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 جلسه:طرح موضــوع دستور 

 صادرکنندگان زعفران یبرا تیصدور کارت اهل ضرورت

 شت.. ختصاص داامحصول  نیصادرات ا تیبهبود وضع در راستایزعفران  یمل یشورا شنهاداتیپ یبه بحث و بررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب

 است ینینش هیحاش به معنای رشد از آن یکاهش کشت زعفران و اقتصاد ناش *

عمده هدف  یشور، کشورهاک 10 نیب نیکشور صورت گرفت؛ از ا 56صادرات زعفران به  97در سال  ران،یاز گمرک ا یافتیگفت: براساس آمار در زعفران یمل یشورا ریدب ،یمنوچهر دیفرش

 صادرات بوده اند 

مواجه  یدرصد 30ه با کاهش با مدت مشابه سال گذشت سهیتن زعفران صادر شده و در مقا 654از  شیب ،یجار ماهه اول سال 5 یاز گمرک مشهد، ط یافتیافزود: براساس آمار در یمنوچهر

 نیمهم نداشت و به ه یخارج یمتقاضد و ها در بازار مانده بوموضوع بوده است. در واقع، زعفران نیهم 98-97 یسال زراع انیزعفران در پا متیق یتومان ونیلیم 2کاهش  لیاز دال یکیو  میاشده

 .محصول افت کرد نیا متیق لیدل

 .بود میخواه ینینش هیحاش شیشاهد افزا ابد،یاز آن کاهش  یکشت زعفران و اقتصاد ناش یلیخاطرنشان کرد: اگر به هر دل یو

 یریگیپ ،خانهریواست ما از دبدرخ نیستگفتگو پرداخت و گفت: نخ یشورا از شورا نیا یهادرخواست نییخود را اعالم کرده، به تب یتیحما یزعفران برنامه ها یمل یشورا نکهیا انیبا ب یمنوچهر

 .ابدیروند ادامه  نیا میخوب بوده و تقاضا دار اریگمرک با ما بس یگمرک بود که البته همکار یصادرات زعفران از سو انهیارسال آمار ماه یبرا

کرد: در موضوع صادرات زعفران در سال گذشته با توجه  حیشورا نام برد و تصر نیا یهااز درخواست گرید یکیزعفران به عنوان  یمل یفران توسط شوراصادرکنندگان زع تیاز صدور کارت اهل یو

که به اعتقاد من صادرکنندگان خلق  میداشت یدهند و در مقابل صادرکنندگان نوظهور نجامصادرکنندگان باسابقه نتوانستند کار خود را ا یبرخ یتوسط بانک مرکز هاتیمحدود یبه اعمال برخ
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با کاهش  کردند،یمحصول را در سامانه عرضه م دیچون با یاما صادرکنندگان واقع کردندیاعمال م ورویبراساس نرخ  یجهان یزعفران را در بازارها متیو ق دادندیدالر را برگشت نم والساعه بودند  

 .در صادرات مواجه شدند یسوسمح

رات صاد ریجود در مسشکالت موحل موانع و م یبرا دیاستان و کشور گفت: با یمحصول زعفران برا تیبا اشاره به اهم زین یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 یهمکار دیبا نهیمز نیو گمرک در ا ها داردبه آمار ازیبرنامه درازمدت و کوتاه مدت خود ن یزعفران برا یمل ی. شورامیرا انجام ده هایریگیپ زیاز تهران ن ازیو در صورت ن میمحصول تالش کن نیا

 .الزم را داشته باشد

 .میرائه دهزعفران ا یمل یاا به شورر یشماره تعرفه، کشور طرف معامله و وزن و ارزش معامالت میتوانیاظهار کرد: ما تنها م بارهنیدر ا نیزگمرکات استان  رکلیمشاور مد ،یفرامرز رضایعل

از  یاریبس ،یوده است، افزود: از طرفبقاچاق  ،یصادرات زعفران در سال جار یدرصد 30عمده کاهش  لیاز دال یکی نکهیا انیقرار گرفت. او با ب یمنوچهر اریدر اخت بونیتر گریادامه، بار د در

