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 18/03/1401 تاریخ تهیه گزارش مقررات -رویه شناسه

  استان استراتژیک کاالی عنوان به زعفران صادرات و تولید حوزه مشکالت و موانع مهمترینطرح    عنوان موضوع

 ، شورای ملی زعفرانزعفران صادرکنندگاناتحادیه   مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

شاااماره    و گو در ابتدای سااااز از جمله نامه  ای       اطالع رساااانی و مکات ات دبیرخانه شاااورای گفت        به موجب     

، سرفصل  ای کاری شورا    دبیرخانه شورا  29/01/1401/ص مورخ 149/1401 و 29/01/1401/ص مورخ 147/1401

ملی   و  شااورای زعفران صااادرکنندگانو دبیرخانه شااورای گفت و گو به اطالع تشااکل  ا و بصااورت خاص اتحادیه  

زعفران رسید و در خواست شد تا  ریک از تشکلها موانع کسب و کار در حوزه تخصصی خود استخراج و به دبیرخانه         

 شورا منعکس نمایند

و شااورای ملی زعفران طی نامه   01/02/1401/الف مورخ 007/141عفران طی نامه شااماره اتحادیه صااادرکنندگان ز

شورا         10/02/1401/ز مورخ 1016شماره   شنهادی را به دبیرخانه  شکالت حوزه زعفران و را کار ای پی سایل و م م

ت ه اتحادیه ضاامن ارساااز مکا  05/02/1401/ص مورخ 232/1401دبیرخانه شااورا نیط طی نامه شااماره   ارائه نمود.

ربوطه موارد را اطالع رسانی نموده و خوا ان اظهار نظر  صادرکنندگان زعفران به دستگا های اجرایی و تشکل  ای م   

 شد.

ضوع حوزه زعفران   شور ا   (مو سایر ک ستان -کا ش تعرفه زعفران در  در  )ث ت برند و.... -تفویض اختیارات مرت ط به ا

شورای گفت    سه  صی در آذرماه    گوی و   فتاد و یکمین جل صو گردیده بود که ا زجمله طرح  1398دولت و بخش خ

ستان، ث ت برند ملی زعفران       صمیم گیری  ا و  اقدامات حوزه زعفران به ا ستانی و ملی: تفویض اختیارات ت صوبات ا م

ایران، اختصااااص نیم درصاااد از قیمت ریالی زعفران صاااادراتی به شاااورای ملی زعفران و کا ش تعرفه زعفران به  

 کشور ایی  مچون  ند و چین بود.

ستانی  رویکرد  دو با زعفران یاقتصاد  حوزه مشکالت  و موانع بررسی   دف با   تی،رقاب  ای مطیت به توجه با و ملی و ا

 جمله از متمادی  ای چالش و مدیریتی توان زعفران، بودن طلب آب کم  ا، زیرساخت شده، ایجاد صادراتی ر ایاباز

سید که    ند و ...   ، چین  مچون جدید بازر ای ایجاد شورا به این جمع ندی ر سعه   یضرورت دارد برا  دبیرخانه  تو

سته ا   سته  نیاشود که   فیتعر یمحصوز زعفران ب بازار ای داخلی و نیط چگونگی حفظ و گسترش  توسعه  حفظ و  ،ب

 .نمایدرا کار ارائه  این حوزه در موجود یچالش  ا یقرار د د و برا یابیجوانب مورد ارز یصادرات زعفران را از تمام

جلسااه دبیرخانه  و پنجمین 18/2/1401جلسااه فوا العاده دبیرخانه شااورا با موضااوع زعفران در تاریخ   موضااوع در

  در ساز جاری مطرح گردید.شورای گفت و گو 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

ه ک می باشد مطرح خراسان  ای استان  کیبه عنوان محصوز استراتژدرصد تولید زعفران کشور  95 با سهم زعفران 

بازار ای داخلی و نیط چگونگی  توسعه به منظور حفظ و  با بررسی  ای بعمل آمده مسایل و مشکالت زیر در این حوزه

 مطرح می باشد: صادرات زعفرانحفظ و گسترش 

 طینه باربری و حمل قانون امور گمرکی در تهران ارزش گمرکی کاالی صادراتی به اضافه    16کارگروه ماده  -

و نقل و ساااایر  طینه  ایی که به آن کاال تا خروج از قلمرو گمرکی تعلی می گیرد تعیین می نماید که در   

ضوع موجب می           ست و این مو شتر از ارزش متداوز بازار ا سیار بی صادراتی ب سیاری از مواقع ارزش کاالی  ب

 .رت قاچاا صادر گرددگردد تا صادرات از مسیر ای قانونی خارج گردیده به صو
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اعالم نموده است  ک جمهوری ساالمی ایران، ا گمر 14/01/1400مورخ  25558/1401براساس نامه شماره    -

شاورزی و غذایی در بودجه         صادرات محصوالت ک صادرات آب مجازی از کشور از طریی  که بمنظور ج ران 

ان عوارض صااادرات آب مجازی کشااور اخذ نیم درصااد از ارزش پایه صااادراتی این محصااوالت بعنو 1401

مصوب گردیده که توسط گمرک اخذ و به خطانه کل کشور واریط می گردد.  با توجه به اینکه اصوال زعفران     

سیار کم آب بر می          شاورزی ب س ت به دیگر محصوالت ک در مناطی کم آب تولید گردیده و این محصوز  ن

 شود. ن اید شامل این محصوزط یعی است که  این موضوع  باشد

اسااایی بازار ای جدید و  یری از صااادرات فله ای زعفران و شاانتوسااعه صااادرات زعفران و جلوگبه منظور  -

صادرات زعفران   شود.  ضرورت دارد که جلوگیری از رقابت  ای منفی حوزه    انجاماز جمله  اقداماتی انجام 

که  ایران  زعفران نام  نمودن برجساااته  و  دف  بازار ای   در ایران زعفران خلوص و کیفیت  روی ت لیغات 

این موضوعات محقی نمی   عدم ث ت برند ملی زعفران ایران برای حضور در بازار ای بین المللی   درصورت   

 شود.

ساز   - صادراتی زعفران با افطایش      1400در بهمن ماه  شاورزی قیمت پایه  شنهاد وزارت محترم جهاد ک به پی

روز از تصاااویب آن، در تاریخ    50دالر و مجددا پس از   1250غیر قابل ق ولی  برای زعفران نگین ممتاز به     

ستناد به ردیف     1598این قیمت به  24/12/1400 ست)ا سیده ا   سایت  اعالمی دراتیصا   ای ارزش دالر ر

سالمی  جمهوری گمرک   سایت  اعالمی صادراتی   ای ارزش ردیف  /https://www.irica.irآدرس  به ا

 شماره  76265 و 76264-76263-76262 -76261  ای ردیف  شماره  به ایران اسالمی  جمهوری گمرک

 جمهوری گمرک سااایت اعالمی صااادراتی  ای ارزش ردیف و 02/11/1400 مورخ 1400/ج/21 مصااوبه

 مصاااوبه  شاااماره  78817 و 78816-78815-78814-78813  ای  ردیف شاااماره  به  ایران اساااالمی

. این  افطایش غیر متعارف  قیمت پایه زعفران، نه تنها اق الی برای توسعه (21/12/1400 مورخ 1400/ج/26

شور ا را نیط ایجاد           صادرات ایجاد نکرده که حتی  سایر ک شت در  سعه ک صادرات، خطر تو با کا ش میطان 

سترش قاچاا زعفران نیط گردیده             شته و موجب گ سمی را تحت تاثیر گذا صادرات ر صرفا  ست و  نموده  ا

 است.

سویه  - صادرکنندگان   اتتعهد ت سیر قاچاا زعفران را بیش از   بوده طینه بر زعفران ارزی برای  و از طرفی م

 .د د فطایش میپیش ا

عدم وجود تجهیطات و ماشاااین آالت و حمایت دساااتگاه اجرایی برای کاشااات و برداشااات  گل و به ویژه   -

صورت مکانیطه    سازی کالله ب شت کمتر از یک      75با توجه به اینکه بیش از ، جدا شاورزان دارای ک صد ک در

 .ه یکی از مشکالت زعفرانکاران بوده استرا مو  کتار می باشند

رو و افطایش قیمت پایه صادراتی زعفران عاملی در تشویی کشاورز به  پیش و گذشته  ای خشکسالیمیطان  -

  میانگین کا ش منجر بهتوسااعه بی رویه و بدون برنامه کشاات زعفران  در این رابطه کشاات زعفران اساات

ی  نامناسب م  اراضی  در کشت  و غیرمتخصص  افراد توسط  کشت  افطایش به توجه با  کتار در زعفران تولید

 شود.

 

https://www.irica.ir/
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جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

و  18/2/1401

24/2/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 :(موضوع زعفران –فوا العاده دبیرخانه اوز )جلسه 

 خشب و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه جلسه اولین در: گفت یخراسان رضوشورای گفت و گوی  رخانهیدب سیرئ

 همس مسائل این که چرا بگیرد؛ قرار توجه کانون در استان دار مطیت مسائل شد تاکید جاری، ساز در استان خصوصی

 مقرر و شد معرفی جلسه آن در استان استراتژیک محصوز عنوان به زعفران. دارد خطه این اشتغاز و توسعه در بسطایی

  ای جن ه در محصوز این. شود برگطار تخصصی  ای نشست و جلسات حوزه این در ربط ذی مسئوالن با که گردید

 برای الزم  ای زیرساخت و توسعه بستر ای دیگر سوی از و است بر آب کم یکسو از که چرا است، دار مطیت مختلف

 .دارد وجود استان در محصوز این صادرات و کشت

 و صادرات توسعه بسته این و شود تعریف ای بسته زعفران محصوز توسعه برای دارد ضرورت رو این از: افطود ل افی

 ارائه را کار حوزه این در موجود  ای چالش برای و د د قرار ارزیابی مورد جوانب تمامی از را زعفران اقتصادی توسعه

 .شود

 اساس این بر. بودیم مواجه  رسمی مجاری از صادرات کا ش  با گذشته، ساز رسمی غیر آمار براساس: کرد عنوان وی

 پیشنهادی موانع موجود را برطرف نماییم. بسته تعریف با باید

 وزمحص برای رقابتی بازار ای وجود رغم به: افطود استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه رئیس

