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ﻧﺨﺴـ
زﻋﻔـﺮان ﺑـﻪ روش اوﻟﺘﺮاﺳـﻮﻧﯿﮏ در
اﯾﺮان
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﮐﺴﺘﺮﮐﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ روش اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز؛ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﻣﻌﺎون
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم
ﻗﺎﯾﻨﺎت در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان
ﻗﺎﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﺘﺮﮐﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ روش اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﺳﺎزی،
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺘﺸﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان
ﻗﺎﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺣﺪ ﺳﻮرت ،ﻓﺮآوری ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در واﺣﺪ ﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﺳﻮرت ،ﻓﺮآوری ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﺎدرات
زﻋﻔﺮان ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻋﻔﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان
ﻗﺎﯾﻨﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻠﻢ،
ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ را وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه ارزش در زﻋﻔﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
از زﻋﻔﺮان و زرﺷﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﺣﺘﺸﺎم از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﺘﺮﮐﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ روش
اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد روزاﻧﻪ  ۳۰۰ﻟﯿﺘﺮ
اﮐﺴﺘﺮﮐﺖ ﺧﺎﻟﺺ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎی  ۳ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ زﻋﻔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل ،ﮐﺮوﺳﯿﻦ
و ﭘﯿﮑﺮوﮐﺮوﺳﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
اﺣﺘﺸﺎم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻮق از ﺧﺎرج ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ در
ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﭘﺮﭼﻢ دار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ

ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ روز ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ
اﻓﺘﺨﺎر را در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ.

ﭘﺮﭼﻢ

ﭘﺮ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزان و
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺗﻼش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان زﻋﻔﺮان
ﮐﺎر و زرﺷﮏ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﮐﻨﺪ.
اﺣﺘﺸﺎم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر در اﯾﻦ دو
ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در راﺳﺘﺎی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ
ارزش اﻓﺰوده زﻋﻔﺮان و زرﺷﮏ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻋﻔﺮان ﮐﺎری و
زرﺷﮏ ﮐﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﻘﺮ زداﯾﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ داﻧﺶ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺮوﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺟﺰو ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از داراﯾﯽ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان رﺗﺒﻪ دوم

را دارد

ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
از ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻗﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮوﻧﺪ زﻋﻔﺮان
ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ را در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ از ﺑﻮم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ای اﻋﻢ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﻮم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ درﺻﺪ ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد.
ﺳﺘﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ اﻋﻢ از زرﺷﮏ،
زﻋﻔﺮان و اﻧﺎب در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ:ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زﻋﻔﺮان در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ۹
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات آن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ  ۴۵۰۰ﺗﺎ
 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از
اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻋﻔﺮان را ﺧﺎم ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
درﺳﺖ از آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ اﺳﺖ.
ﺳﺘﺎری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان رﺗﺒﻪ
دوم و از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮر را دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻨﺎت اﻣﺴﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۹۸درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل زرﺷﮏ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ زﻋﻔﺮان را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮآوری ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زرﺷﮏ و زﻋﻔﺮان در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑـﺮای ﻣﺸﺎﻫـﺪه اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺮوه
ــﺎﯾﺖ
ــﺎﺋﻦ در ﺳـ
ــﺮان ﻗـ
ــﺪ زﻋﻔـ
ﺗﺮوﻧـ
اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز روی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑـﺮای ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﺳـﺎﯾﺮ اﺧﺒـﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ
ﻣﺤﺴﻦ اﺣﺘﺸﺎم روی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

