولیزبزرگکار انهدودر الزیهای انواد رویانه صشفینان%80بهنزدیکحاضشحالدر:صنعتیصورتبهنانتولید(الف

نان.داردبایاردرزنیرابامتشینفوذضشیوودا تهبیشتشیقز تگاردنیاکار انهدوفاین یانای. ود یتولیزاستانسونوگاردنیاهای
.استدستشسیلقاب شیز شاکزوها ارکتسوپشدربنزیبستهبصورالهاآنتولیزیوبود  کانیز بصورالکا الهاکار انهاینتولیزی

بهموم عکارگاههااین. یشودتولیزنانپختکوچککارگاههایدر الزی شدم صشفینانایبخشی:سنتیصورتبهنانتولید(ب
اکز شو هشهادرعمو اتوییع بکهنزا تندلیلبهکارگاههااین.دارنز حصولیتکفشو سا تارو ز ادار  انوادگیصورال
.انز ز واقع(جمعیتیلحاظبه) لوغ

درنانصنعتفشو وبایاریابیدرنوآوریاینمونهجزیزتشین(بوتیک)نانویژ هایفشو گا :(بوتیک)نانکافهصورتبهنانتولید(ج
وسعهتحالدرآنانای شیزجذابیتوسادگیدلیلبهوهستنزدستشسدربزرگ شیز شاکزوهابایاردرهافشو گا این.است الزی
تولیز شاحلتما یتوانز ی شتشیکهکننز یتولیزبصورتیرا شتشیاننیای وردنانجذابو زرن کانیدربوتیکهاینانوایی.هستنز

.نمایز شاهز  ودرا

تجربه مالزی
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وبزرگ شکتهایآ شیکابایاردرصنعتر زونوآوری حشک
درصز35ا شیکابایاردربزرگنانوایی4.هستنز قشحبشنزهای

استفالوریوبیمبواصلیباییگشدارنزدوا تیاردررابایار

بهتشبیش شدما تغالافزایشوا شیکادراقتصادیرکودرفعبا
.آورنز یرویآ اد هاینانواسنکایاستفاد و شیزسمت

نانجایگزینکامهای صشفسمتبه شدم شیز؛قزرالافزایشبا
. ی رونزلبنیاالو ز فشاوریغالال یو  اننز

:آ شیکادرنانصنعتکلیزیآ ارهایبعضی

600داردوجودا شیکانانصنعتدر غلهزار

102ستآ شیکادرنانسامنه الیگشد دمر یلیارد

درتهارینان عبه2800وسنتینانوایی6000حاضشفحالدر
. ی با نزفعال تحز ایامالسشاسش

تجربه آمریکا

6087 6183 6279 6336 6565 6732 7030 7230 8132 7903 7835 7914 8101 8290

19.02 19.28 19.54 19.67 20.33 20.8 21.67 22.24
25.07 24.4 24.21 24.48 25.07 25.67

0

2000

4000

6000

8000

10000

2012 201۳ 2014 2015 2016 2017 2018 201۹ 2020 2021 2022 202۳ 2024 2025

0

10

20

30
(2012–2025)تولیز و پیش بینی رونزهای آتی بایار نان در ایامال  تحز  

( یلیون کیلوگشم)حهم  ( یلیارد دمر)اری   الی 

101.63

102.34

114.26

150.92

166.32

190.26

623.77

1,758.68

2,058.64

2,372.83

Pan-O-Gold Baking Co.

H&S Bakery

Aryzta LLC

United States Bakery

Aunt Millie's Bakeries, Inc.

Lewis Bakeries, Inc.

Campbell Soup Co.

Private label

Flowers Foods Bakeries LLC

Grupo Bimbo

(ارقام به  یلیون دمر)بشتشین تولیزکننزگان نان تای  در بایار آ شیکا 



روندهای جهانی صنعت نان40

ذائقه مشتری

    ف کیفیدت و توجه همز دان بده قیمدت
و سنت  لذال نوآوری و سال ت 

نددان بدده صددورال حشفدده ای    پخددت
(artisan Bakery)

نان ارگانیک و  واد طبیعی

دا تن بشچسو و اطالعاال کا ل

قو یوجسورانهوجزیزهایطعم

 گلوتنبزوننان

کالشی و قنزکاهش

 راحتی  صشف

ر ز صنعت و انزای  بنگا  ها

  ر ای  اصلی تشین رونزهای ایدن صدنعت د
سقح جهانی ر دز سدشیع  دشکت هدای     

.  بزرگ حوی  نان  ی با ز
   ادغددام و اکتسدداب در سددقح بشنددزهای

صددنعت نددان یکددی ای اسددتشاتژی هددای    
.توسعه  شکت های صنعت نان است

ی گددشو  بیمبددو چنددزین  ددشکت دیگددش ا
 WESTONوSARA LEEجملدده 

BREAD UNIT را  شیز  است.
این صنعت یک صنعت بالغ است .
     ای نظددش سددا تار صددنعتیف بددایار بددین

ی و نانوایی های بشنز و نانوایی هدای سدنت  
ش کوچک  تقسیم  ز  است؛ ا ا در بخ

بشنزهای تهاری و  دشکت هدای بدزرگ    
.بایار سودآور و در حال ر ز  ی با ز



41 ساختار صنعت نان 

عوامل اصلی رقابت
صنعت نان   در

موانع ورود 
صنعت نانبه

 نانکیفیت

 قیمت تمام  ز

تمایز کام

اری  غذایی نان

بایاریابی و  نا ته  زن بشنز

چش ه عمش صنعت در  شحله بلوغ قشار دارد.
    ن تمشکز در صنعت کدم اسدت و تعدزاد بداییگشا

.بسیار ییاد است
 کدم  نیای به سش ایه گذاری بشای ورود به صدنعت

.است
حمایت دولتی ای صنعت بسیار ییاد است.
    ن قانون گذاری و تنظدیم گدشی در صدنعت پدایی

.است



عوامل کلیدی موفقیت در صنعت نان42

دستشسی به 
فناوری و  نیشوی
کار آ وی  دیز 

ین  توانایی در پای
متنگه دا تن قی

تنو   حصول
ایهاد بشنز  

تهاری

ار نزدیکی به بای
 صشف

دستشسی به نهاد  های
کلیزی  تولیز و  
یفیتت  ین کننزگان باک



43 آمار واردات و صادرات ماشین آالت حوزه نان

4.9 5.5 4.3 9.6 10.9 6.6 9.1 8.7

66.7

38.9

90.0

32.5
11.0 13.3 19.0 19.2

-28.8
-33.4

-85.7

-22.9

-0.1
-6.7 -9.9 -10.5

-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

( یلیون دمر) ا ین آمال صنایع آردی و  اکارونی 

صادراال وارداال تشای

0.1 0.04 0.07 0.07 0.09 0.05 0.05 0.09

9.9

3.7
5.4

2.3 2.6
4.2

5.2

6.9

-9.8

-3.6

-5.3

-2.2 -2.5
-4.1

-5.1
-6.8

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

0

2

4

6

8

10

12

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

( یلیون دمر) ا ین آمال سورتینگ 

صادراال وارداال تشای

     در صنعت ندان کشدور عمدده ماشدین االت
ساخت داخل می باشند

   از ماشین االت مرتبط با مدواد غدذایی یکدی
ایع گلوگاه های توسعه خوشده صدنعتی صدن   

و خوشده  -بده طدور عدام   –غذایی در کشور 
.است-به طور خاص–صنعتی نان 

ه این ماشین آالت از نظر آمارهای گمرکی ب
:دو بخش اصلی تقسیم می شوند

ماشین آالت سورتینگ( الف
ماشین آالت صنایع آردی و ماکارونی( ب
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اطلس توانمندی بخشتحلیل ساختار و -4

1

2

۳
قوانین، مقررات و 
سیاست های 
خوشه

نهادها و شرکت های 
توانمند خوشه

بازیگران اصلی
خوشه



مهم ترین قوانین و مقررات باالدست در حوز ه کشاورزی و نان46



47 (ادامه)نان مهم ترین قوانین و مقررات باالدست در حوز ه کشاورزی و 

 ه بدش  سیاست های کلی اقتصداد  قداو تی بدا تکید    7و 6ف 3بنزهای
ن بده  ر ز بهش  وری در اقتصادف افزایش تولیز دا لیف اولویدت داد 

تولیز  حصومال راهبشدی و تا ین ا نیدت غدذا بده اهمیدت حدوی      
.کشاوریی ا ار   ی نمایز

سیاست های 
کلی اقتصاد
 قاو تی

ی  قانون اساس
جمهوری 

اسال ی ایشان

قانون هزفمنز 
کشدن یارانه ها

       ش اصول  شتبط بدا کشداوریی در قدانون اساسدی بدش  بندای افدزای
جه بده   ودکفایی ای طشیق افزایش تولیزاال کشاوریی و دا ی و تو

 منوعیت تشکیل  دشکت هدا و  وسسداال  دارجی کشداوریی در     
یی کشور و تشکیل  ورا جهت پیششفت ا ور واحدز هدای کشداور   

قددانون اساسددی ای  الکیددت 44همچنددین اصددل . اسددتوار  ددی با ددز
. صوصی در این حوی  حمایت نمود  است

  م را دولت  وظف اسدت سیاسدتهای تشدویقی و حمدایتی می    : 6 اد
ک بده  بشای ایهاد و گستش  واحزهای تولیز نان صنعتی و نیدز کمد  

جبشان  سارال واحزهای تولیز آرد و نان که در اجدشا  ایدن قدانون    
.ادا ه فعالیت آنها با  شکل  واجه  ی  ود اتخاذ نمایز

 شم بشنا ه 
توسعه

(1394)

   در بشنا ه  شم توسعهف کشاوریی ای  وضدوعاال  حدوری  عشفدی
ف  فدداد ایددن بشنا دده بدده  وضددوعاتی  اننددز  ودکفددایی.  ددز  اسددت

قدانون اساسدیف   44گستش  سهم بخش  صوصی و توجه یه اصل 
ا ور آبف دام و  حیط ییسدت و ییشسدا ت هدای الکتشونیکدی در    

.حوی  کشاوریی روستاها پشدا ته  ز  است
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قبل از انقالب

60دهه 

70دهه  ۹0دهه 

80دهه 

دمهدف گذاری خود کفایی در تولید گن
شروع سیاست خرید  تضمینی

 1۳87-1۳84رسیدن به خود کفایی در تولید گندم
 عنوان یک  اولویت مطرح شده استاب به کاهش مصرف

