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 14/9/98 تهیه گزارش تاریخ   رویه های اجرایی شناسه

 این زنجیره مدیریتبررسی مشکالت زنجیره تامین کشمش و ارائه راهکارهای   عنوان موضوع 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

 سهییم یمشتر یازهاین نیدر تأم میمستق ریغ  ای  میاست که مستق  ییندهایها و فرامتشکل از تمام سازمان  نیتأم  رهینجز

 زیرا ن انیو خود مشتر  هاکنندگان، بلکه حمل و نقل، انبارها، فروشگاه  نیکنندگان و تأم  دینه تنیا تول  این زنجیرههستند.  

 .شودیشامل م

در سهوو  مختلهآ  ن   هیسهرما  ایهپهول  ،  مهواد  یا  محصول  اطالعاتباشد تا  داشته    ایپو  یسمیمکانبایستی    نیتأم  رهیزنج

 مدواما جریان داشته باشد.  

کننهده   نیتهأم  نیتها اوله  یاز مشهتر  ،در  ن  ریهعناصهر درگ  یتمام  یبرا  ارزش کل  نهیشیب  جادیا  نیتأم  رهیهدف هر زنج

 ایه نههیهز بها یمشهتر یبهرا ییخهدمت نیها ایهارزش محصهول  انیهتفاوت م یبه معنا نیتأم  رهی. ارزش در زنجباشدیم

 .  کندیم صرف یمشتر  ازیبر ورده کردن ن یبرا نیتأم رهیاست که زنج  ییهاتالش

 ییپاسهخگو شیافزا نان،یاطم  تیقابل  شیافزا  ست،یز  طیحفظ مح  ی دیگری از جملهعالوه بر سود اهدافدر زنجیره تامین  

 وجود دارد. …و  

بحث مدیریت زنجیره تامین محصوالت، دبیرخانه شورای گفتگوی با مد نظر قرار دادن پتانسیل های موجهود ارتباط با  در  

 در استان موضوع بررسی موانع و مشکالت زنجیره تامین کشمش را در دستور کار خود قرار داد.

ههای برنامهه ریهزی  بایسهتی ،بهرای کشهت ایهن محصهولحاصل خیز در استان و اراضی  ی مناسب ب و هوابه با عنایت  

موانع و مشکالت این زنجیهر احصهاو و بها ارا هه ی  از این رو بایستتدوین گردد.  زنجیره تامین این محصول  صحیحی برای  

 د.نگرد به هم متصلشناسایی و  های مفقود تولید و صادرات این محصول را  حلقه  ،مناسب راهکاری

صهورت گیهرد.  انتخاب اراضی مناسب بهرای کاشهت ایهن محصهولخصوص تحقیقات الزم در ابتدا بایستی    بر این اساس،

کهه در ایهن راسهتا بایسهتی سهازمان جیهاد کشهاورزی،   که بازار مصرف خوبی دارد انتخاب شود  ورانگنوع    بیترینسپس  

محصهول بسهیار حها ز این  ل از  فات نیز برای تولید  نگیداری محصو  انتخاب بیترین نوع کشت،  زارعین را همراهی نماید.

   اهمیت می باشد.

 خصهوصبرنامهه ریهزی ههای صهحی  در  نیاز به  گردد که    پس از برداشت محصول مرحله دیگری از این زنجیره  غاز می

 دارد.   فروش، حمل و نقلنگیداری، بازاریابی،  

از از فراینهدهای ایهن مرحلهه   ،مناسب و نگیداری  مجوزهای بیداشت، استاندارد، بسته بندیدریافت  انتخاب نوع فر وری،  

ریت صحی  می باشد تها تهوان رقابهت در بازارههای ههدف را یمستلزم برنامه ریزی های درست و مدباشد که    میزنجیره  

 داشته باشد.  

در بحث صادرات نیز فرایندهای صهدور . می باشد  های هدفمرحله بعد این زنجیره بحث مدیریت بازاریابی، شناسایی بازار
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.  خرین حلقه این زنجیره در ارتباط بها توزیهع محصهول مجوزهای صادرات یکی از میمترین مراحل این زنجیره می باشد

 شامل حمل و نقل و لجستیک می گردد.است که 

  سوابق تولید محصول انگور و کشمش:

محصهول تولید و صادرات این  قوب  هزار هکتار باغات انگور،    18هزار تن انگور در    286با تولید ساالنه بیش از     ذربایجان

 .می باشددر تولید و عرضه با مشکالتی مواجه لیکن  محسوب می گردد، در کشور ارزشمند

 هزار هکتار   18سو  زیر کشت انگور در استان: 

 هزار تن 286میزان تولید انگور در استان: 

 تن   700/68میزان تولید کشمش در استان: 

 هزار هکتار باغ انگور  8800بیشترین میزان تولید انگور در استان: شیرستان ملکان با   

 تن فر وری می شود. 18تن در هکتار در ملکان و در سایر شیر ها متوسط عملکرد  24متوسط عملکرد 

و بررسی ههای الزم در استان وجود دارد که در صورت  زمایش محصول  برای کاشت این    یشایان ذکر است اراضی بسیار

در شیرستان شبستر  وسیعی ماده و بیره برداری کرد. به عنوان مثال اراضی   ،ی جیت کاشتمی تواند مزارع بسیار مناسب

داده و در ایش افهز را در اسهتان این محصول برای کشت این محصول وجود دارد که در صورت سرمایه گذاری،  مار تولید

 توسعه اقتصاد استان نقش موثری می تواند داشته باشد.