 .ندال صادرات کرده ال و پارساگرم هم صادرات زعفران نداشته اند، امس کی نیاز ا شیپ اها که ت شرکت یآورده اند و برخ یزعفران رو دیبه ارز داشتند، به خر ازیکه ن یواردکنندگان

 ییاالکزعفران  رایند زکل اقدام محصو نیصادرات ا تیزعفران نسبت به صدور کارت اهل یمل یمنظور شورا نینظام خاص صادر شود و بد کیاست که زعفران تحت  نیما ا شنهادیکرد: پ حیتصر یو

 .باطل شود تشینامه و ضابطه عدول کند، کارت اهل نییاز آ یاست و اگر شرکت کیاستراتژ

 بدهد چه تبعات تید و اهلکند و سپس به صدور کارت بپرداز نییتع یچارچوب یتشکل بخش خصوص نکهیا کند؟ی نم جادیا یانحصار تیبحث اهل مینیبب دیخصوص گفت: با نیدر ا زین یلباف

 .میمدنظر قرار ده دیاست که با ینکات ها نیبه دنبال خواهد داشت؟ ا یاحتمال

 چالش قاچاق زعفران*

ده است، بو یصادرات یها رخ تعرفهصادرات زعفران مربوط به کاهش ن ینکته که کاهش دالر نیبر ا دیسخن پرداخت و با تاک رادیصادرکنندگان زعفران به ا هیاتحاد سیرئ ،یریغالمرضا م سپس

 .این محصول نیز رقم می خورد قاچاق ددرص 30 بودیم کهدر صادرات زعفران  یوزن یدرصد 20و کاهش  یارزش یدرصد 30کاهش  در حالی شاهدگفت: 

ما اگر قرار به صدور اام صادرات است ز به انجمجا کند،ی م افتیدر یکارت بازرگان یکس یواقع شود، ابراز کرد: وقت دیینندگان زعفران مورد تاصادرک تیصدور کارت اهل دانمیم دیبع نکهیا انیبا ب یو

 .کنندگانندصادر هیاتحاد تیان در عضوشده و صادرکنندگ لیزعفران تشک یها شورا از تشکل رایزعفران؛ ز یمل ینه شورا ردیصادرکنندگان صورت گ هیتوسط اتحاد دیکار با نیباشد، ا تیکارت اهل

 یسامانده بلکه هدفمان میستین یسک یبرا تیباشد. ما به دنبال محدود هیاتحاد تیدر عضو دیقصد صادرات دارد، با یاست که هرکس نیضرورت دارد و حرف ما ا تیخاطرنشان کرد: اصل اهل یریم

 .صادرکنندگان است

رصد از د مین نیه اگر اکشد  دیکامر تا نیزعفران بر ا یمل یکرد آن اشاره و اظهار کرد: در شورانهیدرصد ارزش صادرات زعفران و چند و چون هز میاز سخنانش به اخذ ن یگریدر بخش د یو

 هین و اتحادفروشندگا هیتحادازعفران،  صادرکنندگان هیشود و در واقع اتحاد نییتع نهیزم نیاها در درآمد مشخص گردد. سهم تشکل نیکرد انهینحوه هز ،یبا شفاف ساز دیصادرکننده اخذ شود، با

 .کنند نهیو هز یگذار هیدرصد را سرما مین نیاز ا یدرآمد ناش دیبا دکنندگانیتول
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 خراسان رضوی استمربوط به  کشور یادراتدرصد زعفران ص87و  یدیدرصد زعفران تول90* 

 تیو به نظر صدور کارت اهل شودی استان کشور زعفران کشت م 28بحث انحصار مهم است؛ امروز در  ت،یگفت: در موضوع کارت اهل زیاتاق مشهد ن یزاده، سرپرست دفتر کشاورز یدیع شهرام

 یاز سو نیز امبسته،  هیورت تهصو در  ودشارائه  نهیزم نیدر ا یشنهادیکرد که بسته پ ماعال نیاز ا شیصمت پ ری. وزستین ریصادرکنندگان امکان پذ هیاتحاد ایزعفران و  یمل یشورا یتنها از سو

