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 31/05/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی  شناسه

 ارائه راهکارها و پیشنهادات برای افزایش بهره وری و فروش محصول زرشک استان  موضوع عنوان

 کشاورزی اتاق بازرگانی سیون کیم  – استان کنسرسیوم زرشک  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

و این در  رشک در استان مواجه خواهیم بود  تولید ز   یادی از حجم زک می باشد از این رو با  سال جاری، سال زرش

،  ، کم شدن مراسمتوران هابازارهای هدف زرشک )تعطیلی رس  که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی  صورتی است 

دخانه ها دپو شده و  سرکاهش یافته و زرشک دو سال گذشته در به شدت زرشک  برای  تقاضا مشکالت صادرات و ...( 

اولویت زرشک تازه  ستان با  از این رو باید به دنبال راهکارهایی جهت فروش زرشک ا.  روی دست کشاورز مانده است

 به اقتصاد آنان کمک نمود.  تا بتوان بخشی از مشکالت کشاورزان منطقه را مرتفع و بود

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 زرشک تازه مواجه خواهیم بود. ید حجم زیادی از با تولسال زرشک می باشد در نتیجه  ،سال جاری   -

   صنایع تبدیلی و تکمیلی زرشک در استان حدهای تعطیلی بسیاری از واراوری در استان به دلیل  مشکل ف  -

 ران ها و ... ستو ویروس کرونا و تعطیلی ریر به دلیل شیوع طی دو سال اخمشکل فروش زرشک  -

 در انبارها و افت کیفیت محصول 99و   98دپو شدن زرشک سالهای   -

الن  توسط دال  (مختلف های  زرشک با درجه کیفیت  ) و غیر ارگانیک  ، زرشک ارگانیک  خرید زرشک سالهای گذشته  -

 کیفیت زرشک استان و مشکالت صادرات  طی کردن آن و در نتیجه افت و قا

 ر میکروبی بادلیل مشکل در صادرات زرشک به  -

   عدم حمایت از تولید زرشک ارگانیک -

حصر به فرد خراسان جنوبی  زرشک محصول مندرصورتی که    انجام می شود  قیمت گذاری زرشک در بازار مشهد -

 استان باشد.   اینید درن قیمت آن باروش و تعییاست و بازار ف

 را با مشکالت فراوانی مواجه نموده است  فروش تازه،  بسته بندی و حملداری،  جهت نگه شرایط خاص -

 یک در استان ژعدم وجود آزمایشگاه محصوالت استرات  -

 لمی و اصولی و ناشناخته بودن زرشک در کشور و بازارهای جهانی اریابی ع عدم باز -

جلسه  بندی جمع

 به تاریخ    کارشناسی

24 /05 /1400 

در  و کنسرسیوم زرشک استان  کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصینشست مشترک چهل و سومین جلسه 

در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع،  استان    بخش خصوصی و دولتیدگان  ینبا حضور نما  24/05/1400یکشنبه مورخ  روز  

 معادن و کشاورزی بیرجند برگزار گردید.

درجلسه مشترک کمیته کارشناسی شورای گفتگو و کنسرسیوم    نماینده خوشه زرشک و عناب استان  – ی  سبحان مصطفای

  زرشک   با بیان اینکه در حال حاضر بهره وری مشکل استان نیست، تصریح کرد: مشکل فروش میزان تولید فعلیزرشک استان،  

وی با بیان اینکه بارها مشکالت صادرات، قیمت، برندینگ و    استان را داریم و افزایش بهره وری مشکالت را افزایش خواهد داد.

فراوری زرشک در جلسات مطرح شده است، تصریح کرد: فراوری در اولویت است و اگر بتوانیم بخشی از زرشک استان را فراوری  

شفاف  به طور  وی با بیان اینکه حل مشکالت استان در گرو این است که سازمان ها      هیم داشت.کنیم این حجم از مشکالت را نخوا

نماینده    راوری است،تبدیل و ف  ،با هماهنگی سازمان صمت  میز بگذارند، گفت: برنامه ما در خوشه خشکبارروی  توانایی های خود را  

این اشتیاق را داشتند    و  ستان اواخر مهرماه به استان دعوت شده: هیئت تجاری از ارمنعالم داشتا  خوشه خشکبار استان همچنین

با اذعان به اینکه معرفی محصول    مصطفایی  پیش بینی کنند.  را ساختار حمل و نقل آن    تاکه زرشک را از نزدیک در استان ببینند  

