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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

خرید گل زعفران به قیمت کیلویی  80هزار تومان با وجود مصوبه حداقل قیمت خرید 150هزار تومان

وقتی دالل حرفآخر را میزند نه شورای ملی زعفران !
گزارش
نشتیفانی-خاکشور

گزارشی درباره بالتکلیفی یک پروژه در شهرستان

پروژه ناتمام سایت اداری خلیلآباد  ۱۰ساله شد

•مرکزآموزشعالیکاشمربرایاستفادهاز
اینفضابرنامهپژوهشیواجراییدارد

یکی دیگر از اعضای شــورای اسالمی شهر
خلیلآباد هم گفت :تاکنون برخی پنجرههای
سایت اداری خلیلآباد نصب شده ،اما به حال
خود رها شده و نهتنها بسیاری از تجهیزات و
پنجرهها به سرقت رفته ،بلکه به محلی برای
استراحت معتادان تبدیل شده است .وی با
اشاره به اینکه در کنار مرکز رشد ،پژوهشکده
انگوروخشکبارراهاندازیخواهدشدکهدراین
خصوصطرحتوجیهیآنآمادهوبهفرمانداری
شهرستان و استانداری خراسان رضوی ارائه
شده است ،میافزاید :راهانــدازی مرکز رشد
واحدهایفناور ونوآوردرحوزهعلومکشاورزی
مطرح شــده و مــورد موافقت معاونت توسعه
مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی
قرارگرفتهاست.ویبابیاناینکهنهتنهاازسال
گذشتهکهموضوعمطرحشدتاامسالیکسال
از عمر پروژه کمتر شده ،بلکه باید دوبرابر مبلغ
سال گذشته یعنی حدود هفت میلیارد تومان
برای تکمیل آن هزینه کرد ،میافزاید :با توجه
بهفرسودهبودنپروژه،ابتدابایدهزینهبسیاری
راصرفمقاومسازیساختمانکرد.
•سازوکارتکمیلسایتفراهمشود

رضا آئیش یکی از کشاورزان منطقه باخرز در این
بارهمیگوید:یکسالتمامدرسرما،گرماوکمآبی
چشمانتظار برداشت این محصول در فصل پاییز
هستیم ولی وقتی فصل برداشت میرسد باز هم
مانندهرسال،نبودنظارتوخریدارثابتبرایاین
محصول باعث میشود که داللهــا زعفران را به
کمترین قیمت ممکن از کشاورز خریداری کنند و
چیزیعایدکشاورزبیچارهنشود.محمددوستخواه
احمدی مدیرجهادکشاورزیباخرزگفت :مشکل
کشاورزان در حال بررسی اســت .وی افــزود :در
سال زراعی جاری سطح زیر کشت زعفران در این
شهرستان با  ۵۰۰هکتار افزایش به چهار هزار و
 ۵۰۰هکتار رسید که نسبت به سال گذشته ۱۲
درصد افزایش داشت و امسال پیش بینی برداشت
 20تنزعفرانخشکرادراینشهرستانخواهیم
داشت .شافعی فرماندار باخرز نیز با تاکید بر عزم
دولــت در حمایت از تولیدکنندگان گفت  :همه
فعالیتهایافراددربازارگلزعفرانبانظارتکامل
کارشناسان بهداشت و درمان  ،جهاد کشاورزی و
صنعتومعدنانجاممیشودوبامتخلفانبرخورد
قانونی صورت خواهد گرفت .وی با بیان این که
مشکل زعفران کاران را با حضور میدانی در بازار
فروش این محصول رصد کرده ایم ،ادامه داد :یکی
از مشکالت کشاورزان در منطقه نبود نیروی کار
برایپرکنیگلزعفراناستکهاینموضوعموجب
می شود کشاورزان گل زعفران خود را به صورت
خام فروشی با قیمت کمتر به بازار عرضه کنند
که پیگیری ها درخصوص استقرار دستگاه های
پرکنیگلزعفرانباحمایتبخشخصوصیدراین
شهرستان در حال انجام است اما آن چه که بیش از
هرموضوعدیگریمیتوانددرساماندهیبازاراین
محصولنقشاساسیایفاکند،برندسازیباایجاد