 .ارائه شود یشنهادیسازمان توسعه تجارت اعالم کرد که بسته پ سیدرصد هم رئ می. در بحث نی خواهیم کردریگیموضوع را پ یاتاق بازرگان

را به دنبال  یو تبعات تیسئولمستان ما اکارت در  نیتهران، صدور ا یها و نظارت از سو استان ریصادرکنندگان زعفران اظهار کرد: با توجه به کشت زعفران در سا تیدرباره کارت اهل انیرفخریام

 .تمشکل زا اس تیکارت اهل ریتفاس نیمحصول بپردازد و با ا نیمصرف به صادرات ا کباریبا کارت  تارا وادار کرده  دکنندهیتول ی،تعهد ارز سوییدارد. از 

آن  لیتنها دل و ستیقاچاق ن یابر یتیابجذ گریقدر کم شده که د آن ییمایافغانستان دانست و گفت: فاصله نرخ بازار آزاد و ن یمحصول از سو نیواردات ا تیقاچاق زعفران را ممنوع لیدل زین یو

 .افغانستان است یاز سو تیممنوع

موارد  دیا باراستا، ابتد نیرد: در او ابراز ک دیزعفران به استان تاک یگمرک یکاال یارزش گذار اریاخت ضیتفو یبر لزوم درخواست برا خراسان رضویسازمان صمت  یخارج یاداره بازرگان سیرئ

طه خ نیا اریحوزه را در اخت نیدر ا یریگ میتصم دیمربوط به استان ماست و با رانیا یادراتدرصد زعفران ص 87و  شودی م دیدرصد زعفران در استان ما تول 90. میکن یمرتبط با زعفران را استان

 .بگذارند

ضابطه  یقتوو  میستینحصار نا جادیل امحصول خواند و افزود: ما به دنبا نیصادرات زعفران را بهبود صادرات ا تیقرار گرفت و او هدف از طرح کارت اهل یمنوچهر اریدر اخت بونیتر گرید بار

 .میکنی و ما براساس آن عمل م شودینامه آن نوشته م نییموضوع، آ نیا بی. در صورت تصوشودی نم جادیا یانحصار م،یربگذا

 زعفران خود یافغانستان امروز برا ند؟کی برداشت م لویک میزعفران برداشت کند، چرا سه و ن لوگرمیک 12 تواندی م یاست و وقت تیحما ازمندیاست که کشاورز ن نیما بر ا دیادامه داد: تاک یو

که از  یدرصد مین افت،ینخواهد  ان اختصاصزعفر یبرا یبودجه دولت نکهی. با توجه به امیکن نهیهز یابیبازار یو برا میکن غیتبل میتوانی اما ما نم در سطح بین المللی دارد یگسترده ا غاتیتبل

 .کند نهیو صادرات بهتر هز دیتا در بحث تول ردیزعفران قرار گ یمل یشورا اریدر اخت شود،ی محصول اخذ م نیارزش صادرات ا

 میهست یتومان ونیلیم 500 یاعتبار ازمندین، زعفران ینشان مل یثبت خارج یبرا *

 یح ملهد شد تا در سطخوا هادشنیگفتگو پ یجلسه به شورا نیدرصد به عنوان مصوبه ا میزعفران گفت: موضوع اختصاص ن یدرصد ارزش صادرات میدر خصوص ن زیگفتگو ن یشورا رخانهیدب سیرئ

 .میکن یریگ میره آن تصمدربا و ارسال شود رخانهیدب یو به اعضا هیکارت ته نیا رصدو یبرا یو دستورالعمل سینو شیپ دیصادرکنندگان زعفران هم با تی. در بحث کارت اهلمیآن باش ریگیپ

و ما بارها مکاتبه  رودی م نیدرصد زعفران ما به چ 70از  شیشد و گفت: ب نیصادرات زعفران به چ یمتقابل برا یتعرفه ها جادیا خواستار بار نیسخن پرداخت و ا رادیبه ا یمنوچهر گریبار د سپس