 واردات

توسعه زیرساختهای مرتبط با گندم از جمله سیلوها
سیاست گذاری توسعه ماشین االت کشاورزی
 1۳7۳شروع توسعه نان صنعتی

 در کشت فراسرزمینیسرمایه گذاری شروع
 تهدیدهای خارجیمقابله با تاب آوری برای روی نهاده ها و افزایش سرمایه گذاری
 1۳۹8-1۳۹5رسیدن دوباره به خودکفایی

واردات گندمسیاست 
سیاست خودکفایی
ذاییدر تولید گندم و امنیت کامل غ

تاریخ نگاری سیاست های مرتبط با خوشه نان



49 (با گرایش تولید نان صنعتی)گندم و نان بازیگران اصلی حوزه 

نهاد  ها تولیز گنزم فشآوری تولیز و فشو  نان

آستان قزس رضوی
و اوقاف و ا ور  یشیه

بنیاد بشکت 
و نهادهای عمو ی

کشاوریان بخش 
 صوصی

سیلوهای گنزم

وارداال
یکشت فشاسشی ین

 شکت های 
دانش بنیان

 ؤسساال 
پژوهشی

 شکت های 
واردکننز 

ویارال دفا 

تعاونی روستایی

کار انه های آردسایی

ی شکت بایرگانی دولت

زینانوایی سنتی و فانت

سوپش ارکت ها

کار انه های صنایع 
غذایی

بشنزهای جزیز نان

فشو گا  های بزرگ و 
ینهیش  ای

ویارال جهاد کشاوریی
صنعتیاصالح و ارتقای کمیت و کیفیت گنزم های تولیز دا ل  تناسو با کیفیت نان های سنتی و
ب پنیشف  سایش توسعه و بهینه سایی تولیز سایش  واد اولیه  وردنیای نان های صنعتی اعم ای پودر  یشف پودر آ

... غالالف  استف  کمل های گیاهی و 

 ویارال بهزا تف در ان
و آ وی  پز کی

اصالح الگوی  صشف نان با رویکشد سال ت و ایمنی
تزوین دستورالعمل های بهزا تی میم بشای فشآینز تولیز صنعتی نان
 تزوین نظام اعقای پشوانه سا ت میم به انوا  نان های  تنو  تولیزی در واحزهای تولیز نان صنعتی

  سدددای ان اسدددتانزارد و
شانتحقیقاال صنعتی ای

    هدا و  تزوین استانزاردهای  ورد نیای بشای  واد اولیهف تههیزاالف  حصومال تولیدزیف  دواد افزودندیف رو 
سایش  واد اولیه  ورد نیای در حوی  تولیز صنعتی نان
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آرد سایانانهمن 

 ا ین ساینزگان انهمن 
آمال پخت نان و  یشینی

انجمن کارفرمایی  
ماشین آالتسازندگان 

پخت نان و شیرینی

تیاتحادیه نانوایان سن

نانوایان اتحادیه 
سنتی

اتحادیه نان های فانتزی

اتحادیه نان های 
فانتزی

و اتحادیه تولیزکننزگان
صادرکننزگان نان ایشان

اتحادیه و تعاونی نانهای 
حهیم و نیمه حهیم

اتحادیه و تعاونی 
حجیم و نان های 

نیمه حجیم

انجمن ها و اتحادیه ها

ع  ا ین آمال صنایانهمن 
غذایی

صنعتیبرندهای اصلی نان 

نان آوران

نان سحش

سه نان

نان رضوی

 شکز ر ز تغذیه 
یبهشتدانشگا   هیز

حمایت ای توسعه صنزوق 
فناوری در بخش کشاوریی

صندوق حمایت از
ر  توسعه فناوری د
بخش کشاورزی

تغذیه انستیتئ تحقیقاال
ورای و صنایع غذایی کش

مراکر نواوری و شتاب دهنده ها، صندوق ها

زیست بنیان

نییست بتیا

یصنزوق ییست فناور

خمیرمایهسندیکای 

برندها، مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها و تشکل های مرتبط حوزه نان

https://www.iranyeast.com/companies/iranmayeh.html
https://www.iranyeast.com/companies/iranmelas.html
https://www.iranyeast.com/companies/neyshekar.html
https://www.iranyeast.com/companies/khoozestan.html
https://www.iranyeast.com/companies/razavi.html


51

ت  تولیدکنندگان ماشین آال
وسایل آزمایشگاهیاستارتاپ هاپخت نان

و   آنزیم ها، مکمل ها 
بهبوددهنده ها

 ش ز گوهش
(تولیز  ا ین آمال نان)

 شکت صنایع پخت  شهز
(نان ا ین امال تولیز )

 شکت  ا ین آمال نان سحش
 کث بین الملل

(تههیزاال کار انه های آردسایی)

گشو  سنهش پژوهش تحقیق

 شکت جهان یکتا پارسیان

 شکت پارسیان آنزیم
(غالتتحمیری سبوس -ساورپالس )

 شکت توسعه بن دافشآور

 شکت آرتین  یمی

صنایع غذایی دلسا
( کملدهنز  و بهبود )

فناور و دانش بنیان منتخب حوزه های اصلی نانبعضی شرکت های

نون رسون
(سفار  انالین نان و  یشینی)

آی نون
(نانانالین سفار  )

سفش 
(سفار  آنالین نان)

تنور
(سفار  آنالین نان)



نانشرکت های فناور توانمند در حوزه 52

 شکت نان سحش
(  ها ا ین آمالف بهبود دهنزو نانف تههیزاال تولیز )

نان  هموعه نان سحش ای پیششوتشین  شکتهای حوی 
: ا ل  ش ییش  هموعه ییش  ی با ز

(نان حهیم و نیمه حهیم) شکت نان سحش-1
( ا ین امال)کار انهاال پیششفت پخت سحش-2
و  دواد  بهبود دهنز )  شکت دانش بنیان ثمین نان-3

(افزودنی صنایع غالال
(دور  تخصصی نان) آ وی گا  نان سحش-4
دانشگا  علمی کاربشدی نان سحش-5
یددش تولیددز کننددز   م) کار اندده کاسددپین نددان سددحش-6

( نهمز

ای  همتشین طشح های توسعه ای این  شکت
توسعه  ا ین امال  تخصصی حوی  نان-
توسعه بهبود دهنز  ها و  کمل ها-
توسعه  میش  نهمز-
یاکینان بزون گلوتن جهت تا ین نان بیماران سل-
(PKUبیماران )نان کم فنیل آمتین-
نان دیابتیک-
نان پشوبیوتیک-

پارسیان انزیم ایشانیان شکت 
(بهبود دهنز  ها)

 ددشکت پارسددیان آنددزیم ایشانیددان تولیددز و فددشو     
یده ای   حصومال بشای بهبود کیفیتف طعم واری  تغذ
.   حصوال آردی را در دستور کار قشار داد  است

کار انهدداال تولیددز کننددز  انددوا  نانهددای حهیمفنددیم   
دی حهیمفو سقح ونیزصنایع  اکدارونی  حصدومال آر  

و نیدز  ..یتف یشین نظیش ا تشودلفکیکفکلوچهفبیسکوی
 ددی نانوایددان صددنعتی وسددنتی   شددتشیان ایددن  ددشکت

ر درایشان این  شکت دانش بنیان بشای اولین با. با نز
اورپالس  وفق به تولیز حصولی  نحصشبه فشدبا نام سد 

. ز  است
ا توجه به ساورپالس بهبود دهنز  طبیعی این است که ب

 وله  دی  فش( نانهای سنتی وصنعتی)نو   حصول نهایی 
و بدده  وجددو اسددتفاد  ای آن ندده تنهددا  ددوا     ددود  

د بلکده  تکنولوژی  اننز استحکام  میش تقویت  دی  دو  
ز ی یابکیفیت و  انزگاری  حصول نیز افزایش 

بن دا فشاور
(تولیز آنزیم های نان)

بدا  1394 شکت توسدعه بدن دا فدشآورف در سدال     
در هددزف دسددتیابی بدده دانددش فنددی تولیددز آنددزیم 

قیدق و  تح-صنایع  ختلفف فعالیت های ییدش بندایی  
پددس ای دسددتیابی بدده. توسددعه  ددود را آغددای نمددود

سدایی  دانش فنی تولیز  حصومال آنزیمی و بو ی
با احدزا   1395این تکنولوژیف در آبان  ا  سال 

 تش  شبع در 5000کار انه ای به  ساحت بالغ بش 
ایی  هشک صنعتی صفاد ت در عشصده پیداد  سد   

سدتین  ایدن  دشکت بدشای نخ   . تفکش تولیز گام نهاد
یدز  بار  فتخش به ا دذ گدواهی داندش بنیدان در تول    

 حصددومال آنزیمددی در  قیدداس صددنعتی ای نهدداد   
دا  شکت توسعه بدن .ریاست جمهوری  ز  است

نده  فشآور دارای ا کاناال تولیزی با سه  دط جزاگا 
 تش  شبع اتاق تمیدز  1200فش انتاسیون و بیش ای 

ال جهت تولیز انوا   حصومال آنزیمی و  حصدوم 
بیولوژیددددک بددددود  و همچنددددین دارای یکددددی ای 

.ت ههزتشین آی ایشگاههای کنتشل کیفی اس
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 شهزکت صنایع پخت  ش
(تولیز تههیزاال و  ا ین آمال)

بده  1370کت صنایع پخت  شهز در سدال   ش
طور رسمی فعالیت  ود را بدا هدزف سدا ت و    
توسددعه انددوا   ا ددین آمال و تکنولددوژی هددای 

شد  و صنعت پخت نانف  یشینی و غذا  شو  ک
در حدددال حاضدددش بزرگتدددشین تولیزکنندددز  و  

ن اید . صادرکننز  این حوی  در کشور  ی با دز 
را کا ل تشین سدبز  حصدومال  یکی ای شکت

آمال ا ددین بسددیاری ای دا ددته و ا تیددار در 
اقصی ه صنعتی پخت نان و  یشینی را تولیز و ب

. کنز یصادر جهان نقاط 

آرد آی الیان شکت  هنزسی 
(تههیزاال ای ایشگاهی)