•گالیهکشاورزانازعملنکردناعضایشورای
ملیزعفرانبهتعهدات

نقیبی،مدیرامورباغبانیسازمانجهادکشاورزی
خراسانرضویدرگفتوگوباخراسانخاطرنشان
کرد:گالیهکشاورزانازاعضایشورایملیزعفران
این است که به تعهدات خودشان عمل نکردند ،
اعضایاینشوراتصویبکردندکهکفقیمتخرید
گل زعفران از کشاورزان  150هزار تومان برای
هرکیلوباشددرحالیکهاالن(روزدوشنبه)قیمت
خرید هرکیلو گل زعفران حدود  80تا  85هزار
تومان است و در مقاطعی چند روز قبل تا کیلویی
 60هزار تومان هم کاهش یافت .وی در خصوص
خبرهایی که از برخی شهرستان ها نظیر رشتخوار
رسیده بود که زعفران کاران به دلیل مقرون به
صرفه نبودن برداشت زعفران ،مزارع را شخم می
زنند نیز گفت  :منکر این موضوع نیستم ولی باید
توجه داشته باشیم که عمر مفید مزرعه زعفران
شش تا هشت سال است و ممکن است عملکرد
گل زعفران پایین بیاید و پیاز زعفران ضعیف شود و
برداشت مقرون به صرفه نباشد.
مدیرامورباغبانیسازمانجهادکشاورزیخراسان
رضوی درباره این که آیا تسهیالت هزار میلیاردی
بــرای خرید زعــفــران به صادرکنندگان و عمده
فروشان زعفران پرداخت می شود یا نه؟ گفت :بله
کسانیکهتمایلبهدریافتاینتسهیالتدارندباید
در سامانه سیتا ثبت نام کنند تا از طریق این سامانه
به بانک معرفی شوند و پس از انجام مراحل مد نظر
بانکتسهیالتدریافتکنند.

بر اساس داده های «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» در تابستان امسال مشخص شد

قابل پیشبینی نبودن قیمت مواد اولیه ،بدترین شاخصکسب وکار استان
اقتصادی
مسعود حمیدی

محیطکسبوکاراستاندرتابستانامسالنسبت
به مدت مشابه سال گذشته در  19شاخص از
مجموع  28شاخص وضعیت بدتری پیداکرده
اســت و در شاخص«غیرقابلپیشبینی بودن
تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت» با نمره
 9.13بدترین وضعیت را در شاخصهای محیط
کسبوکار و منفیترین تغییر را نسبت به تابستان
سال گذشته داشته است.به گــزارش خراسان
رضــوی ،بر اساس دادههــای «پایش ملی محیط
کسبوکار ایران» تابستان امسال که از سوی اتاق
بازرگانی کشور انجامشده شرایط کسبوکار
در سهماه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته بدتر شده است و از 6.02در تابستان98
به 6.11درتابستان 99تغییرکردهاست(مثبتتر
شدنوگرایشعددبهسمت 10نشاندهندهبدتر
شدن وضعیت شاخص محیط کسبوکار است) و

جایگاه استان از رتبه 14بین استانهای کشور به
رتبه 15دراینشاخصتغییرکردهاست.
•قیمت محصوالت و مواد اولیه بدترین شاخص

اگــر  28شــاخــص بــررس ـیشــده در پــایــش اتــاق
بازرگانی را بررسی و تحلیل کنیم خواهیم دید،
استان خراسان رضوی در «غیرقابلپیشبینی
بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت» با
نمره  9.13بدترین وضعیت را در شاخصهای
محیط کسبوکار و منفیترین تغییر را نسبت
به تابستان سال گذشته داشته است«.بیثباتی
سیاستها،قوانین،مقرراتورویههایاجرایناظر
بر کسبوکار» و « دشواری تأمین مالی از بانکها»
دو شاخص دیگر هستند که بدترین وضعیت را
بین شاخصهای محیط کسبوکار در تابستان
امسال داشــتـهانــد .در مقابل در شاخصهای
«محدودیتهای دسترسی به شبکه تلفن همراه
و اینترنت» « ،محدودیت دسترسی به حاملهای
انرژی( برق ،گاز و »)...و «محدودیت دسترسی به