این است که محص زرشک   اینها  نیاز همه  پیش  ایم، گفت:  داده  انجام  الملل  بین  برای فروش  استانداردهای  را  و  با کیفیت  ولی 

 کشورهای هدف برای ارائه داشته باشیم.
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با بیان اینکه من تولید کننده زرشک در استان هستم، ادامه داد: جلسات    عضو کنسرسیوم زرشک استان،    –   غالمرضا رحیمی

کار نمی  ما متاسفانه  هیچ حمایتی از زرشک  زیادی برای حل مشکالت و مطرح کردن مشکالت زرشک در استان برگزار می شود ا

: زمینی برای فراوری و بسته  کرد  در انبارها موجود است، عنوان  وی با بیان اینکه محصول زرشک دوسال گذشته ما هنوز  شود.

متر آن را کسر کردند و ما    500متر مربع در ابتدای درخواست به ما واگذار شد که بعد از مدتی دو هزار و    7500بندی به متراژ  

بندی   ادامه داد: در حوزه دریافت تسهیالت برای راه اندازی واحد فراوری و بستهرحیمی  هنوز در گیر وضعیت این مقوله هستیم.

ید توافقی زرشک از سوی جهاد  وی به خر    نیز متاسفانه در بانک ها همچنان سرگردان هستیم و تسهیالتی پرداخت نشده است.

 کشاورزی هم اشاره کرد و افزود: متاسفانه خرید توافقی عادالنه نیست و محصول فقط از عده ای خاص خریداری می شود. 

ویروس کرونا،  هم در این جلسه اظهارکرد: به دلیل شیوع  ،سرسیوم زرشک استانکشاورز نمونه و عضو کن  –براتی  حسین  

در سردخانه ها انبار شده است و هنوز زرشک دو سال گذشته را نتوانسته ایم بفروش    و  زرشک در بازار فروش چندانی نداشته

زرشک نباید در انبارها دپو شود، تصریح کرد: سال گذشته مصوباتی برای خرید زرشک و فراوری  براتی با تأکید براینکه    برسانیم.

و    داشتهبا بیان اینکه تولید ارگانیک زرشک را در استان  راتیب   اما متاسفانه تا کنون خروجی از این مصوبات ندیده ایم. داشته ایم

عنوان  همچنین  به آلمان نیز صادرات داریم، گفت: حمایتی از کشاورزان در حوزه تولید محصول ارگانیک و با کیفیت نشده است.وی  

وی    ری این محصول در مشهد باشد.و قیمت گذاکرد: اگر ما متولی و تولید کننده اصلی زرشک در کشور هستیم نباید بازار زرشک  

استان قیمت گذاری زرشک را داشته باشیم و بازار را خودمان در دست بگیریم، ادامه داد: اکنون بازار    با تاکید بر اینکه باید در

م  اتحادیه و تشکل قوی در استان نداریاسان جنوبی در مشهد انجام می شود و  زرشک استان  و قیمت گذاری محصول کشاورز خر 

 شود. نمی  و و نظارت کافی در این حوزه انجام  

با بیان اینکه هنوز بعد از مدت ها در    نماینده اتحادیه زرشکاران، باغداران و زعفران کاران استان  –  امیر ابراهیم آبادی

حصول زرشک است  ون رفت از مشکالت مبیان مشکالت را داریم، بیان کرد: فراوری و تکمیل زنجیره ارزش راهکار بر  جلسات صرفاً

متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری در حوزه فراوری محصوالت استراتژیک استان از جمله زرشک وجود دارد اما موانع به شدت    و

 زیاد است و در میانه راه کناره گیری می کنند.

خوشه   مشکلی برطرف نشده است.ارگان های دولتی و خصوصی زیادی ایجاد شده اما متاسفانه کارها جزیره ای و مقطعی بوده و  

و ... را داریم اما به دلیل نبود منابع و عدم  زرشک کاران، باغداران و زعفران کاران استان  خشکبار، کنسرسیوم زرشک و اتحادیه  

 کارایی الزم را نداشته اند.   آنهاارتباط بین  

بخش دولتی  باید  اید در این حوزه اجرا شود، تصریح کرد:  وی با تاکید بر اینکه باید مسئوالن دولتی را مجاب کنیم که برخی کارها ب

با بیان اینکه سال گذشته خرید زرشک تازه را داشته  ابراهیم آبادی    و خصوصی در کنار هم برای حل مشکالت زرشک گام بردارند.

