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افزایش مقصدهای صادراتی
زعفران افغانستان

وزیر زراعت افغانستان برای افزایش مقصد های صادراتی زعفران بیان کرده است :حکومت افغانستان تالش دارد که قراردادهای تازهای
را با تعدادی از کشــورها ،بــرای صدور زعفران به امضا برســاند .وزارت زراعت افغانســتان در حــال امضای یک قرارداد تــازه با چین برای
صادرات زعفران به این کشــور اســت .در تالشــیم تا یک برنامه منظم بازاریابی را در منطقه و جهان برای زعفران افغانستان عملی کنیم.

بررسی خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی زعفران خراسان()1

تهدید زعفران جدیاست!
سینا واحدی

info@khorasannews.com

کشور ما با تولید ساالنه  300تن زعفران در سال زراعی
 94-95سهم بیش از 95درصد از تولید جهانی محصول
زعفران را در دست دارد که این تولید در  83هزار هکتار
و در مزارعی که اغلب کوچک هستند صورت می پذیرد،
 95درصــد زعفران ایــران در روستاهای  12شهرستان
استان های خراسان رضوی و جنوبی تولید می شود .از
هر  170هزار عدد گل زعفران فقط یک کیلوگرم زعفران
خشک به دســت می آیــد .در ایــران تولید زعفران از هر
هکتار چهارکیلوگرم بوده و عمده ارزش زعفران هزینه
دستمزد پرداختی آن است .خراسان رضوی 77درصد،
خراسان جنوبی  18درصد و استان های یزد ،خراسان
شمالی ،فارس ،اصفهان و کرمان  4درصد و دیگر استان
ها هم یک درصد زعفران ایــران را تولید می کنند .طی
چند سال گذشته کشور افغانستان با حمایت آمریکا و
فرانسه شروع به کشت زعفران کرده است و به علت افزایش
شدید قیمت زعفران برنامه ریزی برای توسعه کشت آن در
کشورهای مختلف از جمله مراکش ،مجارستان ،آفریقای
جنوبی و سوریه انجام شده است .این موضوع اهمیت لزوم
فعالیت های جدی تر در نفوذ به بازارهای نهایی زعفران را
بیشترمی کند.
▪صادرات فله

در سال  95حدود  278میلیون دالر انواع زعفران از ایران
به نقاط مختلف جهان صادر شده است .کمترین میزان
صادرات زعفران در طول شش سال گذشته مربوط به سال
 94است .در سال های اخیر بیشترین ارزش صادراتی
زعفران مربوط به بسته های بیش از  30گرم بوده است.
پس از آن زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بسته بندی
های  10-30گرم بیشترین میزان صادرات ایران را به خود
اختصاص داده است .این موضوع نشانگر آن است که عمده
میزان صــادرات زعفران کشور ما بدون بسته بندی های
مرسوم تبلیغاتی و به صورت خام برای شرکت های عرضه
کننده خارجی استفاده می شود.

▪تولید زعفران افغانستان در  ۱۲سال  100برابر شد

وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری افغانستان به تازگی گفته
است :تولید زعفران در سال  95به شش ُتن رسیده است
در حالی که این رقم در سال گذشته در حدود سه تن بوده
است .وزیر زراعت افغانستان در این باره توضیح داده است:
امسال محدوده کشت این گیاه را نیز وسعت داده ایم .به
گفته اسدا ...ضمیر ،زعفران درچند سال گذشته ،تنها در
والیت هرات کاشته می شد اما اکنون به دیگر والیت های
افغانستان نیز گسترش یافته است .در سال  ،94زعفران
در  ۲۸والیت افغانستان کاشته میشد و امسال در تمام
افغانستان کاشته میشود.افغانستان با تولید شش تن
زعفران ،حدود  ۱۵میلیون دالر وارد چرخه اقتصادی خود
کرده است .تنها در بخش تولید این گیاه بیش از سه هزار نفر
صاحب شغل شده اند.
▪قراردادهای زعفرانی افغانستان!

