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چالشهایتجارتمرزی

فرخ نژاد « -خراسان جنوبی»  19تیرماه جاری در
گزارشی با عنوان«خراسان جنوبی خارج از مرز تجارت
با افغانستان» به بیان مسائل و مشکالتی از قول نایب
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی
بیرجند پرداخت که صادرکنندگان و تجار در تنها معبر
رسمی و مرزی استان با آن مواجهند« .خامه زر» گالیه
اش این بود که با آن که خراسان جنوبی بیشترین
مرز مشترک را با افغانستان دارد و این کشور نیز مرز
ماهیرود را به عنوان معبررسمی به رسمیت شناخته
است اما چندان نصیبی از بازار تشنه این کشور در
شرایط فعلی ندارد.
وی اشاره ای به تامین  90درصد نیازهای کشور
افغانستان از طریق واردات کرد و نگرانی اش از این
بود که چرا باید خراسان جنوبی که زمانی رتبه اول
را در تامین نیازهای این کشور داشته است اکنون به
جایگاه پنجم نزول و منحنی رشد این استان روز به
روز افول کند؟
این فعال تجاری سوال دیگری نیز طرح کرد که چرا
نباید افغانستان به عنوان بازار اول هدف کشور و
خراسان جنوبی مورد توجه باشد؟
وی دلیل افول مراودات تجاری با افغانستان را مرتبط
با مسائل امنیتی ،رقابت های تجاری منفی تجار
ایرانی و افغانستانی با یکدیگر و با دیگر کشورها و
مسائل سیاسی که بر سر راه تجارت جهانی قرار دارد
اعالم کرد.
از دیگر مسائلی که این فعال اقتصادی آن را تاثیرگذار
در تجارت جهانی دانست حمایت نکردن سازمان
های حمایتی مانند صندوق ضمانت از صادرات در
تجارت با افغانستان است طوری که اگر مال التجاره
تجار با مشکلی مواجه شود نمی توان اسنادی را به این
صندوق ارائه داد و کمکی از آن گرفت.

• •شفاف نبودن قوانین

مسائل مربوط به مالیاتی که از صادرکنندگان گرفته
می شود ،کمبود نقدینگی برای سرمایه درگردش و از
همهمهمترشفافنبودنقوانینورودکاالبهافغانستان
ازدیگرمشکالتیاستکهاینتاجردرخراسانجنوبی
از آن گالیه کرد و گفت :شفاف نبودن قوانین ورود کاال
به افغانستان سبب شده تا تجار ایرانی سردرگم شده و
ندانندکهچقدرحقوقگمرکیبهکاالتعلقمیگیردتا
به مشتری قیمت تمام شده را اعالم کنند.
عضو نبودن افغانستان در کنوانسیون های مشترک
گمرکی و بین المللی از دیگر چالش هایی است
که او به آن اشاره کرد افزون بر این اگر کاالیی نیز به
کشور همسایه صادر شد مشکل دیگری که تجار با
آن مواجهند به مسئله بازاریابی قراردادها و ...برمی
گرددوهمینمسائلمربوطبهانتقالوجهو...بهسبب
التهاباتی که در بازار ارز پیش آمده باعث می شود وقتی
کاالیی معامله شد و به نقطه صفر مرزی آمد نهادهای
خدمتگزار در حوزه صادرات می مانند که خدمات
را چه نهاد و دستگاهی ارائه می دهد؟ یعنی سازمان
بازارچه ها یک طور تصمیم می گیرد ،گمرک بر اساس
قوانینخودتصمیمگیریمیکندوازسوییهم منطقه
ویژهاقتصادیکهبرایتسهیلاموردرگمرکماهیرود
فعال شده را به هیچ وجه تحویل نمی گیرند.
دیگر مشکلی که نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،
معادن و کشاورزی بیرجند به آن اشاره کرد نوسانات
بازار ارز است که این مسئله سبب شده تا تجار نتوانند
ارتباط خوبی با همتایان خود در کشور همسایه برقرار
کنند .این فعال اقتصادی خواستار مشوق هایی خاص
برای صادرکنندگان کاال در خراسان جنوبی شد و این
موضوع را نیز گوشزد کرد که تجار افغانستانی بیشتر
خواستار کاالهای سنگین مانند کاشی ،سیمان،
سرامیک و ...هستند که این ها کاالهای ارزشی به
حساب نمی آید پس الزم است مشوق های ارزی برای

افزون براین باید از نهادهای مرتبط در استان مانند
سازمانهایجهادکشاورزیوصنعت،معدنوتجارت
پرسید که چرا برخی از اقالم اجازه ورود به خراسان
جنوبی را ندارند.

