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 20/06/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی  شناسه

 های توسعه مرتبط با بازار و فراوریگزارش فعالیت های خوشه زرشک و عناب استان و ارائه برنامه موضوع عنوان

 مرجع طرح موضوع
 شرکت شهرک های صنعتی استان 

 خوشه زرشک و عناب 

 موضوع شرح 

با هدف ایجاد هماهنگی    98)زرشک و عناب استان خراسان جنوبی( در اسفند ماه  خوشه خشکبار  

بخش شرکت  در  توسط  استان  عناب  و  زرشک  محصوالت  بازار  و  فراوری  نگهداری،  تولید،  های 

های صنعتی استان شروع به فعالیت کرده و آقای سبحان مصطفایی به عنوان عامل توسعه  شهرک

پس از انجام مطالعات شناختی با هدف تدوین وضعیت موجود،    این خوشه منصوب گردیده است.

های عمل مرتبط با نقاط فشار شناسایی شده، مراحل مرتبط با اجرای  احصاء مشکالت و ارائه برنامه

برنامهبرنامه اجرایی  مراحل  تمامی  که  است  به ذکر  گردید. الزم  پیگری  توسط  ای عمل  های عمل 

ا متشکل  که  راهبری خوشه  همچنین  شورای  و  عناب  و  زرشک  بازار محصوالت  و  تولید  فعاالن  ز 

گیرد. از آنجاییکه تمامی  های دولتی متولی امر است، مورد بررسی و ارزیابی قرار میمدیران سازمان

انجام   عناب  و  زرشک  ارزش  زنجیره  براساس  و  میدانی  صورت  به  خوشه  توسعه  اجرایی  مراحل 

پیشنه راهکارهای  ارائه  است،  می پذیرفته  توسعه خوشه  تیم  توسط  رفع ادی  در  موثر  بطور  تواند 

های مختلف تولید و فروش این محصوالت ایفای نقش نماید. به همین  مشکالت مطرح شده در بخش

 منظور مواردی در رابطه با توسعه کسب و کارهای مرتبط با زرشک و عناب ارائه خواهد شد.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

نگرش     - به رفع مشکالت در بخشفقدان  ارزش محصوالت عملیاتی  زنجیره  های مختلف توسعه 

 زرشک و عناب

 عدم استفاد از الگوهای توسعه یافته جهانی مانند کشاورزی قراردادی جهت توسعه تولید و بازار  -

 های فنیهای مناسب در بخشنبود زیرساخت -

 دولتیهای خصوصی و  عدم همکاری الزم از طرف برخی از فعاالن بخش -

 عدم توجه مناسب با شناخت بازارهای هدف صادراتی -

 ها(نبود زیرساخت فنی جهت افزایش بهره وری تولید )مبازره با آفات و بیماری -

های  اهم فعالیت 

خوشه زرشک و  

 عناب از آغاز فعالیت 

 انجام مطالعه شناختی جهت تدوین زنجیره ارزش خوشه و احصاء مشکالت  .1

 عمل متناسب با خروجی مطالعه شناختی و تصویب در شورای راهبری خوشهارائه برنامه های  .2

ایجاد شبکه تولید و فروش در شهرستان درمیان به عنوان منطقه پایلوت که در برگیرنده بخش   .3

 های میدانی در سال اول است عمده فعالیت

 تدوین طرح امکان سنجی ایجاد آزمایشگاه تخصصی محصوالت خوشه  .4

 های مورد نیاز کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت خوشهدورهنیازسنجی آموزشی   .5
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 بندی ارائه شده از پروژه نیازسنجی آموزشی های آموزشی مطابق با اولویتبرگزاری دوره .6

تاییدیه .7 های  پیگیری ایجاد کنسرسیوم صادراتی زرشک و معرفی مروج پیشنهادی جهت اخذ 

 الزم

 استان برگزاری تورهای بازدید از باغات الگویی  .8

  و  ارمنی  تجار  با  تعامل  و   ارمنستان  نمایشگاه  در   اسالمی  جمهوری  اختصاصی   نمایشگاه  در  شرکت .9

 استان   در حضور جهت  هماهنگی 

 اجرای پروژه مطالعه بازار محصوالت خوشه  .10

عقد تفاهم نامه همکاری با مرکز رشد دانشگاه بیرجند و حضور نیمه وقت آقای دکتر خیاط   .11

 تحقیقاتی خوشه- های علمی گروه باغبانی در برنامهعضو هیئت علمی 

 پیگیری ایجاد مرکز تامین و تولید محصوالت خوشه با همکاری شبکه تولید درمیان .12

 یابی، شناسایی و رفع نیازهای فناورانه شرکت تعاونی تولید اسدیههای عارضهانجام پروژه .13

تولید محصوالت گواهی    عقد تفاهم نامه همکاری با خوشه سرخ قهستان جهت همکاری در .14

 شده و اجرای پروژه کشاورزی قراردادی 

بررسی وضعیت موجود در تاالرهای نگهداری زرشک و اصالح نقشه فنی مطابق با شرایط جدید   .15

 میدانی -بر پایه تحقیقات علمی

 پیشنهادات 

 توسعه کشاورزی قراردادی بر اساس الگوی اجرایی خوشه  .1

 های فنی مانند آزمایشگاه ایجاد زیرساخت  .2

ای براساس  با مشتریان بالقوه منطقه  B2Bهیئت تجاری جهت انجام مذاکرات    تشکیلحمایت از   .3

 ور تیم توسعه خوشه در ارمنستانحضتجریه 

 فراوری زرشک و عناب در بخش خرد و کوچک های تولید، تامین نهاده، فروش و ایجاد شبکه .4

توجه به توسعه کاشت محصوالت زراعی و باغی جایگزین متناسب با شرایط اقلیمی و توانایی   .5

 فنی استان جهت جلوگیری از وابستگی به تک محصولی

 تقویت کنسرسیوم صادراتی زرشک  از طریق انجام مطالعات بازار  .6

 زرشک و عناب )برای مثال زنگ زرشک( های همه گیرمبارزه با آفات و بیماری .7

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 --- 

 