بدا  1391 شکت  هنزسی آرد آی الیدان در سدال   
الیدت  استفاد  ای  تخصصدین ایشاندی  دشو  بده فع    
: ظیدش کشد  و توانسته دستگا  های آی ایشدگاهی ن 

گلددددوتن  ددددورف اینددددزکس گلددددوتن ف فالینددددگ 
تگا  دسد نا بشفآسیاب آی ایشدگاهیف  یکشوفیدزرف   
گشاف و تکسچش آندالیزر فاکستنسدوگشاف ف فدارینو   

.را تولیز نمایز… 
ای در حال حاضش دستگا  های این  شکت در بیش

ای جملده ثمدین ندان   )کار انه در سشاسش ایشان 50
هانف سحشف آرد قزس رضوی فدانشگا  صنعتی اصف

ف ادار  غله اسدتان گلسدتانف کار انده آرد وییدشی    
کار اندده آرد آرد ریددزانف کار اندده آرد تهددشان     
بددا تشفآرد بهشددت ف آرد هشنددزف جهددان سددتار      

خانه آریاف شکت آرتانو فشآور پارال ف شیعت آ د 
ن ف فجوانه  و تش فگلندام آیادی فآرد قصدش  دیشی   

زاستفاد  هستندر حال(… گلستان یاوودی و 

دلسا
(هابهبوددهنز  تولیز )

وعده   دلسدایک  هم دانش بنیان صدنایع غدذایی    شکت 
لهدای  بهبوددهندز  هدا و کم  تولیز کننز  داندش بنیدان   

 ی با زصنایع آرد ونان 

اری فش ولهدا وداندش فندی انحصد    این  شکت بش بندای  
 ددود اقددزام بدده تولیددز بهبددود دهنددز  هددای ویددژ  نددان  

تنددو  وافددزایش بددا هددزف ایهدداد  و حصددومال آردی 
ی  انزگاری  حصول ف حفظ اری  تغذیده ای وبهزا دت  

مدود   ن حصول وارتقاکیفیت تغذیه ای  حصول نهدایی  
:تبعضی ای  حصومال دانش بنیان این  شک. است

دهنز  آرد نانهای  سقح و نیمه حهیمبهبود •
بهبود دهنز  نان های میه ای•
بهبود دهنز  ژلی فشاورد  های آردی•
بهبود دهنز   ایع فشاورد  های آردی•
بهبود دهنز  آرد•
بهبود دهنز  آرد نانهای  سقح و نیمه حهیم•
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شناسایی چالش ها و نقاط کلیدی-4

1

2

۳

4
چالش های اصلی
خوشه

نقاط کلیدی 
خوشه

برنامه ها و راهکارها
Vs.

چالش های اصلی

چالش های اصلی
Vs.

نقاط کلیدی
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وجود افزودنی های غیش های 
و کمبود ریز غذی ها در نان

2 عزم اجشای استانزاردهای  
پخت و بکارگیشی  

غیش استانزارد ا ین آمال 

۳ دی  غیشاقتصاکوچک بودن و 
بودن نانوایی ها

4 هزینه بامی نان بشای دولت

5 ایارهای  کم توجهی  به پتانسیل ب
صادراتی در حوی  نان

ت پایین بودن کیفی6
ط آرد و  شکالال  شتب

در ینهیش  اری  نان

1

فقزان ییشسا ت های 
در و تست  آی ایشگاهی 

نانو حوی  آرد 

7
ضعف دانش 
و تولیزکننزگان 

ن کننزگان نا صشف 
و  شکالال فشهنگی

8
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  ز اهمیدت  نانف کیفیت آرد به عنوان اصلی تشین  اد  پخت نان بسدیار حدائ  در ینهیش  اری
.   ی با ز

 ی هدای  در کشور  ا با وجود اینکه در صنایع و کار انه های آرد و سیلو ظشفیت ها و توانمندز
ف بخشی در واقع.  وبی  کل گشفتهف ا ا آرد ارائه  ز  به نانوایی ها  شکالال عزیز  ای دارد

: با زای کیفیت پایین پایین نان نا ی ای ضعف در  شاحل  قبلی ینهیش  اری  نان  ی

 وضدوع  ایدن م . آردسازی یکدی از مشدکالت اسدت   کیفیت پایین گندم ورودی به کارخانه های
لوها و غیدره  نگهدداری گنددم در سدی   ، نحدوه  کیفیت گندم تولیدیمرتبط با ناشی از مشکالت 

.می باشد
 آرد در کار انه های آردسایی استفاد   ی  ودبشای تولیز ای  کمل های غیشاصولی.
   ش در  وضعیت فعلی آرد به صورال سهمیه ای و بزون رقابت ای کار انه هدای آردسدایی در هد

پیزا  تشختسکیفیت  ناسو با آرد  ود باعث  یآرد استانی  حزودیت . استان تهیه  ی  ود
. ود

 باعث سیلوها به  اطش فعالیت در ییش ظشفیت احزاثیآردسایی و سودآور نبود کار انه های
آرد بدا  سدهمیه فدشو   . با دز  ز  بشای افزایش کیفیت توان اقتصدادی میم وجدود نزا دته    

بددهواییندان آرد یهسددهمبده عنددوان  ثدالف   . اسددتقیمدت دولتددی تبدزیل بدده  نبدع رانددت  دز      
قدل بده   همینقور ای بین رفتن بخش ییادی ای آرد در حمل ون.  ود ی فشو ی ها داد   یشینی

. د استواسقه ریز  نا ی ای کیفیت پایین کیسه های حمل آرد ای  شکالال دیگش حوی  آر

2

۳

4

5

6

7

8

1
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2
 شاین بنداب . دنیا هستنز و اصلی تشین غذای  شدم اسدت  ورتشین  شدم جزو نان ایشان  شدم

درصز  شدم ایشان  شدکل گدوار    50تا 45ای طشفی دیگشف . سالم و  غذی با زبایز نان 
رد و دارنز که بخش اعظم آن نا ی ای  صدشف ندان غیشسدالم بده واسدقه  شدکل کیفیدت آ       

.  وجود افزودنی های غیش های است

 دابه و  ف نوبالنکیدت ای نانواها در تولیز نان ای جو   یشینف جوهش نمدکف  در واقعف بسیاری 
.  حتی چانته استفاد   ی کننز که بشای سال ت جا عه  ضش است

 ایهاد  ی کنزدر ان بام  شکالال سال ت و بهزا ت نانف هزینه  .

 بسیاری ای نان ها وجود داردآهن در  اننز یز و ریز غذی ها  شبوط به  کمبود  شکالال.

 داردجود  شکالال بهزا تی فشاوانی ونیز .. در ینهیش  کیک و  یشینی و نانف به غیش ای.

 سدایش  و کمبدود ( سدبوس دار )بده جدای آرد کا دل    (  ز سبوس گیشی )استفاد  ایآرد سفیز
. غالال ای دیگش  شکالال این عشصه است

ریزمغذی ها  در نانهای غیر مجاز و کمبود وجود افزودنی -2چالش 
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استانداردهای پخت و بکارگیری ماشین آالت غیراستانداردعدم اجرای -3چالش 

 ای اجشای استانزاردهای پخت در حوی  نان و عزم بکدارگیشی  ا دین امال اسدتانزارد   عزم
عله ای اصلی تشین  صادیق عزم پخت اصولیف پخت بدا  د  . چالش های اصلی این حوی  است

. ستقیم  یبا ز

 ث ایهداد  اساس قوانین و استانزاردهای  صوب ای آنها که د ای بامی  عله  ستقیم باعد بش
 مندو  و  پخت ندان ستفاد  ای  عله  ستقیم درتشکیباال  ضش و سشطان یا در نان  یشودف 

.تشخی  داد   ز  استبشای سال تی انسان  ضش 

در ستفاد  ای  دعله  سدتقیم بدشای پخدت ندان و همچندین رو  ریز دی  میدش        عالو  بش  ا
شآورد  دا ته فشهای پخت نان به دلیل انهام تخمیش ناق  اثشاال نا قلوبی بش کیفیت این ف

.و بشای سال تی انسان  ضش است

  قیم بده  استانزاردهای فشهای پخت نان و  یشینی با حشارال  عله غیش سدت در این  صو
ی اجباری بود  نیز تولیز نان به صورال ریز د 5650و 5649ف 5648 مار  استانزارد  لی 

.غیش های است



کوچک بودن و غیراقتصادی بودن نانوایی ها-4چالش 60

 انف در بخش های ینهیش  اری  نتمام علیشغم ارائه انوا  و اقسام  عافیت های اقتصادی و ارائه یارانه در
. اصلی این حوی  استچالش های یکی ای سودآوری پایین نانوایی ها  شایط فعلی 

سو وکار کسود پایین نانف عزم بکارگیشی رو  های نوآورانه  در ف حا یه تک  حصولی بودن نانوایی ها
.و و عزم ارائه  حصومال جزیز باعث  ز  این فعالیت ای سودآوری کمی بش وردار با ز

  یدک  )تنز نیسد نانوایی ها بسیار کوچک بود  و ای  قیاس اقتصادی تولیدز بش دوردار   عالو  بش اینف انزای
(.کیلو پخت رویانه دارد تا اقتصادی  ود400نانوایی  عمولی نیای به حزاقل 

 50بدا  کده البتده    . نان سنتی تولیز  ی کنندز درصز 93هزار نانوایی در کشور وجود دارد که 100حزود
ای بدیش ای اندزای   هدوی یکدی    ای این روف صدزور  .  ی توان نیای نان کشور را ت  ین کشدهزار نانوایی هم 

. ی با ز شکالال  و ه نانوایی 

  ای دمیدل  یکدی . اسدت آرد  دز   این  یزان نانوایی باعث توییع بی رویه آرد یارانه ای در نظش گشفتن باا
. با ز یارائه  هوی بیش ای انزای  ظشفیت و بزون در نظش گشفتن الزا اال پخت نان  شکلف وقو  این 

    در ایدن  افشاد فعال در نانوایی ها ای اقشار ضعیف جا عه با نز و  تاسدفانه در بسدیاری ای  دوارد دیگدش
و  بشای سودآوری در نانوایی بایز ای رو های غیدش اصدولی  انندز فدش    .  غل تشخ  میم وجود نزارد

آرد و یا کاهش هزینه به رو های غیش استانزارد رو آورد  انز
      بدا  هف گذ دت ای طشفی دیگش تال  های صورال گشفته در حوی  تولیز ندان  کدانیز  و انبدو  در سدال هدای