•استانبدترازمتوسطکشور

از سویی دیگر  19شاخص کسبوکار استان از
مجموع  28شاخص در تابستان امسال وضعیت
بدترینسبتبهتابستانسالگذشتهپیداکردهاند
البته متوسط کشوری هم بیانگر آن است که در
تابستان امسال در  18شاخص وضعیت محیط
کسبوکارنسبتبهتابستانسالگذشتهبدترشده
است.درمقایسهوضعیتمحیطکسبوکاراستان
با متوسط کشوری ،در تابستان امسال خراسان
رضوی در  18شاخص وضعیت بدتری نسبت به
کشورداردودر 10شاخصدارایوضعیتبهتری
اســت .بهطور مثال استان خراسان رضــوی در
شاخصهاییمانندتأمینمالیازطریقبانکهاو

• 17شاخصنامطلوبدراستان

در این پایش اتاق بازرگانی ،شاخصهای محیط
کسبوکار در  10نمره تقسیمبندی میشود و
هرچهنمرهیکشاخصمثبتترونزدیکتربهعدد
 10باشد بیانگر بدتر بودن وضعیت آن شاخص در
محیط کسبوکار است .اگر بخواهیم نمره  6به
باالتر را بیانگر بد بودن وضعیت محیط کسبوکار
در یک شاخص در نظر بگیریم خواهیم دید استان
خراسان رضوی در  15شاخص نمره باالتر از 6
داشته اما در تابستان امسال در 17شاخص نمره
باالتراز 6گرفتهاست.

مقایسه شرایط محیط کسب و کار استان در تابستان 99
(نمره باالتر نشان دهنده وضعیت بدتر است)

شاخص استانی (تابستان )99
شاخص ملی (تابستان )99

شاخص استانی (تابستان )99
شاخص ملی (تابستان )98

مقایسه شرایط محیط کسب و کار استان بامتوسط کشوری در تابستان 99
(نمره باالتر نشان دهنده وضعیت بدتر است)

آب» که زیرساختهای محیط کسبوکار هستند
بهترینوضعیترادارند.

امورمالیاتیاگرچهدربیندیگرشاخصهادردرون
استانوضعیتیبدترداردامادرمقایسهبامتوسط
کشوری وضعیت بهتری را در تابستان امسال دارا
بودهاست.
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در همین خصوص معاونت توسعه مدیریت و
منابعاستانداریخراسانرضویدرسفرسال
گذشته خود گفت :با توجه به اینکه سایت
اداری خلیلآباد پس از گذشت حــدود 10
سال هنوز تکمیل نشده ،برای واگذاری آن به
مرکزآموزشعالیموافقتشدهاست«.کوکب
موسوی» اظهار کرد :بنا به مصوبات قبلی قرار
بوداینفضادراختیارمرکزآموزشعالیکاشمر
قرار گیرد و به صورت مشترک وزارت کشور
و وزارت علوم دنبال اعتبارات برای تکمیل و
تجهیز آن بروند که هنوز این موضوع به سازمان
منعکس نشده است .وی با تاکید بر اینکه باید
سازوکار الزم برای تکمیل این سایت فراهم
شــود ،میگوید :باید با کمک نماینده مردم
شهرستان در مجلس و جذب اعتبار مورد نیاز
برای سایت اداری شهرستان تصمیم درستی
گرفتهشود.شایانذکراست کلنگپروژهسایت
اداری شهرستان خلیلآباد در سال  ۸۹زده
شد ودرتابستانبهمحلیبرایاستراحتدامها
تبدیل شده است .سرهنگ ولـیا ...غالمی،
فرماندهانتظامیخلیلآبادهمدراینخصوص
گفت:اینمکانبایدهرچهسریعترساماندهی
شود چون هماکنون اصال در شأن شهرستان
نیست.ویافزود:فرماندهانتظامیشهرستان
باارائهگزارشیبهفرمانداریخلیلآبادبررسی
ایــن مهم را پیگیری میکند  .دکتر ابراهیم
قاسمپور فرماندار خلیلآباد نیز در پاسخ به
سوال خبرنگار ما که نظرتان در خصوص موارد
مطرحشدهچیستوچهاقداماتیصورتگرفته
اســت ،فقط به بیان اینکه موضوع به زودی
تعیینتکلیف میشود ودر دست اقــدام است
اکتفا کردوتوضیحبیشترینداد.