 در زعفران اقتصاد شدن بطرگ موانع اینکه آن و است مطرح سوالی... و مدیریت توان صادراتی، بازار ای وجود زعفران،

 چیست؟ استانی و ملی رویکرد دو

 برای باید: گفت کند، می مدیریت و تولید را کشور زعفران درصد  80 از بیش رضوی خراسان استان اینکه بیان با وی

 یک که داریم آمادگی راستا  مین در. کنیم ارائه را کار محصوز این توسعه راه سر بر موجود  ای چالش و موانع رفع

 .د یم اختصاص زعفران ملی شورای  ای چالش حل به را خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای جلسه

 شنهاداتپی از ای خالصه بیان در استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه کارشناس س طواری، سمیرا

 صادرات و تولید بخش دو در را خود پیشنهادات زعفران، ملی شورای: کرد عنوان ذیربط  ای تشکل سوی از شده ارائه

 اناست در زعفران کشت برنامه ن ود  مچون موانعی تولید، حوزه در مثاز، طور به است؛ کرده مطرح زعفران محصوز این

 آمار ن ود کیلوگرم، 7 تا 6 حداقل به فعلی کیلوگرم 3.2 تا 3 از  کتار در برداشت میطان افطایش برای برنامه ن ود  ا،

 افراد وسطت زعفران کشت افطایش به توجه با  کتار در زعفران تولید میانگین کا ش تولید، و زیرکشت سطح از صحیح

 به ود طرح از حمایت و اجرا عدم رو، پیش و گذشته  ای خشکسالی حجم نامناسب، اراضی در کشت و غیرمتخصص

 جداسازی و گل برداشت و کاشت برای اجرایی دستگاه حمایت و آالت ماشین و تجهیطات وجود عدم زعفران، کیفیت

 . دارد وجود..و زعفران دارکردن شناسنامه طرح نشدن اجرایی مکانیطه، بصورت کالله

 با اناست به مرکط از ساز تصمیم اختیارات تفویض لطوم زعفران، صادرات بر نظارت و مدیریت ن ود نظیر موانعی  از وی

 راتصاد تعرفه کا ش پیگیری عدم است، بطرگ خراسان استان به مربوط صادراتی و تولیدی زعفران درصد90 به توجه

 در ارز ارائه به صادرکننده اج ار و بازار ارز با نیما سامانه در ارز قیمت اختالف وجود  ند، و چین کشور ای به زعفران

 زعفران خلوص و کیفیت روی ت لیغات انجام عدم زعفران، صادارت از مجازی آب عوارض درصد نیم اخذ نیما، سامانه

 برای ارزی تعهدات تسویه بودن بر  طینه موضوع ایران، زعفران نام نمودن برجسته و  دف بازار ای در ایران

 ای   طینه گمرکی، تعرفه افطایش و صادراتی پایه قیمت افطایش زعفران، قاچاا افطایش آن بالط ع و صادرکنندگان



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  4

 

 برخی عنوان به...  و حمل  طینه کمک پرداخت طریی از صادرکننده از حمایت و شده بندی بسته زعفران حمل باالی

 .برد نام زعفران صادرات حوزه چالشهای

 ماه 3 حدود که زعفران گمرکی پایه نرخ برای کند می عنوان زعفران صادرکنندگان اتحادیه: کرد خاطرنشان س طواری

 توجه با که است گرفته صورت تعرفه افطایش مستندی و ادله  یچ بدون اخیرا گردید، تعیین درصدی 60 افطایش پیش

 گردد یم پیشنهاد بنابراین. باشد داشته صادرات روند بر زیادی منفی تاثیر تواند می اخیر  ای ماه در صادرات کا ش به

 .گردد تعدیل گمرکی پایه نرخ رو، پیش مشکالت و روز بازار در زعفران قیمت به توجه با

 مصوبات از:گفت و کرد اشاره 98 ساز در گفتگو شورای جلسه یکمین و  فتاد در موضوع طرح سوابی به ایشان  مچنین

 در رحضو برای ایران زعفران ملی برند ث ت استان، به زعفران  ای گیری تصمیم اختیارات تفویض موضوع جلسه آن

 که تاس بوده زعفران حوزه به اجرایی  ای دستگاه و نهاد ا تحقیقاتی بودجه از بخشی اختصاص و المللی بین بازار ای

 .است نگردیده اجرایی موارد برخی کنون تا

 اتمصوب که است شده عنوان بار ا: کرد عنوان زعفران ملی شورای دبیر منوچهری، فرشید نشست، از دیگری بخش در

 این مصوبات و  شود می مطرح ملی سطح در وزیران  یات جلسات در  خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای

 برخی  تاکنون که است حالی در این.  باشد بایست می ریطی برنامه شورای مصوبات مثابه به نیط استان سطح در شورا

 . است نشده اجرایی زعفران محصوز خصوص در استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای مصوبات از

 رد. است تقسیم قابل صادرات و کشاورزی بخش دو به زعفران محصوز مشکالت: افطود زعفران ملی شورای دبیر

 اگر لذا. شود فصل و حل صادرات توسعه از فارغ تواند نمی مسائل این که شد مطرح  ایی چالش کشاورزی بخش

 .افتاد نخوا د اتفاا صادراتی توسعه نشود، حل زعفران محصوز کشاورزی و تولید حوزه مشکالت

 .بودیم مواجه توجهی قابل میطان به صادرات کا ش با جاری ساز نخست ما ه سه آمار در: کرد خاطرنشان وی

 وردم توجهی قابل نحو به کشور ا سایر در زعفران کشت زیر سطح میطان که شده س ب قیمت افطایش: افطود منوچهری

 یرکشتز سطح افطایش با ازبکستان و بلغارستان ترکیه، و یونان ایتالیا، کشور ای در که طوری به. بگیرد قرار بحث

 دهش قاچاا پیاز ای طریی از را زعفران کشت زیر سطح نیط افغانستان کشور  مچنین.  ستیم مواجه زعفران محصوز

 .است داده افطایش ایران از

 زیرکشت سطح خصوص در دقیقی آمار  نوز مثاز طور به است؛ زیرساختی زعفران محصوز  ای چالش: کرد اظهار وی

 .کند می ارائه زعفران کشت از آماری تخمین و حدس براساس کشاورزی جهاد وزارت و ندارد وجود محصوز این

 سالهم این که بگیرد قرار توجه کانون در زعفران مطارع کردن دار شناسنامه طرح که است ضروری: کرد تصریح منوچهری

 در. کرد خوا د مشخص نیط را کشت جهت این، بر عالوه. دارد بازمی محصوز کشت گمان و حدس و تخمین از را ما

 تدبیری مسائل این برای تاکنون و کرده سرایت... و کشور غرب شمالی، خراسان سمت به زعفران کشت حاضر حاز

 .است نشده اندیشیده

 مطارع به باید گرمی 8 پیاز که طوری به شود، بندی دسته باید زعفران پیاز مازاد: کرد اظهار زعفران ملی شورای دبیر

 معنا بدان این ال ته. یابد افطایش خراسان در کیلوگرم 6 به 3.2 از راندمان ترتیب بدین تا کند پیدا تخصیص خودمان

 زعفران لیدتو انحصار. یابد کا ش زعفران محصوز شده تمام قیمت باید بلکه کند پیدا افطایش زعفران تولید که نیست

 .شود حفظ باید ایران برای جهان

 و زعفران کردن پاک رو این از و داریم کشور در زعفران کشت زیر سطح  کتار  طار 120 حاضر حاز در: گفت وی

 .رسد نمی نظر به عقالنی کار دست با آن برداشت
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 فارتس با مکات ه طریی از تواند می استان گوی و گفت شورای زعفران، صادرات توسعه بحث در: کرد تاکید منوچهری

 متقی حوزه در بهتری ریطی برنامه به تا شود مذکور کشور ای در زعفران قیمت جویای چین، و امارات اسپانیا، در ایران

 .یابیم دست گذاری

 زعفران پایه قیمت که کردیم اعالم کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن به زعفران ملی شورای در ما: کرد اظهار منوچهری

 موید. است داده افطایش را زعفران صادراتی پایه قیمت  درصد 20 کشاورزی جهاد اما کرده افت فروشی عمده بازار در

 .است جاری ساز نخست ما ه 3 صادراتی آمار مطلب این

 ساز در تن، 279 ،1397 ساز در تن، 236 ،1396 ساز در زعفران صادرات میطان: شد یادآور زعفران ملی شورای دبیر

 . است بوده تن 262.8 ،1400 ساز در و تن 324.8 ،1399 ساز در تن، 276 ،1398

: کرد اظهار ایم، داشته زعفران صادرات تن 20 ،1400 ماه بهمن در و تن 31 ،1399 ماه بهمن در اینکه بیان با وی

 .د د می خ ر زعفران صادرات کا ش از نیط کشوری کالن آمار ای

.  شود می اخذ کشاورزی محصوالت از آب عوارض از درصد 5 که شده عنوان گمرک بخشنامه در: شد یادآور منوچهری

 چرا نیست، قیاس قابل زعفران محصوز در مصرفی آب با جات صیفی و س طیجات در مصرفی آب که است حالی در این

 برابر 6 فوالد تولید برای است، مدنظر زعفران تولید پروسه در مصرفی آب اگر حاز. است خشک محصولی زعفران که

 شود؟ نمی دریافت آب عوارض فوالد، محصوز از چرا اینجاست سواز حاز شود، می صرف آب زعفران محصوز از بیشتر

 رزیا تعهد نه و آب عوارض نه زعفران قاچاقچیان که است آن توجه قابل نکته: کرد خاطرنشان زعفران ملی شورای دبیر

 .داشت نخوا د دن از به زعفران قاچاا بازار  توسعه جط ای نتیجه قوانین این اعماز لذا. کنند نمی پرداخت را

 یسو از مشکل حل انتظار تواند نمی لذا است، زعفران محصوز صد تا صفر متولی کشاورزی جهاد وزارت: کرد اظهار وی

 .کند واگذار خصوصی بخش به را خود اختیارات باید صورت این غیر در. باشد داشته خصوصی بخش

 عفرانز صادرات کارشناس اینکه بیان با رضوی خراسان زعفران صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات رئیس میری، غالمرضا

