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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 که مانع حضور جدی آن در بحث و تبادل نظر پیرامون مهمترین موانع و مشکالت حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان یک کاالی استراتژیک استان و موانع و مشکالتی 

 بازارهای داخلی و خارجی گردیده است.

و  یدولت بخش میمستق انیبا حضور متول« چالش ها و راهکارها ک،یزعفران؛ محصول استراتژ»با موضوع  استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه العاده فوق جلسه 

 آب کم ا،ه زیرساخت شده، ایجاد صادراتی بازرهای رقابتی، های مزیت به توجه با ملی و استانی رویکرد  دو در زعفران اقتصاد حوزه مشکالت و موانع بررسی هدف این حوزه با یخصوص

 برگزار شورا دبیرخانه محل در 10 ساعت 18/02/1401 مورخ یکشنبه...  و هند ، چین همچون جدید بازرهای ایجاد جمله از متمادی های چالش و مدیریتی توان زعفران، بودن طلب

 .گردید

اکید عفران تز محصول به منظور توسعه صادرات و توسعه اقتصاد یبسته ارضوی در این جلسه بر لزوم تهیه  خراسان یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

 .کرد

مسائل  دش دیتاک ،یاستان در سال جار یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیجلسه دب نینشست اظهار کرد: در اولابتدای این در  ی، رئیس این دبیرخانهاکبر لباف یعل

 یرفه معاستان در آن جلس کیزعفران به عنوان محصول استراتژ .دارد این خطهدر توسعه و اشتغال  ییمسائل سهم بسزا نیچرا که ا ؛ردیدار استان در کانون توجه قرار بگ تیمز

م آب ک کسویدار است، چرا که از  تیمختلف مز یمحصول در جنبه ها نیبرگزار شود. ا یتخصص یحوزه جلسات و نشست ها نیربط در ا یکه با مسئوالن ذ دیشد و مقرر گرد

 وجود دارد.محصول در استان  نیکشت و صادرات ا یالزم برا یها رساختیتوسعه و ز یبسترها گرید یبر است و از سو

قرار  یابیرزجوانب مورد ا یزعفران را از تمام یبسته توسعه صادرات و توسعه اقتصاد نیشود و ا فیتعر یتوسعه محصول زعفران بسته ا یرو ضرورت دارد برا نیافزود: از ا یلباف

 راهکار ارائه شود. در این حوزه موجود یچالش ها یدهد و برا
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ر در محصول به اقتصاد بهره و ،یشنهادیبسته پ فیبا تعر دیاساس با نی. بر امیمواجه بود کاهش صادرات از مجاری رسمی  با سال گذشته، غیر رسمی عنوان کرد: براساس آمار  یو

 .یابیمزعفران دست 

 ی... سوالو تیریتوان مد ،یصادرات یمحصول زعفران، وجود بازارها یبرا یرقابت یرغم وجود بازارها افزود: به استان یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

 ست؟یچ یو استان یمل کردیموانع بزرگ شدن اقتصاد زعفران در دو روو آن اینکه ح است مطر

ول محص نیموجود بر سر راه توسعه ا یرفع موانع و چالش ها یبرا دیبا ، گفت:کند یم تیریو مد دیدرصد زعفران کشور را تول  80بیش از  یرضو ساناستان خرا با بیان اینکه وی

 .میاختصاص ده انزعفر یمل یشورا یرا به حل چالش ها یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یجلسه شورا کیکه  میدار یراستا آمادگ نیهم . درمیراهکار ارائه کن

 چالشهای موجود در حوزه تولید و صادرات زعفران

نوان عدر بیان خالصه ای از پیشنهادات ارائه شده از سوی تشکل های ذیربط  استان یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیکارشناس دب ،یسبزوارسمیرا ادامه،  در

شت برنامه کنبود همچون  یموانع د،یدر حوزه تول ،به طور مثالاست؛  محصول زعفران مطرح کردهاین و صادرات  دیشنهادات خود را در دو بخش تولیعفران، پز یمل یکرد: شورا

 کاهش ،و تولید رکشتیاز سطح ز حیآمار صح نبود لوگرم،یک 7تا  6به حداقل  یفعل لوگرمیک 3.2تا  3برداشت در هکتار از  زانیم شیافزا یابرنامه بر نبودها،  ستانزعفران در ا

 حمایت و اجرا عدم و،ر پیش و گذشته های خشکسالی حجم نامناسب، اراضی در کشت و غیرمتخصص افراد توسط زعفران کشت افزایش به توجه با هکتار در زعفران تولید میانگین

طرح  اجرایی نشدن مکانیزه، بصورت کالله جداسازی و گل برداشت و کاشت برای اجرایی دستگاه حمایت و آالت ماشین و تجهیزات وجود عدم زعفران، کیفیت بهبود طرح از

