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اقتصاد

السفير البريطاني ،مؤكد ًا ضرورة تعزيز العالقات التجارية بني البلدين:

لندن تسعى لتحقيق مصالح طهران اإلقتصادية الواردة في اإلتفاق النووي

أك��د الس��فير البريطاني لدى اي��ران ،روب
م��ك اي��ر ،تعزيز العالق��ات التجارية بين لندن
وطه��ران ،وقال :ان الحكوم��ة البريطانية تلتزم
بدعم خطة العمل المشترك الشاملة (اإلتفاق
النووي).
وأشار مك اير أمس األربعاء ،خالل لقائه
محافظ يزد (وسط البالد) ،الى المساعي التي
تب��ذل لتطوي��ر العالق��ات التجاري��ة بي��ن اي��ران

وبريطانيا وسائر الدول األوروبية ،وبالتالي فانه
تجري حالياً نشاطات من قبل االتحاد األوروبي
لتطوير عالقات التعاون بين الجانبين.
وأعرب السفير البريطاني عن رغبة ممثلي
القط��اع الخ��اص البريطان��ي لزي��ارة محافظ��ة
ي��زد م��ن أجل التباحث م��ع مختلف القطاعات
االقتصادية فيها ،وقال :إنه س��يتم دراسة فرص
التع��اون في القطاع��ات الس��ياحية والجامعية

والتجارية خالل هذه الزيارة.
وف��ي تصري��ح لمراس��ل وكال��ة أنب��اء
الجمهوري��ة االس�لامية (إرن��ا) ،أعل��ن الس��فير
البريطان��ي إن ب�لاده ال��ى جان��ب باق��ي ال��دول
األوروبي��ة تس��عى ال��ى تحقي��ق مصال��ح اي��ران
االقتصادي��ة ال��واردة في اإلتفاق النووي .وأش��ار
ال��ى عقب��ات مصرفي��ة واجهه��ا تج��ار محافظة
ي��زد خ�لال قيامه��م بعملي��ات تب��ادل تج��اري

م��ع تج��ار م��ن بريطاني��ا .وأكد م��ك اير على
ب��دء بريطاني��ا ودول أوروبي��ة أخ��رى تصمي��م
ح��ل ومخ��رج يس��اعد عل��ى إزال��ة ه��ذه العقبات
الت��ي تواجهه��ا اي��ران بس��بب الحظ��ر .وأض��اف
ب��أن مواجه��ة الحظ��ر األمريك��ي بس��بب تمت��ع
الوالي��ات المتح��دة بأكب��ر اقتص��اد عالم��ي
واتصالها باألنظم��ة المصرفية المتواجدة في
باقي الدول ليس باألمر السهل.
وأع��رب الدبلوماس��ي البريطان��ي ع��ن
أمل��ه ب��أن تنج��ح ال��دول األوروبي��ة بع��د تطبيق
مش��روعها الجدي��د الت��ي ب��دأت بتصميمه اآلن
في مواجهة قسم كبير من الحظر األمريكي.
ولف��ت الى وج��ود منظمات بريطانية مس��تعدة
لعرض هذه الخدمة لصالح التجار االيرانيين
وتجار محافظة يزد والقيام بمهمة العثور لهم
على شركاء تجاريين.
وع��ن هدف��ه م��ن زي��ارة محافظ��ة ي��زد ،قال
الس��فير البريطان��ي :لق��د رافقن��ي ف��ي ه��ذه
الزي��ارة وفد من الس��فارة لنتعرف على الفرص
االقتصادي��ة المتوف��رة ف��ي المحافظ��ة والت��ي
تخ��دم التجارة بين البلدين ،فض ً
ال عن إقامتنا
إجتماع��ات بنش��طاء القط��اع الخ��اص وزيارات
للمصانع والجامعات.
وأك��د م��ك اير ،خ�لال تصريحات��ه ،على
رغب��ة بل��ده ف��ي تنمي��ة الس��ياحة م��ع اي��ران في
إط��ار التعاون االقتص��ادي الثنائي خالل لقائه
ع��دداً م��ن التج��ار والنش��طاء االقتصاديي��ن
ف��ي محافظ��ة ي��زد .واعتبر الس��فير البريطاني
مرافق��ة ع��دد م��ن ملحق��ي الس��فارة والقنص��ل
البريطان��ي ل��ه في هذه الزيارة التي قام بها الى
محافظ��ة يزد دلي ً
ال على ع��زم بلده الهادف الى
تنمية العالقات مع ايران خاصة مع الناشطين
االقتصاديين في المحافظة.