 عوارض اخذ اسالمی شورای مجلس در: کرد خاطرنشان باشد، آشنا نطدیک از محصوز این صادراتی  ای چالش با باید

 کشاورزی محصوز زعفران که دانند می  مگان که است حالی در این است، رسیده تصویب به زعفران محصوز از آب

 نآ دیگر سواز. شود قیاس س طیجات و  نداونه مانند محصولی با ن اید محصوز این آب عوارض لذا. است بر آب کم

 شود؟ نمی اخذ پتروشیمی و فوالد از آب عوارض چرا که است

 شود، پرداخت محصوز آب عوارض بابت بایستی زعفران محصوز صادراتی پایه از درصد نیم اینکه به اشاره با وی

 رقم با زعفران که است حالی در این است دالر 1600 زعفران محصوز صادراتی پایه نرخ حاضر حاز در: کرد خاطرنشان

 .شود می صادرات دالر 1300

 صادرکنندگان اج ار و ارزی تعهد مساله. نیست پذیر امکان موجود موانع با زعفران صادرات توسعه: کرد اظهار میری

 برای زیان و ضرر جط چیطی مسائل این که شده ت دیل اساسی مشکلی به نیما سامانه در ارزشان عرضه به زعفران

 .گذارد می باز را قاچاقچی دست موارد گونه این. ندارد دن از به صادرکننده

 نیط زعفران صادرات کا ش دالیل از یکی: کرد تصریح رضوی خراسان زعفران صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات رئیس

 درصد 20 قانونی موانع نداشتن دلیل به قاچاقچی که چرا. غیرقانونی راه از اما شود می انجام صادرات که است آن

 یگرد کند پیدا ادامه روند این اگر. کند می عرضه المللی بین بازار ای به اصلی صادرکننده از تر ارزان را خود محصوز

 .داشت امید زعفران صادرات توسعه به توان نمی
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 فانهمتاس. کند معرفی اند، نکرده ایفا را خود ارزی تعهد که زعفرانی صادرکنندگان دولت داریم تقاضا ما: کرد اظهار وی

 به تری پایین قیمت به را خود صادرات از حاصل ارز که کند می ملزم را صادرکنندگان حاضر حاز در دولت

 یمتق به صادرات از حاصل ارز صادرکننده، زیان و ضرر از جلوگیری برای داریم تقاضا رو این از کند، عرضه نیما سامانه

 با هک بخرند را زعفران صادرات از حاصل ارز فروشان موبایل صنف که بود مقرر متاسفانه. شود عرضه بازار به توافقی

 .شد منتفی نیط مساله این فشار، اعماز

 تهبس حوزه در که کنند می عنوان مثاز، طور به و دانند می مقصر را صادرکننده زعفران، صادرات کا ش در: افطود میری

 و حمل  طینه و داریم را زعفران تن 600 بندی بسته ظرفیت ما که است حالی در این. است گرفته صورت قصور بندی

 .است زیاد بسیار محصوز این شده تمام قیمت نهایت در

 به 88 ساز از صادراتی  ای مشوا: کرد تصریح رضوی خراسان زعفران صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات رئیس

 تقاضا لذا. است شدن اخذ حاز در ابالغ بدو  مان از آب عوارض که است حالی در این است، نشده ارائه صادرکنندگان

 .کند ارائه صادرکنندگان به حمل  ای  طینه قالب در را صادراتی  ای مشوا  مان دولت داریم

 دلیل به متاسفانه اما کنیم، ارائه  ندوستان و چین بازار ای به را زعفران تن 150 الی 100 توانیم می ما: کرد اظهار وی

 اگر. شود حذف کشور ا این به صادرات عوارض باید که ایم کرده عنوان بار ا. ندارد وجود امکان این باال، عوارض اخذ

 .شویم مواجه زعفران صادرات شدید کا ش با 1401 ساز در که شود می بینی پیش نکند، پیدا کا ش گمرکی پایه نرخ

 نشده، مصرف 1400 زعفران درصد 10  نوز و است موجود جدید و قدیمی زعفران تن 300 حاضر حاز در: افطود میری

 فصل زمان تا روند این و شویم مواجه صادرات شدید کا ش با شود می بینی پیش و است راه در نیط جدید محصوز

 .داشت خوا د تداوم نیط برداشت

 ضرر تنخس و له در زعفران صادرکننده که چرا نیستند؛ زعفران قیمت کا ش دن از به صادرکنندگان: کرد تصریح وی

 .است موجود صادرکننده ان ار ای در زعفران چون بیند می

 با دا مص باید زعفران صادراتی پایه قیمت: کرد اظهار رضوی خراسان زعفران صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات رئیس

 و کرده پیدا افطایش دالر 350 م لغ به صادراتی پایه قیمت. افتد نمی اتفاا مهم این حاضر حاز در که باشد بازار قیمت

 .است نیافته افطایش بازار در زعفران قیمت که است حالی در این

 د د، انجام تحقیقاتی زعفران دارویی خواص خصوص در  ا دانشگاه  مکاری با باید کشاورزی جهاد وزارت: افطود میری

 از تحقیقات این انجام است مسلم چه آن. کند شایانی کمک زعفران محصوز بازاریابی به تواند می مساله این که چرا

 .  کند  طینه محصوز این ت لیغ جهت را ای ویژه بودجه باید دولت لذا است، خارج خصوصی بخش عهده

: کرد خاطرنشان رضوی خراسان صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات عضو ساالری، علی نشست، از دیگری بخش در

 جط همسال این که کند ارائه بازار نرخ از تر پایین و نیما سامانه به را محصوز این صادرات از حاصل ارز باید صادرکننده

 امکان ا  تحریم دلیل به که است آن دیگر توجه قابل نکته. داشت نخوا د دیگری نتیجه صادرکننده برای زیان و ضرر

 .ندارد وجود کشور به زعفران صادرات از حاصل ارز بازگرداندن

 به تانافغانس زعفران گمرکی تعرفه متاسفانه شود؟ قاچاا افغانستان به باید زعفران مرغوب پیاز چرا: کرد تصریح وی

 مایلت نیط چین. کند تامین افغانستان از را خود نیاز مورد زعفران د د می ترجیح  ندوستان لذا است، صفر  ندوستان

 .نماید تامین کنگ  نگ از را خود زعفران دارد

 دهش تمام  ای  طینه: افطود شود، می یاد مافیا عنوان تحت زعفران صادرکنندگان از متاسفانه اینکه بیان با ساالری

 .بگیرد صورت صادرکنندگان به کمکی بارنامه حوزه در که شود می تقاضا لذا. باالست بسیار زعفران محصوز
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 هک دارد وجود خراسان شماز در بکری  ای زمین: کرد تصریح رضوی خراسان صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات عضو

. است رفته بین از خراسان مرکط و جنوب  ای زمین که است حالی در این شود، حفظ کشاورزی جهاد  مت با باید

 .یدآ بار به مطلوب کمیت و کیفیت با مرغوب محصوز تا کنند حفاظت  ا زمین این از کردن وجین با باید کشاورزان

 خراسان اینکه به عنایت با: کرد اظهار رضوی خراسان کشاورزی جهاد گذاری سرمایه معاون رحمانی، ابرا یم ادامه، در

 کارشناسان، از دعوت با که است شده مکات ه تهران با است، کشور در زعفران تولیدکننده استان ترین مهم رضوی

 رتصو در رود می امید. بگیرد صورت سیاستگذاری زعفران محصوز خصوص در رضوی خراسان تجار و تولیدکنندگان

 محصوز خصوص در نیط استان گوی و گفت شورای دبیرخانه. شود اعالم حوزه این فعاالن به آن نتیجه پاسخ، ارائه

 .شود انجام رابطه این در پیگیری تا کنند ابالغ ما به را الزم موارد زعفران،

 باشد ارت اط در تولیدکنندگان با «قراردادی کشاورزی» طریی از صادرکننده

 فانهمتاس: کرد عنوان رضوی خراسان کشاورزی جهاد باغ انی مدیریت نماینده اسمی، رامین نشست، از دیگری بخش در

. سیدیمنر نتیجه به حوزه این در بسیار  ای رایطنی و مکات ات رغم علی متاسفانه و است تکراری زعفران حوزه  ای چالش

 با ما. گردید اخذ فرآوری و تولید بخش در حوزه این فعاالن اظهارات و شد تدوین زعفران جامع طرح 1388 ساز در

 روند این اگر رسد می نظر به. رسیم نمی نتیجه به اما  ستیم آشنا زعفران صادرات توسعه و تولید را کاری و  ا چالش

 .ماند خوا ند باقی ابتر  ا جلسه صورت باشد، داشته تداوم

 حوزه رد سیاستگذاری لذا بینند، می ضرر چیطی  ر از بیش گیر تصمیم مراجع از زعفران صادرکنندگان: کرد اظهار وی 

 اذاتخ حوزه این در معقوز تصمیمات توانند نمی تهران در که چرا بگیرد، صورت رضوی خراسان استان در باید زعفران

 .دشو مطال ه کشاورزی جهاد وزارت و صمت سازمان از کت ی صورت به صادرکنندگان توسط باید مساله این. کنند

 باقی خود قوت به محصوز این صادرات مشکالت نشود، حل زعفران تولید  ای زیرساخت  ای چالش تا: افطود اسمی

 .تاس صادرات به مربوط زعفران تولید مشکالت یکسری که کرد عنوان توان می که طوری به. بالعکس و ماند خوا د

 زعفران، مطارع کردن دار شناسنامه طرح خصوص در: کرد اظهار رضوی خراسان کشاورزی جهاد باغ انی مدیریت نماینده

. باشد تهداش اقتصادی صرفه باید محصوز این کشت که داشت توجه نکته این به باید اما است شده برداشته  ایی گام

 مشکالت رو این از. داد خوا یم دست از نیط را صادرات میطان  مین متاسفانه باشد، باقی خود قوت به  ا  طینه این اگر

 .شود فصل و حل سریعتر باید صادرات حوزه

 قیمت که  ایی ساز در که چرا است شده دالر 1600 الی 1500 صادراتی پایه قیمت که نیست آن مهم: شد یادآور وی

 قاچاا با شده باعث ناسالم  ای رقابت متاسفانه. است داشته وجود خارجی خریدار  م باز بوده، دالر  طار 3 صادراتی پایه