 . زعفران و..وجود دارد دارکردن شناسنامه

 به مربوط صادراتی و تولیدی زعفران درصد90 به توجه با استان به مرکز از ساز تصمیم اختیارات ، لزوم تفویضو نظارت بر صادرات زعفران تیریمد نبود همچون وی از  موانعی

با ارز بازار و اجبار صادرکننده به ارائه  مایارز در سامانه ن متیوجود اختالف ق هند، و چین کشورهای به زعفران صادرات تعرفه کاهش پیگیری عدم است، بزرگ خراسان استان

 رانزعف نام نمودن برجسته و هدف بازارهای در ایران زعفران خلوص و کیفیت روی تبلیغات انجام عدم زعفران، صادارت از مجازی آب عوارض درصد نیم ، اخذمایارز در سامانه ن
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 باالی های زینهه گمرکی، تعرفه افزایش و صادراتی پایه قیمت افزایش زعفران، قاچاق افزایش آن بالطبع و صادرکنندگان برای ارزی تعهدات تسویه بودن بر هزینه موضوع ایران،

 .به عنوان برخی چالشهای حوزه صادرات زعفران نام برد ... و حمل هزینه کمک پرداخت طریق از صادرکننده از حمایت و شده بندی بسته زعفران حمل

 چیبدون ه رایاخ ،دیگرد نییتع یدرصد 60 شیافزا شیماه پ 3حدود زعفران که  یگمرک هینرخ پا یکند برا یصادرکنندگان زعفران عنوان م هیخاطرنشان کرد: اتحاد سبزواری

 یم شنهادیپ نیصادرات داشته باشد. بنابرا ندبر رو یادیز یمنف ریتواند تاث یم ریاخ یکه با توجه به کاهش صادرات در ماه ها صورت گرفته استتعرفه  شیافزا یادله و مستند

 گردد. لیتعد یگمرک هیرو، نرخ پا شیزعفران در بازار روز و مشکالت پ متیگردد با توجه به ق

ختیارات تصمیم گیری های اشاره کرد و گفت:از مصوبات آن جلسه موضوع تفویض ا 98همچنین ایشان به سوابق طرح موضوع در هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگو در سال 

وده است که ای اجرایی به حوزه زعفران بزعفران به استان، ثبت برند ملی زعفران ایران برای حضور در بازارهای بین المللی و اختصاص بخشی از بودجه تحقیقاتی نهادها و دستگاه ه

 اجرایی نگردیده است. برخی موارد تا کنون

 دن مزارع زعفرانشناسنامه دار کر طرحلزوم توجه به 

ر جلسات د  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یعنوان کرد: بارها عنوان شده است که مصوبات شورا زعفران یمل یشورا ریدب ،یمنوچهر دیفرشاز نشست،  یگریبخش د در

برخی ون  است که تاکن یدر حال نیا. می بایست باشد  یزیبرنامه ر یبه مثابه مصوبات شورا زیشورا در سطح استان ن نیو مصوبات ا مطرح می شود  یدر سطح مل رانیوز اتیه

 شده است. ن ییاستان در خصوص محصول زعفران اجرا یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یاز مصوبات شورا

تواند  یممسائل ن نیمطرح شد که ا ییچالش ها یاست. در بخش کشاورز میو صادرات قابل تقس یزعفران افزود: مشکالت محصول زعفران به دو بخش کشاورز یمل یشورا ریدب

 نخواهد افتاد. تفاقا یمحصول زعفران حل نشود، توسعه صادرات یو کشاورز دیفارغ از توسعه صادرات حل و فصل شود. لذا اگر مشکالت حوزه تول

 .میبود مواجه یقابل توجه زانیبا کاهش صادرات به م یآمار سه ماهه نخست سال جار درخاطرنشان کرد:  یو
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 ونانی ا،یتالیا یکه در کشورها ی. به طورردیمورد بحث قرار بگ یکشورها به نحو قابل توجه ریدر سا زعفران کشت ریسطح ز زانیسبب شده که م متیق شیافزود: افزا یمنوچهر

قاچاق شده از  یازهایپ قیکشت زعفران را از طر ریسطح ز زین افغانستانکشور  نی. همچنمیمحصول زعفران مواجه هست رکشتیسطح ز شیبلغارستان و ازبکستان با افزا ه،یو ترک

 داده است. شیافزا رانیا

 براساس یمحصول وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورز نیا رکشتیدر خصوص سطح ز یقیبه طور مثال هنوز آمار دق ؛است یرساختیمحصول زعفران ز یاظهار کرد: چالش ها یو