في النصف األول من العام الجاري

ليتجاوز إنتاجها من البنزين  100مليون لتر

إنتاج إيران من الحديد
اإلسفنجي يرتفع بنسبة % 19

إيران تستعد لتدشني املرحلة الثالثة ملصفى «نجمة الخليج الفارسي»

أعل��ن مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والمناج��م
والتج��ارة ،مه��دي كرباس��يان ،إن إنت��اج إي��ران
م��ن الحديد اإلس��فنجي ارتف��ع  19بالمائة خالل
األش��هر الس��تة األولى من العام االيراني الجاري
(بدأ في  21آذار /مارس .)2018
وخ�لال مراس��م تقدي��م المدي��ر التنفي��ذي
الجدي��د لمصن��ع ف��والذ مبارك��ة ،الثالث��اء ،قال
كرباس��يان :إرتف��ع إنت��اج إي��ران م��ن الحدي��د
اإلس��فنجي  19بالمائ��ة خ�لال األش��هر الس��تة
األول��ى م��ن الع��ام الج��اري .وأوض��ح :إرتف��ع إنتاج
الس��بائك الفوالذي��ة  14بالمائ��ة ،والكري��ات
ّ
المرك��ز 17
الحديدي��ة  38بالمائ��ة ،والحدي��د
بالمائ��ة خ�لال األش��هر الس��تة األول��ى م��ن الع��ام
(االيراني) الحالي.
وب ّي��ن مس��اعد وزي��ر الصناع��ة ان صناع��ة
الف��والذ تعتب��ر م��ن المؤش��رات الرئيس��ية للتنمية
ف��ي ال��دول؛ مضيف �اً :ان  43بالمائ��ة م��ن حج��م
التجارة العالمية البالغ  2تريليون دوالر في مجال
الصناعات المعدني��ة يختص بالفوالذ .ولفت الى
الدور الحس��اس لمصنع ف��والذ مباركة في ايران،
وقال :كانت ايران حتى عام  2016تستورد كريات
الحديد والمواد األولية؛ ولكن بجهود مجمع فوالذ
مبارك��ة؛ ورغ��م الحظر والمش��كالت االقتصادية،
ف��ان صادرات البالد من الفوالذ لم تنخفض خالل
األشهر الستة األولى من العام الجاري.

بعد تدش��ين المرحلتين األولى والثانية من مصفى (ستاره
خلي��ج ف��ارس = نجم��ة الخليج الفارس��ي) إرتفع إنت��اج ايران من
البنزي��ن ال��ى  94مليون لتر ،ومن المتوقع أن يتجاوز  100مليون
لتر بتدشين المرحلة الثالثة من المصفى أواخر الخريف.
تزامن �اً م��ع ب��دء الحظ��ر األميرك��ي غي��ر القانون��ي ،الب��د
م��ن اعتب��ار تدش��ين مصف��ى (نجم��ة الخلي��ج الفارس��ي) كأهم
المش��اريع االيراني��ة ف��ي قط��اع النف��ط وأكثرها اس��تراتيجية؛
المش��روع ال��ذي يؤك��د ع��دم حاج��ة الجمهوري��ة االس�لامية
االيرانية الى استيراد البنزين.
ف��ي الظ��روف الراهن��ة ،وبع��د تدش��ين المرحلتي��ن األول��ى
والثاني��ة م��ن المصفى ،إرتفع إنتاج إي��ران من البنزين الى قرابة
 94ملي��ون لت��ر ،وم��ن المتوق��ع أن يتج��اوز  100ملي��ون لتر يومياً