 .باشیم مواجه زعفران

  ر. کند قداما زعفران مرغوب پیاز تهیه به نس ت بتواند کشاورز تا باشد داشته اقتصادی صرفه باید محصوز: افطود اسمی

 تومان میلیون 40 الی 37 زعفران  کتار یک اما دارد  مراه به سود تومان میلیون 53 برداشت و کاشت با گندم  کتار

 .دارد خالص درآمد

 ما اناست زعفران تولید میانگین حاضر حاز در: کرد خاطرنشان رضوی خراسان کشاورزی جهاد باغ انی مدیریت نماینده

 . است ناچیط بسیار میطان این که است  کتار در کیلوگرم 3.5 الی 3

 محصوز این کشت و اند آورده روی زعفران کشت به گذشته ساز 15 الی 10 از اقشار از بسیاری متاسفانه: افطود وی

 عملکرد نمیانگی بلکه مخالفیم شدت به زعفران زیرکشت سطح رویه بی توسعه با ما. نمیشود ختم کشاورزان به صرفا

 راسانخ اگر شد عنوان و گرفت صورت خصوص این در ای مکات ه وزارتخانه سوی از. کند پیدا افطایش باید سطح واحد در
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 در تا ندکن کشت را محصوز این توانند می دیگر  ای استان کند، کشت زعفران تواند نمی خشکسالی دلیل به رضوی

 .دارد را زعفران تن  طار تولید توان خراسان که کردیم عنوان پاسخ در که نشود ایجاد خللی ما صادرات

 وزمحص که است حالی در این: افطود کرد، تحمیل  کشاورز به توان نمی زور به را کشت الگوی اینکه بیان با اسمی

 با قراردادی کشاورزی طریی از صادرکننده که است این ما پیشنهاد. دارد خود به مختص کشت الگوی زعفران

 خوبی به. ..و برداشت عملیات تا د د مساعدت مختلف مراحل در بتواند و باشد ارت اط در مستقیم طور به تولیدکنندگان

 .گیرد انجام

 اثیرگذارت بسیار نیط زعفران کیفیت بحث بر و داد خوا د کا ش را تولید  ای  طینه مکانیطاسیون اینکه به اشاره با وی

 عنوان مخترعین به بار ا و دارد مکانیطاسیون بحث در خوبی بسیار اعت ارات کشاورزی جهاد وزارت: افطود بود، خوا د

 گذاشته اناختیارش در بهره کم تسهیالت تا کنند معرفی کشاورزی جهاد به دارند، اجرا قابلیت با دستگا ی اگر که کردیم

 .است نشده پیدا کند، راضی را صادرکننده  م و کشاورز  م بتواند که دستگا ی  نوز اما شود

 میماتتص گمشده حلقه تا: کرد تصریح استان روستایی تعاون سازمان بازرگانی کارشناس کلماتی، محمدرضا ادامه، در

 یشرفتیپ  یچ محصوز این چرخه در باشیم، نداشته استانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مسئوالن، مشورت با را ملی

 .کرد نخوا یم عاید

 مراق ت شدت به زمین از که صورتی در تنها کرد برداشت زعفران محصوز  کتار در تن 20 توان می اینکه بیان با وی

 رضوی نخراسا استان تا شود ارائه پیشنهادی بسته زعفران محصوز خصوص در باید: افطود کرد، رسیدگی زمین به و کرد

 عفرانز تولید قطب عنوان به رضوی خراسان حیثیت به مقطعی سیاستگذاری. بگیرد تصمیم محصوز این خصوص در

 .زند می آسیب

 ،زیرکشت سطح  مچون  ایی حوزه در زعفران محصوز از حمایت طرح برای مدونی ریطی برنامه باید: شد یادآور کلماتی

 اقدامی حوزه این در توانیم نمی نشود، بینی پیش حوزه این برای اعت اری تا ال ته. باشیم داشته... و زعفران پیاز تقویت

 .است محدود کشاورزی جهاد وزارت اعت ارات نماند ناگفته و د یم انجام

  کنیم یم سعی: کرد عنوان نشست این م احث بندی جمع در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس ل افی، پایان، در

 و متولیان سوی از زیر مصوبات شرح به  شده مطرح پیشنهادات و  زعفران اقتصاد تقویت عدم موضوع  ای چالش

 فیتظر از استفاده با تا نماییم،  مطرح خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای  جلسه در زعفران محصوز  خ رگان

 .شود برداشته  ایی قدم زعفران اقتصاد  به ود برای ملی و استانی  ای

 جلسه دوم :

 استان هب ملی اختیارات تفویض زعفران ملی شورای تقاضای :گفت یخراسان رضوشورای گفت و گوی  رخانهیدب سیرئ

 از بیش کننده تامین جنوبی، و شمالی رضوی، خراسان استان 3 که چرا است، محصوز این برای سیاستگذاری حوزه در

 . کشورند زعفران درصد95

 هحوز این به ربط ذی اجرایی  ای دستگاه رود می امید و شده احصا زعفران بازار توسعه اصلی موانع: کرد تصریح وی

 دخیل  ای دستگاه که  ستیم مواجه موانعی با صادرات حوزه در  م و کشت حوزه در  م حاضر حاز در. کنند ورود

 .بیندیشند تدابیری خصوصی بخش کمک با  آنها رفع برای باید

 بررسی را ... و صادرات تولید، حوزه در موثر خصوصی بخش نظر از برگرفته موانع گذشته جلسه در اینکه بیان با ل افی

  گمرکی، امور قانون 16 ماده کارگروه خصوصی بخش اظهار به بنا:  افطود کردیم، استخراج را ا میت حائط موارد و کردیم

 عمل در انچه و شده تعیین  صادراتی  ارزش  ای پایه کند می تعیین را صدوری کاال ای گمرکی ارزش موضوع که
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 مواجه مشکل با ارزی تعهد ایفای در صادرکنندگان شود می باعث این و دارد  زیادی تفاوت ارقام این  گردد می صادر

 ادرص با چندانی ارت اط که کنند می گیری تصمیم زعفران محصوز خصوص در کارگروه این در افرادی واقع، در. شوند

  ندارند کنندگان

 رضوی، خراسان استان 3 در که این رغم علی: افطود استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه رئیس

 شناخت فقدان و گردد می اتخاذ مرکط در تصمیمات شود، می کشت کشور زعفران درصد90 از بیش جنوبی و شمالی

 .شودمی زعفران برای نامعقوز ارقامی تصویب موجب  ا، گیری تصمیم در محصوز این بازار از کافی

 وجود عدم و  داریم نیاز زعفران برای مصوبی کشت برنامه که کنند می عنوان اقتصادی فعاالن: کرد خاطرنشان ل افی

 اآنج از طرفی، از. یابد افطایش الزم  ای نظارت بدون محصوز این کشت حوزه دامنه  تا شود  می س ب  مصوب برنامه

 این. است یافته کا ش کیلوگرم 3.2 حدود به  کتار در کیلوگرم 8 برداشت عدد افتد، نمی اتفاا الزم  ای نظارت که

 .باشد  مطارع از برخی در اقتصادی توجیه فاقد استراتژیک محصوز یک عنوان به زعفران کشت شده س ب مساله

 هرهب آموزش، و الزم نظارت مدون، برنامه فقدان دلیل به زعفران زیرکشت سطح افطایش رغم علی متاسفانه: افطود وی

 . ودش تعریف استراتژیک -اقتصادی رویکردی زعفران حوزه برای است ضروری لذا. است یافته کا ش محصوز این وری

 امر، این هب توجه  عدم صورت در: کرد تصریح زعفران، گمرکی  ای تعرفه موضوع به کافی توجه لطوم بر تاکید با ل افی

 برای کشاورزی جهاد کنار در باید کار وزارت و خارجه امور وزارت سیما، و صدا. یافت خوا د افطایش زعفران قاچاا قطعا

 این حل. است حاکمیتی ای اراده نیازمند زعفران حوزه  ای چالش حل لذا. کنند  مکاری زعفران  ای چالش رفع

 . است خارج صادرکنندگان و کشاورزان اختیار حوزه از  ا چالش

 زعفران گمرکی تعرفه نرخ افطایش پیامد ای

 هب توجه با: کرد اظهار زعفران صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات رئیس میری، غالمرضا نشست، از دیگری بخش در

 است، مشهد از نیط محصوز این صادرات درصد90 و است بطرگ خراسان استان در جهان زعفران تولید درصد92 اینکه

 در ایدن  زعفران  ای سیاستگذاری. شود اختیار تفویض استان به حوزه این در سیاستگذاری که است این ما تقاضای

 تاثیر تحت را کشاورز خانوار  طار 157 معیشت نامعقوز تصمیمات این که چرا بگیرد، صورت بسته در ای پشت و تهران

 کافی اطالعات محصوز این از استان در متخصص نهاد ای و مرت ط  ای تشکل خ ره، و کارشناس افراد. د د می قرار

 .کنند می اتخاذ تری معقوز تصمیمات قطعا زعفران حوزه در سیاستگذاری برای لذا دارند،

 این کرد؛ دخوا  پیدا افطایش زعفران قیمت گمرکی، پایه نرخ افطایش با که بودند تصور این بر برخی: کرد تصریح میری

 در درصد، 33 بهمن در درصد، 57 گذشته ساز ماه دی در چنانکه. دارد عکس نتیجه مساله این که است حالی در

 تواند نمی گمرکی تعرفه نرخ افطایش لذا. داشتیم زعفران صادرات کا ش درصد 60 فروردین در و درصد 38 اسفند

 .د د افطایش را زعفران قیمت

 داریم اضاتق لذا نیستیم، زعفران نرخ افطایش مخالف ما: کرد خاطرنشان زعفران صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات رئیس

 کشاورز از قیمت یک با ساز طوز در زعفران که چنان. شود تعیین پشتوانه با و کارشناسی صورت به زعفران قیمت که

 .شود خریداری

 مجددا است، کرده پیدا افطایش دالر 1250 به دالر 575 از ق ل 1400 بهمن سوم در گمرکی پایه نرخ: کرد اظهار وی

 . یافت افطایش دالر 1598 به م لغ این که بود نگذشته نرخ افطایش این از ماه دو
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 است آن وجهت قابل نکته: افطود شود، می متضرر نیمایی ارز با آزاد ارز نرخ تفاوت دلیل به صادرکننده اینکه بیان با میری