 کند. یاز کشت زعفران ارائه م یآمار نیحدس و تخم

 یو حدس و گمان کشت محصول بازم نیمساله ما را از تخم نیکه ا ردیاست که طرح شناسنامه دار کردن مزارع زعفران در کانون توجه قرار بگ یکرد: ضرور حیتصر یمنوچهر

 یریبمسائل تد نیا یکرده و تاکنون برا تی.. سرا.و ورغرب کش ،یمت خراسان شمالمشخص خواهد کرد. در حال حاضر کشت زعفران به س زیجهت کشت را ن ،نیدارد. عالوه بر ا

 نشده است. دهیشیاند

به  3.2راندمان از  بیترت نیکند تا بد دایپ صیبه مزارع خودمان تخص دیبا یگرم 8 ازیکه پ یشود، به طور یدسته بند دیزعفران با ازیزعفران اظهار کرد: مازاد پ یمل یشورا ریدب

زعفران جهان  دیحصار تول. انابدیتمام شده محصول زعفران کاهش  متیق دیبا بلکهکند  دایپ شیزعفران افزا دیکه تول ستیبدان معنا ن نی. البته ایابد شیدر خراسان افزا لوگرمیک 6

 .حفظ شود دیبابرای ایران 

 .رسد یبه نظر نم یرو پاک کردن زعفران و برداشت آن با دست کار عقالن نیاز اداریم و کشت زعفران در کشور  ریهزار هکتار سطح ز 120در حال حاضر  گفت: یو

زعفران در  متیق یایجو ن،یامارات و چ ا،یدر اسپان رانیا رتمکاتبه با سفا قیتواند از طر یاستان م یگفت و گو یشورا، در بحث توسعه صادرات زعفران منوچهری تاکید کرد:

 تا به برنامه ریزی بهتری در حوزه قیمت گذاری دست یابیم. مذکور شود یشورهاک

 20 یافت کرده اما جهاد کشاورز یزعفران در بازار عمده فروش هیپا متیکه ق میاعالم کرد یزعفران به مسئوالن وزارت جهاد کشاورز یمل یاظهار کرد: ما در شورا یمنوچهر

 است. یماهه نخست سال جار 3 یمطلب آمار صادرات نیا دیداده است. مو شیزعفران را افزا یصادرات هیپا متیدرصد  ق
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در سال  و تن 324.8، 1399تن، در سال  276، 1398تن، در سال  279، 1397تن، در سال  236، 1396صادرات زعفران در سال  زانیشد: م ادآوریزعفران  یمل یشورا ریدب

 تن بوده است.  262.8، 1400

 یاز کاهش صادرات زعفران خبر م زین یکالن کشور یاظهار کرد: آمارها م،یتن صادرات زعفران داشته ا 20، 1400تن و در بهمن ماه  31، 1399در بهمن ماه  نکهیا انیبا ب یو

 دهد.

 یفیو ص جاتیدر سبز یاست که آب مصرف یدر حال نیشود.  ا یاخذ م یدرصد از عوارض آب از محصوالت کشاورز 5عنوان شده که  گمرک شد: در بخشنامه ادآوری یمنوچهر

 6فوالد  دیتول یبرا ،زعفران مدنظر است دیدر پروسه تول یخشک است. حال اگر آب مصرف یچرا که زعفران محصول ست،ین اسیدر محصول زعفران قابل ق یجات با آب مصرف

 ؟شود ینم افتیچرا از محصول فوالد، عوارض آب در استنجیشود، حال سوال ا یاز محصول زعفران آب صرف م شتریبرابر ب

جز  یا جهینت نیقوان نیکنند. لذا اعمال ا یرا پرداخت نم ینه تعهد ارز و زعفران نه عوارض آب انیزعفران خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است که قاچاقچ یمل یشورا ریدب

 توسعه  بازار قاچاق زعفران به دنبال نخواهد داشت.

 دیاصورت ب نیا ریداشته باشد. در غ یبخش خصوص یتواند انتظار حل مشکل از سو یصفر تا صد محصول زعفران است، لذا نم یمتول یاظهار کرد: وزارت جهاد کشاورز یو

 واگذار کند. یخود را به بخش خصوص اراتیاخت

 یزعفران در خراسان رضو برای یاستگذاریس لزوم

محصول از  نیا یصادرات یبا چالش ها دیکارشناس صادرات زعفران با نکهیا انیبا ب یصادرکنندگان زعفران خراسان رضو هیاتحاد رهیمد اتیه سیرئ ،یریغالمرضا مادامه،  در

انند که زعفران د یاست که همگان م ین در حالیاست، ا دهیرس بیاخذ عوارض آب از محصول زعفران به تصو یاسالم یآشنا باشد، خاطرنشان کرد: در مجلس شورا کینزد