بتدشين المرحلة الثالثة من أكبر مصفى في العالم للمكثفات
الغازي��ة خ�لال الش��هر الثال��ث م��ن الخري��ف .وف��ي ح��ال تطبيق
سياس��ات إدارة االس��تهالك ،س��تتوفر إلي��ران إمكاني��ة تصدي��ر
البنزي��ن ،فض� ً
لا ع��ن اس��تغنائها ع��ن اس��تيراد ه��ذه المش��تقات
النفطية االستراتيجية.
وفض� ً
لا ع��ن إنتاج البنزين ،ف��ان تدش��ين المرحلتين األولى
والثاني��ة م��ن مصفى (نجم��ة الخلي��ج الفارس��ي) أدت حتى اآلن
ال��ى زي��ادة  12ملي��ون لتر في إنت��اج الم��ازوت المطابق لمقاييس
(ي��ورو ،)4وبتدش��ين المرحل��ة الثالث��ة م��ن المصف��ى ،س��يرتفع
اإلنتاج الى  14مليون لتر في اليوم.
وتنب��ع أهمية تدش��ين المرحل��ة الثالثة م��ن مصفى (نجمة
الخلي��ج الفارس��ي) ف��ي أنه��ا تقل��ل م��ن أض��رار الحظ��ر فيم��ا اذا
اس��تهدف ص��ادرات الغ��از االيراني��ة ،بحي��ث ل��ن يس��تدعي األم��ر
خف��ض إنت��اج الغ��از وخاص��ة ف��ي حقل غ��از ب��ارس الجنوب��ي ،بل
سيتحول الفائض الى المصفى إلنتاج منتجات أكثر قيمة من
قبيل البنزين والمازوت والغاز السائل.
من جهة أخرى ،فان هناك خطة موضوعة على جدول أعمال
ش��ركة التكري��ر والتوزيع إلنش��اء المرحل��ة الرابعة من مصفى
(نجمة الخليج الفارسي) بطاقة  120ألف برميل في اليوم ،وفي
حال تدشينها سيتم إحتواء أضرار الحظر على تصدير الغاز.
الجدي��ر بالذكر ان المتخصصي��ن والمقاولين االيرانيين
تمكن��وا م��ن إنج��از ه��ذا المش��روع الضخ��م خ�لال أق��ل من س��نة
واحدة ،في حين إن ميزانية إنشاء هذا المشروع تم توفيرها من
صمي��م المش��روع نفس��ه ومن عائ��دات إنتاج منتج��ات كالنافثا
( )Naphthaوالغاز السائل.
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واشنطن تعفي شركات بريطانية في مشروع
مع إيران

أف��اد الس��فير اإليران��ي ل��دى لن��دن ،حمید بعی��دي نج��اد ،ب��أن إدارة الرئيس األمريك��ي دونالد
ترامب منحت إعفاء لشركات بريطانية في حقل غاز تملك إيران نصفه.
وغ ّرد بعیدي نجاد ،عبر حسابه علی موقع (تویتر) ،قائ ًال( :في حال عدم إصدار اإلعفاءكانت
ستتوقف األنشطة العملیة لهذا الحقل الغازي قبل عشرة أیام).
ووفق �اً لوكال��ة أنب��اء الطلب��ة االيرانية (إيس��نا) ،فقد م��دد مكتب مراقبة األص��ول الخارجية
األمريك��ي ترخيص �اً لـ(س��يريكا) و(بي.ب��ي) ،وكذل��ك س��مح للكيان��ات األمريكي��ة والمملوكة أو
الخاضعة لسيطرة أمريكية بأن تقدم خدماتها لحقل  Rhumالواقع في بحر الشمال البريطاني.
وتمتل��ك وح��دة تابع��ة لش��ركة النف��ط الوطني��ة اإليراني��ة نصف حق��ل الغ��از  ،Rhumفيما
تملك النصف اآلخر شركة بريتيش بتروليوم (بي.بي) ،التي تعتزم بيع حصتها لـ(سيريكا) ،وهي
شركة طاقة بريطانية يقع مقرها في بحر الشمال.
واكتشفت (بي.بي) الحقل في السبعينيات؛ لكن اإلنتاج علق في أوائل عام  ،2000مع فرض
الواليات المتحدة والعديد من الدول األوروبية عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