بدا  ندان صدنعتی  و پدشوژ   کار انه نان صنعتی در حال ور کستگی اسدت  23.  کست روبشو  ز  است
ری  حدل  آن  ی توان به دوای دمیل . به طور کا ل  کست  ورد  است یلیون دمر بودجه تقشیبا 500
. ای  صشف ا ار  کشد( عمزتا در  هشک های صنعتی)تولیز 

    ا بد به غیش ای چهار  شکت  صوصی  هورسانف سه نانف نان آوران و نان سحش که عمدز  ندان  کدانیز  را
.بهش  گیشی ای رو  های  زرن و صنعتی تولیز  ی کننزف واحز فعال جزی در این عشصه وجود نزارد
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61 هزینه باالی نان برای دولت-5چالش 

 گذا دته  هستنز و بار  الی بسیاربش دو  دولدت  اننز گنزمف آرد و نان یارانه ای  حصومتی
تو ان  شیزاری  ی کندز کده بدا    750ییشا هش کیلوگشم گنزم را دولت با قیمت هزار و انزف  

تو ان  ی رسزف ا دا آرد حاصدل ای آن بده    850هزینه های جانبی قیمت آن به حزود هزار و 
تو دان و آرد نیمده یارانده ای بده قیمدت هدش       665صورال یارانه ای به قیمدت هدش کیلدوگشم    

.تو ان عشضه  ی  ود900کیلوگشم 

 رقمدی بدالغ بدش    98یارانه نان  صشفی  شدم و  شتقاال نا ی ای گنزم در میحه بودجه بشای
. یلیارد تو ان پیش بینی کشد  است8145

 بدین  کنندز  ای تا رسیزن به دسدت  صدشف   ( گنزم و آرد)قابل توجهی ای   واد غذاییبخش
. ی رود

     شژی همینقور در بخش انشژی  ورد نیای بشای پخت نان نیز یارانه بدامیی بده حا دل هدای اند
پشدا ته  ی  ود

     اعدث ایهداد   کیفیت پایین نان نیز باعث بشوی بیمارهای گوار دی بسدیاری  دز  کده  دود ب
هزینه های بسیار بشای دولت در بخش در ان  ز  است
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کم توجهی  به پتانسیل بازارهای صادراتی در حوزه نان-6چالش 

  پتانسددیل  ددوبی بددشای  یلیددون نفددشی صدنعت آرد و نددان در همسددایگی ایددشان 400بدایار
  صادراال به  صو  در حوی   ا ین امال پختف فشاوری گندزم و تولیدز آرد ایهداد کدشد    

است

 زم به  هاورف عمز  تههیزاال  شتبط با پخت نان و فشاوری گن یان کشورهای همسایه و در
صورال وارداتی تا ین  ی  ود

 ز ای بده جهدت بایسدایی بعد    سدوریه و عدشاق   به ویژ  )جمعیت ییاد و نشخ ر ز اقتصادی بام
. ی کنزصادراال تشسیم چشم انزای  ثبتی ای آینز  بایار ( بی ثباتی دا لی

 نشز  استحوی  در این   ت سفانه توجه  ناسبی به توسعه بایارهای صادراتی

  قدامال  بش آنف در دور  ا یش به جهت  شکالال نا ی ای تحشیم ها در  صو  نقل و انتعالو
و  بانکی و همچنینف آیین نا ه های دا لی در ی ینه تد  ین اری و رفدع تعهدزاال ارییف  وضد    

و  دز   صادراال این دسته ای  حصومال نیز با د واری هدا و پیچیدزگی هدای بیشدتشی روبدش     
.است

6



63 نانو تست در حوزه آرد و فقدان زیرساخت های آزمایشگاهی -7چالش 

 ی اهمیدت  اسدتانزارد و ت ییدز کیفیدت  حصدومال ا     صشف بامی ندان در کشدور ف   با توجه به
.استییادی بش وردار 

 ای  صدشف  حاکم در تولیز نان سنتی نا ی وارد تخلف در ینهیش  نان به  صو   عضالال
افزودنیهای نگهزارنز  های بهبود دهنز  ها  طعم دهنز  ها رقیق کننز  ها و حهم دهندز  

در که تشخی   ستزل و به هنگام حاصدل ای  میدزی حدین و یدا پدس ای تولیدز ندان       ... ها و
.ضشوری  ی نمایز که در  شایط فعلی  هیا نیست شاکز تولیز و عشضه را 

 ز نکدشد   تشخی  و  میزی به  وبی ر کشور در حوی  در واقع در  شایط فعلی توانمنزی
.است
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ضعف دانش تولیدکنندگان ومصرف کنندگان نان و مشکالت فرهنگی-8چالش 64

دارد ا ا نان یکی ای نیایهای اصلی سبز غذایی  انواد  ایشانی است که  صشف قابل توجهی
م و فشهنگ سایی  صشف صحیح نان با توجه به ضایعاال ییاد نان و دورریز بسیار می

.  ضشوری است

رد سفیز به نان هایی که با آرد کا ل و سبوس دار تهیه  ی  ودف نسبت به نان  تهیه  ز  با آ
نه   شاتو اری  غذایی بامتشی دارد و  صشف رویانه آن ها  قزار قابل توجهی ای نیای رویا

شدم بایستی  ای این جهت ذایقه  . بزن به ا الحف پشوتئینف فیبش و ویتا ین ها را ت  ین  ی کنز
یابزتغییش 

ناسو را همینقور عالو  بش قسمت  صشفف  یبایست تولیزکننزگان نان نیز آ وی  های 
دریافت نماینز که این  وضو  تاثیش بسزایی در افزایش کیفیت نان دارد

2

۳

4

5

6

1

7

8



65

ماشین آالت پخت 1

افزودنی ها، ریزمغذی ها و آنزیم ها۳

تجهیزات آزمایشگاهی2

4

نقاط کلیدی خوشه نان از منظر فناوری و نوآوری

آموزش و فرهنگ سازی



پختماشین آالت-1: ناننقاط کلیدی خوشه صنعتی 66

۳ 24 1

7800دستگا  تونلی دستگا  دوار پشتابل سنگکدستگا  اتو اتیک پشتابل سنگکدستگا  دوار پشتابلدستگا  دوار  عمولی

 اطش اتو اال بشبشی و سنگک اطش اتو اال لوا  یکسش اسپیشاال میش همزن

5000دستگا  کمبو دستگا  دوار پشتابل

پهن کن افقی سه  شحله ای
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 ویدستگا  گلوتن اینزکسدستگا  (آنزیم سنج)دستگا  فالینگ نا بش دستگا   یکشو فیزرفارینوگدشافدستگا  

دشل اصلددی کنتد  یکدی ایدسدتگا  هدای 
و بدددا اسدددتفاد  ای آن بدددود  کیفدددی 

دت و آرد بدا کیفیدت یکنوا  ی تدوان 
فددشآورد  هددای  ثابدت جهدت صنایدع 

آردی  انندز اندوا  نددانف  اکارونددیف   
ف انددوا   اسدپاگتیف کیدکف بیسددکویت 

. دیشینی تولیدز نمدود
دسدددددتگا  فارینوگدددددشاف بددددشای   
تعییددددن کیفیددددت سددددختی و نددددو  
کاربددددشی گنددددزم جهددددت تولیددددز   

آرد آردهدای  ختلدفف کنتدشل تولیدز
در کار انهداال آردف ا تالط آن هدا و 

دز  صوصیداال آرد  انناندزای  گیدشی 
و عمددددل آوری جددددذب آبف ی ددددان 

تعییدن ثبدداال و درجدده نددشم  ددزن    
و همچندینف در  ) میدش کاربدشد  دارد 

...(.صنایدع  کالالف آدا دس و 

دسدددددددتگا  فالیندددددددگ 
 قددزار ف FNنا بددش یددا 

دددا  فعالیددت آنزیدددم آلف 
در آرد و آ دددددددددیالی را 

بدددده صددددورال  گنددددزم 
کا دددددددال اتو اتیددددددک  

. انزای  گیدشی  ی کندز

بتدددوان اینکدددده بددددشای 
 وجدددددود در  گلوتدددددن 

آرد را بدددده یددددا گنددددزم 
و بدددا دقیددق تدددش صدددورال 

ت کمتشیدن  قدا بده دسد
دن ای دسدتگا  گلوتآوردف 

 دددددددوی اتو اتیدددددددک 
.  ی  وداسدتفاد  

ای آنکددددده کمیدددددت  بعدددددز 
گلوتدددددن آرد اسدددددتحصالی 

ای بایسدددتی ف   شددخ   ددز
ر دکددده  -کیفیددت آن نیدددز  

-داردپخددددت اثددددش  همددددی 
آورد و دسددددت اطددال  بدددده  

 شدددددخ  کیفیدددددت  آن را 
بددشای ایددن  نظددور ای . سددا ت

ت کیفیدد)دسددتگا  اینددزکس  
.استفاد   ی  ود( گلوتن

بددددشای اضافدددده کددددشدن 
د بهبددددویددددا پش یکددددس 

 ختلددددف دهنددز  هددددای 
بددددده آردف ای دسدددددتگا   

د   یکشوفیددددزر اسددددتفا 
 ی گددشدد

تجهیزات آزمایشگاهی-2: ناننقاط کلیدی خوشه صنعتی 
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دستگا  اکستنسوگشاف

یش م وا  کشش تعیین . 1
و  قاو ت در بشابش کشدش . 2

کششقابلیت 
در اعالم نتایج قابل اعتمداد . 3

 میش ورد  وا  پخت 
ا  بش  وت ثیش افزودنی ها . 4

ین رئولوژیکی هش آرد و تعیید 
 صوصددیاال آرد بددشای هددش   

 شخ  نظور 
شی اندزای  گید  تشسیم نتایج . 5

به صورال گشاف

دستگا  سزیمانتاسیون

را آی ون سزیمانتاسدیون اطالعداتی  
 هدای  نمونهدر  ورد کمیت و کیفیت 

.  ی کنزگنزم و آرد فشاهم دانه های 
سشعت رسدوب آرد کده در  حلدول    

ر آ ز  اسیز مکتیک به حال تعلیق د
اسددتف در فاصددله ی ددانی  عددین بدده  

اندزای  گیدشی   عنوان یدک  عیدار در   
ه بدش  کد  دی  دود   کیفیت پخت تلقی 

ه و بد  ی با دز  اساس این رو  نیز 
ا آرد وسیله نگه دا تن دانه گنزم ید 

.  ی  دود در یک  حلول اسیز انهام 
بهتدش  بیشتش بودن  حتوای گلوتن و
عزد بودن کیفیت آن سبو افزایش