ک تازه هستیم زیرا در همکاری کشاورزان در حوزه فروش زرشمند  ایم و در مقاطعی محصول برای خرید نبود، ادامه داد:  نیاز

نماینده اتحادیه زرشکاران،    مقاطعی بنابر شرایط بازار برخی از کشاورزان محصول خود را به اتحادیه برای فروش ارائه نمی کردند.

ن محصول  بحث زرشک تازه روزانه بین سه تا چهار ت  اتحادیه این آمادگی را دارد در باغداران و زعفران کاران استان اعالم کرد:  

 نماید. کشاورزان را خریداری  

بحث قیمت گذاری  یم، اضافه کرد: در  ه انقطه مختلف تهران زمینه فروش زرشک تازه را فراهم کرد  4ابراهیم آبادی با بیان اینکه در  

محصول انحصاری خراسان جنوبی است چرا باید قیمت گذاری و ارزش افزوده محصول در    زرشک  داریم که وقتیما نیز انتقاد  

وی با بیان اینکه این مشکل به دلیل ضعف تشکل های بخش خصوصی و کشاورزان است، گفت: وقتی   ان های دیگر باشد.است

قیمت گذاری در سایر استان ها انجام و ارزش افزوده هم نصیب واسطه ها    کشاورز خودش تمایل به کار گروهی نداشته باشد قطعاً

 می شود. 

بر توجه به بحث قیمت گذاری زرشک در سال جاری تاکید کرد و افزود:    ن و زعفران کاران استاننماینده اتحادیه زرشکاران، باغدارا

وی    د.ش ه باباشد که برای بازرگان صرفه اقتصادی نداشتنباید قیمت آنقدر پایین باشد که کشاورز متضرر شود و نه آنقدر رقم باال  

ر تومن تعیین شده بود و میدان میوه و تره بار تهران بر مبنای  هزا  10ادامه داد: سال گذشته قیمت زرشک در استان    همچنین
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قیمت تمام شده    ،حمل و کارگری های  تومان تعیین کرده بود که باتوجه به هزینه    500هزار و    14قیمت پایه نرخ را در تهران  

 تومان بود و توجیهی نداشت.   500هزار و    14همان رقم  

افزود: در حوزه صادرات که مباحث میکروبی مطرح می شود همیشه مشکل از تولید نیست بلکه انبارها وضعیت    ابراهیم آبادی

وی تصریح کرد: کشاورز ما محصول ارگانیک تولید می کند اما در انبارهای ذخیره و فراوری مسائل بهداشتی به    د.ن مناسبی ندار

 صورت دقیق رعایت نمی شود. 

خته شده نیست، ادامه  ظرفیت های موجود در حوزه بسته بندی و فراوری زرشک استان شنا  ن با بیان اینکهدر پایا  بادیآابراهیم  

دو تن زرشک در استان داشتیم که نمی دانستیم مشکل را چگونه حل کنیم و اکنون متوجه شدیم که    داد: طی دو سال گذشته،

 اده کنیم.که می توانستیم از آن استف  ظرفیت در استان وجود داشته است

با اشاره به اینکه از منظر دیگری به محصوالت استراتژیک استان نگاه شود،     عضو کنسرسیوم زرشک استان،  -پور صفارشاهین  

زعفران و عناب خراسان جنوبی محصوالت منحصر به فرد در ایران است. وی تصریح کرد: در حوزه تولید محصوالت    ،افزود: زرشک

با مشکالت    استراتژیک در استان مشکلی نداریم و کشاورز علی رغم بی مهری ها محصول خود را به ثمر می رساند اما بعد از تولید

اها مشاهده می شود محصول را با بدترین کیفیت خشک می کنند، افزود: زیر ساخت  وی با بیان اینکه گ    فراوان روبه رو هستیم.

 برای تولید انبوه در حوزه فراوری در استان وجود ندارد. 

اگر    با اذعان به اینکه کارخانه ای در حوزه فراوری زرشک در استان داشته ام که اکنون تعطیل شده است، عنوان کرد:صفارپور  

 م کرد. ظرفیت باال در استان ایجاد خواه  با  آب زرشک راتولید  ترین خط  دولت حمایت کند به

اظهارداشت: نگاه دولت به کشاورز و بخش خصوصی نگاه باال به پایین است و تا زمانی که این نگاه در یک امتداد قرار  همچنین  وی  

ف زیادی داریم ، بیان کرد: دراین حوزه نیز اگر  وی با اشاره به اینکه در حوزه بسته بندی نیز ضع  نگیرد مشکالت را خواهیم داشت.

