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همذهِ
ايشاى سٍيـگبُ اكلي ثؼيبسي اص گًَِّبي گيبّبى داسٍيي ثب اسصؽ اػت .ايي گًَِ ّب دس ؿشايظ عجيؼي ٍ ثب ثبسًذگي هختلش ،هَادهَحشُ ًؼجتبً ثباليي تَليذ هيوٌٌذ وِ
ثب وـت اكَلي آًْب ،ايي هيضاى لبثل افضايؾ اػت ٍ اص ايي سّگزس ،تَليذ ،تجذيل ٍ هلشف داخلي ٍ كبدسات گيبّبى داسٍيي سا دس پي داسد .دس حبل حبضش ،گيبّبى داسٍيي
دس دًيب ّن اص لحبػ وـت ٍ تَليذ ٍ ّن اص لحبػ فشآٍسي ٍ هحلَالت ًْبيي ،سؿذ ثؼيبس ػشيؼي ثِ خَد گشفتِ اػت .هْوتشيي ػبهل دس تشغيت ثِ ػشهبيِگزاسي ٍ تَرِ
ٍيظُ ثِ كٌؼت گيبّبى داسٍيي ،گشايؾ ػوَهي هشدم رْبى ثِ اػتفبدُ اص گيبّبى داسٍيي اػت .تبويذ ثش صًذگي ػبلن ،افضايؾ ػي روؼيت دسرْبى ،سؿذ هلشف
هىول ّبي ػالهت ،افضايؾ گشايـْب ثِ ػَي پيـگيشي لجل اص دسهبى ،افضايؾ تمبضب ثشاي هىولّبي غزايي ثِ خلَف دس هَسد صًبى ،افضايؾ ًگشاًي ّب دس خلَف
احشات ربًجي ػوي داسٍّبي ؿيويبيي ٍ افضايؾ تشريح ثشاي هلشف داسٍّبي گيبّي ٍ دس ًْبيت سؿذ هحجَثيت چٌذ هٌظَسُ گيبّبى اص رولِ ػلتْبي افضايؾ گشايؾ ثِ
خشيذ ٍ هلشف گيبّبى داسٍيي اػت.
ػشػت سؿذ اػتفبدُ اص تشويجبت گيبّبى داسٍيي دس كٌبيغ هختلف ثِ خلَف دس كٌبيغ غزايي ثِ ؿىل غزا داسٍّب ،هىولْبي غزايي ٍ دهٌَؽّب اص ػشػت ثؼيبس
ثباليي ثشخَسداس ثَدُ اػت .ثب تَرِ ثِ ػشػت سؿذ ثؼيبس ثبالي ايي هحلَالتً ،يبص ثِ هَاد خبم اػتبًذاسد ايي هحلَالت دس حبل افضايؾ اػت ٍ ثب ٍرَد سؿذ وـت ايي
هحلَالت ٌَّص ّن  90دسكذ هَاد خبم اص عج يؼت تبهيي هي ؿَد وِ ػالٍُ ثش تخشيت هٌبثغ عجيؼي ًيبصّبي ويفي ٍ ووي وبسخبًِ ّبي تَليذوٌٌذُ سا رَاثگَ ًيؼت،
لزا وـت ٍ فشآٍسي گيبّبى داسٍيي تٌْب ساُ تبهيي پبيذاس ايي ًيبص خَاّذ ثَد .ؿٌبػبيي كٌبيغ ثبالدػتي ٍ پبيييدػتي دس كٌؼت گيبّبى داسٍيي ٍ ػبهبًذّي ٍ ّوبٌّگي
ثيي آًْب ًيض رْت رلَگيشي اص خشٍد اسصؽ افضٍدُ ،ثؼيبس ضشٍسي ثٌظش هيسػذ.
ثشاي فؼبليت دس ثبصاسّبي خبسريً ،يبص ثِ تذٍيي ساّجشدّبيي ٍرَد داسد وِ هتٌبػت ثب هٌبثغ ٍ اّذاف فؼبالى ػاللِهٌذ ثِ فؼبليت دس هشصّبي خبسد اص وـَس اػت.
ثضسگتشيي ثبصاس گيبّبى داسٍيي ّن اوٌَ ى ثِ لبسُ اسٍپب اختلبف داسد ،اهب ػشيؼتشيي ًشخ سؿذ هتؼلك ثِ آػيبي دٍس ثب ًشخ سؿذ  9/1دسكذ اػت .سؿذ هلشف گيبّبى
داسٍيي دس اهبسات هتحذُ ػشثي ثٌب ثِ اػالم يَسٍ هًَيتَس دس ػبل  2016ثِ هيضاى  12دسكذ گضاسؽ ؿذُ اػت ٍ ايي ػذد دس هَسد ايشاى ثب ٍرَد تٌَع ثبالي گًَِّبي
گيبّبى داسٍيي دس ايشاى ،سؿذ لبثل هالحظِ اي ًذاؿتِ اػت .ثشاػبع آهبس هٌتـش ؿذُ ػبصهبى تزبست رْبًي ،حزن تزبست گيبّبى داسٍيي ٍ كٌؼتي دس ثبصاسّبي
رْبًي تبػبل  2020ثِ ػغح  115هيليبسد دالس خَاّذ سػيذ .ثٌب ثِ پيؾثيٌي ثبًه رْبًي تب ػبل  ،2050تزبست رْبًي كٌؼت گيبّبى داسٍيي ثِ ّ 5ضاس هيليبسد دالس
خَاّذ سػيذ.تَرِ ٍيظُ ثِ ثبصاسّبي ثييالوللي ٍ رْبًي ثب سٍيىشدي ػلوي ٍ دليك ،اص ًيبصّبي تَػؼِاي ايي كٌؼت اػت.
ثب ػٌبيت ثِ ايٌىِ گيبّبى داسٍيي وـَس رض دس هَاسدثؼيبس هحذٍد ،وبهال ثلَست ػٌتي تَليذ هيؿَد ٍ اص اػتبًذاسدّبي رْبًي دس سٍؿْبي روغ آٍسي ،خـه
وشدىً ،گْذاسي ،حول ٍ ًمل ٍ ثؼتِ ثٌذي فبكلِ ثؼيبس داسد ،الصم اػت يه حشوت هلي رْت اًتمبل داًؾ فٌي دس وليِ هشاحل وبؿت ،داؿت ٍ ثشداؿتّ ،وچٌيي
4