.  ی  ودسزیمانتاسیون 

آسیاب آی ایشگاهی

رویآنکدده بتددوان بدددش بدددشای 
دریافتدددددی گنددددزم هدددددای  

ام  ختلفدی انهدآی ایش هدای 
گنددددزم را دادف  دددی بایسددددت 

آن اینکددده رطوبددددت بددددزون 
ه بدددکندددزف تغییدددش چنزاندددی  

. صدورال کا دل آسدیاب کدشد
بددددشای رسددددیزن بدددده ایددددن 

آسددیاب  خصددو     نظدورف 
بدددا بددام و همچنیدددنف بدددا دور 

الزا دی ققعداال ضدز سدایش 
.اسدت

(تکسچش آنالیزر)تحلیل بافت دستگا  

تعیدددین پارا تشهدددای  . 1
ر چنزگاندده بافددت تنهددا د 

یددددددددک آی ددددددددایش 
انهددددام آی ددددایش ای . 2

زنجوی بیه سایی طشیق 

(ادامه)تجهیزات آزمایشگاهی -2: ناننقاط کلیدی خوشه صنعتی 
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ساورپالس  حصومال آردیساورپالس پاستاسبوس تخمیشی غالالساورپالس نان سبوس تخمیشی

ریز غذی ها افزودنی ها و 

ویژگی تغذیه ای













کیفیت کلی













طعم













رنگ













بافت













پایزاری













حهم













آلفا آ یالی
همی سلولز  
لیپای
پشوتئای
لیپوکسیژنای

اکسیزایگلوکز 

آنزیم های  ختلف و ابعاد بهبود کیفیت  حصول

افزودنی ها، ریزمغذی ها و آنزیم ها-3: ناننقاط کلیدی خوشه صنعتی 
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ی آنزیم ها

کاربشدها

تنظیم کشش پذیشی  میش

پایزاری و ثباال  میش

بهبود گستش  و قوام  میش

افزایش حهم  میش حین پخت

پوکی و تشدی  حصول

کاهش ی ان ا تالط  میش

ل تولیز قنزهای قابل تخمیش توسط عم
آ یالیها بشای افزایش تخمیش

ت  یش بیاتی و افزایش  انزگاری نان

ایهاد بافتی نشم در  حصول

۳ 24 1

آنزیم آلفا آ یالی قارچی

    آندددزیم آلفدددا آ دددیالی قدددارچی ای جملددده
ان پشکاربشدتشین انزیمها در صنعت آرد و ند 

.   ی با ز

 آ ددیالی قددارچی بددا هیددزرولیز کددشدن   آلفددا
ی را در پیونزهای گلیکوییزی دا لنشاستهف 

ه این  ولکول ها  ی  دکنز و آن را تبدزیل بد   
 ددی کنددز و قنددز قابددل تخمیددش بددشای  خمددش  

خمیشی باعث افزایش فعالیت تبزین تشتیوف 
ز این آنزیم به عنوان یک عا ل ض.  ی گشدد

 یالیی فعالیت آاستانزاردسایی بیاتی جهت 
قدش  آردف بهبود  وا  رئولوژیکی و بهبود ع

 حصدددومال آرد و ندددان  اسدددتفاد   و طعدددم 
. ی  ود

آنزیم لیپای

 ندان )لیپای در  حصدومال آرد و ندان   آنزیم-
( …های حهیمف کیکف کشاکشف کوکیف پدای و  

به عنوان یدک  داد  افزودندی جهدت بهبدود      
.گشددبافت استفاد   ی

   نایع لیپیزهای غیش ققبی نقدش  نفدی در صد
ف نمایندز پخت و  انزگاری  حصدول ایفدا  دی   
یدزهای  حضور آنزیم لیپدای سدبو تبدزیل لیپ   

غیددش ققبددی بدده ا ولسددیفایشها در  شحلدده     
. ودفشآوری  حصومال آرد و نان  ی

2
م 

زی
آن

شد
ارب

شک
پ

(ادامه)آنزیم ها افزودنی ها، ریزمغذی ها و -3: ناننقاط کلیدی خوشه صنعتی 

https://bondafaravar.com/fa/products/%d8%a2%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%84%d9%81%d8%a7-%d8%a2%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ad/
https://bondafaravar.com/fa/products/%d9%84%db%8c%d9%be%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%da%a9%d8%b1%db%8c/
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آموزش و فرهنگ سازی-4: ناننقاط کلیدی خوشه صنعتی 

۳

آموزش نانوایی
    نددانوایی یددک هنددش و حشفدده تخصصددی اسددت و

ال نانوایان هموار   ستلزم آ وی  آکاد یک فو
و فن های پخت نان هستنز ا دا در کشدور عمدز     
 بایان و نانوایان ای این آ دوی  بدزور هسدتنز   
ا  که باعث کاهش کیفیت  دز  اسدت در ایدن ر   

عزم بش ورداری ای یک  شجع آ وی ی کا دل و  
قدشح  تخصصی نان به عنوان یک نققده کلیدزی    

است

ضایعاال نان بشای کاهش فشهنگ سایی 
 نددان در ایددشان بسددیار بددامتش ای  توسددط جهددانی اسددت وسددشانه

درصدز ای ایدن   30آ ارهای دا لی نشان  ی دهز کده بدیش ای   
. یزان به صورال ضایعاال نان ای چش ه  صشف  ارج  ی  ود

 اصشاف در حدوی  ندان ای طشیدق فشهنگسدایی  صدشف      کاهش
 یتوانز بسیار  فیز با ز و یکی ای نقاط کلیزی 

الممصرف نان سبرای تغییر ذایقه فرهنگ سازی 
 تهیده  تهیه  ز  با آرد کا ل و سبوس دار نسبت به ناننان های  

 ز  بدا آرد سدفیز بده  شاتدو اری  غدذایی بدامتشی دارندز و       
حف  صشف رویانه این نو  نان  قزاری ای نیای رویانه بزن به ا ال

تحکام و حفدظ اسد  . پشوتئینف فیبش و ویتا ین ها را ت  ین  ی کندز 
سال ت استخوان هدا و دندزان هداف در دان یبوسدتف رفدع چداقیف        

ی ای پیشگیشی ای بشوی سشطان رود  و بیماری های قلبی عشوقد 
.است وا  نان سبوس دار 

 ذایقه ش  شدم  ا عمو ا   واستار نان سفیز هستنز و این تغییا ا
.صحیح داردفشهنگ سایی به احتیاج 
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طشاحی و تولیز تههیزاال آی ایشگاهی و 
6 ا ین آمال صنایع نان

توسعه ارتباط  یان  شکت های بزرگ و 
دانش بنیان در حوی  نان 8

توسعه صادراال  حصومال و  ز اال 
دانش بنیان حوی  نان 4

اصالح رو  پخت و کاهش  صشف انشژی 2

چالش های اصلی.Vsبرنامه ها و راهکارها 

هزینه بامی نان بشای دولت

عزم اجشای استانزاردهای پخت و بکارگیشی 
 ا ین آمال غیش استانزارد

وجود افزودنی های غیش های و کمبود 
ریز غذی ها در نان

ضعف دانش تولیزکننزگان و 
نان و  شکالال فشهنگی صشف کننزگان 

فقزان ییشسا ت های آی ایشگاهی و تست  
در حوی  آرد و نان

کم توجهی  به پتانسیل بایارهای صادراتی در
حوی  نان

کوچک بودن و غیشاقتصادی بودن نانوایی ها

7

5

8

6

در پایین بودن کیفیت آرد و  شکالال  شتبط
ینهیش  اری  نان

۳

1

4

2

ی اصلی
ش ها
چال

اولیه  واد و توسعه بایار تههیزاال 
۳ شکت های دانش بنیان

سنتینان های ارتقا کیفیت  1

ر تولیز و توسعه سبز آنزیم ها و  کمل ها د
حوی  نان 7

ایهاد  شکز تخصصی نوآوری حوی  نان ۹

اناصالح قوانین و  قشراال  شتبط با حوی  ن 10

توسعه تولیز نان های جزیز و  میش  نهمز 5

ها
ار
هک
 را
ا و
ه ه
نام
بر

آ وی  و فشهنگ سایی 11



73 چالش های اصلی.Vsنقاط کلیدی 

هزینه بامی نان بشای دولت

عزم اجشای استانزاردهای پخت و بکارگیشی 
 ا ین آمال غیش استانزارد

وجود افزودنی های غیش های و کمبود 
ریز غذی ها در نان

ضعف دانش تولیزکننزگان و 
نان و  شکالال فشهنگی صشف کننزگان 

فقزان ییشسا ت های آی ایشگاهی و تست  
در حوی  آرد و نان

کم توجهی  به پتانسیل بایارهای صادراتی در
حوی  نان

کوچک بودن و غیشاقتصادی بودن نانوایی ها

7

5

8

6

در پایین بودن کیفیت آرد و  شکالال  شتبط
ینهیش  اری  نان

۳

1

4

2

ی اصلی
ش ها
چال

2 ا ین آمال پخت

آ وی  و فشهنگ 1

افزودنی هاف ریز غذی ها و آنزیم ها ۳

تههیزاال آی ایشگاهی 4

ی
ید
کل
ط 
نقا
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برنامه ها و راهکارها-6

1

2

۳

4
توسعه مقیاس
(Scale-Up)