وزیر زراعت افغانستان برای افزایش مقصد های صادراتی
زعفران بیان کرده است :حکومت افغانستان تالش دارد
که قراردادهای تازهای را با تعدادی از کشورها ،برای صدور
زعفران به امضا برساند .وزارت زراعت افغانستان در حال
امضای یک قرارداد تازه با چین برای صادرات زعفران به
این کشور است .در تالشیم تا یک برنامه منظم بازاریابی
را در منطقه و جهان برای زعفران افغانستان عملی کنیم
و با کشورهای بیشتری قـــرارداد ببندیم .پیش از این،
زعفران افغانستان تنها به کشورهای امارات متحده عربی،
هندوستان و برخی از کشورهای اروپایی صادر میشد.
▪ طرح  5ساله زعفران

حکومت افغانستان طی سال های اخیر طرح پنج ساله
زعفران را تصویب کرد .مسئوالن وزارت زراعت افغانستان
میگویند که این طرح در سه مرحله کوتاه مــدت ،میان
مدت و دراز مدت عملی خواهد شد .با عملی کردن این
طرح ،تا پنج سال آینده ،تولید زعفران از  3/5تن به ۱۴تن
افزایش مییابد و درآمد آن در آینده از 4/5میلیون دالر به
۲۰۰میلیوندالرافزایشخواهدیافت.براساسبرنامهملی

میزان زعفران تولید شده در افغانستان

سال

هکتار زمین زیرکشت

توسعه زعفران قرار است که سطح زیر کشت زعفران در پنج
سال آینده به  ۴۰۰۰هکتار و سقف تولید آن به  ۱۴تن و در
 ۱۲سال آینده ،به  ۷۰تا  ۱۰۰تن برسد.مسئوالن وزارت
زراعت افغانستان میگویند که برای زعفران افغانستان
ُ
بارکد مشخصی در نظر گرفته شده است که از این پس،
زعفران افغانستان به نام افغانستان به کشورهای خارج
صادر خواهد شد .به گفت ه لطف ا ...راشد ،سخنگوی وزارت
زراعت افغانستان ،این کار باعث میشود که دیگر کشورها
نتوانند در زعفران افغانستان تقلب کنند .با تصویب این
طرح که به دلیل جلوگیری از تقلب زعفران افغانستان انجام
شده ،باید روی بستههای تولیدی زعفران این کشور ُ
بارکد
نصب شود.
▪قاچاق پیاز زعفران

ماجرای قاچاق پیاز زعفران به افغانستان طی چند سال
گذشته همواره یکی از نگرانی های عمده کشاورزان و تولید
کنندگان خراسانی بــوده اســت .این موضوع هرچند در
ابتدا با تکذیب مسئوالن وقت مواجه شد اما طولی نکشید
که بعضی از مسئوالن آن را مورد تایید قرار دادند ،تا جایی
که غالمحسین شافعی ،رئیس شورای ملی زعفران ایران
اذعــان کــرد :ایــن موضوع واقعیت دارد که در سا لهای
اخیر پیاز زعفران به افغانستان قاچاق میشده است.
آمار غیر رسمی اعالمی زعفران کاران نشانگر این است که
در سال  81بیش از  28تن پیاز زعفران به صورت غیرقانونی
وارد افغانستان و در  15شهر استان هرات کشت شد.در این
زمینه دولت افغانستان قصد دارد ،برای تشویق کشاورزان
ایــن کشور به منظور کشت زعفران به جــای خشخاش،
تسهیالت مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهد .این اتفاق در
حالی روی می دهد که یک موسسه تحقیقاتی آمریکا اعالم
کرده است ،زعفران افغانستان از لحاظ کیفیت رنگ و طعم،
مقام نخست جهان را داراست.
▪زعفران افغانستان وارد بازار مصرف ایران شد

یک سال بعد کشت همین پیازهای خارج شده از اراضی
قاین ،تربت حیدریه ،کاشمر ،گناباد ،فردوس و خیلی شهر
های دیگر تنها در یک استان کوچک افغانستان 824
کیلوگرم زعفران خالص به ارمغان آورد که بخشی از آن روانه
بازار صادراتی از جمله کشور خودمان نیز شد.