 10مليارات و 441مليون
دوالر ..حجم ديون
إيران الخارجية
أف��ادت آخ��ر إحصائي��ات نش��رها البن��ك
المركزي االيراني ،أمس األربعاء ،بأن ديون ايران
الخارجي��ة بلغت  10ملي��ارات و 441مليون دوالر مع
التأكي��د عل��ى أن ه��ذه الدي��ون تعتب��ر قليل��ة جداً
مقارنة بالعوائد النفطية االيرانية.
وكان اإلنت��اج النفط��ي االيران��ي اليومي من
 21م��ارس حت��ى  21مايو  2018بل��غ  3ماليين و805
برامي��ل يت��م تصدي��ر مليوني��ن و 390أل��ف برمي��ل
من��ه يومي �اً .وبلغت نس��بة الص��ادرات االيرانية غير
النفطي��ة  10ملي��ارات و 60ملي��ون دوالر ،مقاب��ل
اس��تيراد اي��ران  11ملي��اراً و 253ملي��ون دوالر م��ن
الس��لع .وكان إجمالي التصدير االيراني النفطي
وغير النفطي خالل هذه الفترة بلغ  29ملياراً و336
ملي��ون دوالر ،وإجمال��ي االس��تيراد بل��غ  11ملي��اراً
و 885ملي��ون دوالر .وأف��ادت التقاري��ر اإلحصائي��ة
الص��ادرة ع��ن البن��ك المرك��زي ب��أن دي��ون البل��د

حت��ى  21يوني��و  2018بلغ��ت  3ملي��ارات و957
كق��روض قصي��رة األمد ،و 6ملي��ارات و 484مليون
دوالر كقروض متوسطة وبعيدة األمد.
وي��رى الخب��راء االقتصادي��ون ب��أن الدي��ون
الخارجي��ة تدل على اعتبار وكفاءة البلد المدين
وثقة الدول األخرى به ،وهي في نفس الوقت داللة
عل��ى رؤي��ة مس��تقبلية إيجابي��ة ف��ي ش��أن التب��ادل
التج��اري واالقتص��ادي ال��ذي س��يقوم ب��ه البل��د
المدين مع باقي دول العالم.
وبفض��ل إزال��ة الحظ��ر وفت��ح ط��رق للتب��ادل
المال��ي والمصرف��ي بع��د التوقي��ع عل��ى اإلتف��اق
النووي ،اس��تطاعت ايران من  21مارس  2017حتى
 21م��ارس  2018التف��اوض مع مصارف ومؤسس��ات
مالي��ة ناش��طة ف��ي باق��ي ال��دول لتوق��ع عق��ود م��ع
الصي��ن وكوري��ا الجنوبي��ة والنمس��ا والدنم��ارك
وروسيا وايطاليا تبلغ قيمتها  40مليار دوالر.
وبين��ت مؤش��رات االقتص��اد االيران��ي م��ن 21
م��ارس حت��ى  21ماي��و  2018نمواً ق��دره 8ر 1بالمائة
ف��ي إجمال��ي اإلنت��اج المحل��ي م��ع إعتب��ار العوائد
النفطي��ة .وبلغ��ت نس��بة التضخ��م حت��ى  21يونيو
هذا العام 7ر 13بالمائة .وبلغت نسبة السيولة نمواً
ق��دره 4ر 3بالمائة ،كما بلغت نس��بة البطالة 1ر12
بالمائة في البالد.

«آسيا تايمز» :إيران أكبر شريك تجاري ألفغانستان

ذكر موقع (آس��يا تايمز) أن الجمهورية االس�لامية االيرانية تش��كل أكبر شريك تجاري
ألفغانستان في الوقت الحاضر.
وأف��اد الموقع ان تش��ديد الخالفات السياس��ية بين أفغانس��تان وباكس��تان م��ن جهة ،ومن
جهة أخرى زيادة العراقيل في الحدود تسببت في خفض التبادل التجاري بين البلدين .وأضاف
الموقع :انه خالل العامين الماضيين ذهب قرابة  70بالمائة من التبادل التجاري ألفغانستان
باتج��اه اي��ران والهن��د والصي��ن ،وتمكنت ايران من الحلول محل باكس��تان ،كأكبر ش��ريك
تجاري ألفغانستان ،بعد أن كانت باكستان حتى عام  2016أكبر شريك تجاري ألفغانستان.
وأف��ادت المعلوم��ات ،الت��ي جمعتها غرفة التج��ارة والصناعة األفغانية ،ب��أن حجم التبادل
التج��اري بي��ن اي��ران وجارتها الش��رقية ،م��ن آذار /مارس  2017إل��ى آذار /م��ارس  ،2018بلغ 98ر1
ملي��ار دوالر ،م��ا يش��كل  22بالمائ��ة من الس��وق األفغانية التي تبلغ  11ملي��ار دوالر .وخالل هذه
الفت��رة ،بلغ حجم التبادل التجاري بين باكس��تان وأفغانس��تان 2ر 1ملي��ار دوالر ،وبين الصين
وأفغانستان مليار دوالر.
ويع��ود جان��ب م��ن زي��ادة التب��ادل التج��اري بين اي��ران وأفغانس��تان الى دخول  500ش��ركة
للنش��اط ف��ي مين��اء جابه��ار ،وم��ن بي��ن التراخي��ص الت��ي أص��درت له��ذه الش��ركات ،ف��ان 165
ترخيصاً منها أصدر للمستثمرين األفغان.
وجه التبادل التجاري ألفغانستان من سائر النقاط
الجدير بالذكر ان تنمية ميناء جابهار ّ
نحو بحر عمان والخليج الفارسي .كما ان ايران خصصت محفزات للشركات األفغانية التي
تستفيد من ممر ميناء جابهار للنقل والشحن ،وتشمل  80بالمائة خصم في تعرفة الصادرات
و 75بالمائة خصم في تعرفة االستيراد للسلع التي يتم ترخيصها من ميناء جابهار.