متقابل  یاست که تعرفه ها نیما ا شنهادیبرود. پ نیو هنگ کنگ به چ تنامیو یاز سو رانیزعفران ا نکهیمتفاوت است تا ا یلیما خ یبرا نیو ا میبفروش نیزعفران را در چ میتوانی که م میکرده ا
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 نیبه ا اکشوره گرید قیتن زعفران ما از طر 100امروز حدود  رایز میکشورها صادرات داشته باش نیبه ا میتا به طور مستق میرا شاهد باش نیشود و کاهش تعرفه صادرات زعفران به هند و چ جادیا 

 .رودی دو کشور م

لب تهاتر تعرفه ها را بتوان در قا تیا در نهااعمال کند ت شود،ی دو کشور وارد م نیاقالم خاص که به مقدار قابل توجه از ا یبرخ یخاص بر رو یاست که دولت تعرفه ا نیدوم ما ا شنهادیافزود: پ یو

 .کاهش داد

 رد،یگیصورت م یر خراسان رضومحصول هم د نیا دیدرصد تول 90از  شیب نکهیران کشور است، گفت:  با توجه به اصادرات زعف تیمرکز یخراسان رضو نکهیا انیزعفران با ب یمل یشورا ریدب

 .شود ضیبه استان تفو دیبا نهیزم نیدر ا یریگ میهرگونه تصم

نشان  یه براک یو برنامه ا میکرد یاخلدو ثبت  فیزعفران را تعر یما نشان مل م؛یکن یکار یالمللنیدر عرصه ب میتوانینم م،ینکرد فیتعر رانیزعفران ا یبرا یتیکه هو یشد: تا زمان ادآوری یو

 .میکن یا معرفرست و سپس آن ا رانیزعفران متعلق به ا نیمشخص شود که ا و کنندزعفران خود آن را درج  یبسته ها یروبر صادرکنندگان تا  میاست که اجازه ده نیا مذکور تعریف شده،

و اگر امکانات الزم  میهست یتومان ونیلیم 500 یاعتبار ازمندینشان ن نیا یثبت خارج یبرا م؛یکن یثبت جهان ایاسپان دیآن را در مادر دینشان، با نیاز جعل ا یریجلوگ یکرد: برا حیتصر یمنوچهر

 .کرد نهیزموارد ه نیا در اادرات زعفران ردرصد ارزش ص میمد حاصل از نآدر توانی مو  رسانیممی ثبت به را  مذکور نشان ،دارند این محصول را که واردات ییکشورها نیشتریبه ما داده شود، در ب

سمت قزش و پرورش در زارت آموسازمان استاندارد و و ،یاز بودجه وزارت صمت، جهاد کشاورز یدرصد میکرد شنهادیگفتگو اظهار کرد: پ یاز شورا شنهادیدرخواست و پ نیاخر حیدر توض یو

 .شود ائهزعفران ار یمل یشورا یاز سو قاتیتحق نیو موضوع ا ابدیزعفران اختصاص  قاتیو آموزش، به تحق قاتیتحق

 توافقاتی به نفع زعفران*

اهانه و مان را به صورت رات زعفرگمرک استان آمار و اطالعات مربوط به صاد تا دیجلسه عنوان شد، مقرر گرد نیمباحث مطرح شده گفت: طبق آنچه در ا یو در جمع بند انیدر پا زین یلباف

 .زعفران ارسال کند یمل یخود به شورا مولفه های مدنظربراساس 

 میبطه تصمرا نیتا در ا ودشا ارسال زعفران به اعض یمل یشورا یموضوع از سو نیا سینو شیصادرکنندگان زعفران است که قرار شد پ تیادامه داد: توافق دوم در ارتباط با صدور کارت اهل یو

خواهد ذ ط با زعفران اختشکل مرتب خصوص نظرات سه نیو در ا میکن یریگیوزارت صمت موضوع را پ قیاز طر تا انجام گرفت اتیتوافق زیدرصد ارزش صادرات ن می. درباره اخذ نالزم گرفته شود

 .شود هیزعفران ته یمل یآن توسط شورا یها باشد و چارچوب یهمراه با ادله کاف دیج شود و بااز استان خار شنهادیپ نیشد چون قرار است ا

