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 جلسه:دستورکار

 هم اندیشی در خصوص بهای تمام شده قیمت پایه زعفران -

 امکان سنجی ایجاد مرکز مبادالت زعفران -

 بوم گردی و گردشگری محصوالت کشاورزی و زعفران -

 

 اهم موارد مطرح شده:
، جناب آقای شریعتی مقدم، با اشاره به نامه ارسالی از سوی اتاق بازرگانی رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی در ابتدای جلسه  -1

وزرات جهاد کشاورزی در خصوص تعیین و محاسبه قیمت تمام شده زعفران بیان نمودند: حفظ منافع تولیدکنندگان  مجری طرح ملی گیاهان دارویی

می توانند کمک بزرگی بخش خصوصی و تشکل های بخش کشاورزی با برنامه ریزی صحیح در این زمینه و اصلی اتاق بازرگانی می باشد از اولویت های 

و با توجه به معضالت عمده  مشکالت اصلی صادرکنندگان عنوان شداز ارزی  سپاری پیمان موضوع همچنین به حل معضالت بخش کشاورزی نمایند.

 رزی، باید گفت زعفران به عنوان یک محصول شاخص کشور و استان با ارزآوری باال باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.موجود در بخش کشاو
 

ان و مدیرعامل محترم تعاونی کشاورزان مشهد، جناب آقای رضوی خبیر بیان نمودند: ورود به بازار زعفران از سوی دولت به منظور کمک به کشاورز -2

زعفران طی سال  چندساله کاشت تا مراحل برداشت یبر مبنای کل هزینه ها تعاونیآن یان آنها انجام می گیرد و بر اساس محاسبه جلوگیری از ضرر و ز

هزار تومان  650میلیون و  4سال( برای هر کیلو پوشال به قیمت  5های مختلف قیمت تمام شده زعفران در یک هکتار طی مدت زمان بهره برداری )

به باید ل برداشت و پس از پایان فص بر اساس شرایط اقتصادی بته باید به این نکته توجه داشت که قیمت تمام شده زعفران در هر سالالخواهد بود. 

  و این محاسبات تنها به عنوان یک برآورد از قیمت تمام شده زعفران خواهد بود.صورت دقیق تعیین می شود 
  

ی در ادامه جناب آقای براتی، کارشناس محترم بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی بیان نمودند: تولیدکنندگان زعفران به عنوان یک بنگاه اقتصاد  -3

و قیمت پایه صادراتی  تولیدی و صادراتی زعفران می باشدوزارت جهاد کشاورزی یکی از ارگان های اصلی در تعیین قیمت پایه محسوب می شوند. 

 فران نیاز به اصالح و واقعی شدن دارد. زع
 

یرد تحلیل انجام شده در خصوص بازارهای جهانی زعفران از سوی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد که عمده صادرات زعفران از ایران انجام می پذ -4

راتی زعفران اسپانیا و امارات می باشند. لذا ایجاد یک یه جات به اسپانیا انجام شده است و دو رقیب عمده صادگروه ادو درو بیشترین صادرات زعفران 

 مرکز مبادالت تجاری زعفران با رویکرد توسعه بازارهای جهانی بسیار قابل اهمیت است. 
 

نماید.  قیمت پایه خرید زعفران را عرضه و تقاضا مشخص میرئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان زعفران جناب آقای میری در ادامه بیان نمودند:  -5

 تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید در جهت منافع ملی حرکت نمایند چراکه تولید زعفران منوط به صادرات مداوم در این بخش می باشد. 
 

با توجه به  مزارع فعلی از نظر میزان تولید و  با ارگانیکو مزارع  جناب آقای شریعتی مقدم همچنین گفتند: با توجه به تفاوت بین مزارع آرمانی  -6

زعفران باید برای تولید زعفران مرغوب تر با  میزان راندمان و کیفیت تولید در بخشبر اساس  وجود تولیدکنندگان برتر در این حوزه و  از طرف دیگر 

 برنامه ریزی صورت پذیرد.  همکاری وزارت جهاد کشاورزی

 

حفظ منافع  ،ایجاد یک مرکز شفاف به منظور کامل شدن زنجیره تولید ش خصوصی،توسط بخ همچنین هدف از ایجاد مرکز مبادالت تجاری زعفران -7

هدایت  عنوان شد و ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و خریدار و بازرگان از اهداف ایجاد این مرکز می باشد. و توسعه بازار نهایی زعفران تولیدکنندگان

دکنندگان، صادرکنندگان و تجار و صنایع بسته بندی و فرآوری زعفران را فراهم نماید از اهداف مجموعه فعالین به مرکزی که ارتباط مستقیم بین تولی

 اصلی این مرکز عنوان شد به طوریکه در کنار آن مباحث آموزش، کنترل کیفیت واقعی و سرمایه گذاری در بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
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و جذابیت مزارع زعفران استان برای  گردشگری استانزی و زعفران با توجه به ظرفیت باالی در ادامه پیرامون موضوع گردشگری محصوالت کشاور -8

ی گردشگران تالش بر آن است تا با همکاری کمیسیون کشاورزی و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تمهیدات الزم در خصوص افزایش ظرفیت گردشگر

باشد. ایجاد هویت واقعی برای زعفران استان در این حوزه انجام پذیرد. نمونه های بین المللی گردشگری کشاورزی می تواند الگوی خوبی در این زمینه 

 و همچنین جنبه های اقتصادی گردشگری کشاورزی در این حوزه می تواند از مزایای این طرح باشد. 
 