▪شکوفایی زعفران در افغانستان

براساس آخرین آمار وزارت زراعت کشاورزی افغانستان در
سال  ۲۰۱۶میالدی ۲۴۰ ،تن پیاز زعفران بین کشاورزان
توزیع شده بود که امسال این مقدار به  ۵۰۰تن رسیده
است .برآورد میشود میزان تولید زعفران به بیش از هشت
تن درسال  ۲۰۱۷برسد .بر پایه آمار موجود طی  15سال،
مساحت زیر کشت زعفران ۱۰۵۰هکتار بود که محصول آن
حدود 3/7تن شده است .این رقم در سال  ۱۳۹۵با رشد
۲۵۰درصــدی و افزوده شدن  ۱۵۲۰هکتار زمین جدید
به  6/5تن رسیده است.طی  ۱۶سال گذشته ،فقط سه
سال اخیر دوره شکوفایی و استقبال مردم از کشت و تجارت
زعفران بوده است .به گفته منابع مسئول در سال ۱۳۹۳
سطح زیر کشت زعفران  ۷۳۰هکتار زمین بود ولی در سال
 ،۱۳۹۵این میزان به بیش از  ۲۸۱۱هکتار زمین رسیده
و افغانستان نزدیک به هفت تن زعفران تولید و برداشت
کردهاست که میزان رشد نسبت به سال ۷۱ ،۱۳۹۴درصد
بودهاست.مسئوالن امر درباره تولید زعفران گفته اند هم
اکنون،افغانستاندرتولیدوتامینپیاززعفرانخودکفاشده
و دیگر از خارج کشور وارد نمی شود .حکومت افغانستان در
کنار باز کردن دروازههای همکاری با کشورهای عالقه مند
برای همکاری در بخش زعفران افغانستان ،با دانشگاههای
داخلی نیز قرارداد همکاری امضا کرده است تا روند کشت،
برداشت و تجارت زعفران مدرن و بر اساس موازین علمی
صورت گیرد.
▪تالش سازمان ملل برای کشت زعفران در افغانستان

میری ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان
رضوی در این باره گفته است :طالی سرخ ساالنه 300
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افقی:

عمودی:

-1بــوی رطوبت – خشک – شیرینی کرمانشاهی -2
لوازم  -گماشته  -3جوانمرد -پایه – ماهر  -4ابله – آلوده
 -5حرارت و گرمی -آخرین توان  -درون– مادر ورزش
ها -6عدد مجهول–منقار پرنده – یادداشت  -7موسم
– شوربختی  -8غالف شمشیر – یازده  -دفاع فوتبالی
 -9پوسیده و کهنه – جنس خشن  -10مایه حیات – ازگل
ها – تیز -11آقا– دستخط – عالمت جمع  -12چاشنی
دوسویه  -تنومند -13دل آزار كهنه – زائو ترسان – قصه

▪92درصد تولید دنیا ،اما  10درصد بازار دنیا

میری با بیان این که زعفران محصول استراتژیک صادراتی
ماست ،می گــویــد:در فاصله یک مــاه مانده به برداشت
زعفران به عنوان محصولی فوق استراتژیک برای استان
و کشور که امرار معاش بیش از  130هزار خانوار از طریق
آن انجام میشود و در بخشهای تولید ،فراوری ،صادرات
و بستهبندی اشتغالزایی زیادی را به دنبال داشته و با در
اختیار داشتن  92درصد تولید زعفران جهان ،محصولی
انحصاری بــرای ای ــران اســت؛ از مسئوالن درخــواســت
داریــم تا تدبیری برای خرید و فروش زعفران اندیشیده
و این محصول را به حال خود رها نکنند.رئیس اتحادیه
صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی میافزاید :الزم
است تسهیالتی با سود تک رقمی در اختیار تولیدکنندگان
و صادرکنندگان زعفران قرار گیرد تا تولیدکنندگان مجبور
نباشند زعفران خود را به قیمتی بسیار پایین به دالالن
بفروشند و صادرکنندگان هم بتوانند با خریداری زعفران
و ذخیره آن ،به تنظیم بــازار این محصول و جلوگیری از
عرضاندام دالالن کمک کنند تا بتوانیم فروش و عرضه این
محصول مهم را در اختیار داشته باشیم در غیر این صورت
ما نمیتوانیم با دست خالی با تاجری که سه نسل در کار
عرضه زعفران در جهان است ،رقابت کنیم.