ٍسٍد ٍ ثَهي ػبصي فٌبٍسيْبي الصم اص هشحلِ وبؿت تب هشحلِ فشآٍسي ٍ ثؼتِ ثٌذي اٍليِ اًزبم گيش د تب ثتَاى عجك اػتبًذاسدّبي رْبًي ػْوي سا دس ثبصاسّبي ثيي الوللي
وؼت ًوَد.
الف -اسٌاد تاالدستی:


ترًاهِ ضطن تَسعِ

 ثخؾ  7هبدُ  :33دٍلت هىلف اػت دس ارشاي ثٌذّبي ػَم ٍ ؿـن ػيبػتْبي وليبت ا لتلبد همبٍهتي ٍ ثْوٌظَس هتٌَػؼبصي اثضاسّبي حوبيت اص ثخؾ وـبٍسصي ،تأهييٍتزْيض هٌبثغ ،تَػؼِ ٍ اهٌيت ػشهبيِ گزاسي ،افضايؾ كبدسات هحلَالت وـبٍسصي ٍاسصؽ افضايي ٍ تىويل صًزيشُ اسصؽ هحلَالت وـبٍسصي الذاهبت ريل سا ثِ اًزبم
ثشػبًذ:
الف :ايزبد صهيٌِ گؼتشؽ ٍ تکویل زًجیرُ ّای ارزش ،كٌبيغ تجذيلي ،تىويلي ٍ ًگْذاسي هحلَالت اػبػي وـبٍسصي دس لغجْبي تَليذي ،ػشدخبًِ ٍ اًجبسّبي فٌي
چٌذ هٌظَسُ
ة :تخليق حذالل ثيؼت دسكذ ( )% 20هٌبثغ كٌذٍلْبي حوبيت اص ثخؾ وـبٍسصي رْت تؼْيالت ثشاي كبدسات ثخؾ وـبٍسصي
ح :ايزبد خَؿِ ّبي كبدساتيً ،ـبًْبي تزبسي ٍ اختلبف هـَق ّبي كبدساتي ثِ كبدسات هحلَالت وـبٍسصي
تجلشُ :دٍلت هىلف اػت هبثِ التفبٍت ليوت تَليذ داخل ثب ليوت وبالي وـبٍسصي دس ثبصاسّبي ّذف سا ػبالًِ ثِ ػٌَاى هـَلْبي كبدساتي هحبػجِ ٍ اص هٌبثغ ّذفوٌذي
يبساًِ ّب پشداخت ًوبيذٍ .صاست رْبدوـبٍسصي همشسات تؼييي وبالّبي هـوَليي ثٌذ ٍ پشداخت هبثِ التفبٍت سا تْيِ ًوَدُ ٍ ثِ تلَيت ّيأت ٍصيشاى هي سػبًذ.
 ثخؾ  8آة :هبدُ  :35دٍلت هىلف اػت ثِ هٌظَس همبثلِ ثب ثحشاى ون آثي ،سّبػبصي حمأثِ ّبي صيؼت هحيغي ثشاي پبيذاسي ػشصهيي ،پبيذاسي ٍ افضايؾ تَليذ دس ثخؾوـبٍسصي ،تؼبدل ثخـي ثِ ػفشُ ّبي صيشصهيٌي ٍ استمبي ثْشُ ٍسي ٍ رجشاى تشاص آة ،ثِ هيضاًي وِ دسػبل پبيبًي ارشاي لبًَى ثشًبهِ يبصدُ هيليبسد هتشهىؼت ؿَد ،الذاهبت
صيش سا ثْؼول آٍسد:
الف -افضايؾ ػولىشد دس ٍاحذ ػغح ٍ افضايؾ ثْشُ ٍسي دس تَليذ هحلَالت وـبٍسصي ثب اٍلَيت هحصَالت دارای هسیت ًسثی ٍ اسصؽ كبدساتي ثبال ٍ اسلبم تا ًیاز آتی
کوتر ٍ ػبصگبس ثب ؿَسي ،هماٍم تِ خطکی ٍ سػبيت الگَي وـت هٌبػت ثب هٌغمِ
ة  -تَػؼِ سٍؿْبي آثيبسي ًَيي ،ارشاي ػوليبت آة ٍ خبن (ػبصّبي ٍ غيشػبصّبي) ،تَػؼِ آة ثٌذّب ٍ ػبهبًِ (ػيؼتن) ّبي ػغَح آثگيش حذالل ثِ هيضاى ؿـلذ ّضاس
ّىتبسدس ػبل
تجلشُ :ثشاي تَػؼِ سٍؿْبي آثيبسي ًَيي حذالل ّـتبد ٍ پٌذ دسكذ (ّ )%85ضيٌِ ّب ثِ ػٌَاى ووه ثالػَم تَػظ دٍلت دس لبلت ثَدرِ ػبالًِ تأهيي ٍ پشداخت هيـَد.
ت -عشاحي ٍ ارشاي الگَي وـت ثب تأويذ ثش هحلَالت ساّجشدي ٍ استمبي ثْشُ ٍسي آة دس چْبسچَة ػيبػتْبي ولي التلبد همبٍهتي ٍ تأهيي هٌبثغ ٍ الضاهبت هَسد ًيبص
دس لبلت ثَدرِ ػبالًِ ٍ اػوبل حوبيت ٍ هطَلْای هٌاسة فمط در چْارچَب الگَی کطت
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 ثخؾ 9؛ هبدُ 38؛ ثٌذ ط هحيظ صيؼت ٍ هٌبثغ عجيؼي :احيبي سٍيـگبّْبي هشتؼي ٍ تَػؼِ ٍ فشآٍسي گيبّبى داسٍيي ثِ هيضاى حذالل ًِ هيليَى ٍ ؿؾ كذ ّضاس ّىتبس ٍافضايؾ حذالل يىلذ ّضاس ّىتبس ثِ ػغح صيشوـت گيبّبى داسٍيي ثِ ًحَي وِ دس پبيبى ارشاي لبًَى ترًاهِ تِ دٍیست ٍ پٌجاّْسار(ّ ) 250,000ىتبس ثشػذ.