آن است که چرا عوارض آب از فوالد و  گریشود. سوال د اسیق جاتیمانند هنداونه و سبز یبا محصول دیمحصول نبا نیکم آب بر است. لذا عوارض آب ا یمحصول کشاورز

 شود؟ یاخذ نم یمیپتروش
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حصول زعفران م یصادرات هیبابت عوارض آب محصول پرداخت شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ پا یستیمحصول زعفران با یصادرات هیدرصد از پا مین نکهیبا اشاره به ا یو

 شود. یدالر صادرات م 1300 رقم است که زعفران با یدر حال نیدالر است ا 1600

 یاساس یما به مشکلیرکنندگان زعفران به عرضه ارزشان در سامانه نو اجبار صاد ی. مساله تعهد ارزستین ریاظهار کرد: توسعه صادرات زعفران با موانع موجود امکان پذ یریم

 .گذارد یرا باز م یگونه موارد دست قاچاقچ نیصادرکننده به دنبال ندارد. ا یبرا انیجز ضرر و ز یزیمسائل چ نیشده که ا لیتبد

. یرقانونیشود اما از راه غ یآن است که صادرات انجام م زیکاهش صادرات زعفران ن لیاز دال یکیکرد:  حیتصر یصادرکنندگان زعفران خراسان رضو هیاتحاد رهیمد اتیه سیرئ

 ینم رگیکند د دایروند ادامه پ نیکند. اگر ا یعرضه م یالملل نیب یبه بازارها یدرصد محصول خود را ارزان تر از صادرکننده اصل 20 ینداشتن موانع قانون لیبه دل یچرا که قاچاقچ

 داشت. دیتوان به توسعه صادرات زعفران ام

ند که ارز ک یکند. متاسفانه دولت در حال حاضر صادرکنندگان را ملزم م ینکرده اند، معرف فایخود را ا یکه تعهد ارز یدولت صادرکنندگان زعفران میاظهار کرد: ما تقاضا دار یو

 یتوافق متیصادرکننده، ارز حاصل از صادرات به ق انیاز ضرر و ز یریگجلو یبرا میرو تقاضا دار نیعرضه کند، از ا مایبه سامانه ن یتر نییپا متیحاصل از صادرات خود را به ق

 شد. یمنتف زیمساله ن نیفروشان ارز حاصل از صادرات زعفران را بخرند که با اعمال فشار، ا لیبه بازار عرضه شود. متاسفانه مقرر بود که صنف موبا

ست که ما ا یدر حال نیقصور صورت گرفته است. ا یکنند که در حوزه بسته بند یعنوان م ،دانند و به طور مثال یافزود: در کاهش صادرات زعفران، صادرکننده را مقصر م یریم

 .زیاد است اریمحصول بس نیتمام شده ا متیق تیحمل و در نها نهیهزو  میتن زعفران را دار 600 یبسته بند تیظرف

است که عوارض  یدر حال نیبه صادرکنندگان ارائه نشده است، ا 88از سال  یصادرات یکرد: مشوق ها حیتصر یصادرکنندگان زعفران خراسان رضو هیاتحاد رهیمد اتیه سیرئ

 به صادرکنندگان ارائه کند. لحم یها نهیرا در قالب هز یصادرات یدولت همان مشوق ها میآب از همان بدو ابالغ در حال اخذ شدن است. لذا تقاضا دار

امکان وجود ندارد. بارها عنوان کرده  نیاخذ عوارض باال، ا لیاما متاسفانه به دل م،یو هندوستان ارائه کن نیچ یتن زعفران را به بازارها 150 یال 100 میتوان یاظهار کرد: ما م وی

 .میزعفران مواجه شو تصادرا دیبا کاهش شد 1401شود که در سال  یم ینیب شینکند، پ دایکاهش پ یمرکگ هیحذف شود. اگر نرخ پا اکشوره نیعوارض صادرات به ا دیکه با میا
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شود با  یم ینیب شیدر راه است و پ زین دیمحصول جد ،مصرف نشده 1400درصد زعفران  10و هنوز  استموجود  قدیمی و جدیدتن زعفران  300افزود: در حال حاضر  یریم

 تداوم خواهد داشت. زیروند تا زمان فصل برداشت ن نیو ا میصادرات مواجه شو دیکاهش شد

 ه موجود است.صادرکنند یزعفران در انبارها چون ندیب یچرا که صادرکننده زعفران در وهله نخست ضرر م ؛ستندیزعفران ن متیکرد: صادرکنندگان به دنبال کاهش ق حیتصر یو