▪لزوم برنامه ریزی منسجم

درچنینشرایطیبهنظرمیرسد حفظموقعیتومیدانداری
ایــران در کشت زعفران ،فقط با سیاست گــذاری درست و
مدیریت علمی بازار جهانی زعفران امکان پذیر خواهد بود،
چرا که در صورت برنامهریزی و استراتژی نامناسب در کشور
برای زعفران ،به طور قطع افغانستان در آینده ای نه چندان
دور یکی از رقبای جدی ایران در تامین زعفران دنیا خواهد
بود .کاری که در حوزه زعفران باید انجام شود برندسازی با نام
و نشان تجاری خود ایران برای این محصول صادراتی است.
ضرورت توجه به صنایع جانبی زعفران مانند صنعت بسته
بندی عالوه بر موضوع مهم از دست ندادن بازارهای رقابتی
باید مورد توجه قرار گیرد.استاندارد سازی زعفران در کنار
کیفیت ،الزمه صادرات بهینه است.

جدول سخت [شماره ]197

8

9

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1

-1بــاغ انــار – نظم و ترتیب – حق العمل -2خمیازه –
تکنیک ها – حــرف نــداری – گشاده  -رنجور  -3پیکر
– منشی – خاک صنعتی – رود ناشنوا  -بلیغ  -4حرف
انتخاب  -لحظه -درنگ – تزویر -ساز شاکی  -5شهری
در خوزستان – کمر – قدم یکپا  -زمینه  -اندوه  -6پسوند
شباهت  -ویتامین جدولی  -قسمت باالی جمجمه که در
دوران نوزادی نرم است – تکیه بر پشتی  -مخترع تلفن
-7كشنده بی صــدا-بــرج داستانی– مــادر لر  -برابر-
نشست و برخاست  -8وی – َمشک – هیزم – طال – گریز
 -9قوس – حرف فاصله  -برهنه – واکسن – سقف دهان
 -10ذکرها – پروردگار – عدد منفی  -باند – چاخان -11
از شهرهای استان گلستان – فعل  -حراست

میلیون دالر برای کشورمان ارز آوری دارد از این رو نباید
گذاشت بازار آن به دست رقبا بیفتد .تالش سازمان ملل
بــرای جایگزینی کشت زعــفــران بــه جــای خشخاش در
افغانستان در قالب یک برنامه چهار ساله ،برای تولید 60تن
زعفران بوده است و این زنگ خطری برای طالی سرخ ایران
به شمار می آید .بخشی از پیاز ها از ایران قاچاق و بخشی نیز
توسط هلند و ایتالیا به افغانستان اهدا شده است .به هرحال
از چند سال گذشته قاچاق پیاز زعفران به افغانستان آغاز
شده است و این موضوع می تواند آینده اقتصادی زعفران
کشور را با چالش روبه رو کند.

▪برند نداریم!

دکترمعصومزادهعضوهیئتعلمیموسسهمطالعاتوپژوهش
هایبازرگانیدررابطهبانبودبرنددرصادراتزعفرانمیگوید:
یکی از مسائل و مشکالت اساسی این صنعت ،نبود مدیریت
علمیومنسجمواتخاذتصمیمگیریهایمقطعیونامناسب
است .این مشکالت زمانی به اتمام می رسند که تمام نهادها
و مراکز مرتبط با زعفران در سایه یک مدیریت منسجم و واحد
جمع شده و سکان هدایت آن به دست مدیرانی دارای سابقه
و دانش مدیریت علمی و آشنا به روش های بازاریابی سپرده
شود.باوجودتولیدوصادراتگستردهمحصولزعفرانایران،
می توان گفت هیچ برند قدرتمند و معتبری در بازار جهانی از
زعفرانایرانیمشاهدهنمیشودوبهعبارتدیگرنبودبرندهای
قدرتمند زعفران ایران در بازارهای جهانی باعث شده تقریبا
هیچنامیازکشوردراینزمینهوجودنداشتهباشد.بازاردرواقع
صحنهرویاروییومبارزهبرندهایتجاریاست،وجودظرفیت
ها و توانمندی های باالی کشور در تولید زعفران می تواند
برندهایقدرتمندیخلقکندوبرندایرانراکهدرشرایطفعلی
،جایگاهمناسبیندارد،درمنطقهوجهانارتقادهد.
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4
5
6
7
8
9
10
11

 -14دیهیم  -شتر تند رو  -15چهره – تکرار حرف – عامل
تولید مثل قارچ -16اشاره به دور – واحد بازی تنیس – گل
سرخ – راه میان بر  -17از درختان جنگلی – خجسته
 -18نرم کننده – می دهند و رسوا می کنند – مگر -19
کنج – مداوا  -20قله زاگرس – التیام بخش – نرخ بازاری
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