سٌذ هلی گیاّاى دارٍیی ٍ طة سٌتی هصَب ضَرای اًمالب فرٌّگی

 ثِ اػتٌبد لؼوت الف ثٌذ  1 -5فلل پٌزن ًمـِ ربهغ ػلوي وـَس ٍ ثش اػبع ًؼخِ ًْبيي ؿذُ دس رلؼِ  32هَسخ  1392/2/10ؿَساي ػتبد ساّجشي ارشاي ًمـِ ربهغػلوي وـَس ،دس رلؼِ  735هَسخ  1392 /4 / 25ؿَساي ػبلي اًمالة فشٌّگي ثِ تلَيت سػيذ.


سیاست ّای کلی سالهت اتالغ همام هعظن رّثری

 ثٌذ  -12-1تشٍيذ وـت گيبّبى داسٍيي تحت ًظش ٍصاست رْبد وـبٍسصي ٍ حوبيت اص تَػؼِ ًَآٍسيّبي ػلوي ٍ فٌي دس تَليذ ٍ ػشضِ فشآٍسدُّبي داسٍيي ػٌتي تحتًظش ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي.
 -ثٌذ ً -12-4ظبست ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ثش اسائِ خذهبت عت ػٌتي ٍ داسٍّبي گيبّي.
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 اّذاف ٍ سیاست ّای طرح هلی گیاّاى دارٍیی
ب -اّذاف:
 -1هذيشيت هلشف ثْيٌِ آة ثب تَػؼِ وـت گيبّبى داسٍيي ٍ اكالح الگَي وـت وـبٍسصي
 -2ايزبد اؿتغبل اص عشيك افضايؾ تَليذ ،فشآٍسيّ ،وچٌيي ثْشُ هٌذي اص هضايبي گيبّبى داسٍيي دس ػشكِ ّبي صساػي ٍ هٌبثغ عجيؼي،
 -3تَػؼِ ػالهت ٍ ثْذاؿت ػوَهيجش هجٌبي هحلَالت عجيؼي ٍ گيبّي
 -4افضايؾ كبدسات اصعشيك حضَس هَحش دس ثبصاسّبي ثيي الوللي ثب تَليذ اػتبًذاسد ٍ تَػؼِ ًـبى ّبي تزبسي ثب ّذف ايزبد اسصؽ افضٍدُ ٍ اسصآٍسي
 -5احيبء ٍ تَػؼِ سٍيـگبّْبي گيبّبى داسٍيي(هٌبثغ عجيؼي)

ج -سیاست ّا:
•

اّتوبم ثِ هذيشيت داًؾ ٍ صًزيشُ اسصؽ دس ثخؾ گيبّبى داسٍيي

•

خَداتىبيي ،اؿتغبلصايي ٍ اػتفبدُ حذاوخشي اص تَاى داخلي دس ثخؾ گيبّبى داسٍيي

•

هـبسوت حذاوخشي ثخؾ خلَكي ،تؼبًٍيّبًْ ،بدّبي غيشدٍلتي ٍ ػشهبيِگزاساى خبسري ٍ تبويذ ثش ّوبٌّگي ٍ اًؼزبم ثيي ًْبدّب

•

سػبيت اكَل ايوٌي صيؼتي دس چبسچَة پشٍتىلّبي رْبًي پزيشفتِ ؿذُ دس وـَس

•

اػتفبدُ حذاوخشي اص عجيؼت ٍ فشاٍسدُّبي عجيؼي دس ساػتبي ػالهت اًؼبى ٍ سفبُ ارتوبػي ثب حفؼ چشخِّبي اوَػيؼتوي عجيؼت

•

وبّؾ تلذيگشي دٍلت ،تمَيت ثخؾ خلَكي ٍ حوبيت اص ايزبد ٍ تَػؼِ ووي ٍ ويفي ؿشوتّبي داًؾ ثٌيبى

•

حفؼ رخبيش طًتيىي گيبّبى داسٍيي ثَهي ٍ اًحلبسي وـَس
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تخص دٍم؛ تستِ حوایتی
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ثش اػبع ػيبػتْب ٍ ثشًبهِ ّبي التلبد همبٍهتي ثب تَرِ ثِ تغييش سٍيىشد ػيبػت گزاسي ّب اص تَليذ ثِ سٍيىشد ػيؼتوي صًزيشُ اسصؽ دس ٍصاست
رْبدوـبٍسصي ،رْت تىويل حلمِ ّبي صًزيشُ اسصؽ صػفشاى ،تذٍيي ثؼتِ حوبيتي وِ دس لبلت صيشثخؾّبي صيش تؼشيف هي ؿَد ،دس ػٌذ حبضش دس دػتَس
وبس لشاس داسد:
.1
.2
.3
.4