 که طوری به شود؛ می حوزه این در قاچاا بروز س ب مساله این و شود نمی اعماز قاچاقچی برای ارقام و اعداد این که

 .کند می عرضه المللی بین بازار ای در اصلی صادرکننده از ارزانتر درصد 20 را زعفران قاچاقچی

 شتریم به آن تحویل و زعفران کیلوگرم یک صادرات برای: شد یادآور زعفران صادرکنندگان اتحادیه مدیره  یات رئیس

 . کنیم می  طینه دالر 200 الی 150 مواقع برخی در

 حالی در. کنیم پرداخت عوارض باید درصد 38 الی 37 معادز  ندوستان و چین به زعفران صادرات برای: کرد اظهار وی

 زعفران قاچاا افطایش س ب مساله این که کند می  ندوستان و چین وارد را زعفران عوارض، بدون  مسایه کشور که

 .شود می صادر  ندوستان و چین به و بندی بسته افغانستان طریی از محصوز این واقع در. است شده ایران از

 خصوص این در اما  ستیم زعفران صادراتی عوارض حذف پیگیر که است ساز 17 الی 16 حدود اینکه بیان با میری

 در گمرک آمار براساس اما است؛ شده صادر زعفران دنیا کشور 67 به گذشته ساز: افطود نکردیم، عاید ای نتیجه  نوز

 اب. نیست پذیر امکان ما برای زعفران صادرات توسعه حاضر حاز در. داشتیم صادرات کشور 21 به جاری ساز فروردین

 کنیم، ادرص را محصوز قدیمی مشتریان برای توانیم می صرفا المللی، بین  ای بانک سوی از تحریم با اینکه به توجه

 .شود اندیشی چاره باید رابطه این در و نماییم فعالیت جدید مشتریان با توانیم نمی  نوز

 ماند مغفوز زعفران جامع طرح

  طار 120 بر بالغ که کشوری در است تاسف باعث: کرد تصریح زعفران ملی شورای دبیر منوچهری، فرشید ادامه، در

 نوز  شود، می انجام سطح این در تولید و اشتغاز بطرگترین که  ستیم مدعی و دارد زعفران کشت زیر سطح  کتار

 . ندارد وجود حوزه این برای جامعی طرح

 جهش جامع طرح تدوین به اقدام 1398 ساز از زعفران ملی شورای صمت، وزارت درخواست براساس: شد یادآور وی

 رسیده  ا ارگان دیگر تایید به کشاورزی جهاد وزارت جط به طرح این که است جالب و کرد زعفران صادرات و تولید

 .نداریم زعفران مصوب جامع طرح یک تاکنون که شد آن نتیجه و است

 منطقه ر  کشاورزی  ای مطیت بر م تنی بایستی کشور کالن سطح در دولت  ای سیاستگذاری اینکه بیان با منوچهری

 این برای  ا بخش کلیه در باید کشاورزی جهاد وزارت لذا است ضروری محصوز  ر برای کشت برنامه: افطود باشد،

 .باشد داشته برنامه مساله

 هک ابطار ایی با و کند اجرایی را کشاورزی جهاد وزارت برنامه است موظف کشاورز: کرد اظهار زعفران ملی شورای دبیر 

 که است دولتی ابطار ای... و تسهیالت شرایط بانکی، بهره نرخ. نماید  دایت را کشور کشاورزی است، دولت اختیار در

 .شود نمی استفاده درستی به آنها از ال ته

 وری بهره افطایش قانون از بند چند اما شود؛ اجرایی دولت توسط باید کند، می تصویب مجلس که قوانینی: افطود وی

 عفرانز مانند محصولی برای کشاورزی وری بهره افطایش قانون در ت لیغات وظیفه است؟ شده اجرایی تاکنون کشاورزی

 شود،ن اجرایی کرده تصویب کشاورزی حوزه در مجلس که قوانینی اگر. است شده گذاشته کشاورزی جهاد وزارت عهده بر

 .برد نخوا یم جایی به راه

 کنند می اجحاف آنان حی در صادرکنندگان که کنند می تصور کشاورزان متاسفانه:  کرد اظهار زعفران ملی شورای دبیر

 رد. است نشده تعریف درستی به کشاورزی محصوالت از یک  یچ در ارزش زنجیره که است آن از ناشی مساله این و

 .است کشاورزی بخش  ای زیرساخت از یکی مهم این که حالی
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 1598 ار محصوز این صادراتی پایه قیمت دولت: افطود باشیم، داشته مدیریت زعفران صادرات در باید اینکه بیان با وی

 رصهع در ایران از تر پایین قیمتی با را زعفران ایران، رق ای دیگر و اسپانیا که است حالی در این است، داده قرار دالر

 .کنند می عرضه المللی بین

 الذ دارند ایران در را زعفران زیرکشت سطح بیشترین شمالی و جنوبی رضوی، خراسان  ای استان: گفت منوچهری

 نندک نامگذاری زعفران روز نام به را ماه در روز یک باید نمایندگان. کنند ورود حوزه این به باید  ا استان این نمایندگان

 .بپردازند زعفران صادرات و تولید حوزه مشکالت حل و  رفع به خیط زعفران  ای شهرستان نمایندگان روز این در و

 اجرایی ولی است شده مصوب وزیران  یات در 1389 ساز در و تهیه 1388 ساز در زعفران جامع طرح: کرد اظهار وی

. نیست کشور جاری شرایط با منط ی طرح این نوعی به و گذرد می طرح این تصویب از ساز 11 لذا  و است نشده

 رایطش براساس باید جامع طرح. باشد داشته اجرا قابلیت باید شود، تدوین زعفران جامع طرح باشد، قرار اگر بنابراین

 .گردد تدوین موجود

: ردک تصریح رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان باغ انی مدیریت نماینده اسمی، رامین نشست، از دیگری بخش در

  ختانهخوش که است سطح واحد در عملکرد بودن پایین و زیرکشت سطح توسعه زعفران، تولید حوزه مشکل حاضر درحاز

 کتار  یک زعفران توسعه کرد اذعان توان می که طوری به. گیرد نمی صورت کشتی توسعه گونه  یچ که است ساز دو

 .است نیافته افطایش استان سطح در نیط

 صادر کشور 4 به محصوز این درصد 80  م باز ن ودیم مواجه  ا تحریم با که زمانی چرا که سواز این طرح با اسمی

 بازار ای شناسایی ای،عدم فله صادرات در و ساختاری موجود، مشکل که است آن از حاکی مساله این: افطود شد؟ می

 ت؛اس داده انجام مفیدی اقدامات راندمان، ارتقاء و کیفیت به ود تولید، افطایش حوزه در کشاورزی جهاد. است...  و جدید

 کشاورزان که است این بر ما سعی. اند کرده پیدا ورود حوزه این به کشاورزان صد در صد کرد عنوان توان نمی چند  ر

 .نماییم طرح این اجرای به ملطم را آنان توانیم نمی و کنیم ترغیب حوزه این به ورود برای را

 قرار دهتولیدکنن کنار در باید صادرکننده: کرد تصریح رضوی خراسان کشاورزی جهاد سازمان باغ انی مدیریت نماینده

 نادیده را مشکالت این اگر. دارد وجود زعفران حوزه در که است مشکالتی... و ارزش زنجیره قراردادی، کشت. بگیرد

 .داشت امید زعفران بازار ای توسعه به توان نمی قطعا بگیریم

 کار و کشت را محصوز این دیگر استان 23 بلکه شود؛ نمی خراسان به منحصر حاضر حاز در زعفران کشت: افطود وی

 اریاعت  ردیف طرح این که شود تقاضا و کرد مطرح تهران در را مساله این توان می ملی طرح یک عنوان به و کنند می

 .باشد داشته

: کرد اظهار برد، بهره استان 3 نمایندگان کمک از توان می زعفران جامع برنامه تصویب برای اینکه بیان با اسمی

 جامع برنامه در را... و فرآوری صادرات، کردن، دار شناسنامه جمله از زعفران حوزه  ای چالش باید استان نمایندگان

 .نماییم اجرا را مساله این بازنگری طریی از باید واقع در. کنند پیگیری زعفران

 صادر ای فله صورت به زعفران که گذشته آن زمان: کرد تاکید استان کشاورزی جهاد سازمان باغ انی مدیریت نماینده

 . است گرم 10 از تر کم بندی بسته دارای ما زعفران صادرات درصد 6 از تر کم شود،

 فرانزع محصوز از را خود گمرکی  ای تعرفه  ندوستان و چین تا باشیم داشته فشار ا رم ن اید چرا: کرد تاکید اسمی

 کنند؟ حذف
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: کرد تصریح استان کشاورزی جهاد سازمان تجارت توسعه اداره نماینده  دایتی، مهدی نشست، از دیگری بخش در

 دبای  مراه و  ما نگ مدون، برنامه یک. کند فصل و حل را زعفران حوزه  ای چالش تواند نمی تنهایی به دولتی بخش

 .است محدود دولتی بخش توان که چرا شود، دن از توامان صورت به دولتی و خصوصی بخش توسط

 رزا بازگشت مثاز طور به نیست، کشاورزی حوزه به مختص تنها صادرات حوزه به مربوط مشکالت از بخشی: افطود وی

 هک است موضوعاتی دیگر از نیط گمرکی  ای تعرفه بحث. است صادراتی کاال ای تمامی به مربوط صادرات از حاصل

 . ستند مواجه آن با کاال ا و محصوالت تمامی در صادرکنندگان

 فشرده صورت به که است مسائلی از زعفران صادراتی ارزش افطایش و مجازی آب عوارض درصد5: کرد اظهار  دایتی

 .گردد حل زعفران حوزه مشکالت از بخشی ترتیب بدین تا شده پیگیری

 چین. است داشته زعفران صادرات دالر میلیون 134 ایران که است آن از حاکی 1400 ساز  ای بررسی: افطود وی

 به) عربی کشور ای و فارس خلیج حوزه دالر، میلیون 21.5 اسپانیا دالر، میلیون 42 امارات دالر، میلیون 45.5 حدود

 .اند داشته زعفران صادرات دالر میلیون 3.4 افغانستان و دالر میلیون 5.7 اروپا دالر، میلیون 7.9( امارات از غیر