توسعه زیست بوم

اقدامات ملیتولید بار اول
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یی

ذا
 غ
ت

 نی
و ا

ت 
ال 

س
ی
اد
ص
اقت

ه 
سع

تو
  /

عی
ما
جت

ا

تولیز نان کافی

ی دستشسی و فشاگیش
ی انی و  کانی بشای 

همه افشاد

ت و تولیز نان با کیفی
سالم 

توسعه بایار و 
صادراال

د توسعه ا تغال افشا
 اهش و تحصیل کشد 

کاهش هزینه ها و 
افزایش بهش  وری

اهزاف

اقزا اال در 
سقح  لی

سا ت بار  
اول

توسعه 
 قیاس

توسعه 
ییست بوم

اصالح رو  پخت و کاهش  صشف  
انشژی

وی   اصالح قوانین و  قشراال  شتبط با ح
نان

آ وی  و فشهنگ سایی

توسعه نان های جزیز

هی طشاحی و تولیز تههیزاال آی ایشگا
و  ا ین آمال صنایع نان

مل ها تولیز و توسعه سبز آنزیم ها و  ک
در حوی  نان

توسعه ارتباط  شکت های بزرگ و  
 شکت های دانش بنیان در حوی  نان

توسعه صادراال  حصومال و  ز اال 
دانش بنیان حوی  نان

توسعه بایار تههیزاال و  واد اولیه 
 شکت های دانش بنیان

ارتقای کیفیت نان های سنتی

انایهاد  شکز تخصصی نوآوری حوی  ن

بشنا ه ها و اقزا اال

فشادستگاهی
ی
ت بوم نوآور

ی ییس
ت و نهادها

 عاون

رویکشدها

ای توسعه بو ی فناوری هد 
کلیزی راهبشدی

 حوریددت  ددشکت هددای   
عه پیشگام با هدزف توسد  

بشنزهای  قشح

تنو  بخشی به  دزل هدای  
کسو وکار

ن جلو  شارکت ذی نفعدا 
و ایهدداد ائددتالف بدده نفددع 

نوآوری و تحول

اهداف، رویکردها و برنامه های خوشه نان



77 راهکارهابرنامه ها و 

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

ی سنتی
ت نان ها

ارتقا کیفی

ی
ف انشژ

صش
ش  

ت و کاه
  پخ

اصالح رو

ش بنیان حوزه نان
ت دان
ت و خدما

صوال
ت مح
توسعه صادرا

ش بن
ی دان
ت ها
ت و مواد اولیه شرک

توسعه بازار تجهیزا
یان

توسعه تولید 
ی 
نان ها

جدید و خمیر منجمد

طراحی و 
ت صنای

ن آال
ت آزمایشگاهی و ماشی

تولید تجهیزا
تولیز و توسعه سبز آنزیم ها و  کمل ها در حوی  نع نان
ان

1234567

توسعه ارتباط 
ی 
ت ها
میان شرک

گ و 
بزر

ش بنیان 
دان

در حو
زه نان

ی حوی  نان
صی نوآور

ص
ایهاد  شکز تخ

89

ط با حوی  نان
ال  شتب

ن و  قشرا
اصالح قوانی

ی
گ سای

  و فشهن
آ وی

1011
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توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

توسعه  قیاس
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

1234567891011

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
سنتی استانزارد و سالمنانوایی های ایهاد -1

نان  بزرگ حوی شکت های سنتی با کمک نان های توسعه بشنز -2

  نددانف ای جملدده  کیلددوگشم 160بددا  صددشف سددامنه   ایشانددی هددا
ای نددان  صددشفی  ددا را % 90. هسددتنز ددشدم دنیددا نددان  ددورتشین 

 هدم  نقشنشان دهنز  این ارقام .  ی دهنزسنتی تشکیل نان های 
.  نان سنتی در سال تی جا عه  ا است

 در جوهش قنزجو   یشین و ا یش  صشف سال های در  تاسفانه
نان به طشی  قشناکی ییداد  دز  و طبدق آ دار ویارال بهزا دت      

حداوی ندان هدای   گوار ی در ایشان  شتبط به بیماری های ای % 45
.جو   یشین است

 کت هدای   دش کیفیت پایین نان های سنتی بدا کمدک   بشای ارتقای
ور بزرگ این حوی  توسعه واحزهای سدنتی اسدتانزاردف در دسدت   

.استکار این بشنا ه قشار گشفته 

50طشاحی و اجدشای بشنا ده پدایلوال بدشای     
:نانوایی

سایی  حیط نانوایی ها استانزارد -1
نانوایانآ وی  -2
 واد اولیه سالمارایه -3
وام بدده نانوایددان جهددت توسددعه    ارائدده -4

بشنزو تحت سالم نانوایی هایی 

هزف بشنا ه

سنتینان های کیفیت ارتقای : 1برنامه 
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توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

توسعه  قیاس
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

1234567891011
بنیان نان یوسفآالت دانشتامین مالی قراردادهای فروش ماشین

شرکت دانش بنیان احیا کنندگان نان طبیعی یوسف   

توضیح طرح
  طددشح  ددشکت دانددش بنیددان احیددا کننددزگان نددان

ی بده  طبیعی یوسفف فشو  تههیزاال و دانش فند 
 شکت های نشان پذیش و سدش ایه گدذار در حدوی    

.نان سالم  ی با ز

 یلیدون تدا یدک  یلیدارد     750بین:  قیمت فشو 
( 98باتوجه به قیمت )تو ان 

ددا  بددشای 4الددی 3حددزود :  ددزال ی ددان سددا ت 
تولیز ط طشاحی و سا ت 

شیددزاران اولیدده ایددن طددشح بش ددی ای  :  شیددزار 
دانشددگا  هددا در کددالن  ددهشها و بخشددی در قالددو 

ر فای د.  شتشیان حقیقی در حال  ذاکش   ی با نز
ف آ دادگی میم  99اول توسعه کسو وکار در سال 

. ط تولیز وجود دارد5بشای سا ت 

حمایت
تا ین  الی بصورال تسهیالال لیزینگ

  درصز11نشخ بهش

سنتیارتقای کیفیت نان های نمونه ای از طرح های اجرایی برنامه 
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توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

توسعه  قیاس
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

1234567891011
توسعه برند دکتر سبوس
شرکت پارسیان آنزیم ایرانیان

توضیح طرح
 عه طشح  شکت پارسیان آنزیمف در صو  توسد

پخدت  بشنز دکتش سبوس بش اساس ارائه  کدانیزم 
وس استانزارد و  حصومال دانش بنیان  انندز سدب  

ت تخمیشی در کنار آ دوی  نانوایدان سدنتی تحد    
ش ایه در این طشح س. بشنز دکتش سبوس  ی با ز

بده  گشفته  ز  در قالو یک طشح سش ایه گذاری
ی  بایسایی و استانزارد سدایی ندانوایی  هدای سدنت    

ت و در واقع نانوایی ها تح. ا تصا   واهز یافت
.ا تبشنز دکتشسبوس به فعالیت  واهنز پشد

    50بددشای اسددتانزارد سددایی هددش نددانوایی  بلددغ
.  یلیون تو ان  ورد نیای است

حمایت
      تا ین  دالی بصدورال سدش ایه در گدشد  جهدت

نانوایی50توسعه  زل فشانشایز بشای 

سنتیارتقای کیفیت نان های نمونه ای از طرح های اجرایی برنامه 
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توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

توسعه  قیاس
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

134567891011

 شح بشنا ه

حمایت
هزف بشنا ه

2

انرژیاصالح روش پخت و کاهش مصرف : 2برنامه 

بین  و ندان ای قبیدل  یکشوتدور   پخدت  تههیزاال اصولی و تولیز طشاحی 
القای الکتشو  غناطیس

ه  نهش سنتی عمزتا ای رو های غیش اصولی کنان های در  شایط فعلی پخت 
کده  در  دشایقی . به هزر رفت انشژی و ناسالم  زن  ی  ود انهام نی  ود

اسدتفاد    یبایست ای دستگا  های پخدت صدنعتی کده ای آتدش غیش سدتقیم     
بو توسعه  ا دین امال پخدت در ایدن حدوی   یتواندز سد      .  یکننز یهش  بشد

.صشفه جویی در  صشف انشژی و اصالح رو  پخت گشدد
یبا ز که یکی ای طشح های کالن  شتبط در این  حوی  تولیز  یکشوتوربین  

و  در این  وضد .عالو  بش صشفه جویی سو تف تولیز بشق نیز  واهز دا ت
ن همچندی . قالو طشح  لی در  شکت صنایع پخت  شهز انهدام  دز  اسدت   

طشح اولیه  شکت  ش ز گوهش در  صو  صشفه جدویی اندشژی ای طشیدق   
القددای الکتددشو  غندداطیس نیددز پیشددشفت  ددوبی دا ددته کدده در صددورال      

.نمایزدر رسیزن به این هزف کمک تهاری سایی  ی توانز 

شای با ایهداد پدنج پدایلوال ندانوائی بد      وافقت -1

بددشای )نسددو تههیددزاال و تولیددز انددوا  نددان 

( شکت صنایع پخت  شهز

ی و دریافت وام ای صنزوق توسعه  لهمکاری -2

ای جهت بشنا ه  لی تحول در سال ت نان بدش 

یکصزهزار نانوائی در کشور

:طشحهمکاران 
ه شکت صنایع  حشکه دوار  اور یان
شکت صنایع پخت  شهز 
شکت  ش ز گوهش 
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توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

توسعه  قیاس
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

14567891011

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزف بشنا ه

23

نیدان  ت  ین نیای نانوایی ها و قنادی ها به تههیدزاال و لدوایم  صدشفی ای تولیدزاال داندش ب     -1
دارای  هوی

دانش بنیانافزایش فشو  و توسعه بایار  شکت های -2

.  برندهای نان صنعتی و نیمه صنعتی استتوسعه -3

 ن ایددن بشنا ددهف یددک بسددته تدد  ین  ددالی لیزینددگ بددشای  شیددزارا

لیده   نان و  دواد او  ا ین آمال پخت  صوصی و دولتی تههیزاال و 

.دانش بنیان  ی با ز

ین و  نابع این طشح ای  حل  نابع صنزوق نوآوری و  کوفایی ت  

.ای طشیق صنزوق های کارگزار کارسایی  ی  ود

    عاوندت علمددی و فندداوری ریدیس جمهددور هددم بدا سددپشد  گددذاری 

درصددنزوق هددای کددارگزارف پو ددش ریسددک ایددن تدد  ین  ددالی را  

.عهز  دار  ی  ود

طشاحی  زل ت  ین  الی-1

طشاحی سا انه ثبت نام در طشح-2

فشا وان و اطال  رسانی-3

ثبت نام  شیزاران و ت  ین کننزگان-4

انعقاد قشارداد و ت  ین  الی-5

دانش بنیان و ایجاد برندهای مطرحتوسعه بازار تجهیزات و مواد اولیه : 3برنامه 
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توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

