آﻗﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ زﻋﻔﺮان!
ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ
و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻣﺸﮑﻼت
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﻣﺸﻬﺪ درﺑﺎره ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه
ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی» ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻘﺪم« در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﺣﻮزه ﺻﺎدرات از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
زﯾﺎدی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
اﺻﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
در ﺣﺎل ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق و ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺎرهای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻓﻬﺮﺳﺖ آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮاردادﯾﻢ.

 ۱۹ﺗﻦ ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ!
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ
ﮔﺮانﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ و از
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ واردات زﻋﻔﺮان
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻣﺎ  ۱۹ﺗﻦ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ زﻋﻔﺮان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪﻏﯿﺮاز آن ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرجﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺻﺎدرات  ۱۰۰ﺗﻨﯽ زﻋﻔﺮان را ﻫﺪفﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺪارد !
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻘﺪم اﻓﺰود :ﻧﻔﺮ اول ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺗﻦ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ارزش  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻧﺠﺎم
داده ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ در ﺻﻨﻌﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﺨﺶﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ زده و رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎراﻧﻪ دادن ﺑﻪ واردات اﺳﺖ.

ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺎره ای
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ
زﻋﻔﺮان ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﻢ» .ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﯿﺮی«
ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻇﻬﺎرات رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه زﻋﻔﺮان ﮐﻪ
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود ۲۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ» .ﻣﯿﺮی« ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی،
اﻓﺰود :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۵۰و  ۵۵ﺗﻦ زﻋﻔﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﻢ
ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.

ﺑﺤﺚ داغ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺎره ای در اﺗﺎق ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺎره ای در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ» .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ«
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺟﻮ ﻣﻨﻔﯽای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن،
ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف را ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اﺻﻄﻼح »ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف« ﯾﺎ »اﺟﺎره ای« ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻓﻘﺪان اﻃﻼع از ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻋﺪه ای اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی را از اﯾﻦ ﺑﺎب
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺗﻼش ﻫﺎی اﺗﺎق در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎت
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺟﻨﺲ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎق ﻣﺸﻬﺪ ،وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺗﺎق ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻤﺎن را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ارز ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ
اﺗﺎق ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺮدآوری و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪی
ﻣﺘﻘﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ» .ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻘﺪم« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﺪهای ﺳﻮدﺟﻮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ را رﻗﻢ
زده و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ارزی
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻫﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
 ۸۰درﺻﺪ ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان در ﺳﺎل ۹۷
زﻋﻔﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﺎﻗﺪ اﻫﻠﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت آن ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺧﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﻮرد ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد،

اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی
آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﮑﺮد
از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎوان ﭘﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

»ﻣﺤﻤﻮد ﺳﯿﺎدت« ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و
ﻣﻮﺿﻊ اﺗﺎق درﺧﺼﻮص ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرت ﻫﺎی
اﺟﺎره ای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت
درﺑﺎره ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﺒﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ اﺑﻄﺎل ﮐﺎرت
ﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ،ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد» .ﻋﻠﯽ ﮐﺒﯿﺮ«

دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺎق ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎرت ﻫﺎی
در اﺻﻄﻼح »اﺟﺎرهای« و »ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :درﺧﺼﻮص
ﺗﻌﻬﺪات ارزی و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ای در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ
ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﮔﻤﺮک و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ
اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر روﻧﺪ ﺻﺎدرات ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪاﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
و … را رﺻﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرت ﻫﺎی در اﺻﻄﻼح »ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف« ﯾﺎ »اﺟﺎره ای« ﻧﯿﺰ
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ۳۰ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﺣﺘﯽ
ﻣﻮاردی از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