ثبصسگبًي ٍ تزبست ثب تَرِ ثِ دٍ ؿبخق دسًٍضايي ٍ ثشًٍگشايي هـخق ؿذُ دس ػيبػتْبي اثالغي التلبد همبٍهتي
فشاٍسي ٍ كٌبيؼي وِ حلمِ اتلبل فشاٍسي اٍليِ ٍ حبًَيِ ّؼتٌذ
وبؿت ،داؿت ٍ ثشداؿت گيبّبى داسٍيي ثب اٍلَيت گًَِ ّبي هؼتؼذ تَػؼِ
پظٍّؾ ،آهَصؽ ٍ تَػؼِ ثٌيبديي ثخؾ گيبّبى داسٍيي

الف -تازرگاًی ٍ تجارت
دس ساػتبي تحمك اّذاف التلبد همبٍهتي ،ثشًبهِ ّبي حوبيتي ،كيبًتي ٍ تـَيمي دس ساػتبي دٍ ّذف وبّؾ ٍاثؼتگي ثِ ثبصاسّبي خبسري ٍ تَػؼِ
كبدسات غيشًفتي وـَس ،رْت دػتيبثي ثِ اّذاف هـخق دس ثخؾ ثبصسگبًي ٍ تزبست صػفشاى وـَس ،ثؼتِ حوبيتي ٍصاست رْبد وـبٍسصي دس حَصُ تَػؼِ
كبدسات صػفشاى ثِ تزبس ٍ ثبصسگبًبى ٍ ػبيش فؼبليي ايي حَصُ تؼلك هي گيشد.

ب -فرآٍری
دس لبلت ػيبػتْبي حوبيتي اص ثخؾ فشاٍسي وِ حلمِ اتلبل ثيي تَليذ ٍ ثبصاس صػفشاى اػت ٍ دس حبل حبضش دس وـَس ثِ ػلت ػذم تَرِ ٍ ػذم
تَػؼِ ايي هحلَل اػتشاتظيه ثِ اًذاصُ وبفي ثذاى تَرِ ًـذُ اػت ،ػيبػتْبي حوبيتي سا دس دٍ ثخؾ فشاٍسي اٍليِ ٍ فشاٍسي حبًَيِ لشاس دادُ
اػت .ػيبػتْبي حوبيتي دس حلمِ فشاٍسي اٍليِ ثغَس ػوذُ دس لبلت فؼبليتْبي ٍاحذ كٌبيغ ٍصاست رْبد وـبٍسصي لشاس داسد وِ ثذيي هٌظَس،
تذٍيي ثشًبهِ ّبي ارشايي آى ثخؾ دس حَصُ كٌبيغ تجذيلي ٍ تىويلي وـبٍسصي ثبيذ دس ساػتبي اّذاف ثٌيبديي ٍ ػيبػتْبيي ثبؿذ وِ دس ايي
دػتَسالؼول دًجبل هي ؿَد.
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ثغَس ول ،رْت هحمك ؿذى اّذاف چْبسگبًِ ثيبى ؿذُ دس ػيبػتْبي اثالغي التلبد همبٍهتي دس ثخؾ فشاٍسي گيبّبى داسٍيي ٍ ثبالخق ػِ
ّذف هـخق دسًٍضايي ،ثشًٍگشايي ٍ داًؾثٌيبى ثَدى ،ثشًبهِّبي حوبيتي دس حَصُّبي ريل خَاّذ ثَد:



فشاٍسي اٍليِ ؿبهل ضذػفًَي وشدى ،خـه وشدى ،ثؼتِ ثٌذي ٍ اًجبسداسي صػفشاى.
كٌبيغ تَليذ دهٌَؽ ٍ ًَؿيذًيْبي گيبّي ٍ كٌبيغ غزايي وِ هشتجظ ثب صػفشاى هي ثبؿذ.

ج-کاضت ،داضت ٍ ترداضت
دس صهيٌِ وبؿت صػفشاى وِ رضء هؼئَليت ّبي اكلي ٍ اٍليِ ٍصاست رْبد وـبٍسصي اػت ،ثش هجٌبي هَلفِ ّبي ثشًبهِ التلبد همبٍهتي ٍ دس هشوض
عشح هلي گيبّبى داسٍيي ثغَس ول دس ثشًبهِ التلبد همبٍهتي دس صهيٌْبي صساػي ،ػغح ّ 16750ىتبس سا دس عَل ثشًبهِ  5ػبلِ پيؾ ثيٌي وشدُ
اػت .دس لبلت ثشًبهِ حوبيتي رْت سػيذى ثِ ّذف تَػؼِ اي وبؿت صػفشاى دس ثؼتِ حوبيتي ٍصاست رْبد وـبٍسصي پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت.