• •اقالمی با یک پنجم قیمت

رانندگان ترانزیت و تعرفه های ترجیحی و صادرات
کاالهای تولیدی این استان لحاظ شود.

• • سهل ترین مسیر

بعدازطرحاینگالیههاومشکالت«،خراسانجنوبی»
ازمسئوالنمرتبطدرحوزهمرزیاستانپاسخخواست
که رئیس سازمان بازارچه های مرزی با بیان این که
خراسان جنوبی جزو معدود مرزهایی است که سه
دستگاهاجراییمتولیمبادالتمرزیحضورمستقیم
و فعال در تنها معبر فعال و رسمی آن دارند می افزاید:
این دستگاه ها شامل پایانه مرزی ،بازارچه مرزی و
منطقه ویژه اقتصادی است.
مهندس «فخر» به بند  9ابالغیه سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اشاره ای
می کند و این که این بند بر تنوع بخشی صادرات تاکید
دارد که این سه دستگاه در بحث مبادالت مرزی در مرز
منطبق بر فرمایش مقام معظم رهبری هستند و هرنوع
سیلقه ای را نیز پوشش می دهند.
بهگفتهویتجاربنابهنوعکاالوشرایطخاصیکهدارند
صالح و صرفه اقتصادی را در آن می بینند که کدام
مسیر راانتخابکنندوبهطورحتمبهترینوسهلترین
مسیر را برمی گزینند.
همچنینیکپیلهوریامرزنشینباتوجهبهشرایطواین
که سهل ترین روش ،مبادله تجاری و کم هزینه ترین
بازارچه،بازارچه مرزی است این مسیر را انتخاب می
کنندیایکتاجریاکارخانهداردیگرهمبنابهمقتضیات
خودشان مسیر پایانه را انتخاب می کنند.
وی این موضوع را نیز متذکر می شود که گمرک در
هر سه محل اجرای فعالیت حضور مستمر و مستقیم
دارد زیرا هر کاالیی که از کشور وارد و خارج می شود
اگر طبق نظر گمرک نباشد قاچاق محسوب می شود.

• •هیچ گونه تضادی وجود ندارد

وی با تاکید براین که نوع کارکرد و فعالیت بازارچه ها
مشخص است ادامه می دهد :هیچ گونه تضاد کاری
در معبر رسمی ماهیرود وجود ندارد بلکه هم افزایی
نیز هست .افزون بر این استانداری خراسان جنوبی
نیز با توجه به شروع فعالیت قطعه منفصله منطقه ویژه
در مرز همکاری الزم برای خروج کاال به منظور کاهش
هزینههایصادرات ازبازارچهرا انجامداده استیعنی
مجموعه استانداری و حاکمیت همکاری الزم را در این
زمینه دارند.
این مسئول مجموعه ای از مسائل را خارج از حوزه
استان و کشور می داند و این که برای بازار کشور
افغانستان اکنون جنگ اقتصادی بین کشورهای
مختلف به راه افتاده و هر کدام می خواهند سهم
بیشتری از این بازار تشنه را تصاحب کنند طوری
که ترکیه از باالی سر خراسان جنوبی به افغانستان
خدمات می دهد و کاال صادر می کند و رقابت های

جدی بین کشورهای آسیای میانه ،پاکستان و هند
برای گرفتن سهم بیشتر از بازار افغانستان وجود دارد.
به گفته وی به طور قطع هر کشوری که برنامه ریزی و
استراتژی بلند مدتی داشته ،بازاریابی آن قوی تر باشد
و قیمت تمام شده کاالی آن کمتر باشد سهم بیشتری
از این بازار خواهد داشت.
رئیس سازمان بازارچه های مرزی می گوید :مسئله
اساسی این است که باید تولید کننده و صادر کننده
ایرانی به دنبال این باشند که محصولی با قیمت تمام
شده کمتر و مطابق سلیقه مشتری تهیه کنند.