 برنامه ریزی شود قطعا همه سود می برند. 

هم در این جلسه با بیان اینکه از سمت آرمان گرایی باید به سمت واقعیت    رئیس اتاق تعاون استان،  –حسینی  حسین  غالم

معادن و محصوالت استراتژیک را برای    ،مرزنزدیکی به  گرایی حرکت کنیم، اظهارکرد: در خراسان جنوبی چند مولفه بزرگ از جمله  

تا زمانی که نگاه  ز موفقیت چندانی نداشته ایم و  دن نیهنوز از ظرفیت مرز به خوبی استفاده نشده  و در حوزه معا  که   توسعه داریم.

 . ما به سرمایه های خارج استان باشد به توسعه نخواهیم رسید

محصوالت استراتژیک استان در سفر رئیس اتاق تعاون کشور مصوب    کشاورزی  با اشاره به اینکه تشکیل تعاونی  رئیس اتاق تعاون

میلیارد تومان سرمایه اولیه    100و اعضای هئیت موسس مشخص شده است و    شد، ادامه داد: تا کنون یک بخش کار جلو رفته

وی با اشاره به اینکه بفکر   نماید.درصد را بخش خصوصی تامین  51درصد را بخش دولتی و   49برای این تعاونی مصوب شده که 

اما در حوزه اجرا به دلیل منابع اعتباری    ثروت اندوزی در این تعاونی نیستیم، اظهارکرد: در حوزه ایده دهی در استان برتر هستیم 

 مشکل داریم. 

با اشاره به اینکه ایجاد شهرک زرشک و زعفران در استان پیشنهاد شده بود، ادامه داد: به دلیل اینکه دفاع خوبی از این  حسینی  

 شد. رد    در کمیته ذیل ستاد توسعه خاوران طرح  طرح نشده بود

امور سرمایه گذاری و اشتغال استاندارینماینده دفتر هماهن  –   عباسی  رسول اگر دولت و بخش    گی  هم تصریح کرد: 

وی خواستار ایجاد شرکت سرمایه    خصوصی هر دو به وظایف خود خوب عمل می کردند االن این حجم از مشکالت را نداشتیم.

ا تاکید بر اینکه نیاز است تا  عباسی ب  شود.گذاری در حوزه زرشک شد و افزود: واحد فراوری بزرگ راه اندازی شود و از آن حمایت  

:  پیشنهاد نمودکنیم،    شده است، در استان تأسیس  سازمان زرشک را همانند سازمان چای که در شمال کشور تاسیس و راه اندازی

 گردد.فاده  که به استانها واگذار شده برای راه اندازی واحدهای فراوری زرشک استسهام عدالت  از منابع صندوق سرمایه گذاری  

بازرگانی–بیکی  احسان   اتاق  اینکه    عضو کنسرسیوم زرشک و نماینده کمیسیون کشاورزی  بیان  با  این جلسه  نیز در 

یزان تولید استان تقریبا هیچ  مشکالت زیادی را در حوزه زرشک داشته ایم، عنوان کرد: حجم صادرات زرشک کشور در مقابل م

هزار تن زرشک خشک   30هزار تن زرشک تازه برداشت می شود که حدود  120تا  100تصریح کرد: در سال زرشکی بین است، 

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کم آبی کشاورزان از سمت تولید محصوالت زراعی به سمت محصوالت باغی    را شامل می شود.
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آینده تولید به شدت افزایش خواهد  روی آورده اند و سطح زیر کشت زرشک به طور عجیبی افزایش پیدا کرده و در سال های  

 یافت که باید برای بعد آن برنامه داشته باشیم.

با اشاره به اینکه ساخت مجموعه های  جدید فراوری زرشک به مانند کارخانه های فعلی اشتباه بزرگ است ، تصریح کرد:    بیکی

 د را احیا کنیم. باید یا مجموعه ای با تکنولوژی روز دنیا ایجاد کنیم و یا واحدهای موجو

ریم اما تمام واحدها  واحد بسته بندی زرشک دا  30با بیان اینکه در بیرجند بیش از  نماینده کمسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  

کرد: تصریح  نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق    ازاریابی و فروش محصول را باید مورد توجه قرار دهیم،  تعطیل هستند، تأکید نمود ب

همراه با بودجه باید در  قوی  وی با بیان اینکه ایجاد تشکلی    در سردخانه ها موجود است.  98تن زرشک از سال    500هزار و  حدود  

ر این  است که دهماهنگی بین بخش های خصوصی  و  ایجاد وحدت    ،همکاری مستلزم  این امر  استان داشته باشیم، بیان داشت:  

 حوزه فعال می باشند. 