توسعه  قیاس
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

14567891011 23

توسعه بازار تجهیزات و مواد اولیه دانش بنیان و ایجاد برندهای مطرح: 3برنامه 

صنایع پخت  شهز

تههیزاال گایسونیکوفناوران سال

احیاکننزگان 
نان طبیعی یوسف یرین کاران  بتکش صنایع پیششفت 

سحشپخت 

 ا ین آمال پخت

خته نان سنگک نیم پ
BOTبا تکنولوژی 

نتی بدا  فش دوار نیمه اتو اتیک پشتابل پخدت ندان سد   
حشارال غیش ستقیم

شارال  ط تولیز تمام اتو اال پخت نان سنگک با حد 
غیش  ستقیم

ندان بدا   فش تونلی اتو اتیک و نیمده اتو اتیدک پخدت   
ک حددشارال غیش سددتقیم ف  ددط تولیددز تمددام اتو اتیدد

پخت نان صنعتی با حشارال غیش ستقیم
شف  دستگا  گشد کدن  میدشف دسدتگا  رول کدن  مید     
4ش دستگا  یهن کن  میشف دستگا  پهدن کدن  مید   

کغلتکیف دستگا   یکسش  میش نان سنگ6و
ارال حشحهیم بانیمهو حهیم ن پخت ناای طبقهفش 

غیش ستقیم

دسددددتگا  پخدددددت  
اتو اتیک نان

دسددتگا  پخددت 
اتو اتیک نان

یفشهای صنعتی پخت نان و  یشین
دستگا  بش  نان

(کا بی استیمش ) فش پخت تشکیبی 
توسعه صنایع غذایی 

نوین دلسادانشگشایان 

بهبود دهنز 

مبهبود دهنز  آرد نانهای  سقح و نیمه حهی
بهبود دهنز  نان های میه ای

بهبود دهنز  ژلی فشاورد  های آردی
بهبود دهنز   ایع فشاورد  های آردی

بهبود دهنز  آرد
مبهبود دهنز  آرد نانهای  سقح و نیمه حهی

بهبود دهنز  نان های میه ای

پارسیان آنزیم

(سبوس تحمیشی غالال

ساورپالس

بهبود دهنز 
کیکپودر 

ی  بهبوددهنز  و افزودنی ها
صنایع آردی

ثمین نان سحش

بهبددود دهنددز  نددان جهددت 
آرد  توسدددط و ضدددعیف و 
بهبود دهندز  کشواسدان و  

ش یشینی دانمارکی سح

انوا  فشآورد های پدودری  
ی آ اد  و نیمه آ اد  نانوای

و قنادی و لوایم و  لحقاال

بهبود گستش سانیا

فرید فرداتجارت

فیبدددشی بدددا   هدددای  ندددان 
فش ومسیون های  ختلف

ماه چهره 
ونیکمدرن 

آذرنو  
 کوفه

نان غنی  ز  با جلبک
اسپیشولینا پالتنیس

بن دار آنزیم
افزار

یآنزیم آلفا آ یالی قارچ
لیپایآنزیم 

تههیزاال 
آی ایشگاهی

ا جهان یکت
پارس

(زرتکسچش آنالی)دستگا  تحلیل بافت 
(آنزیم سنج)دستگا  فالینگ نا بش 
دستگا   یکشو فیزر

دستگا  فارینوگدشاف

شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت نان و محصوالت آن ها
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توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

توسعه  قیاس
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

1567891011

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزف بشنا ه

2

توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان حوزه نان: 4برنامه 

34
نان ا ین آمال پخت توسعه صادراال -1

توسعه صادراال  واد اولیه-2

نانکار انه های توسعه صادراال -3

  بددزرگ نددان ایشانددی بدده توسددعه فندداوری ایهدداد     ددشکت هددای

 ههدز دسدت یافتده و   ندان هدای   نان صنعتی و کافده  کار انه های 

ار با حمایدت ای ایدن بشندزهای صدادراتی بده توسدعه بدای        ی توان 

نیدز کمدک    کمدل هدا   فعدال در حدوی  تههیدزاال و     شکت هدای  

.کشد ایانی 

تی و  ناسایی  دشکتهای توانمندز صدادرا   -1
بشنزهای توسعه نان

بشرسددددی و ارییددددابی پیشددددنهادهای   -2
 شکت ها

انتخاب و  ذاکش  با  شکت ها-3
ت  ین  الی صدادراال ای طشیدق کدارگزار   -4

تخصصی
توانمندز ای طشیدق   شکت های حمایت ای -5

دیپلماسیدستگا  

:همکاران طشح
 صنایع پخت  شهز شکت
 نان سحش شکت
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صادرات خط تولید نان
1

صادرات مکمل ها و افزودنی ها
2

صادرات ماشین آالت نان
3

و فرآوری گندمترانزیت
4

گسترش شعب کافه نان
5

 میلیون نفری صدنعت آرد و ندان  400بازار
رای در همسددایگی ایددران پتانسددیل خددوبی بدد

صادرات به خصوص در حدوزه ماشدین االت   
پخت ایجاد کرده است

 اتمرتبط برای توسعه صادرنیازمندی های:
در واردات مواد اولیده صدنعت   مشکالت -1

ماشددین سددازی بدده خصددوص فوالدهددای  
ط الیاژی و لوازم برقی و مشدکالت مدرتب  

گمرکبا مقدینگی و 

کافه نان ها در داخدل و خدارج از   توسعه -2
(ماشین آالتبازارسازی برای )کشور 

دیپلماسیاز ظرفیت استفاده -۳

توسعه بازارو صادرات 

 و  
ال

درا
صا

ی 
ها
ار
هک

را
یار

 با
عه

وس
ت

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

توسعه  قیاس
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

1567891011 234

توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان حوزه نان: 4برنامه 
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167891011

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزف بشنا ه

2

توسعه تولید نان های جدید و خمیر منجمد: 5برنامه 

3

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

45
توسعه نان های جزیز به  نظور گستش  بایار-1

توسعه نان های  ا  با کاربشی ویژ -2

 ددشکت هددای  و  ددذاکش  بددا   ناسددایی -1توسعه تولیز  میش  نهمز-3
زبه  نظور تولیز نان های جزیتوانمنز 

انتخدداب و ددشکت هددا پیشددنهاد بشرسددی -2
 ذاکش  با  شکت ها

و تدد  ین  ددالی انتقددال و توسددعه فندداوری -3
نیایتا ین تحهیزاال  ورد 

یددز تسددهیل پددشوژ  تاسددیس کار اندده تول-4
 میش  نهمز در احمز اباد  ستوفی

:همکاران طشح
 ویارال دفا
نان سحش

     ثال هایی ای نان های جزیز که در این بشنا ده  دورد حمایدت قدشار 
لدوتن  فاقدز گ ندان  ف دیدابتی بیمداران  نان : عبارتنز ای واهنز گشفت 
 mapجزیدز و تحدت  دال   هدای  بنزیبستهف سلیاکیبشای بیماران 

 جهت جیش  با کالشی بسیار بامهایی ناننف نابشای نگهزاری بیشتش 
یمداران  ف نان بشای ببیکپار نان  سلحف و نیشوهای غیشعا ل پنافنز 

... ا  و 
    عت توسعه پشوژ   میش تولیز  میش  نهمدز باعدث تحدول در صدن

 حصدول  دی تواندز بده عندوان      ایدن  .  دز نانوایی در کشور  واهز 
ای پدشوژ  کلیدزی  ایدن  .جایگزین  آرد در پخت نان استفاد   دود 

اهش بهبود کیفیت ندان کشدور بدود  و سدبو کد     راهکارهای اصلی 
 زعوارض نان های سنتی و افزایش سال ت جا عه  واهز 
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17891011

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزف بشنا ه

2

صنایع نانماشین آالت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و طراحی : 6برنامه 

3

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

456

 زاال تههید ت  ین  واد اولیده بده صدورال  کدانیز ف ای     نان و پخت در فشاینز
ش بددا آتددانبددو  نددان تولیددز و پخددت صددنعتی دسددتگا  هددای  ختلفددی  اننددز 

فاد ف آرد و  دواد  دورد اسدت   تههیزاال تشکیو کنندز   کدانیز    غیش ستقیمف 
تههیددزاال توسددعه  سددبوس  و  ددواد غددذیف   تههییددزاال تعیددین  یددزان   

د کده  افزودن  واد استفاد   ی  و تنو  در   میش تش  و فش ومسیون های 
  در  این حدوی وارداتی کلیزی و دا لی سایی تههیزاال . بعضا وارداتی است

.دستور کار این بشنا ه قشار دارد

 ای ا دی  نتوجه به  عضالال حاکم در تولیز ندان  عالو  بش تههیزاال پختف با
 حددیط غیشبهزا ددتی نددانوایی هددا و  صددشف غیشاصددولی  افزودنددی هددداف        

حهم دهندز  هدا   و نگهزارنز  هاف بهبوددهنز  ها  طعم هنز  هاف رقیق کننز  ها 
د بشرسدی  ای نظش  سائل بهزا تی و سال ت  ورنان ها کیفیت  ی بایست ... و

یدابی  سا ت بار اول تههیزاال  ورد نیای بشای اریاین بشنا ه در . گیشدقشار 
بدا  ط و توسدعه ابدزارآمال  دشتب   ی دان  سدشیع تدشین   کیفیت نان تولیزی در 

. حیط نانوایی ها در دستور کار قشار داردسنهش و ارییابی 

در  ناسددایی و تددزقیق نیایهددای  ددشتبط-1
:بخش های

قبیددل تههیددزاال آی ایشددگاهی ای  -1-1
واکنش سشیع کیت های 

ن  ا دی وارداتی  اننز  ا ین آمال -1-2
دهیفشم

نددان  اننددز  ددط تولیددز تولیددز  ددط -1-3
صحشایینانوایی 

یده  تههیزاال تولیدز  دواد اول  تولیز -1-4
فش انتور سبوس تخمیشینان 

فشا دددوان بدددشای  ناسدددایی  دددشکتهای -2
توانمنز در تولیز ابزارامال  ورد نیای  

هاحمایت  الی و انعقاد قشارداد با  شکت-3

انای توسعه  ا ین امال و فناوری پخت و فشاوری نحمایت -1

عه سقح بهزا ت و سال ت در حوی  ندان ای طشیدق توسد   ارتقا -2
ابزار و  ا ین امال  شتبط با سنهش کیفیت  نان
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1891011