مساعد وزير الجهاد الزراعي يؤكد:

ضرورة تحديد األهداف في تحديث زراعة
وتسويق الزعفران اإليراني

مؤكدة أهمية تنفيذ مشروع أنبوب الغاز اإليراني

باكستان تعلن رغبتها بإطالق ممر مالحي بحري مشترك مع إيران
قال وزير شؤون المالحة البحرية الباكستانية علي
حي��در زيدي :إن باكس��تان راغبة ف��ي إطالق ممر بحري
مش��ترك بينها وبين ايران لنقل الركاب وتس��هيل توافد
زوار األماكن الدينية من باكستان الى ايران والعراق.
وف��ي تصري��ح خاص أدل��ى به لمراس��ل وكال��ة (إرنا)
ف��ي اس�لام آباد أم��س األربعاء ،أضاف زي��دي بأن المالحة
البحرية من مارس حتى أكتوبر تكون غير ممكنة بسبب
الظ��روف المناخية غي��ر المؤاتية؛ موضح �اً بأن البلدين
اخت��ارا طريقي��ن جديدي��ن بحريي��ن م��ن الش��مال إل��ى
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب خالل أيام الشتاء.
وأش��ار زي��دي ال��ى الف��رص المتس��اوية والكف��اءات
المتاحة أمام البلدين لتوسيع نطاق تعاونهما إقتصادياً،
مؤكداً أن ايران إحدى األسواق الهامة للرز الباكستاني
ال��ذي يت��م تصدي��ر آالف األطن��ان منه س��نوياً ال��ى ايران.
وأع��رب ع��ن أمل��ه ب��أن يق��وم البل��دان بم��د خ��ط س��ككي
بينهم��ا لم��ا لذل��ك م��ن تأثي��ر عل��ى النش��اط التج��اري
وبل��وغ األه��داف المح��ددة م��ن جانب البلدين في الش��أن
االقتصادي.

والتقى وزير ش��ؤون المالحة البحرية الباكس��تانية
بالسفير االيراني لدى باكستان الذي أكد على ضرورة
تنمية العالقات بين البلدين وإطالق ممر مالحي بحري
لنقل الركاب بين البلدين .كما أكد السفير االيراني
عل��ى أهمي��ة مين��اء جابه��ار (جن��وب ش��رق اي��ران) وميناء
غ��وادر (جن��وب باكس��تان) لتعزي��ز النش��اط التج��اري
واالس��تفادة م��ن الفرص المتاحة داخ��ل البلدين في هذا
الش��أن .م��ن جانب��ه ،أك��د العض��و ف��ي مجل��س الش��يوخ
الباكستاني ،سيد شبلي فراز ،على أهمية تنفيذ مشروع
إيصال أنبوب الغاز االيراني الى باكستان ()IP؛ مبيناً ان
هذا المش��روع يس��هم في اإلرتقاء بمستوى العالقات وفي
كافة المجاالت بين البلدين.
ونوّه ش��بلي ف��راز ،الثالثاء في حديث لمراس��ل (إرنا)،
ال��ى وج��ود مس��احات مش��تركة عدي��دة بي��ن البلدي��ن
الصديقي��ن والجاري��ن ،مؤكداً ع��زم حكومة عمران خان
عل��ى توظي��ف كاف��ة الطاق��ات المتاح��ة به��دف تعزي��ز
العالق��ات واألواصر مع الجمهورية االس�لامية االيرانية.
كم��ا أش��ار البرلمان��ي الباكس��تاني ال��ى ش��حة الغ��از