•گالیهزعفرانکاران

صنایعتبدیلیوفراوریزعفراناستکهامیدواریم
این موضوع با همکاری معین اقتصادی شهرستان
در قالب اجرای طرح مثلث اقتصادی هر چه سریع
تر انجام شود تا شهرستان باخرز بتواند با داشتن
یک برند خوب در زمینه زعفران ,به بازار جهانی
ورود کند و سود واقعی این محصول به کشاورزان
منطقه برسد.نماینده مردم تربتحیدریه ،زاوه و
مهوالت در مجلس نیز گفت :کشاورزی که برای
هرکیلوگرمزعفران ۱۲میلیونتومانهزینهکرده
است چارهای جز فروش دسترنج یک ساله اش به
هرقیمتیکهخریدارعمدهتعیینکردهاست،ندارد.
محسن زنگنه در گفت وگو با خبرنگار ما در تشریح
دالیلخریدارینشدنزعفرانکشاورزانبهقیمت
مصوب ،اعالم کرد :رئیس اتحادیه صادرکنندگان
زعفران ،این محصول را به قیمت هرکیلوگرم ۹
میلیون تومان میخرد ،درحالی که قیمت مصوب
 ۲۰میلیونتوماناست.ویادامهداد:همینافراد
زعفرانرابهقیمت ۱۵۰۰دالر(بیشاز ۴۰میلیون
تومان)صادرمیکنند.زنگنهتاکیدکرد:کشاورزی
که برای هر کیلوگرم زعفران دست کم ۱۲میلیون
تــومــان هزینه ک ــرده اســت چـــارهای جــز فــروش
دسترنج یک ساله اش به هر قیمتی که خریدار
عمده تعیین کرده است ،نــدارد.وی گفت :امکان
دریافت وام برای خریداران عمده زعفران فراهم
است ،اما شورای ملی زعفران به تعهداتش عمل
نمیکند.زنگنهبابیاناینکهدرخصوصمحصول
زعفران باید کارهای اساسی و بنیادی زیــادی
صورت گیرد،افزود :ابتدا در زمینه کاشت ،داشت
و برداشت این محصول باید به گونهای برنامهریزی
شودتازعفرانتولیدشدهبهاستانداردهایروزدنیا
نزدیک شود که متولی این کار نیز جهاد کشاورزی
است.محسن زنگنه گفت :موضوع دیگری که باید
دربــاره زعفران به آن توجه شود قیمتگذاری و

کار
و

رضــا توکلی رئــیــس شـــورای اســامــی شهر
خلیلآبادمیگوید:درسفرآخراستاندارقبلی به
شهرستانباتوجهبهاینکهطوالنیشدنتکمیل
پروژه سایت اداری منجر به فرسودگی بنا شده
است ،بر تعیینتکلیفشدن آن تاکید شد .به
گفته وی با توجه به اینکه مرکز آموزشعالی
کاشمربرایاستفادهازاینفضابرنامهپژوهشی
و اجرایی دارد و واگـــذاری سایت خلیلآباد
در حیطه وظایف استاندار اســت ،میتوان با
رایزنیهایی زمینه واگذاری آن را فراهم کرد.
توکلی میگوید:بنا به مصوبات قبلی قرار بود
این فضا در اختیار مرکز آموزش عالی کاشمر
قرارگیردووزارتکشورووزارتعلومبهصورت
مشترکدنبالاعتباراتبرایتکمیلوتجهیزآن
بروند؛منوطبراینکهبرنامهعملیاتیدادهشود
ودرتخصیصفضاباهمبهنتیجهبرسندکههنوز
اینامرمحققنشدهاست.ویباتاکیدبراینکه
بایدسازوکارالزمبرایتکمیلاینسایتفراهم
شود،میافزاید :باید با کمک نماینده مردم
شهرستان در مجلس و جذب اعتبار مورد نیاز
برای سایت اداری شهرستان تصمیم بهینهای
گرفته شــود .به گفته او سایتهای اداری در
شهرستانهای تازهتاسیس وجود دارد و اغلب
ناتمام هستند که با توجه به تاکید سازمان امور
مالیاتیبایدازمحلفروشساختمانهایمازاد
همانشهرستانبرایتکمیلسایتهایاداری
اقدام شود؛ ولی اغلب در شهرستانهای جدید
چنینساختمانهاییوجودندارد.بنایسایت
اداری خلیلآباد از دولت دهم گذاشته شده و
مقرر بود ادارات شهرستانهای تازهتاسیس
در این سایتها مستقر شوند .توکلی با اشاره
به اینکه هرچند مقرر بود دستگاههایی که در
این سایت مستقر میشوند برای تکمیلشدن
پــروژه اقداماتی انجام دهند اما ورود خوبی