. فاق نمی افتداتمهم  نیبازار باشد که در حال حاضر ا متیهمصدا با ق دیزعفران با یصادرات هیپا متیاظهار کرد: ق یگان زعفران خراسان رضوصادرکنند هیاتحاد رهیمد اتیه سیرئ

 نیافته است. شیزعفران در بازار افزا متیاست که ق یدر حال نیا و کرده دایپ شیدالر افزا 350به مبلغ  یصادرات هیپا متیق

ران محصول زعف یابیتواند به بازار یمساله م نیانجام دهد، چرا که ا یقاتیزعفران تحق ییدانشگاه ها در خصوص خواص دارو یبا همکار دیبا یافزود: وزارت جهاد کشاورز یریم

 کند.   نهیمحصول هز نیا غیرا جهت تبل یا ژهیبودجه و دیخارج است، لذا دولت با یاز عهده بخش خصوص قاتیتحق نیکند. آن چه مسلم است انجام ا یانیکمک شا

 دغدغه صادرکنندگان زعفران ی،تعهد ارز یفایا

ه محصول را ب نیارز حاصل از صادرات ا دیخاطرنشان کرد: صادرکننده با یصادرکنندگان خراسان رضو هیاتحاد رهیمد اتیعضو ه ،یساالر یعلاز نشست،  یگریبخش د در

ها  میتحر لیآن است که به دل گرینخواهد داشت. نکته قابل توجه د یگرید جهیصادرکننده نت یبرا انیمساله جز ضرر و ز نیکه ا دتر از نرخ بازار ارائه کن نییو پا مایسامانه ن

 امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات زعفران به کشور وجود ندارد.

دهد زعفران  یم حیزعفران افغانستان به هندوستان صفر است، لذا هندوستان ترج ین قاچاق شود؟ متاسفانه تعرفه گمرکبه افغانستا دیزعفران بامرغوب  ازیکرد: چرا پ حیتصر یو

 .نماید نیدارد زعفران خود را از هنگ کنگ تام لیتما زین نیکند. چ نیخود را از افغانستان تام ازیمورد ن

ود که در حوزه ش یباالست. لذا تقاضا م اریتمام شده محصول زعفران بس یها نهیشود، افزود: هز یم ادی ایمتاسفانه از صادرکنندگان زعفران تحت عنوان ماف نکهیا انیبا ب یساالر

 .ردیبه صادرکنندگان صورت بگ یبارنامه کمک
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است  یدر حال نیحفظ شود، ا یبا همت جهاد کشاورز دیشمال خراسان وجود دارد که بادر  یبکر یها نیکرد: زم حیتصر یصادرکنندگان خراسان رضو هیاتحاد رهیمد اتیعضو ه

 .دیار آمطلوب به ب تیو کم تیفیمرغوب با ک حصولها حفاظت کنند تا م نیزم نیکردن از ا نیبا وج دیرفته است. کشاورزان با نیجنوب و مرکز خراسان از ب یها نیکه زم

ت، زعفران در کشور اس دکنندهیاستان تول نیمهم تر یخراسان رضو نکهیبه ا تیاظهار کرد: با عنا یخراسان رضو یجهاد کشاورز یگذار هیمعاون سرما ،یرحمان میادامه، ابراه در

ر صورت ارائه رود د یم دیام .ردیصورت بگ یاستگذاریس راندر خصوص محصول زعف یو تجار خراسان رضو دکنندگانیبا تهران مکاتبه شده است که با دعوت از کارشناسان، تول

رابطه انجام  نیدر ا یریگیدر خصوص محصول زعفران، موارد الزم را به ما ابالغ کنند تا پ زیاستان ن یگفت و گو یشورا رخانهیحوزه اعالم شود. دب نیآن به فعاالن ا جهیپاسخ، نت

 شود.

 در ارتباط باشد دکنندگانیبا تول «یقرارداد یکشاورز» قیاز طر صادرکننده

م مکاتبات رغ یاست و متاسفانه عل یحوزه زعفران تکرار یعنوان کرد: متاسفانه چالش ها یخراسان رضو یجهاد کشاورز یباغبان ریمد ،یاسم نیراماز نشست،  یگریبخش د در

. ما با چالش ها دیاخذ گرد یو فرآور دیدر بخش تول حوزه نیشد و اظهارات فعاالن ا نیطرح جامع زعفران تدو 1388. در سال میدینرس جهیحوزه به نت نیدر ا اریبس یها یزنیو را

 اند.خواهند م یروند تداوم داشته باشد، صورت جلسه ها ابتر باقاین رسد اگر  ی. به نظر ممیرس ینم جهیاما به نت میو توسعه صادرات زعفران آشنا هست دیتول یو راهکار