 

 کدام در و دارد وجود کشور کدام در زعفران صادرات افطایش ظرفیت که شود توجه مساله این به باید: کرد اظهار او

 ار جشنواره باید دارند، فعالیت خارجی  ای جشنواره در که  ایی شرکت. کنیم ایجاد جدید بازار توانیم می کشور ا

 حصوزم انداختن جا و معرفی به مساله این. کنند برگطار خاص محصوز یک با دولتی و خصوصی بخش نظر با و  دفمند

 .کند می کمک بازار ا در

 مالکیخرده کشاورزی تجمیع برای اقتصادی  ایمعین ظرفیت از استفاده لطوم

 در: کرد تصریح رضوی خراسان بازرگانی اتاا  ای پژو ش و مطالعات دفتر سرپرست زاده، عیدی شهرام ادامه، در

 این در را آماری ما انه صورت به کشاورزی جهاد وزارت کرد عنوان باید کشت زیر سطح اطالعات و آمار ن ود خصوص

 مهم این که کرد اذعان توان می نیط  کتار در زعفران کیلوگرم 3.2 تا 3 عملکرد خصوص در. کند می منتشر خصوص

 رانتظا توان نمی و است مالکی خرده ما، استان در محصوز این کشت زیر سطح از زیادی بخش که چرا کند؛ می صدا

 . داشت را  کتار در زعفران کیلوگرم 8 برداشت

 قراردادی  م و زعفران کردن دار شناسنامه  م که شود می پیگیری  زعفران جامع برنامه سالهاست: کرد اظهار وی

 خرده کشاورزی تجمیع برای اقتصادی  ای معین ظرفیت از باید مسیر این در. بگیرد قرار توجه کانون در باید آن کردن

 1390 الی 1389 ساز در که زعفران جامع برنامه در. بخشید ارتقا را عملکرد قراردادی کشاورزی با و کرد استفاده مالکی

 .است نشده پیگیری تصویب از پس بند ا این اما دارد؛ وجود دقیی صورت به بند ا تمامی شده تصویب

 کا ش دلیل به مساله این از بخشی که است آن از حاکی 1400 ساز در زعفران صادراتی آمار کا ش: افطود زاده عیدی

 نمی لذا. ایم داشته تولید کا ش درصد 50 الی 40 ،1400 ساز در کرد اذعان توان می که طوری به. است بوده تولید

 .کرد قیاس دیگر  ای ساز با را ساز این توان

 یندیشیم؟ب زعفران صادرات به صرفا باید چرا: کرد تصریح زعفران تولیدکننده مالکی، منوچهر نشست، از دیگری بخش در

 صوزمح این از چقدر  ر گردد، معرفی خوبی به دنیا در زعفران اگر. شود توجه بدان باید که است مهمی مساله بازاریابی

 . است کم  م باز کنیم، تولید کشور در

 تواند می دامی کود ای سازی غنی و کرد مرغوب را خاک این توان می اما است؛ نامرغوب ما کشاورزی خاک: افطود وی

 .کند کمک خاک مرغوبیت به



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  13

 

 صوزمح ما: شد یادآور داد، افطایش را زعفران محصوز وری بهره آموزش، و کشت الگو ای با توان می اینکه بیان با مالکی

 .است پذیر امکان نوین  ای شیوه از برخی با کار این و کنیم می تولید ارگانیک

 

 گمرکی  ای تعرفه کا ش جهت در اقتصادی دیپلماسی از استفاده ضرورت

 تفاوت مرغ علی: کرد تصریح رضوی خراسان استانداری تولید گروه رئیس پرست، وطن مهدی نشست از دیگری بخش در

 بودن صفر و شد جهانی تجارت سازمان عضو 2019 ساز از افغانستان افغانستان، و ایران کشور دو  ای ظرفیت میان

 خصوص در اقتصادی دیپلماسی بحث با که است ضروری رو این از. است موضوع این به مربوط گمرگی  ای تعرفه

 25 قرارداد ظرفیت از توان می چین کشور گمرکی  ای تعرفه برای  مچنین و کرد اقدام گمرکی  ای تعرفه کا ش

 .نمود استفاده ساله

 صورت نس ی مطیت دارای  ای فرصت روی بر گذاری سرمایه که است آن بر استانداری تاکید: کرد خاطرنشان وی

 .نمود تمرکط نیط زعفران از شده فرآوری محصوالت روی بر باید لذا. بگیرد

 رد صادرکننده برای مشکل بروز  نگام در: کرد تصریح مشهد گمرک گمرکی امور کارشناس خاکطاد،  ادی پایان، در

 می طوز به ماه 4 مکات ات برخی گا ا ال ته کند؛ دفاع صادرکننده حقوا از تهران در باید حوزه این متولی گمرک،

 .است ماه یک مکات ات به پاسخ برای قانونی فاصله که است حالی در این. انجامد

 به نس ت و کنند نمی استفاده گمرکی امور قانون 16 ماده  ای ت صره از صادرکنندگان از بعضی: شد یادآور خاکطاد

 نتیجه هحوز این از لذا نکردند؛ اعتراضی صادراتی ارزش افطایش به صادرکنندگان مثاز، طور به. نمایند نمی اقدام اعتراض

 .ننمودند دریافت ای

 

 کشاورزی  ای چهارچوب: کرد تصریح استان خصوصی بخش و دولت گوی و گفت شورای دبیرخانه رئیس پایان، در

 چه با و ساله چند  ایی، طرف چه بین کار که گردد مشخص قرارداد در بایستی واقع در. شود تعریف باید قراردادی

 بتوانیم تا کند ورود... و ت لیغات آموزش، حوزه در ذیربط  ای ارگان است ضروری  مچنین. گیرد می انجام  دفی

 .نماییم عرضه المللی بین عرصه در را محصوز

 حاکمیتی ارکان از توان می شد، بندی جمع ماه اردی هشت 28 تا زعفران حوزه  ای چالش و مسائل اگر: شد یادآور ل افی

 وافقیت بسته یک دن از به. کرد استفاده محصوز این حوزه  ای چالش حل برای... و مجلس نمایندگاناستانداری،  مانند

 لذا. اردد دفاع قابلیت موضوعات این از بسیاری. باشد ابهام فاقد نظر  ر از که  ستیم زعفران حوزه در شده کارشناسی و

 ارساز ما برای آینده روز ای طی را خود مکتوب پیشنهادات بایست می ربط ذی  ای دستگاه و زعفران حوزه فعاالن

 .کنند

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

  و گذاری سرمایه امور  ما نگی دفتر مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، دبیرخانه ،استان دادگستری

شتغاز  ستانداری  ا صادی  امور اداره کل  ، ا ستان،   دارائی و اقت ستان  و صنعت،معدن  سازمان ا   جهاد سازمان ، تجارت ا

ستان    شاورزی ا صنایع،معادن   ، ک شاورزی اتاا بازرگانی، ستان،    دفتر ک شاورزی ا صناف  اتاا و ک شهد  ا   تعاون اتاا  ،م

ستان  سان  گمرکات نظارت حوزه،  ا ضوی  خرا شهد،   ر ستان  زعفران صادرکنندگان  اتحادیهو گمرک م   ملی شورای ، ا

  انشگاه د کشاورزی  دانشکده  ،سحرخیط  زعفران شرکت  استان،  صنایع  کارفرمایی صنفی  انجمنهای کانون ،ایران زعفران

 استان بنیان دانش شرکتهای انجمن، استان روستایی تعاون سازمان ، مشهد فردوسی
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 جمع ندی مورد توافی اعضا

ضوع  شرح  در آنچه به عنایت  با ست  آمده گرفته صورت   ای جمع ندی و مو صوبه  ا سه  م سی   جل شنا  در زعفران کار

 :گردید مقرر و گرفت قرار جلسه این در حاضر اعضاء تایید مورد عیناً استان به اختیارات تفویض حوزه

 از و. گردد می صادر سپس و تولید بطرگ خراسان استانهای  در کشور  زعفران درصد  90 از بیش اینکه به نظر •

ضافه  به صدوری  کاالی گمرکی ارزش تهران در گمرکی امور قانون 16 ماده کارگروه  طرفی   و حمل و باربری  طینه ا

 از یبسااایار در که نماید می تعیین گیرد می تعلی گمرکی قلمرو از خروج تا کاال ان به که  ایی  طینه ساااایر و نقل

سیار  صدوری  کاالی ارزش مواقع شتر  ب ست  بازار متداوز ارزش از بی ضوع  این و ا  از صادرات  تا گردد می موجب مو

 ضتفوی موضوع،  گو و گفت شورا  در گردید پیشنهاد  لذا.گردد صادر  قاچاا صورت  به گردیده خارج قانونی مسیر ای 

ستان  در(  زعفران)صادراتی  کاالی گذاری ارزش بر تاکید با 16 ماده کارگروه اختیارات سان  ا ضوی  خرا  پیگیری با ر

 خراسان استان به مرکط شورای در طرح و اسالمی شورای مجلس نمایندگان مجمع رضوی، خراسان محترم استانداری

 .گردد پیگیری رضوی

 :گردید مقرر جلسه این در حاضر اعضاء نظر اتفاا و کارشناسی جلسه مصوبه با مطابی

ساس  •  ج ران بمنظور ایران ساالمی  جمهوری گمرک 14/01/1400 مورخ 25558/1401 شماره  بخشنامه  برا

  درصد  نیم اخذ کشور  1401 بودجه در غذایی و کشاورزی  محصوالت  صادرات  طریی از کشور  از مجازی آب صادرات 

 به و اخذ گمرک توسط  که گردیده مصوب  مجازی آب صادرات  عوارض بعنوان محصوالت  این صادراتی  پایه ارزش از

 . گردد واریط کشور کل خطانه

صوال  اینکه به توجه با  س ت   محصوز  این و گردیده تولید آب کم مناطی در زعفران ا  اورزیکش  محصوالت  دیگر به ن

سیار  شد  می بر آب کم ب شنهاد   لذا با ضای  گردید پی صد  نیم حذف و بازنگری تقا  از مجازی آب صادارت  عوارض در

صوز  ستان  نمایندگان مجمع  مکاری با  و شورا  در طرح طریی از زعفران مح سالمی  شورای  مجلس در ا  پیگیری ا