•پروژهناتمام بهمحلیبرایاستراحت
معتادانتبدیلشدهاست

عکس:ایسنا

حسین نوری /پروژه سایت اداری خلیلآباد
پــس از گــذشــت بــیــش از  ۱۰س ــال از آغــاز
احــداث،هــنــوز تکمیل نــشــده اســت وخــاک
مـیخــورد .در ســال  89بــرای ساخت سایت
اداری در شهرستانهای تازهتاسیس و زیر۷۰
هزارنفر جمعیت در دولت وقت تصمیمگیری
شد تا مــردم بــرای دریافت خدمات متحمل
زحمت نشوند و مقرر شد تا برای راحتی مردم
و شهروندان در مراجعه به ادارات مشکل آنان
برطرف شــود؛ اما در این سالها با تخصیص
اعتبارات انــدک هنوز این مجتمعها ناتمام
باقی ماندهاند که باید تعیینتکلیف شوند .به
گزارش خراسان رضوی ،کلنگ پروژه سایت
اداریشهرستانخلیلآباد درسال ۸۹بهزمین
زده شد .در همان سال مقرر شد پس از تکمیل
این پروژه حداقل ۲۰اداره و نمایندگی ادارات
تجمیعوجانماییشونداماتاکنونکهسالهای
سال از آن ماجرا میگذرد پروژه به دلیل نبود
اعتبار بر زمین مانده اســت .سه ســال پیش،
برای تکمیل این پروژه در شهرستان جلسهای
برگزار شد که سه میلیارد تومان برای تکمیل
این پروژه درنظرگرفته شود اما با محقق نشدن
سه میلیارد تومان ،اکنون تکمیل پروژه به شش
تا هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .سایت
اداری خلیلآباد به دلیل نبود اعتبار با پیشرفت
 50درصدی متوقف شده است و در سالهای
اخیرهیچگونهتخصیصاعتباریبرایاینپروژه
نداشتهایم .تاکنون بیش از دو میلیارد تومان
در این پروژه هزینه شده و این پروژه چند سال
است که به حال خود رها شده و بتنریزیهای
صورتگرفته در آن در حال فروریختن است و
حتی برخی از قسمتهای آن به سرقت رفته
است .طبق برآوردهای انجام شده اکنون برای
تکمیل این پروژه با  4500مترمربع زیربنا به
اعتباریبیشازششتاهفتمیلیاردتوماننیاز
است.دردوسالقبلمرکزآموزشعالیکاشمر
برایتبدیلسایتاداریبهیکمرکزتحقیقاتی
اعالم آمادگی کرده است که میتوان با انتقال
برخی رشتههای ایــن مرکز با توجه به قطب
کشاورزی بودن منطقه ،زمینه اجرای کارهای
تحقیقاتیرافراهمآورد.

نداشتند،تصریحمیکند:باتوجهبهاینکهخود
دولتهماعتباریتخصیصندادهاکنونسایت
اداری خلیلآباد در حــال تخریب اســت .وی
میافزاید :مجلس شورای اسالمی در بودجه
سالگذشتهوامسالبهدولتایناجازهرادادتا
سایتهایاداریرابههرشکلممکن،ازطریق
واگذاری به بخش خصوصی یا به دستگاههایی
که نیاز دارند ،مدیریت کند .با توجه به اینکه
خلیلآباد قطب کشاورزی منطقه بوده ،تالش
شده است با کمک مرکز آموزش عالی کاشمر
این پروژه را به عنوان مرکز رشد و پژوهشکده
انگور ارتقا دهیم .وی ادامــه میدهد :بهرغم
اینکه سال گذشته در شورای راهبردی توسعه
مدیریت استان خراسان مصوب شد سایت
اداریخلیلآبادبرایانجامکارهایتحقیقاتی
به مرکز آموزش عالی کاشمر واگذار شود ،اما
تاکنون این مصوبه عملیاتی نشده است .هر
چند اولویت با ادارات شهرستان است اما اگر
نتوانند پروژه را تکمیل کنند ،پژوهشکده انگور
راپیگیریمیکنیم.