چرا  رد،یگصورت ب یدر استان خراسان رضو دیدر حوزه زعفران با یاستگذاریلذا س نند،یب یضرر م یزیاز هر چ شیب ریگ میاظهار کرد: صادرکنندگان زعفران از مراجع تصم یو 

 طالبه شود.م یاز سازمان صمت و وزارت جهاد کشاورز یکتب رتتوسط صادرکنندگان به صو دیمساله با نیحوزه اتخاذ کنند. ا نیمعقول در ا ماتیتوانند تصم یکه در تهران نم

ه توان عنوان کرد ک یکه م یخواهد ماند و بالعکس. به طور یمحصول به قوت خود باق نیزعفران حل نشود، مشکالت صادرات ا دیتول یها رساختیز یافزود: تا چالش ها یاسم

 زعفران مربوط به صادرات است. دیمشکالت تول یکسری
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ه نکته توجه داشت ک نیبه ا دیبرداشته شده است اما با ییاظهار کرد: در خصوص طرح شناسنامه دار کردن مزارع زعفران، گام ها یخراسان رضو یجهاد کشاورز یباغبان ریمد

کالت حوزه رو مش نیداد. از ا میاز دست خواه زیت را نصادرا زانیم نیباشد، متاسفانه هم یها به قوت خود باق نهیهز نیداشته باشد. اگر ا یصرفه اقتصاد دیمحصول با این کشت

 حل و فصل شود. عتریسر دیصادرات با

 یخارج داریخر، باز هم هزار دالر بوده 3 یصادرات هیپا متیکه ق ییدالر شده است چرا که در سال ها 1600 یال 1500 یصادرات هیپا متیکه ق ستیشد: مهم آن ن ادآوری یو

 .میناسالم باعث شده با قاچاق زعفران مواجه باش یوجود داشته است. متاسفانه رقابت ها

تومان سود  ونیلیم 53با کاشت و برداشت  ممرغوب زعفران اقدام کند. هر هکتار گند ازیپ هیداشته باشد تا کشاورز بتواند نسبت به ته یصرفه اقتصاد دیافزود: محصول با یاسم

 تومان درآمد خالص دارد. ونیلیم 40 یال 37هکتار زعفران  کیبه همراه دارد اما 

  .است زیناچ اریبس زانیم نیاست که ا گرم در هکتارلویک 3.5 یال 3ما  زعفران استان دیتول نیانگیخاطرنشان کرد: در حال حاضر م یخراسان رضو یجهاد کشاورز یباغبان ریمد

طح س هیرو یما با توسعه بو کشت این محصول صرفا به کشاورزان ختم نمیشود.  آورده اند یسال گذشته به کشت زعفران رو 15 یال 10از اقشار از  یاریافزود: متاسفانه بس یو

اگر خراسان  خصوص صورت گرفت و عنوان شد نیدر ا یمکاتبه ا خانهوزارت از سویکند.  دایپ شیافزا دیعملکرد در واحد سطح با نیانگیم بلکه میزعفران به شدت مخالف رکشتیز

که  میردنشود که در پاسخ عنوان ک جادیا یمحصول را کشت کنند تا در صادرات ما خلل نیند انتوا یم گرید یتواند زعفران کشت کند، استان ها ینم یخشکسال لیبه دل یرضو

 هزار تن زعفران را دارد. دیخراسان توان تول

است که  نیما ا شنهادیپ. کشت مختص به خود دارد یاست که محصول زعفران الگو یدر حال نیا افزود: توان به کشاورز غالب کرد، یکشت را به زور نم یالگو نکهیا انیبا ب یاسم

 .گیردانجام  یبه خوببرداشت و...  اتیتا عمل دهد تمساعد لفدر ارتباط باشد و بتواند در مراحل مخت میمستقبه طور  دکنندگانیبا تول یقرارداد یکشاورز قیصادرکننده از طر
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 اریبارات بساعت یخواهد بود، افزود: وزارت جهاد کشاورز رگذاریتاث اریبس زیزعفران ن تیفیرا کاهش خواهد داد و بر بحث ک دیتول یها نهیهز ونیزاسیمکان نکهیبا اشاره به ا یو

گذاشته  نشااریاخت کم بهره در التیتا تسه دنکن یمعرف یبه جهاد کشاورز ،اجرا دارند تیبا قابل یکه اگر دستگاه میعنوان کرد نیدارد و بارها به مخترع ونیزاسیدر بحث مکان یخوب

 نشده است. دایکند، پ یکه بتواند هم کشاورز و هم صادرکننده را راض یشود اما هنوز دستگاه

 در خصوص محصول زعفران یمقطع یاستگذاریاز س زیپره

 دکنندگانیو تول صادرکنندگان ،را با مشورت مسئوالن یمل ماتیکرد: تا حلقه گمشده تصم حیتصر استان ییسازمان تعاون روستا یکارشناس بازرگان ،یکلماتمحمدرضا ادامه،  در