د-پصٍّص ،آهَزش ٍ تَسعِ تٌیادی
دس صهيٌِ پظٍّؾ ّبي فٌي تَليذ ٍ تزبست صػفشاى ٍ ػلي الخلَف دس صهيٌِ ّبيي وِ هٌزش ثِ افضايؾ ثبصدُ ًؼجت ثِ هميبع ٍ ّذف گزاسي ّبي دليك
دس حَصُ ثبصاسگبًي ثيي الولل ؿَد ،ثؼتِ حوبيتي تؼجيِ ؿذُ اػت .دس صهيٌِ آهَصؽ صاسػبى ٍ تبرشاى صػفشاى ٍ فشاٍسدُ ّبي آًْب ًيض ثؼتِ حوبيتي توشوض
ًوَدُ اػت .ثغَسول ،ثؼتِ حوبيتي دس صهيٌِ پظٍّؾ ،آهَصؽ ٍ تَػؼِ صػفشاى ،دس حَصّْبي صيش لشاس داسد:
 آهَصؽ صاسػبى صػفشاى دس ول وـَس ٍ ثش اػبع ًيبص هٌغمِ اي وبؿت گيبُ ثب اػتفبدُ اص اكَل اػتبًذاسد فشآيٌذ تَليذ.
 آهَصؽ هؼئَالى ؿشوتْبي تَليذي -تؼبًٍي صػفشاى دس حَصُ ّبي هذيشيت ػبصهبى ٍ ًحَُ ٍسٍد ثِ ثبصاسّب ٍ هزاوشات دس سٍاثظ تزبسي
 حوبيت اص ؿشوتْب ٍ پشٍطُ ّبي پظٍّـي وِ دس صهيٌِ افضايؾ ػولىشد ،ثِ صساػي ٍ هجبحج ثبصسگبًي صػفشاى فؼبليت هي وٌٌذ.
ًىتِ :اسلبم ثيبى ؿذُ دس دس رذاٍل ريل ،هيضاى ًيبص ّضيٌِ اي اػت وِ ثبيؼتي اص عشف ثخؾ دٍلتي رْت وبّؾ ًشخ تؼْيالت ،اسائِ يبساًِ ٍ ووىْبي
فٌي ٍ اػتجبسي ّضيٌِ ؿَد تب دس ّش ثخؾ صًزيشُ اسصؽ ،ثخؾ خلَكي ثتَاًذ لذست فؼبليت ٍ سلبثت دس فضبي وؼت ٍ وبس سا داؿتِ ثبؿذ.
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تَسعِ صادرات زعفراى

11





اّذاف کالى



ارتماء سْن تجارت تیيالوللی زعفراى ٍ ارزآٍری  1/5هیلیارد دالری از طریك تَسعِ تازار



ٍارد ضذى در زًجیرُ تاهیي ٍ عرضِ جْاًی از طریك عرضِ زعفراى فلِ در تَرض کاالیی کطَر



تَسعِ کطت استاًذارد زعفراى در هٌاطك هستعذ جْت دستیاتی تِ اّذاف سٌذ تَسعِ هلی گیاّاى دارٍیی



ارتماء کیفیت زعفراى هٌطثك تر استاًذاردّای تیي الوللی

اّذاف خرد
 تذٍیي ٍ تازًگری استاًذاردّای هرتَط ٍ ارتماء جایگاُ زعفراى در سازهاى استاًذارد جْاًی
 ایجاد تعادل هیاى لیوت داخلی ٍ لیوت جْاًی از طریك اًجام هعاهالت در تَرض
 ساهاًذّی فعاالى اهَر تَلیذ ،فرآٍری ،تازاریاتی ٍ صادرات زعفراى
 ثثت ترًذ هلی زعفراى ایراى ٍ حفظ حمَق هعٌَی آى
 دستیاتی تِ تَلیذ ساالًِ  555تي زعفراى
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اّذاف کوی

عٌَاى ّذف
افسایص رلن ارزی
صادرات



عٌَاى

ٍاحذ

هیساى رضذ

ٍضعیت هَجَد

هیلیَى دالر

1110

113

سالْای ترًاهِ ضطن
1693

1691

1691

1699

1055

655

055

155

1155

1555

ٍضعیت هطلَب

1555

سْن کطَرّای ّذف صادراتی
اتحادیِ

اهارات

ارٍپا

هتحذُ

چیي

آهریکای
ضوالی

شاپي

تحریي

رٍسیِ

عواى

ترکیِ

ٌّذ

عراق

استرالیا

کَیت

سایر

جوع

هیساى
صادرات
(هیلیَى

055

655

115

155

15

15

53

16

11

11

15

11

15

-

1555

دالر)
ٍضعیت
هَجَد
(هیلیَى

15/3

95/3

16/1

1

5/33

1/1

1

5/11

5/11

5/53

5/ 1

5/10

1/3

10

113

دالر)
هیساى رضذ
(هیلیَى

610/3

150/0

131/9

105

10

39

55

دالر)

13

11

11

15

19

11

1/0

-
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حَزُ تورکس هذاخالت – تَلیذ (کاضت ،داضت ٍ ترداضت)

کارکردّای پطتیثاى

حَزُ هذاخلِ

لَاًیي ٍ همررات

حوبيت اص هضاسع تىخيشي پيبص ٍ تبهيي پيبص اػتبًذاسد

تلَيت لَاًيي تؼْيلي رْت تَػؼِ صساػي

تَػؼِ ٍ تشٍيذ هضاسع آسهبًي صػفشاى

تذٍيي دػتَسالؼول ّبي ارجبسي يب اختيبسي
فشآٍسي ثب ػبهليت ػبصهبى هلي اػتبًذاسد

ؿٌبػٌبهِ داس ًوَدى هضاسع صػفشاى
تَليذ هحلَل اسگبًيه
تْثَد فرآیٌذ تَلیذ

تَػؼِ هىبًيضاػيَى فشآيٌذ تَليذ

تذٍيي دػتَسالؼول ّبي حوبيتي دس صهيٌِ تَػؼِ
هىبًيضاػيَى وـبٍسصي

آهَصؽ وبسؿٌبػبى ٍ ثْشُ ثشداساى

تذٍيي دػتَسالؼول ّبي آهَصؽ ثب ػبهليت ػبصهبى
تحميمبت ،آهَصؽ ٍ تشٍيذ وـبٍسصي

ايزبد ثبًه اعالػبت صػفشاى وـَس
ايزبد ٍ تَػؼِ ؿجىِ ّبي سٍػتبيي تَليذ ٍ فشآٍسي صػفشاى ٍگيبّبى
داسٍيي

14

تذليك لَاًيي تؼبًٍي ّبي وـبٍسصي ثِ ػوت
تزبسي ؿذى هغبثك اكل  44لبًَى اػبػي



حَزُ تورکس هذاخالت – فرآٍری (اٍلیِ ٍ ثاًَیِ)