صهادرات بهه نسبت  صادرات این محصول نیز با موانع و مشکالتی روبروست که  همانگونه که  مار نشان می دهدهمچنین  

و موانهع و مشهکالت موجهود در شده شناسایی  نیز  باشد که بایستی حلقه های مفقود این زنجیره   استان کم می  درتولید  

 .این مسیر مرتفع گردد

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 باال نهیهز لیدلبه  مدرنبه   یباغات سنت  لیتبددر عدم رغبت باغداران  .  1

 مانهدهیباال بودن سموم باق و جیاد کشاورزیسازمان عدم اطالع رسانی باقیمانده سموم به عدم کنترل سموم وارداتی و .  2

 موارد یدر برخ  یدر کشمش و مرجوع شدن کشمش صادرات

 انگور به دلیل نوع نگیداریتولید  درصدی  20افت .  3

   . پایین بودن استاندارد محصول ها به نسبت استانداردهای جیانی4

 و بررسی درخواست بازارهای هدف الگوی کشتعدم تعریآ .  4

. عدم وجود دفتر امور گمرکی و اسهتاندارد در شیرسهتان ملکهان موجهب صهرف وقهت و هزینهه بهرای صهادرکنندگان 5

 گردد. می

 می گردد.ایجاد هزینه های مضاعآ برای فعالین این حوزه   باعثعدم وجود  زمایشگاه های مربوطه در استان .  6

جلسه   یبندجمع

  خ یبه تار  یکارشناس

13 /9 /98 

بررسی موانع و مشکالت زنجیره تامین کشمش و ار هه راهکارههای مهدیریت "با موضوع    جلسه کارشناسی شورای گفتگو

ن جیهاد کشهاورزی اسهتان و شیرسهتان، ادراه کهل با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی تبریهز، اسهتانداری، سهازما  " ن

در  13/9/98در تهاریخ اطالعات استان، فرمانداری شیرستان ملکان، سازمان نظام صنفی و فعهالین اقتصهادی عضهو اتهاق 
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 محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.  

رای توسعه تولیهد و صهادرات ایهن در این جلسه موانع و مشکالت مربط به زنجیره تامین کشمش بررسی و پیشنیاداتی ب

 محصول ارا ه گردید و مقرر گردید موضوع در جلسه اصلی شورای گفتگو طر  موضوع گردد.

 پیشنهادات

و انتخههاب بیتههرین  بههه کشههاورزان روش هههای نههوین کشههت  مههوزش خصههوصدر اسههتان سههازمان جیههاد کشههاورزی  .1

 اقدامات الزم را بعمل  ورد. برای کشت بر اساس تقاضای بازار مصرفگونه انگور 

 اریههانجههام داده و اطالعههات الزم را در اخت یالزم را در خصههوص اراضهه یههها یبررسهه یسههازمان جیههاد کشههاورز. 2

 دهد.بخش قرار  نیا  نیفعال

 تخصیص یارانه های وزارت جیاد کشاورزی برای روسیمی کردن باغات در کشور  .3

 . سازمان جیادکشاورزی واردات نیال هایی که توجیه اقتصادی دارند را در دستور کار خود قرار دهد.4

 ییایو بسههته بنههد یو فههر ور یلیتبههد عیصههناجیههت ایجههاد از سههوی دسههتگاه هههای اجرایههی همکههاری هههای الزم . 5

 انجام گیرد. سازی در استانبرند  ومدرن 

 فههات  و نظههارت هههای الزم در خصههوص کنتههرلدر راسههتای کههاهش ضههایعات ایههن محصههول حفههظ نباتههات سههازمان . 6

 اعمال نماید. یایماریو ب

 دستگاه های مرتبط در خصوص واردات ماشین  الت نوین صنایع تبدیلی همکاری الزم را بعمل  ورند.  .7

الزم را  یو اسههتاندارد در شیرسههتان ملکههان همکههار یگمرکهه یدفترههها جههادیمربوطههه در خصههوص ا یدسههتگاه ههها. 8

 .ندیانجام نما

الزم   تیهاسهتان حما  یهها  شهگاهیو ارسهال تسهت هها بهه تیهران از  زما  یشهگاهی زما  یهها  نههیبه منظور کاهش هز.  9

 .     دیبعمل  

سهو  ملهی و در ایجاد تشهکل ههای صهادراتی توانمنهد درتخصهیص جهوایز صهادراتی بهه صهادرکنندگان کشهمش .  10

 استانی و حمایت مالی از این تشکل ها   

 گردد. نهیبخش هز نیا یگذار هیمحصول جیت توسعه سرما نیصددرصد ارز حاصل از صادرات ا. 11

 