خطه زرخیز خراسان رضــوی از دیرباز در حوزه
کشاورزی سرآمد بوده و در زمینه تولید زعفران به
عنوان یکی از استانهای مهم و پیشرو کشور
شناخته شد ه است با این حال مشکالت و چالش
های کشاورزی در اشکال مختلف وجود دارد .به
گزارش خراسان رضوی ،در حالی که در جلسه
شورای ملی زعفران کف قیمت خرید گل زعفران
برای هر کیلو  150هزارتومان تصویب شد ولی
پس از حدود  10روز از تصویب این موضوع و اوج
گرفتن برداشت زعفران در منطقه ،شاهد نزول
قیمتگلزعفرانتاکیلویی50هزارتومانهستیم.
موضوعیکهیکباردیگرنشاندادمتاسفانهحرف
اولوآخردربازاراینمحصولرادالالنمیزنند،نه
شورای ملی زعفران .به گزارش خراسان رضوی،
سود سرشار خریدوفروش گل زعفران در فصل
برداشت این محصول هر سال پای دالالن را به
این بازار باز می کند و کشاورزان به دلیل نداشتن
نیروی کار برای برداشت محصول ،چــارهای جز
فروشگلزعفرانبهدالالنندارند .حدوددوهفته
است که برداشت زعفران( طالی سرخ) در برخی
شهرستانهایاستانآغازشدهاستاماتنهاعایدی
کهاینطالیسرخبرایکشاورزانوزعفرانکاران
دارد،دستهایپینهبستهوچشمانناامیدیاست
که ارزان فروشی محصولشان را نظاره می کند.
درواقــع زعفران برای دالالن طالی سرخ است و
برای زعفران کاران آه و افسوس .آن چه که امسال
بارقه امیدی را در دل زعفران کاران استان روشن
کرد ،تصویب قیمت خرید گل زعفران با نرخ کف
هر کیلو  150هزار تومان بود که در جلسه شورای
عالی زعفران اعالم شد اما پس از حدود  10روز از
تصویب این موضوع و اوج گرفتن برداشت زعفران
درمنطقه،باردیگرشاهدنزولقیمتاینمحصول
تاکیلویی 50هزارتومانهستیم.روزنامهخراسان
در گزارشی از جلسه شورای ملی زعفران در تاریخ
11مهر امسال از مصوبه تعیین کف قیمت خرید
زعفران این شورا در راستای حمایت از زعفران
کاران خبرداد .در این مصوبه حداقل قیمت های
خرید گل زعفران کیلویی به ترتیب  150هزار
تومانوزعفرانپوشالکیلویی 16میلیونتومانو
نگینزعفرانکیلویی 20میلیونتومانتعیینشد
همچنینروزنامهخراساندرگزارشیبهتاریخ30
مهر از ابالغ پرداخت تسهیالت هزار میلیاردی به
بانکها برایخریدزعفران خبرداد.

مدیریتتوزیع،صادراتوفروشاینمحصولاست
که در این باره جلسات زیادی با تولیدکنندگان،
صادرکنندگان عمده و همچنین شــورای ملی
زعفران و اتحادیه صادرکنندگان برگزار شد.وی
ادامه داد :آن چه مجلس یازدهم در زمینه زعفران
بایدانجامدهدبازنگریدرقوانینمربوطبهصادرات
ایــن محصول و هدفمندکردن آن هاست ،زیرا
صــادرات بی برنامه و بــدون استاندارد در مقابل
سودآوریباالیاینمحصولباعثشدهاستکههر
چندبیشاز ۹۰درصدزعفراندنیادرایرانوبهویژه
خراسانرضویتولیدمیشود،اماازلحاظقیمتیو
ارزش افزودهای که وارد کشور میشود قابل توجه
نیست.احتشام ،رئیس شــورای ملی زعفران هم
گفت :همه ما قبول داریــم که قیمت فعلی خرید
زعفران از کشاورزان منصفانه نیست و حدود یک
هفته زعفران به قیمت مصوب (حدود  ۲۰میلیون
تومان)ازکشاورزانخریداریشد.