سازمان  قیاز طر باید زیت برند نثب نهیهز نیتام بحث و آن ارائه شود شنهادیپ دیبا زیو هند ن نیچ یگفتگو خاطرنشان کرد: در خصوص کاهش تعرفه صادرات به کشورها یشورا رخانهیدب سیرئ

 .گردد یریگیسازمان صمت و اتاق پ ،توسعه تجارت

 مصوبات:جمع بندی و 



 استان خراسان رضوی
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 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 
ر داسته شده عات خوگمرگ  محترم استان، توافق و مقرر گردید اطالبا عنایت به درخواست شورای ملی زعفران و اعالم آمادگی 

رک مه ای به گطی نام صورت ماهانه در اختیار شورای ملی زعفران قرار گیرد و موارد مورد تفاضاقالب موارد قابل دسترسی به 

 خواهد شد.  استان توسط شورای ملی زعفران منعکس

 گمرک استان 

 شورای ملی زعفران

 مستمر

2 

اههای ی و دستگبا توجه به توضیحات بخش خصوص ضمن توافق اولیه  کنندگان زعفرانرامون صدور کارت اهلیت برای صادرپی 

مکن مرین زمان کوتاهت مقرر گردید دبیر محترم شورای ملی زعفران آیین نامه و چارچوب هایی قابل قبولی را تهیه و دراجرایی 

طعی ه توافق قه منزلببرای اعضاء ارسال گردد تا حداکثر ظرف یک هفته اعالم نظر نمایند بدیهی است در صورت عدم اظهار نظر 

 خواهد بود 

شورای ملی زعفران و 

 اعضاء

 دو هفته مجموعا

ضرورت  وظر اعضاء ظهار نموضوع اخذ نیم درصد از زعفران صادراتی به منظور توسعه صادرات و بهبود کیفیت و تولید با توجه به ا 3

 آیدایجاد بسترهای الزم توافق و مقرر شد از طریق مبادی ذیربط پیگیری الزم بعمل 

 دو هفته دبیرخانه شورا 

4 

 اهش تعرفهکشنهاد با عنایت به توضیحات ارائه شده و ضرورت فراهم نمودن امکان رقابت در بازارهای بین المللی ضرورت پی

 از جمله ادی ذیربطدرصد( مورد تایید و تصویب قرار گرفت و مقرر شد از طریق مب 37زعفران به کشورهای هند و چین )تعرفه 

 پیگیری گردد شورای گفت و گو و سازمان صمت استان 

سازمان صمت و دبیرخانه 

 شورا

 دو هفته

5 
ولید و صادرات از درصد ت 80 نظر به اینکه استان خراسان رضوی به لحاظ تولید و صادرات زعفران قطب اصلی بوده و بیش از 

ا به ه گذاری تصمیم گیری ها در حوزه تولید و صادرات و سیاستاین استان صورت می پذیرد ضرورت دارد همه اقدامات و 

 استان که مرکز اصلی زعفران است تفویض گردد  و مقرر شد سازمان صمت و دبیرخانه شورا پیگیری نمایند 

یرخانه بسازمان صمت و د

 شورا 

 

 دو هفته

6 
واند تیی که می چالشها بازارهای بین المللی و جلوگیری ازبا توجه به ضرورت ثبت برند ایران در کشورهای هدف برای  حضور در 

 یری نمایدرت پیگبرای صادرات زعفران ایجاد کند مقرر شد سازمان صمت استان مراتب را از طریق وزارت صمت و سازمان تجا

 

 سازمان صمت

 

 دو هفته



 استان خراسان رضوی
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 وزعفران   تی حوزهمرتبط برای پروژه های تحقیقاموضوع اختصاص بخشی از بودجه های تحقیقاتی نهادها و دستگاههای اجرایی  7

 د.شنهاد گردتگو پیضرورت اختصاص برخی از پروژه ها و تحقیقات دستگاههای اجرایی برای حوزه زعفران مقرر شد به شورای گف

 دو هفته دبیرخانه شورا

 
 

 

 