 کرد. مینخواه دیعا یشرفتیپ چیمحصول ه نیدر چرخه ا م،ینداشته باش یاستان

محصول  در خصوص دیکرد، افزود: با یدگیرس نیبه شدت مراقبت کرد و به زم نیکه از زم یان برداشت کرد تنها در صورتتن در هکتار محصول زعفر 20توان  یم نکهیا انیبا ب یو

زعفران  دیتول به عنوان قطب یخراسان رضو تیثیبه ح یمقطع یاستگذاریس .ردیبگ میمحصول تصم نیدر خصوص ا یارائه شود تا استان خراسان رضو یشنهادیزعفران بسته پ

 زند. یم بیآس

 یبرا یا اعتبار. البته تمیاز زعفران و... داشته باشیپ تی، تقورکشتیهمچون سطح ز ییاز محصول زعفران در حوزه ها تیطرح حما یبرا یمدون یزیبرنامه ر دیشد: با ادآوری یکلمات

 محدود است. یناگفته نماند اعتبارات وزارت جهاد کشاورز و میانجام ده یحوزه اقدام نیدر ا میتوان ینشود، نم ینیب شیحوزه پ نیا

ان  و موضوع عدم تقویت اقتصاد زعفر یچالش ها سعی می کنیم  عنوان کرد: ی مباحث این نشستدر جمع بند وگوی استانی، رئیس دبیرخانه شورای گفتلباف ان،یپا در

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یدر شورا یماه جار بهشتیارد 29محصول زعفران در جلسه  پیشنهادات مطرح شده  به شرح مصوبات زیر از سوی متولیان و خبرگان 

  دم هایی برداشته شود.اقتصاد زعفران ق نماییم، تا با استفاده از ظرفیت های استانی و ملی برای بهبود  مطرح 
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

درصد  90نظر به اینکه بیش از آمده است،  گرفته صورت های جمعبندی و موضوع شرح در آنچه به عنایت با 

قانون امور  16و از طرفی  کارگروه ماده  زعفران کشور در استانهای خراسان بزرگ تولید و سپس صادر می گردد.

گمرکی در تهران ارزش گمرکی کاالی صدوری به اضافه هزینه باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به ان 

کاال تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد تعیین می نماید که در بسیاری از مواقع ارزش کاالی صدوری بسیار 

اول بازار است و این موضوع موجب می گردد تا صادرات از مسیرهای قانونی خارج گردیده به متدبیشتر از ارزش 

با  16تفویض اختیارات کارگروه ماده صورت قاچاق صادر گردد.لذا پیشنهاد گردید در شورا گفت و گو موضوع، 

با پیگیری استانداری محترم خراسان در استان خراسان رضوی  تاکید بر ارزش گذاری کاالی صادراتی)زعفران( 

 رضوی پیگیری گردد.رضوی و طرح در شورای مرکز به استان خراسان 

استانداری خراسان 

 رضوی 

 شورای گفت و گو

 ده روز

2 

  ولیدت میانگین توسعه بی رویه و بدون برنامه کشت زعفران و بالطبع آن کاهشبا هدف جلوگیری از 

 جمح نامناسب، اراضی در کشت و غیرمتخصص افراد توسط کشت افزایش به توجه با هکتار در زعفران

رو و افزایش قیمت پایه صادراتی زعفران که خود عاملی در تشویق کشاورز  پیش و گذشته های خشکسالی

 حداکثر ظرف دو ماه  )لزوم تهیه برنامه ای منسجم توسط سازمان جهاد کشاورزیبه کشت زعفران است 

در راستای تدوین اصولی سطح زیرکشت زعفران و برنامه جامع افزایش عملکرد  ش خصوصی با کمک بخ

 پیشنهاد می گردد در واحد سطح(

جهاد کشاورزی 

 استان 
 دو ماه
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  ستند که م و دقیقی  صحیح و اطالعات آمارنظر به اینکه بخش خصوصی و شورای زعفران تاکید دارد، که

جود و از سطح زیر کشت و میزان تولید  و قابل اتکا باشد  برای تهیه و تنظیم نقشه راه توسعه زعفران 

توسط سازمان جهاد کشاورزی با کمک مزارع زعفران  طرح شناسنامه دار نمودن ندارد لذا مقرر شد  

 بخش خصوصی و تعاونی ظرف دو ماه پیگیری شود

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 اهدو م

4 

  عدم وجود تجهیزات و ماشین آالت و حمایت دستگاه اجرایی برای کاشت و برداشت  گل و به ویژه