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزف بشنا ه

2

نانتولید و توسعه سبد آنزیم ها و مکمل ها در حوزه : 7برنامه 

3

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

4567

 شتبط با صنایع نان  توسعه انزیم ها و  کمل های -1

 دشکت هدای  همکداری  آندزیم هدا بدا     شتبط بدا  توسعه فناوری های -2
بزرگ شکت های و دانش بنیان 

 ئدای و  آنزیمی که بیشتشین  صشف را در تولیدز ندان دارندز پشوت    کمل های
ین ایدن  در ب.  ی گیشنزکه در این بشنا ه  ورد توجه قشار  ی با نز آ یالیها 

آ یالیهددا و بخصددو  آلفددا آ ددیالی و پنتویانایهددا دارای اهمیددت گددشو  هدداف 
.  ی با نزبیشتشی 

  ناسدو  گنزم ایشان در اغلو  ناطق دارای کیفیت  ناسبی جهت تولیز آرد
که  دبکه   ای است؛ به گونهو دارای کیفیت پایین گلوتن نمی با ز بشای نان 

یزی توانایی و قزرال نگهزاری گایهای تولآن ها گلوتنی در  میش حاصل ای 
در اثش فعالیت  خمشها را نزارد و در ی دان تخمیدشف باعدث ای هدم گسسدته     

. ی گشدد زن  میش 

 تفاد  فدوق اسد  ای تشکیو  ناسبی ای آنزیم ها جهت اصالح  شکالال  ی توان
یالی آلفدا آ د  آندزیم  گلدوکزف  آندزیم  توسعه بعضی ای آنزیم ها  انندز  .) کشد

.تشزدر دستور کار این بشنا ه  ی باآنزیم یایالنایلیپای آنزیم قارچیف 

انمندز  و  ذاکش  با  شکتهای تو ناسایی -1
حوی این 

و ایهاد بایار  تهمیع -2
و انتخدداب ددشکت هددا بشرسددی پیشددنهاد -3

 ذاکش  با  شکت ها
و تدد  ین  ددالی انتقددال و توسددعه فندداوری-4

تا ین تحهیزاال  ورد نیای

:همکاران طشح
 آنزیمپارسیان
 فشآور  بن دا  شکت توسعه
 بزرگ صنایع غذایی شکت های
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11011

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزف بشنا ه

2

نانتوسعه ارتباط میان شرکت های بزرگ و دانش بنیان در حوزه : 8برنامه 

3456

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

78

ایجاد مرکز تخصصی نوآوری حوزه نان: ۹برنامه 

9
عه بدایار  تغییش  زل های کسو وکار در ی ینه فشآوریف تولیز و توس-1

 حصومال و  ز اال  شتبط با نانف آرد و گنزم

القتشویج نوآوریف توسعه کارآفشینی و ایهاد استارتاپ های  -2

 ندان  صنعتنوآوری در و تشویج تغییش زل های کسو وکار با هزف
و اسدتارتاپ هدای  دالق   ایهداد  کدارآفشینی و  ای توسدعه   ی بایست 
ه بدشای ایدن  نظدور توسدع    . در این حوی  حمایدت کدشد  دانش بنیان 

و دشکت هدا   بدا  حوریدت   ییسدت بدوم تخصصدی    و  تاب دهنز  ها 
ور کدار  باییگشان اصلی حوی   به عنوان یک بشنا ه کلیزی در دسدت 

.داردقشار 
     وریت  شاکز نوآوری و  تاب دهنز  هدا ایهداد کسدو وکارهدای   

ش  وری و توسعه بهف نفوذ فناوری در صنعتف توسعه بایارنانجزیزف 
.آ وی  و فشهنگ سایی  ی با ز

تاسیس  شکز نوآوری صنایع غذایی

تاسیس آکاد ی  لی نان

 های توسعه  شاکز نوآوری و  تابزهنز 
 شکتی
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111

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزف بشنا ه

234567

اصالح قوانین و مقررات مرتبط با حوزه نان: 10برنامه 

عه بدایار  تغییش  زل های کسو وکار در ی ینه فشآوریف تولیز و توس-1
 حصومال و  ز اال  شتبط با نانف آرد و گنزم

القتشویج نوآوریف توسعه کارآفشینی و ایهاد استارتاپ های  -2

 ت هدای صدحب یکی ای دولتی تشین بخشهای اقتصاد است که در نان
حددوی  حددوی  ای  شددکالال  ختلددف در فعددامن ایدن   ددز  بددا انهدام  

ه بد  ی بشد که در بخش چالش ها دولت رنج سیاست های و  قشراال 
.است ز  آن ها پشدا ته بعضی ای  همتشین 

 ارچه عزم  زیشیت یکپحوی ف  ی توان به  همتشین  شکالال این ای
چدالش هداف میم اسدت در    بشای حدل ایدن   . کشداین بخش ا ار  در 

 دا   دوارد احصدا  دز  بدا همکداری       قالو این بشنا هف به صورال 
د و انهمن های فعال در این بخدش  دور  حوی  نان باییگشان کلیزی 
بشرسی قشار گیشد

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

8910

یق ایهاد کارگشو  اجشایی بشرسی و تدزق -1
 وضوعاال قانون گدذاری و تنظدیم گدشی   
حوی  ندان ذیدل کدانون همداهنگی داندش      

صنعت بایار

قدانون رفدع   43استفاد  ای ظشفیت  داد   -2
هادهدا   وانع تولیز و نیز استفاد  ای سدایش ن 

  و ظشفیتهای  وجود در جهت بهبود حدوی 
نان
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ارال کد -داد   دود  صدشف کنندز    یارانه به پیشنهاد  ی  ود ) ی  ود ینهیش  اری  یارانه داد  قسمت های حوی  نان در تمام در 
(هو منز

وی  استف  گش که نا ی ای ضعف در  زیشیت این ح ی با ز ینهیش  اری  و کیفیت نان بهش  وری  ی  ود  شکل اصلی نان گفته 
در صدورال  . ودتد  ین  دی  د   بشش نان و غالال  شدم پیششفت های نه در  شایط فعلی حتی در کشوری  ثل سوریه نیز با توجه به 

.است زیشیت  تمشکز نان میم . یلیون تن گنزم بشای ادار   ملکت کافی است6 زیشیت صحیح 

یارانه 

 زیشیت یکپارچه

وارداال و صادراال

   دود گندزم بدا    پیشنهاد  ی  ود گنزم درجه سه صادر کنیم و یا به صورال  وراک حیوانداال اسدتفاد  . )کیفیت گنزم پایین است
هبود و جبشان کیفیت و در واقع چنانچه نیای به ورود گنزم با زف نسبت به وارداال گنزم با کیفیت جهت ب. کیفیت بامتش وارد کنیم

( تالط با گنزم دا لی تا ین کیفیت و تا ین ارد  ناسو فشاهم  ود

شدور در  کوچک  زن ی ینهای کشاوریی و عزم وجود سیستم کشت علمی و در  قیاس کالن باعث بشوی  شکالال فدشاوان در ک 
فار  بشقشاری نظام کشت بدش اسداس سد   -گنزماصالح سا تار کشت گنزم با رویکشد کاهش واریته های ) .این حوی   ز  است

( شتشی ای راهکارهای پیشنهادی است  زیشیت کشت

ز تضمینی گنزم با تبیین استشاتژی نحو   شی)یکی ای اصلی تشین  شکالال این حوی  به  کانیزم غلط قیمت گذاری  شتبط است 
جهت گیشی واگذاری به بخش  صوصی استف افزایش تدزریهی قیمدت ندان بدا افدزایش واحدزهای ایادپدز و کداهش واحدزهای          

(سوبسیز دار قیمت گذاری

اد هزار نانوایی رسیز  اس و ای طشفی دیگش دوسال است که  هوی جزیز صادر نشز  که باعث ایهد 94تعزاد  هوی نانوایی ها به 
(در صزور  هوی نانوایی بایز  الحظاال  ختلف اقتصادی فنی اجتماعی لحاظ  ود).بایار  شیز و فشو   هوی  ز  است

 ده هدا و   همکداری فندی و تخصصدی و  شدارکت در تدزوین و تهیده اسدتانزاردهاف آیدین نا        ) شکالال  شتبط با اسدتانزاردهای ندان   
ی دستورالعمل های حوی  های ذیشبط جهت ارتقای سقح کیفدی  حصدول واستانزاردسدایی  ا دین امال ای  وضدوعاال  هدم بدشا       

(توسعه صنعت نانوایی  ی با ز

 هوی

استانزاردسایی

:ا ز ی بدر حوی  نان  وضوعاال رگومتوری و قانونی  ختلفی وجود دارد که نیای نز توجه ویژ  حاکمیت 
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1

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی
هزف بشنا ه

234567

آموزش و فرهنگ سازی: 11برنامه 

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

891011

ان در فشهنگ سایی و افزایش دانش  صدشف کنندزگان و تولیزکنندزگ   
حوی  نان جهت تولیز و  صشف نان سالم

 و تمهیزاال و همکاری های میم جهت بشگزاری نمایشگا  هاایهاد
ضدای  سمینارهای تخصصی و تهاری در راستای رونق بخشدی بده ف  

ا اال نان ای  همتشین اقدز فناورانه در بخش نوآورانه و کسو وکار 
. و ه نان است

 ه بد جهت ارتقای سقح  هارال آ دویی  ندابع انسدانی    بشنا ه ریزی
ی در  نظور تقویت تخصصدی و کداردانی بخدش  صوصدی و صدنف     

ف همکاری در بشقشاری فعالیت هدای ایدز  پدشدای    ربطذیحوی  های 
و بهش  گیشی ای ایدز  هدای ندوف  شدارکت در اقدزا اال     ( استارتاپ)

و آگدا  سدایی عمدو ی بدا رویکدشد اصدالح الگوهدای        سای فشهنگ
ایی با آ نجهت آ وی  نانوایان  صشف با تکنیک های فناورانه و 

ای بالنکت یشین جو   ضشاال افزودنی های ییان آور ای جمله؛ 
.دیگش  وارد  شتبط با این بخش است

 شتبط با نان سالمرا  انزایی  وی  های -1

ا وی دددی بدددشای دور  هدددای بشگدددزاری -2
نانوایان

ط بدا  حمایت ای تبلیغاال  حصومال  دشتب -3
نان سالم
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