که جناب آقای بیدخوری معاون محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پیرامون این موضوع بیان نمودند: تا کنون آنطور  -9

طی باید از استعدادها و ظرفیت های گردشگری استان بهره برداری نشده است و گردشگری تنها به گردشگری زیارتی در شهر مشهد محدود شده است. 

 30ضر سال های اخیر به منظور توسعه گردشگری در استان اقامتگاه های بوم گردی در روستاها با نظارت سازمان میراث تاسیس شده اند و در حال حا

 اقامتگاه بوم گردی در استان در حال  بهره برداری است. 
 

تورهای گردشگری کشاورزی و به خصوص زعفران بسیار مورد استقبال گردشگران خارجی می باشد. بر اساس آمار موجود، می توان گفت اگر به  -10

ین خصوص وجود خواهد شد که این موضوع نیازمند سرمایه گذاری در کشاورزی نگاه گردشگری کشاورزی داشته ایم قطعا در استان پتانسیل خوبی در ا

 این بخش می باشد.
 

رزی در ادامه سرکار خانم ثابت تیموری دبیر محترم کمیسیون گردشگری بیان نمودند: با توجه به جلسات اخیر برگزار شده کارگروه گردشگری کشاو -11

یس اقامتگاه های بوم گردی در استان توسط سازمان میراث فرهنگی در حال تدوین می باشد. و موضوعات مطرح شده، استانداردهای الزم برای تاس

برنامه ریزی توسعه گردشگری کشاورزی و روستایی  انجام شده است وشناسایی اقامتگاه های بوم گردی فعال در استان در جلسات کارگروه گردشگری 

ریاب گناباد به عنوان  ، طبس سبزوار، حصار بوژان نیشابور و شاهرگ و دربادام باجگیرانروستای در نهایت چهار  در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

ریزی  پایلوت برای گردشگری کشاورزی انتخاب شدند. تا کنون فضای جذابی به منظور گردشگری کشاورزی در استان ایجاد نشده است و نیازمند برنامه

 به جمعیت ورودی قابل توجه از گردشگران به استان، تمامی نقاط استان پتانسیل توسعه گردشگری را دارند. جامع در این حوزه می باشد. لذا با توجه
 

در استان در شهرستان تربت حیدریه پایانه  در پایان جناب آقای صباغ زاده مدیرعامل محترم شرکت زعفران کیان توس بیان نمودند:  همچنین -12

، گیاهان دارویی و زعفران ایجاد شده است و هدف از آن یهکتار به صورت تخصصی در حوزه کشاورز 20ویژه صادراتی محصوالت کشاورزی به وسعت 

 ی باشد. ایجاد مزارع نمونه استاندار با همراهی نمایشگاه ها و بازارهای دائمی زعفران و گیاهان دارویی م
 

 

 جلسه مصوبه

به عنوان متولی به منظور ایجاد مرکز مبادالت زعفران با همکاری تشکل  اتاق مقرر گردید کمیسیون کشاورزی آب و صنایع تبدیلی -1

 .های ذیربط پیش نویس اولیه طرح را تهیه و به منظور پیگیری و تصویب نهایی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال نماید
 

 در خصوصتمهیدات الزم  ،گردید در خصوص گردشگری محصوالت کشاورزی و زعفران با همکاری کمیسیون گردشگری اتاقمقرر  -2

 روستاهای هدف شناسایی شده انجام پذیرد.و بر اساس نخستین برنامه گردشگری مزارع زعفران در ماه آینده برگزاری 
 

گردشگری کشاورزی به منظور ارائه و شناسایی  و کارگاه های آموزشی تخصصیمقرر گردید  برنامه ریزی ها به منظور برگزاری میز  -3

پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری گردشگری استان توسط کمیسیون کشاورزی و با همکاری کمیسیون گردشگری و سایر سازمان 

 .های ذیربط انجام پذیرد
 

روز محاسبات خود را پیرامون قیمت تمام شده زعفران  10ظرف مدت  مقرر گردید هر یک از اعضاء و تشکل های کشاورزی مرتبط -4

 به کمیسیون کشاورزی اتاق ارسال نمایند.
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