درصد کشاورزان دارای کشت کمتر از  75جداسازی کالله بصورت مکانیزه و با توجه به اینکه بیش از 

) موضوع دستگاه جداسازی کالله زعفران  دارای مزیت های زیادی در ارتقا کیفیت  یک هکتار می باشند

زعفران خشک سی میلیون ریال و رفع  برای هرکیلو محصول و کمک به کاهش هزینه های کشاورزی 

زارت وسازمان جهاد کشاورزی استان از طریق ) لذا پیشنهاد گردید آلودگی میکروبی و مواد خاارجی است(

د که از ظرفیت موجود و نزمینه ای فراهم نمای الزم  با برنامه ریزی پیگیری نمایند تا  کشاورزی جهاد

 شرکت های دانش بنیان استفاده شود و یا زیرساختن های وارادات این ماشین آالت فراهم گردد(

ازمان جهاد س

 کشاورزی 
 مستمر

   زعفران: صادراتدر حوزه  

6 

گمرک جمهوری ساالمی ایران بمنظور  14/01/1400مورخ  25558/1401براساس بخشنامه شماره  •

 1401جبران صادرات آب مجازی از کشور از طریق صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی در بودجه 

مصوب  عوارض صادرات آب مجازیکشور اخذ نیم درصد از ارزش پایه صادراتی این محصوالت بعنوان 

 ه توسط گمرک اخذ و به خزانه کل کشور واریز گردد. گردیده ک

 ده روز شورای گفت و گو 
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اورزی نسبت به دیگر محصوالت کش در مناطق کم آب تولید گردیده و این محصول  زعفرانبا توجه به اینکه اصوال  

ازی ارت آب مجتقاضای بازنگری و حذف نیم درصد عوارض صادپیشنهاد گردید  لذا بسیار کم آب بر می باشد 

 زعفران از طریق طرح در شورا و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی پیگیری شوداز محصول 

7 

قیمت پایه صادراتی به پیشنهاد وزارت محترم جهاد کشاورزی  1400سال با توجه به اینکه در بهمن ماه  •

روز از  50دالر و مجددا پس از  1250برای زعفران نگین ممتاز به  با افزایش غیر قابل قبولی زعفران 

افزایش  از آنجائیکه این  لذا.ه است، دالر رسید 1598این قیمت به  24/12/1400تصویب آن، در تاریخ 

زعفران، نه تنها اقبالی برای توسعه صادرات ایجاد نکرده که حتی با کاهش میزان  پایه قیمت غیر متعارف 

صادرات رسمی را تحت تاثیر صرفا  واست  فراهم نموده خطر توسعه کشت در سایر کشورها  صادرات،

 گذاشته و موجب گسترش قاچاق زعفران نیز گردیده است.

 ضمن طرح در شورای گفت و گو ، جهاد کشاورزی استان پیگیری نمایند تا حداکثر ظرف دو هفته  پیشنهاد میگردد

 ردد.اصالح  و تعدیل گ تجدید نظر ، ار روز ، افزایش قیمت پایه و تعرفه گمرکیبا توجه به قیمت زعفران در باز

جهاد کشاورزی 

 استان 
 دو هفته
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  ریپیگی ضرورت با هدف ایجاد رقابت در صادرات زعفران از مبادی رسمی و قانونی  و جلوگیری از قاچاق 

( با طرح موضوع پیشنهاد حذف تعرفه ها)، هند و ...  و چین کشورهای به زعفران صادرات تعرفه کاهش

 در شورای گفت و گو پیشنهاد میگردد.

 ده روز دبیرخانه شورا 

9 
  نظر به اینکه تسویه تعهد ارزی برای صادرکنندگان هزینه بر می باشد و از طرفی مسیر قاچاق زعفران را

 ارز برگشت از صادرات را  تا  دادهپیشنهاد می گردد به صادرکننده اجازه  ، بیش از پیش افزایش میدهد

دبیرخانه شورا، طرح 

 در شورا
 ده روز
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ن کاالی فوق به صورت روز بفروش برساند و یا اینکه با واردکنندگا آزاد و یا بانک با ارزش بازار در 

 تعهد نماید توافقی 

10 

  نام نمودن برجسته و هدف بازارهای در ایران زعفران خلوص و کیفیت روی تبلیغات انجام ضرورت 

نهاد پیشوجود دارد  ایران و عدم ثبت برند ملی زعفران ایران برای حضور در بازارهای بین المللی  زعفران

یغات انجام تبل تا بسته  ترتیبی اتخاذ نماید  وزارت جهاد کشاورزی میگردد، ضمن طرح موضوع در شورا 

 بازارهای خارجی فراهم گرددتهیه و زمینه حضور در در سطح بین المللی 

 دو ماه جهاد کشاورزی 

 
 