کارکردّای پطتیثاى

حَزُ هذاخلِ

تزْيض خغَط دسرِ ثٌذي ،ثؼتِ ثٌذي ٍ فشآٍسي صػفشاى

لَاًیي ٍ همررات
دػتَسالؼول ّبي حوبيتي دس صهيٌِ تَػؼِ
فٌبٍسيْبي هشثَط ثِ كٌبيغ تجذيلي تىويلي

تَػؼِ ٍ ثْؼبصي ٍاحذّبي خبًَاسي خـىبًذى ٍ فشآٍسي صػفشاى
ايزبد خغَط رذاػبصي ٍ تَليذ هَاد هَحشُ صػفشاى
تْثَد فرآیٌذ
فرآٍری

اػتمشاس  HACCPپغ اص تَليذ تب فشآٍسي ٍ اخز گَاّيٌبهِ هؼتجش ثيي الوللي هذيشيت

تذٍيي دػتَسالؼول ّبي ارجبسي يب اختيبسي
فشآٍسي ثب ػبهليت ػبصهبى هلي اػتبًذاسد

احذاث تشهيٌبل تَصيغ (ثبساًذاص) گل صػفشاى

تغييش سٍيىشد ًظبم ثبًىي رْت حوبيت
تؼْيالتي اس ثخؾ خلَكي فؼبل

ثْذاؿتي ٍاحذّب ()ISO 22005

حوبيت اص عشاحي ٍ ػبخت هبؿيي آالت فشاٍسي صػفشاى
ايزبد ٍ تزْيض آصهبيـگبُ آوشٍديتِ
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حَزُ تورکس هذاخالت – تازار

حَزُ هذاخلِ

لَاًیي ٍ همررات

کارکردّای پطتیثاى
تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ساّجشدي ّوِ ربًجِ تَػؼِ صًزيشُ اسصؽ صػفشاى
ثشًبهِ وبّؾ تؼشفِ ّبي ٍاسدات صػفشاى ايشاى دس ثبصاسّبي ّذف ٍ ايزبد تشريحبت تؼشفِ اي ٍ
تؼْيل ٍاسدات دس ثبصاسّبي خبف

حوبيتْبي تؼْيالتي دس صهيٌِ تَػؼِ صًزيشُ
اسصؽ صػفشاى

تذٍيي ثشًبهِ ربهغ ثبصاسيبثي ٍ تَػؼِ ثبصاس (ثش هجٌبي ثبصاسّبي ّذف )

تازاریاتی ٍ
تجارت خارجی

ثشًبهِ ثشًذ ػبصي  ،ايزبد ثشًذ هلي ٍ تَػؼِ ثشًذّبي ثٌگبّْب ٍ هؼشفي ّش چِ ثْتش ٍ گؼتشدُ
تش آًْب

تغييش سٍيىشد ًظبم ثبًىي رْت حوبيتْبي
تؼْيالتي اص ثخؾ خلَكي فؼبل دس حَصُ ثبصاس

ثشًبهِ ثشگضاسي ػويٌبسّب ٍ ؿشوت دس ًوبيـگبُ ّبي هَسد ًيبص دس ثبصاسّبي ّذف
ثشًبهِ ًظبم هٌذ ًوَدى ثبصاس صػفشاى ٍ ساّْبي وبّؾ يب حزف سلبثت هٌفي ٍ ٍاػغِ گشي
اهىبى ػٌزي ايزبد صيش ػبخت ّبي الصم ثشاي ػبلن ػبصي  ،تَػؼِ ٍؿفبفيت ثبصاس صػفشاى
ّذف گزاسي تَػؼِ ٍ تزبست هحلَالت ثب گَاّيٌبهِ اسگبًيه  ،ػبلن ٍ حالل
ثشًبهِ سيضي ثشاي حلَل ثِ ليوت ّبي هغلَة ٍ پيبدُ ػبصي اػتبًذاسد تزبست ػبدالًِ ( Fair

)Trade
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تذٍيي دػتَسالؼول ّبي ارجبسي يب اختيبسي
ثبصاس ثب ػبهليت ػبصهبى تؼبٍى سٍػتبيي ٍ ؿَساي
هلي صػفشاى



حَزُ تورکس هذاخالت – تحمیك ٍ تَسعِ

حَزُ هذاخلِ

کارکردّای پطتیثاى
اكالح اسلبم صػفشاى ايشاى ٍ تؼييي سٍؿْبي هٌبػت وـت صػفشاى
حجت ولًَْبي صػفشاى ايشاى ٍ اكالح آًْب دس رْت ايزبد ولًَْبي ثشتش

لَاًیي ٍ همررات
تلَيت لَاًيي تؼْيلي رْت تَػؼِ صساػي ٍ تَليذ
اػتبًذاسد

تؼييي سٍؿْبي تَليذ هحلَل صػفشاى اسگبًيه
حوبيت اص پشٍطُ ّبي اػتفبدُ اص ػبيش اًذاهْبي صػفشاى
تحمیمات ٍ تَسعِ

هغبلؼِ اهىبى وبسثشد فٌبٍسي ّبي ًَيي دس تَليذ ٍ فشآٍسي صػفشاى
اًزبم تحميمبت وبسثشدي تَليذات ٍ فشهَالػيَى هحلَالت ربًجي
صػفشاى

تذٍيي دػتَسالؼول ّبي حوبيتي دس صهيٌِ تَػؼِ
فٌبٍسيْبي ًَيي ٍ تحميمبت

حوبيت اص عشاحي ٍ ػبخت هىبًيضاػيَى تَليذ ٍ فشآٍسي صػفشاى
ووه ثِ ٍاحذّبي تحميك ٍ تَػؼِ فشآٍسدُ ّبي رذيذ صػفشاى
هغبلؼبت ؿٌبخت ثبصاس ٍ ثشًبهِ سيضي اػتشاتظيه ثشًذ ػبصي
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تذٍيي دػتَسالؼول ّبي حوبيتي دس صهيٌِ ثبصاس