 شود

 :گردید مقرر کارشناسی جلسه با مطابی

  و جدید بازار ای شااتاسااایی  و زعفران ای فله صااادرات از جلوگیری و زعفران صااادرات توسااعه جهت به •

از طریی م ادی    ایران زعفران ملی برند ث ت گردید پیشاانهاد زعفران صااادرات حوزه منفی  ای رقابت از جلوگیری

 .شود تصویب و پیگیریذی ربط 

 :گردید مقرر جلسه این در حاضر اعضاء نظر اتفاا و کارشناسی جلسه مصوبه با مطابی

 صااادراتی پایه قیمت کشاااورزی جهاد محترم وزارت پیشاانهاد به 1400 ساااز ماه بهمن در اینکه به توجه با •

 در آن، تصااویب از روز 50 از پس مجددا و دالر 1250 به ممتاز نگین زعفران برای  ق ولی قابل غیر افطایش با زعفران

  پایه قیمت  متعارف غیر افطایش  این آنجائیکه از لذا. اسااات، رسااایده دالر 1598 به قیمت این 24/12/1400 تاریخ

سعه  برای اق الی تنها نه زعفران، سعه  خطر صادرات،  میطان کا ش با حتی که نکرده ایجاد صادرات  تو شت  تو  رد ک

شته  تاثیر تحت را رسمی  صادرات  صرفا  و است   نموده فرا م کشور ا  سایر   طنی زعفران قاچاا گسترش  موجب و گذا

 .است گردیده
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 مجمع  مکاری با اسااتان کشاااورزی جهاد سااازمان ، گو و گفت شااورای درموضااوع   طرح ضاامن میگردد پیشاانهاد

 روز ازارب در زعفران قیمت به توجه با تا نمایند پیگیری ذیربطکارگروه  و اسالمی  شورای  مجلس در استان  نمایندگان

 .گردد تعدیل و  اصالح ، نظر تجدید گمرکی تعرفه و پایه قیمت افطایش ،

 :گردید مقرر جلسه این در حاضر اعضاء نظر اتفاا و کارشناسی جلسه مصوبه با مطابی

 پیگیری  ضاارورت قاچاا از جلوگیری و  قانونی و رساامی م ادی از زعفران صااادرات در رقابت ایجاد  دف با •

شور ای  به زعفران صادرات  تعرفه کا ش شنهاد ) ،...  و  ند و چین ک ضوع  طرح با(  ا تعرفه کا ش یا و حذف پی  مو

 .میگردد پیشنهاد گو و گفت شورای در

 :گردید مقرر جلسه این در حاضر اعضاء نظر اتفاا و کارشناسی جلسه مصوبه با مطابی

سویه  اینکه به نظر • شد  می بر هزینه صادرکنندگان  برای ارزی تعهد ت سیر  طرفی از و با  قاچاق م

شنهاد   میدهد، افزایش پیش از بیش را زعفران شت  ارز  تا داده اجازه صادرکننده  به گردد می پی  از برگ

  هب فوق کاالی واردکنندگان با اینکه یا و برساااند بفروش روز  ارزش با بانک یا و آزاد بازار در  را صااادرات

 ) نیاز به بررسی دارد(نماید تعهد  توافقی صورت

 در وزارتخانه و سازمان  این سوی  از کنون تا که اقداماتی بر م نی کشاورزی  جهاد سازمان  مطروحه موارد به عنایت با

 یمالک آقای جناب مطروحه موارد به نظر و است گرفته صورت سطح واحد در زعفران عملکرد و کیفیت به ود راستای

 :زعفران بروی بهره بر برداشت تا کاشت  ای روش چشمگیر تاثیر  خصوص در استان نمونه زعفرانکار

 افطایش و عملکرد به ود نوین  ای  روش ارائه  و آموزش جهت  در جامع  و عملیاتی  ای برنامه   تدوین  د د  می نشاااان 

صولی  برنامه و  روی بهره شت  زیر سطح  ا شد  می الطامات از ک   و شود  داده زعفرانکاران به  الزم  ای آموزش باید و با

  خصوصی   بخش با  مکاری  و قراردادی کشاورزی  قالب در کشاورزی  جهاد سازمان  طریی از تری جدی  ای نظارت

 .شود اعماز

 زعفرانکار کشاورزان  وری بهره فعلی وضعیت  از گطارشی  ارائه ضمن  کشاورزی  جهاد سازمان  گردید مقرر لذا •

 به زیرکشت سطح اصولی وبرنامه  سطح دواح در عملکرد افطایش راستای در را خود آموزشی  و عملیاتی برنامه استان، 

 .نماید ارائه  شورا

سه   مطروحه موارد به عنایت با سی    جل شنا سه،  این و کار صوب  زعفران جامع طرح  در اینکه به توجه با جل    یات م

سیاری  1389 ساز  در دولت ضالت  از ب ست  شده  دیده زعفران صادرات  و تولید حوزه به مربوط موانع و مع   عمال اما ا

 است نگردیده اجرایی کنون تا تصویب از پس طرح این

 شورای  و اسالمی  شورای  مجلس در استان  نمایندگان مجمع  مکاری با جهادکشاورزی  سازمان : گردید مقرر •

صی    اعت اری ردیف بتوان تا گردند طرح این شدن  اجرایی پیگیر گو، و گفت شخ   مودن دریافت آن برای   ا طرح از م

شت  به توجه با  مچنین صویب  از ساز  11 حداقل گذ صالح  و بازنگری لطوم و آن ت شاورزی  سازمان   طرح، ا  جهادک

 .د د انجام را الزم اقدامات امر این به نس ت اعت اری ردیف تصویب از پس

 اتصاااز و ارت اط برقراری منظور به قراردادی کشاااورزی ایجاد  بر م نی کشاااورزی جهاد سااازمان تاکیدات به توجه با

  مساااعدت و فنی دانش انتقاز  دف با) صااادراتی بطرگ  ای شاارکت و کوچک و مالک خرده زعفرانکاران بین پایدار

 بطرگ  ای شاارکت توسااط روز قیمت و کیفیت با محصااوز خرید طرفی از و زعفرانکاران وری بهره افطایش و مالی

 (  صادراتی
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  مصااادی  و قراردادی کشاااورزی اجرایی برنامه چارچوب کشاااورزی جهاد سااازمان گردید مقرر •

 .  نماید ارائه  هفته یک ظرف  شورای جلسه در طرح جهت را ان اجرایی

  و ایران زعفران نام نمودن برجسااته و  دف بازار ای در ایران زعفران خلوص و کیفیت روی ت لیغات انجام  ضاارورت

 دارد وجود  المللی بین بازار ای در حضور برای ایران زعفران ملی برند ث ت لطوم

  و صدا  خارجه، امور وزارت  مکاری با  کشاورزی  جهاد وزارت  شورا  در موضوع  طرح ضمن  میگردد، پیشنهاد  •

 حضور  زمینه و تهیه المللی بین سطح  در ت لیغات انجام  بسته  تا  نماید اتخاذ ترتی ی ذیربط  ای ارگان سایر  و سیما 

 گردد فرا م خارجی بازار ای در

شین  و تجهیطات وجود عدم ستگاه  حمایت و آالت ما شت  برای اجرایی د شت  و کا سازی  ویژه به و گل  بردا   کالله جدا

صورت  صد  75 از بیش اینکه به توجه با و مکانیطه ب شاورزان  در شت  دارای ک شند  می  کتار یک از کمتر ک   مواره  با

شکالت  از یکی ست  بوده ایران زعفرانکاران م ضوع ) ا ستگاه  مو سازی  د  در زیادی  ای مطیت دارای  زعفران کالله جدا

 فعر و ریاز میلیون سی  خشک  زعفران   رکیلو برای کشاورزی   ای  طینه کا ش به کمک و محصوز  کیفیتء ارتقا

 (است خارجی مواد و میکروبی آلودگی

  با  تا نمایند پیگیری کشااورزی  جهاد وزارت طریی از اساتان  کشااورزی  جهاد ساازمان ) گردید پیشانهاد  لذا •

  ی ا زیرساخت وشده   استفاده بنیان دانش  ای شرکت موجود ظرفیت ازتا  گردد فرا م ای زمینه  الزم ریطی برنامه

 در این بخش فرا م شود.  تولیدکنندگان و مخترعین از حمایت برای الزم

 

 پیشنهادات

ستراتژیک  کاالی عنوان به زعفران صادرات  و تولید حوزه مشکالت  و موانع مهمترینپیرامون زیر  پیشنهادات  س  ا  تان ا

سط   سی جمیع جهات و جمع ندی نظرات    تو شورای گفت و گو با برر شورا ارائه    دبیرخانه  صویب به  خ رگان جهت ت

 تا پس از تصویب پیگیری شود: می گردد 

صد  90 از بیش اینکه به نظر-1 شور  زعفران در ستانهای  در ک سان  ا    طرفی از و. گردد می صادر  سپس  و تولید خرا

  و نقل و حمل و باربری  طینه اضااافه به صاادوری کاالی گمرکی ارزش تهران در گمرکی امور قانون 16 ماده کارگروه

 واقعم از بساایاری در که ،نماید می تعیین گیرد می تعلی گمرکی قلمرو از خروج تا کاال نآ به که  ایی  طینه سااایر

 مسیر ای  از صادرات  تا گردد می موجب موضوع  این و است  بازار متداوز ارزش از بیشتر  بسیار  صدوری  کاالی ارزش

ضوع،  ، مقرر دارد  شااورا لذا، گردد صااادر قاچاا صااورت بهو  گردیده خارج قانونی   کارگروه اختیارات تفویض مو

ستان  به(  زعفران)صادراتی  کاالی گذاری ارزش بر تاکید با 16 ماده سان  ا ضوی  خرا ستانداری  از طری  ر   ا

سان  محترم ضوی،  خرا سالمی  شورای  مجلس نمایندگانمحترم  مجمع ر سایر مبادی قانونی    ا ظرف   و 

 .گردد پیگیریمدت دو هفته 

 ایران ساااالمی جمهوری گمرک 14/01/1400 مورخ 25558/1401 شااماره بخشاانامه براساااسبا توجه به اینکه  -2