هم در این جلسه با بیان اینکه افزایش تولید در دستور کار  ،  مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان  –رضایی  عبدالرضا  

جایگاه  وی با بیان اینکه هنوز نتوانسته ایم زرشک را به    است، اظهارکرد: باتوجه به شرایط سازگاری استان منحصر به فرد است.

 مند یازتی وجود دارد که نواقعی آن برسانیم، بیان داشت: بارگاه های زرشک ساختار اولیه  آن درست است اما در حوزه اجرا مشکال

   است.آموزش  

اعالم می شود، تصریح کرد:  کیفیت مهم ترین    الودگی میکروبی آن  درحال حاضربا اذعان به اینکه مشکل صادرات زرشک    رضایی

وی با تاکید بر اینکه توصیه های بهداشتی باید بیشتر مورد توجه کشاورزان قرار گیرد،    است که باید به آن بپردازیم.  مقوله ای  

 عنوان کرد: ظرفیت های کافی در حوزه بسته بندی وجود دارد اما باید احیا و به روز رسانی شود. 

  ، باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: یکی از راهکارهابا بیان اینکه بازاریابی مشکل اساسی محصول زرشک است که    رضایی

به ظرفیت فروشگاه های زنجیره  در ادامه  وی    حضور در نمایشگاه ها است که باید دقت شود تا به طور مناسب محصول عرضه شود.

 ایفا نمایند. ه محصول زرشک  کمک موثری برای عرضمی توانند    فروشگاه های زنجیره ای  بازاریابی اشاره کرد و افزود:  ای در حوزه

 18با اشاره به اینکه سال گذشته دو هزارتن تولید زرشک خشک داشته ایم، ادامه داد:    مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی استان

وی با بیان اینکه سطح غیر    زرشک است که سه هزار هکتار غیر بارور است.  هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت  600هزار و  

بازار فروش پیدا    داشت، عنوان کرد: اگر از هم اکنون نتوانیم  بارور در سال های آتی بارور شده و میزان تولید استان افزایش خواهد

 کنیم مشکالت در اینده دو چندان خواهد شد. 

بانک ها ساختار بسیار پیچیده ای دارند، تصریح کرد: سود تسهیالت برای بخش تولید باید  ،  وی با اشاره به اینکه در حوزه تسهیالت

 یدرصد بازهم تسهیالت  5/12تولید تسهیالت کم بهره نداریم، بیان داشت: با بهره حتی    با اذعان به اینکه برای  رضایی  کاهش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه محصول سالم جایگاه خودش را نداشته است و تولید سالم مورد حمایت قرار    نداریم که تامین کنیم.

به سمت طرح    در حوزه تخصیص اعتبارات بیشتر  و  ده استنگرفته است، افزود: متاسفانه اعتبارات باغبانی یک دهم سال گذشته ش

 اند که نمود عینی دارند.   هایی رفته

هزار تومان قیمت تمام شده زرشک خشک بدون در نظر گرفتن سود است،  41با بیان اینکه    مدیرامور باغبانی جهاد کشاورزی استان

قیمت درصد سود برای کشاورز    20هزار تومان قیمت زرشک تازه براورد می شود و با    15تا    13عنوان کرد:  در سال جاری بین  

 می باشد. هزار تومان    17پیشنهادی  

هم با بیان اینکه مشکل صادرات زرشک  بار میکروبی است، تصریح کرد:   استان  رزیجهاد کشاومدیر بازرگانی    -بیکساحمد  

افراد مختلف با کیفیت های متفاوت  از    توسط دالالن  وی با بیان اینکه زرشک  و فروش مشکل اصلی زرشک در استان است.  یابیبازار

با تاکید بیکس    بازارهای صادراتی مشکل ایجاد می کند.خریداری و مخلوط می شود، ادامه داد: این موضوع بعدا در ارائه محصول به  