الف -تستِ حوایتی تخص تازرگاًی ٍ تجارت

جذٍل 1-1ترش ساالًِ عٌاٍیي ترًاهِ ّا ٍ فعالیت ّای ترًاهِ ریسی ضذُ

ردیف

حَزُ حوایتی

پشداخت ثخـي اص ّضيٌِ ّبي تجليغبت دس سػبًِ ّبي استجبط روؼي هلي ٍ ثيي الوللي

1
1

حوایت تثلیغاتی

5
3

خذهات سیستن
حول ٍ ًمل
خذهات تیوِ

9
15

پشداخت ثخـي اص ّضيٌِ ّبي حول ٍ ًمل وبالّبي كبدساتي
ووه ثِ ايزبد پبيبًِ كبدساتي ٍ ثَسع صػفشاى دس ػغح وـَس
پشداخت ثخـي اص ّضيٌِ ضوبًت ًبهِ ّب ٍ ثيوِ ًبهِ ّبي كبدساتي صػفشاى ٍ فشآٍسدُ ّبي آى ثِ ثبصاسّبي ّذف
پشداخت ثخـي اص ّضيٌِ ؿشوت دس سٍيذادّبي تزبسي يب فٌي صػفشاى دس وـَسّبي ّذف ثِ ؿشوتْبي فؼبل دس حَصُ تزبست ثيي الوللي

1
1

ووه تؼْيالتي ٍ يبساًِ اي ثِ ثشگضاسي سٍيذادّبي تزبسي دس حَصُ صػفشاى دس ػغح هلي ٍ ثيي الوللي
پشداخت ثخـي اص ّضيٌِ ّبي اربسُ دفبتش ًوبيٌذگي ثشًذّبي هؼتجش صػفشاى دس وـَسّبي ّذف

6
0

عٌَاى ترًاهِ ٍ فعالیت

تسْیالت ٍ
حوایت هادی

تزليل ػبالًِ ثب اػغبي رَايض ًمذي ٍ اػغبي هـَق تؼْيالتي ثبًىي ون ثْشُ ثِ ثشتشيي تَليذوٌٌذُ ،فشآٍسي وٌٌذُ ،كبدسوٌٌذُ ٍ ...
تزليل ػبالًِ ٍ اػغبي رَايض كبدساتي ثِ اؿخبف فؼبل دس كٌؼت صػفشاى ،حذاوخش تب  3دسكذ اسصؽ هحوَلِ ّبي كبدساتي
ووه ثِ وبّؾ ًشخ تؼْيالت اص هحل اػتجبسات پيؾ ثيٌي ؿذُ ثب ًشخ وبسهضد حذاوخش  10دسكذ ثِ كبدسوٌٌذگبًي لشاسدادّبي تَليذ
حذالل يىؼبلِ ثب صاسػبى صػفشاى اًؼمبد هي وٌٌذ.

18

11

اختلبف ثخـي اص دسآهذ هبليبت ثش اسصؽ افضٍدُ ثِ كبدسوٌٌذگبى ثشتش دس رْت تَػؼِ صًزيشُ اسصؽ ثلَست تؼْيالت

11

ثخـَدگي هيضاًي اص هبليبت ثش دسآهذ فشٍؽ صػفشاى ٍ فشاٍسدُ ّبي آى ،حذاوخش ثِ هجلغ ػَد حبكل اص كبدسات صػفشاى ثِ هذت  2ػبل
خذهات گورکی

16

ثخـَدگي ثخـي اص تؼشفِ ٍاسدات تزْيضات تَليذ ٍ ثؼتِ ثٌذي صػفشاى ٍ فشاٍسدّْبي آى ثِ ؿشوْبي تَليذوٌٌذُ ٍ فشاٍسي وٌٌذُ
صػفشاى ،حذاوخش تب ػمف  10دسكذ اسصؽ كبدسات ؿخق

19

ب -تستِ حوایتی تخص فرآٍری
جذٍل  1-1ترش ساالًِ عٌاٍیي ترًاهِ ّا ٍ فعالیت ّای ترًاهِ ریسی ضذُ

ردیف

حَزُ حوایتی

حوبيت تؼْيالتي ٍ يبساًِ اي اص ؿشوتْبي فؼبل دس صهيٌِ فشاٍسي اٍليِ دس هٌبعك ّذف

1
1

عٌَاى ترًاهِ

فراٍری اٍلیِ

حوبيت تؼْيالتي اص هحل اػتجبسات پيؾ ثيٌي ؿذُ ثب وبسهضد حذاوخش  8دسكذي ثب هذت صهبى ثبصگـت حذالل  3ػبلِ ثِ فؼبالى
ثخؾ تَليذ دهٌَؽ ،اػبًغ ٍ ػلبسُ صػفشاى

6

حوبيت تؼْيالتي ٍ يبساًِ اي اص ؿشوتْبي تَليذي فشاٍسدُ ّبي صػفشاى فؼبل دس فضبي هزبصي

0

اسائِ تؼْيالت ثلٌذ هذت ثب ًشخ ثبصدُ حذاوخش 10دسكذي ث ِ ؿشوتْبي فؼبل دس كٌبيغ غزايي ٍ داسٍػبصي وِ دس صهيٌِ لشاسداد تَليذ
ثب صاسػبى صػفشاى ٍ ثلَست اػتشاتظيه فؼبليت هي وٌٌذ