 کشور  1401 بودجه در غذایی و کشاورزی  محصوالت  صادرات  طریی از کشور  از مجازی آب صادرات  ج ران بمنظور

صد  نیم اخذ صوالت  این صادراتی  پایه ارزش از در صوب  مجازی آب صادرات  عوارض بعنوان مح سط  که گردیده م  تو

  محصااوز این و گردیده تولید آب کم مناطی در زعفرانو نظر به اینکه  گردد واریط کشااور کل خطانه به و اخذ گمرک

  نیم فحذ و بازنگری تقاضای مقرر داردشورا   لذا ،باشد می بر آب کم بسیار کشاورزی محصوالت دیگر به نس ت

  همکاری بای مرکزو  شورا جلسات در طرح طری  از زعفران محصول از مجازی آب صادارت عوارض درصد

 شود پیگیری ظرف مدت دو هفته  اسالمی شورای مجلس در استان نمایندگان مجمع
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 از جلوگیری و جدید بازار ای اسایی شن  و زعفران ای فله صادرات  از جلوگیری و زعفران صادرات  توسعه  جهت به -3

توسط سازمان صمت     ایران زعفران ملی برند ثبت ،شورا مقرر نماید  ، زعفران صادرات  حوزه منفی  ای رقابت

 ود.ش پیگیریظرف مدت یک ماه  ع و ظرفیت های استانی و ملیبا استفاده ازمناب و جهاد کشاورزی استان

 زعفران صادراتی  پایه قیمت کشاورزی  جهاد محترم وزارت پیشنهاد  به 1400 ساز  ماه بهمن در اینکه به توجه با -4

  تاریخ  در آن، تصاااویب  از روز 50 از پس مجددا  و دالر 1250 به  ممتاز  نگین زعفران برای  ق ولی قابل   غیر افطایش با 

 زعفران، پایه قیمت  متعارف غیر افطایش  این آنجائیکه از لذا. اساات، رساایده دالر 1598 به قیمت این 24/12/1400

 شور ا ک سایر  در کشت  توسعه  خطر صادرات،  میطان کا ش با بلکه  ،نکرده ایجاد صادرات  توسعه  برای اق الی تنها نه

ست   نموده فرا م سمی  صادرات  از طرفی  و ا سترش  موجب و قرار داده  تاثیر تحت را ر   گردیده نیط زعفران قاچاا گ

ست  شنهاد می گردد،  ا شاورزی  جهاد سازمان  ،نماید شورا مقرر .، پی ستان  ک   نمایندگان مجمع همکاری با ا

 روز ازارب در زعفران قیمت به توجه با تا نمایند پیگیری ذیربط هروکارگ و اسالمی  شورای  مجلس در استان 

 .گردد تعدیل و  اصالح ، نظر تجدید گمرکی تعرفه و پایه قیمت افزایش در

تقویت   ضااارورت و قاچاا از جلوگیری و  قانونی و رسااامی م ادی از زعفران صاااادرات در رقابت ایجاد  دف با  -5

صادراتی   صویب می نماید که     ، و رقابت با کشور ای  مسایه    ند و چین کشور ای  به بازار ای   شنهاد و ت  شورا پی

وزارتخانه  ای ذیربط از جمله وزارت  کشور، جهاد کشاورزی، امورخارجه،صمت، موضوع رایطنی و انجام تعامالت الزم     

در دستور  با کشور ای چین و  ند    ( ا تعرفه کا ش یا و حذف پیشنهاد ) ،...  و زعفران صادرات  تعرفه کا ش برای 

   کار خود قرارد ند 

سویه  اینکه به نظر -6 سیر  طرفی از وبوده  بر هزینه صادرکنندگان  برای ارزی تعهد ت  ار زعفران قاچاق م

شنهاد می گردد،  دهد، می افزایش پیش از بیش  گفت و گوی   شورای  طری  شورا مقرر دارد تا از   لذا پی

 ازارب در  را صادرات  از برگشت  ارز  تا شود  داده اجازه صادرکننده  به مرکز به مبادی قانونی پیشنهاد گردد 

ساند  بفروش روز  ارزش با بانک یا و آزاد  عهدت  توافقی صورت  به فوق کاالی واردکنندگان با اینکه یا و بر

 .نماید

 و عملکرد بهبود نوین های روش ارائه و آموزش جهت  جامع و عملیاتی برنامه نظر به اینکه، تدوین  -7

 واحد در زعفران عملکرد و کیفیت بهبود الزامات از کشت زیر سطح اصولی برنامه و  روی بهره افزایش

 جدی های نظارت و شود داده زعفرانکاران به  الزم های آموزش ضرورت دارد،از طرفی  و می باشد سطح

 اعمال خصوصی بخش با همکاری  و قراردادی کشاورزی قالب در کشاورزی جهاد سازمان طری  از تری

 کشاورزان وری بهره فعلی وضعیت از گزارشی ارائه ضمن کشاورزی جهاد سازمان شورا مقرر نماید لذا .شود

 وبرنامه  سطح دواح در عملکرد افزایش راستای در را خود آموزشی و عملیاتی برنامه استان، زعفرانکار

 .دننمای ارائه جهت اقدامات بعدی  شورا به در نیمه دوم سال جاری  تهیه و زیرکشت سطح اصولی

 موانع و معضالت از بسیاری 1389 سال در دولت هیات مصوب زعفران جامع طرح  در اینکه به توجه با  -8

 اجرایی کنون تا تصویب از پس طرح این عمال اما ،است شده دیده زعفران صادرات و تولید حوزه به مربوط

 مجمع همکاری با جهادکشاورزی سازمان ضمن بازنگری و اصالح طرح،  شورا مقرر نماید ،است نگردیده
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 ات گردند طرح این شدن اجرایی پیگیر گو، و گفت شورای و اسالمی شورای مجلس در استان نمایندگان

 . نمود دریافت آن برایملی     های طرح از مشخصی اعتباری ردیف بتوان

 برقراری منظور به قراردادی کشاورزی ایجاد  بر مبنی کشاورزی جهاد سازمان تاکیدات به توجه با -9

 الانتق هدف با) صادراتی بزرگ های شرکت و کوچک و مالک خرده زعفرانکاران بین پایدار اتصال و ارتباط

 قیمت و کیفیت با محصول خرید طرفی از و زعفرانکاران وری بهره افزایش و مالی مساعدت و فنی دانش

 اجرایی برنامه چارچوب کشاورزی جهاد سازمان شورا مقرر نماید ،(صادراتی بزرگ های شرکت توسط روز

اطالع رسانی ظرف مدت یک ماه  تهیه و در سطح استان  را نآ اجرایی مصادی  و قراردادی کشاورزی

 .نماید

 ننمود برجسته و هدف بازارهای در ایران زعفران خلوص و کیفیت روی تبلیغات انجام  ضرورتنظر به  -10

د شورا مقرر نمای  المللی بین بازارهای در حضور برای ایران زعفران ملی برند ثبت لزوم و ایران زعفران نام

 های ارگان سایر و سیما و صدا خارجه، امور وزارت همکاری با  کشاورزی جهاد وزارت با پیگیری از طری 

 بازارهای رد حضور زمینه و تهیه المللی بین سطح در تبلیغات انجام  بسته تا  نماید اتخاذ ترتیبی ذیربط

 .گردد فراهم خارجی
 

   برداشت و کاشت برای اجرایی دستگاه حمایت و آالت ماشین  و تجهیزات وجود عدمبا توجه به اینکه  -11

سازی  ویژه به و گل صورت  کالله جدا صد  75 از بیش اینکه به توجه با و مکانیطه ب شاورزان  در شت  دارای ک  از کمتر ک

شند  می  کتار یک ست  بوده ایران زعفرانکاران مشکالت  از یکیواره  م با ستگاه  موضوع ) ا سازی  د   رانزعف کالله جدا

 زعفران   رکیلو برای کشااااورزی  ای   طینه  کا ش  به  کمک  و محصاااوز کیفیت  ارتقا  در زیادی   ای  مطیت  دارای

شورا مقرر نماید  (اساات خارجی مواد و میکروبی آلودگی رفع  مچنین  و ریاز میلیون ساای خشااک   سازمان لذا 

شاورزی  جهاد ستان  ک شاورزی  جهاد وزارت طری  از ا   ای زمینه  الزم ریزی برنامه با  تا نمایند پیگیری ک

ستفاده  بنیان دانش های شرکت  و موجود ظرفیت از که  گردد فراهم ساخت  و شود  ا   برای الزم های زیر

   .شود انجام ها دستگاه این تولیدکنندگان و مخترعین از حمایت

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

سه     -1 ضوی مورخ             صورتجل سان ر صی خرا صو شورای گفت و گوی دولت و بخش خ ست  ش  فتاد و یکمین ن

07/09/98 

 18/02/1401صورتجلسه جلسه کارشناسی زعفران مورخ  -2

 24/02/1401دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  پنجمین جلسهصورتجلسه  -3

 گو و گفت شورای دبیرخانه 15/01/1401 مورخ ص/29/1401 شماره نامه -4

 دبیرخانه شورا 29/01/1401/ص مورخ 147/1401 نامه شماره -5

 دبیرخانه شورا 29/01/1401/ص مورخ 149/1401نامه شماره  -6
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 دبیرخانه شورا 05/02/1401/ص مورخ 232/1401نامه شماره  -7

 اتحادیه صادرکنندگان زعفران 01/02/1401/الف مورخ 007/141نامه شماره  -8

 زعفران ایرانشورای ملی  10/02/1401/ز مورخ 1016نامه شماره  -9

 ایران اسالمی جمهوری گمرک 14/1/1401 مورخ 25558/1401 شماره نامه -10

    /https://www.irica.irبه آدرس  اسااالمی جمهوری گمرک سااایت اعالمی صااادراتی  ای ارزش ردیف -11

  -76261  ای ردیف  شااماره هب ایران اسااالمی جمهوری گمرک سااایت اعالمی صااادراتی  ای ارزش ردیف

   ای ارزش ردیف و 02/11/1400 مورخ 1400/ج/21 مصاااوبه شاااماره 76265 و 76262-76263-76264

-78815-78814-78813  ای ردیف شااماره به ایران اسااالمی جمهوری گمرک سااایت اعالمی صااادراتی

 (21/12/1400 مورخ 1400/ج/26 مصوبه شماره 78817 و 78816
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