ایجاد کنند، عنوان کرد: در زمینه  ند،  بر اینکه باید بارگاه های زرشک را همه کشاورزانی که سطح زیر کشت باالی دو هزار متر دار

صورت تازه به  زرشک را به  درصد محصول 20اگر بتوانیم حداقل . فروش و بسته بندی زرشک تازه باید به صورت ویژه ورود کنیم

خواستار پیگیری احداث   مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی استان  مشکل کشاورزان کاسته می شود.زیادی از حجم  بازار ارائه دهیم 

عنوان کرد: تشکل های قوی در حوزه زرشک نداریم  و منظور از قوی    شد وآزمایشگاه تخصصی زرشک و تامین اعتبار برای آن  
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وی با بیان اینکه مشکالت صنایع و واحدهای    مالی نیست بلکه باید تشکلی باشد که مورد قبول همه قرار گیرد.  از لحاظ  بودن فقط

آن حضور در نمایشگاه    تولیدی در حوزه زرشک را باید جمع بندی کنیم، ادامه داد: زرشک در کشور مغفول مانده است و راهکار

محصول از زرشک تایید شده  نوع  17ا بیان اینکه بیکس در ادامه ب می باشد.فراوری شده  محصوالت  تولید معرفی برند ویژه وها، 

 کنیم. گسترده تر است، ادامه داد: زرشک را با تولید یک محصول از آن نمی توانیم نجات دهیم باید دایره تولیدات را  

به اتفاق آرا جهت طرح در جلسه شهریور ماه شورای گفتگوی    "راهکارهای فروش زرشک استان"یل درخصوص  موارد ذدر پایان  

 استان مصوب شد. 

 پیشنهادات 

مقررگردید اداره کل جهاد کشاورزی ضمن عارضه یابی واحدهای فرآوری زرشک نسبت به شناسایی واحدهایی که   .1

ظرفیت تولید باال و امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند اقدام نموده و راهکار الزم جهت احیا و بازگشت به تولید  

 .ی گفتگوی استان اعالم نمایدماه به دبیرخانه شورا  شهریور  3حداکثر تا این واحدها را 

 :به منظور کاهش بار میکروبی زرشک به عنوانی یکی از مشکالت صادرات این محصول پیشنهاد گردید  .2

 آموزش کشاورزان درخصوص راهکارهای کاهش بار میکروبی محصول زرشک توسط جهاد کشاورزی -الف    

 تورالعمل های مربوطه توسط جهاد کشاورزی الزام کشاورزان به احداث بارگاه زرشک براساس دس -ب    

جلسه شورای گفتگوی استان مورخ    بیست و یکمین  جهاد کشاورزی استان در راستای اجرای مصوبات   پیگیری .3

   در استان ، زعفران و عناب درخصوص ایجاد سازمان زرشک  98/ 12/ 20

استان توسط جهاد کشاورزی  ک  یتراتژپیگیری در خصوص تسهیالت احداث آزمایشگاه تخصصی محصوالت اس .4

 استان 

تولید محتوا درخصوص محصول زرشک استان اعم از کلیپ های معرفی زرشک، خواص و موارد مصرف این محصول   .5

توسط جهاد کشاورزی استان و رایزنی جهت پخش آن در شبکه های سراسری با همکاری و هماهنگی صدا وسیمای  

 .مرکز استان

ت استراتژیک استان در فروشگاههای زنجیره ای سراسر کشور از طریق دعوت  پیگیری در خصوص فروش محصوال  .6

دفتر هماهنگی امور اقتصادی  این فروشگاه ها و ترغیب آنان به فروش این محصوالت توسط    کشوری  از مدیران 

 استانداری  و سازمان صمت استان

 :فروش زرشک تازه در اولویت قرار گیرد با عنایت به تولید حجم باالیی از زرشک در سال جاری پیشنهاد گردید  .7

 از طریق فروش در فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور  -الف          

  پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت خرید زرشک تازه -ب           

بررسی درخواست خوشه خشکبار استان در خصوص دعوت و پذیرش هیات تجاری از ارمنستان جهت بازدید از   .8

دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و وزارت امور  باغات زرشک استان طی مهر یا آبان سال جاری توسط  

 خارجه  

محصوالت استراتژیک استان توسط  درصد( تعاونی کشاورزی    49پیگیری درخصوص نحوه تأمین منابع دولتی )  .9

 استانداری و اتاق تعاون 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 
- 

 