5

اسائِ تؼْيالت ثلٌذ هذت ثب ًشخ ثبصدُ حذاوخش 10دسكذي ثِ ؿشوتْبي فؼبل دس صهيٌِ ايزبد هحلَالت رذيذ ثش پبيِ صػفشاى
فراٍری ثاًَیِ

3
1

ووه ثِ وبّؾ ّضيٌِ ّ بي ثيوِ ٍ هبليبت ؿشوتْبي فؼبل دس كٌبيغ پبييي دػتي دس حَصُ ّبي هَاد غزايي ،داسٍػبصي ٍ آسايـي -
ثْذاؿتي
اسائِ ووىْبي تؼْيالتي ٍ تؼْيل صيشػبختْبي اعالػبتي ثشاي اؿخبكي وِ دس فضبي هزبصي ثِ تَػؼِ صػفشاى دس صهيٌِ تَليذ،
ػالهت ٍ ثبصاس آًْب دس حبل فؼبليت ثَدُ يب دس ايي صهيٌِ عشحي ًَآٍساًِ داسًذ.

21

ج -تستِ حوایتی تخص کاضت ،داضت ٍ ترداضت

جذٍل  6-1ترش ساالًِ عٌاٍیي ترًاهِ ّا ٍ فعالیت ّای ترًاهِ ریسی ضذُ

ردیف

عٌَاى ترًاهِ

حَزُ حوایتی

1

اسائِ تؼْيالت ثبًىي اص هحل اػتجبسات كٌذٍق تَػؼِ هلّي ثِ فؼبالى ثخؾ تَليذ صػفشاى اسگبًيه ثب ًشخ وبسهضد
حذاوخش  6دسكذ

1

اسائِ تؼْيالت ثب ًشخ وبسهضد حذاوخش  6دسكذي ثِ ؿشوتْبي تؼبًٍي تَليذي-ثبصسگبًي دس ثخؾ صػفشاى

6

اسائِ تؼْيالت ثبًىي اص هحل اػتجبسات كٌذٍق تَػؼِ هلّي ثِ فؼبالى ثخؾ هىبًيضاػيَى تَليذ صػفشاى ثب ًشخ وبسهضد
حذاوخش  6دسكذ

کاضت ،داضت ٍ ترداضت
0

اسائِ تؼْيالت ثبًىي اص هحل اػتجبسات كٌذٍق تَػؼِ هلّي ثِ ثخؾ خلَكي ثشاي ايزبد هضاسع تىخيشي پيبص ٍ تبهيي
پيبص اػتبًذاسد ثب ًشخ وبسهضد حذاوخش  6دسكذ

5

تزليل ػبالًِ ٍ اػغبي رَايض ثِ صاسػبى گيبّبى داسٍيي وِ ؿبخق ثْشُ ٍسي ٍ ػغَح صيشوـت آًْب ًؼجت ثِ
هتَػظ ثْشُ ٍسي ٍ ػولىشد تَليذ حذالل 20دسكذ ثبالتش اػت

3

اسائِ ووه فٌي  -اػتجبسي رْت ثيوِ صػفشاى وبؿت ؿذُ رْت وبّؾ سيؼه تَليذ ٍ افضايؾ سغجت صاسػبى

21

د -تستِ حوایتی تخص پصٍّص ،آهَزش ٍ تَسعِ تٌیادی

جذٍل  0-1ترش ساالًِ عٌاٍیي ترًاهِ ّا ٍ فعالیت ّای ترًاهِ ریسی ضذُ

ردیف

عٌَاى ترًاهِ

حَزُ حوایتی

1

اسائِ تؼْيالت ٍ يبساًِ اص هحل اػتجبسات پيؾ ثيٌي ؿذُ ثِ پشٍطُ ّبيي وِ دس افضايؾ ػولىشد ٍ ثبصدُ صػفشاى فؼبليت هي وٌٌذ

1

اسائِ تؼْيالت ٍ يبساًِ اص هحل اػتجبسات پيؾ ثيٌي ؿذُ ثِ پظٍّـگشا ًي وِ دس صهيٌِ پظٍّـْبي ثٌيبديي هىبًيضاػيَى ،تىٌَلَطيْبي
وبؿت ،داؿت ٍ ثشداؿت صػفشاى ٍ صهيٌِ ّبي ثِ صساػي فؼبليت هي وٌٌذ
پصٍّص

6

0

اسائِ تؼْيالت ٍ يبساًِ اص هحل اػتجبسات پيؾ ثيٌي ؿذُ ثِ پشٍطُ ّبيي وِ دس صهيٌِ تحميك ٍ تَػؼِ فشآٍسدُ ّبي رذيذ صػفشاى فؼبليت
هي وٌٌذ
اسائِ تؼْيالت ٍ يبساًِ اص هحل اػتجبسات پيؾ ثيٌي ؿذُ ثِ پشٍطُ ّبيي وِ دس صهيٌِ تحميمبت وبسثشدي تَليذات ٍ فشهَالػيَى هحلَالت
ربًجي صػفشاى اًزبم فؼبليت هي وٌٌذ

22

ُ -ترًاهِ هالی تستِ حوایتی زعفراى

جذٍل  5-1ترش ساالًِ عٌاٍیي ترًاهِ ّا ٍ فعالیت ّای ترًاهِ ریسی ضذُ تستِ حوایتی زعفراى
1693

1691

1691

1699

1055

جوع کل (هیلیارد ریال)

رئَض ترًاهِ

ردیف
1

ثبصسگبًي ٍ تزبست

165

175

190

206

227

936

1

فشآيٌذ تَليذ (وبؿت ،داؿت ٍ ثشداؿت)

82/5

87

95

103

113

015/5

6

پظٍّؾ

49/5

53

57

62

68

119/5

0

فشاٍسي

33

35

38

41

45

191

جوع کل (هیلیارد ریال)

665

655

615

011

056

1915
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