واردات إيران من روسيا تتضاعف
أعلن��ت مص��ادر جمركي��ة ب��أن واردات اي��ران م��ن روس��يا تضاعف��ت خ�لال األش��هر
الس��تة الماضي��ة م��ن الع��ام الج��اري .وأف��ادت ش��بكة الش��رق األوس��ط وش��مال افريقي��ا

الطبيع��ي ف��ي بالده؛ مبيناً ان اس�لام آباد تس��تطيع ش��راء
هذا المنتج بأسعار مناسبة من ايران ،والمضي قدماً نحو
التقدم في البالد.
إلى ذلك ،دعت السياسية الباكستانية المخضرمة
عاب��دة حس��ين ،رئي��س ال��وزراء الباكس��تاني عم��ران
خ��ان ،ال��ى وضع تعزيز التب��ادل التجاري م��ع الجمهورية
االس�لامية االيرانية ضمن أولويات سياساته االقتصادية
والخارجية.
وفي حديث لمراسل (إرنا) ،أشارت عابدة حسين ،وهي
سفيرة باكستان السابقة لدى واشنطن ،الى اإلمكانيات
الكبيرة التي تتمتع بها ايران وباكستان للتعاون الثنائي
س��يما ف��ي مج��ال التج��ارة كونهم��ا دولتي��ن جارتي��ن
ولديهم��ا أواص��ر مش��تركة ف��ي مختل��ف المج��االت.
وأش��ارت عاب��دة حس��ين الى م��ا تعاني منه باكس��تان من
نق��ص ف��ي الطاقة ،وأكدت على ض��رورة مضي الحكومة
الباكس��تانية الجدي��دة قدماً نحو تنفيذ مش��روع أنبوب
الغ��از بي��ن اي��ران وباكس��تان ،مؤك��دة عل��ى الج��دوى
االقتصادية للمشروع بالنسبة السالم آباد.

المالي��ة ( ،)MENAFNنق� ً
لا ع��ن مص��ادر جمركي��ة ،ب��أن واردات اي��ران م��ن روس��يا ق��د
تضاعف��ت خ�لال األش��هر الس��تة الماضي��ة مقارن��ة م��ع الفت��رة المماثل��ة له��ا م��ن الع��ام
الماضي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري قد ازداد بين ايران وروسيا ،خالل األعوام األخيرة ،بعد
تعزيز العالقات بينهما في مختلف االصعدة.

اعتب��ر مس��اعد وزي��ر الجه��اد الزراعي رئيس المؤسس��ة المركزية للتعاون القروي ،حس��ين
شيرزاد ،بأن تسويق الزعفران له سابقة في ايران أكثر من قرنين.
وأوضح شيرزاد ،في تصريح صحفي ،ان مثل هذه المحاصيل الصحية والسليمة تدر العملة
الصعبة للبالد ولها زبائن ومريدين في العالم ،والبد من تحديث وإصالح أساليب زراعة وحصاد
الزعفران.
وق��ال مس��اعد وزي��ر الجهاد الزراع��ي :ان ايران تنتج نحو  % 85من اإلنتاج العالمي للزعفران
وتعتبر أكبر دولة منتجة لهذا المحصول ،وان قدرة ايران على تسويق هذا المحصول في السوق
العالمي��ة س��يعزز م��ن عائ��دات العملة الصعب��ة للبالد ،مؤك��داً ضرورة التخطي��ط ووضع برامج
للبنى التحتية لهذا المحصول من أجل رفع الكفاءة والجودة ،ويقع هذا األمر على عاتق مؤسسة
التعاون القروي والتي البد من دعمها وتعزيز طاقاتها في هذا المجال.
كما أكد شيرزاد بأن المؤسسة ونيابة عن وزارة الجهاد الزراعي قد نفذت سياسات حمائية
لمزارع��ي الزعف��ران ف��ي محافظت��ي خراس��ان الرضوي��ة والجنوبي��ة ،م��ن أجل ش��راء المحاصيل
المنتج��ة فيهم��ا ،حي��ث ت��م ش��راء  67طناً من أن��واع الزعفران؛ كما ت��م عرض  65طن �اً من أنواع
الزعفران في بورصة السلع االيرانية ،باإلضافة إلى تصدير كميات كبيرة إلى الخارج.