• •مشکالت آن سوی مرز

افزون براین بخشی از مشکالت به کشور افغانستان
برمی گردد به عنوان مثال مواد غذایی از سمت گمرک
خراسان جنوبی کمتر صادر می شود و بعد از پی جویی
مسئله مشخص شد گمرک سمت ابونصر فراهی 40
درصد ،هزینه گمرکی دریافت می کند طوری که
این رویه در گمرک نیمروز در مرز میلک وجود ندارد
وگمرک آن جا با قیمت کمتری همین عملیات را انجام
می دهد پس به طور قطع تجار ایرانی و افغانستانی
سعی می کنند کاالی خود را از معبری عبور دهند که
هزینه گمرکی آن از سایر نقاط کمتر باشد و این در
اختیار خراسان جنوبی هم نیست.

• •کاهش صادرات نداریم

مدیر کل گمرکات قیاس انجام شده در مورد کاهش
صدور کاال از خراسان جنوبی به افغانستان را قبول
نداردومیگوید:درششسالیکهاومدیریتگمرکات
استان را بر عهده داشته یعنی از سال  91تا کنون هر
سال رشد حدود  20درصدی را در این حوزه شاهد
بوده ایم .مهندس«خاشی» ارزش واردات آن سوی
مرز را برای خراسان جنوبی خیلی کم می داند طوری
که در یکی دو سال گذشته آن چه از افغانستان به این
استان وارد می شد به مرز یک میلیون دالر نیز نمی
رسید و نهایت ارزش این واردات شاید تا دو میلیون
دالر بوده باشد .وی تمایل افغانستانی ها را نیز برای
صادرات کاالهایشان بسیار زیاد اعالم می کند اما
ورود کاالهای کشاورزی از این کشور مشمول مقرراتی
استکهوزارتجهادکشاورزیشرایطخاصیبرایآن
تعیین کرده است طوری که به راحتی تجار نمی توانند
آن کاالها را وارد کنند.
مدیرکل گمرکات با اعالم این که گمرک منعی برای
پیله ور و تجار نه در صدور و نه در ورود کاال ایجاد نمی
کند براین موضوع تاکید دارد که گمرک یک سازمان
اجرایی است نه سیاستگذار در حوزه تجارت .یعنی هر
آن چه دولت و سازمان توسعه و تجارت ایران در حوزه
تجارت خارجی تدوین می کنند را در قالب بخشنامه و
دستور العمل به گمرک ایران ابالغ می کند و این نهاد
نیز به گمرکات استان برای اجرا می فرستد .

هزینه کرد  100میلیون تومان در محله های آسیب پذیر استان

فرخنژاد-صد میلیون تومان در قالب طرح کرامت
در محله های آسیب پذیر استان هزینه شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی اعتبار مصوب
طرح کرامت را برای هر محله آسیب پذیر استان
به طور میانگین حدود  400میلیون تومان اعالم
کرد و گفت :بر اساس تفاهم نامه منعقد شده 50
درصد اعتبارات مورد نیاز هر پروژه توسط قرارگاه
محرومیت زدایی قرب کوثر و بقیه منابع از طریق
اداره ها و دستگاه های اجرایی مرتبط و کمک
اهالی و خیران تامین می شود.
مهندس «مهدی هنری» اعتبار تخصیص یافته

به این طرح را از محل منابع استانی  75میلیون
تومان و سهم سپاه را  25میلیون تومان دانست
و ادامه داد :این اعتبار برای اجرای  27پروژه
درمحالت هدف هزینه شده است.
به گفته وی به منظور جلوگیری از گسترش آسیب
های اجتماعی از جمله اعتیاد قرارگاه جواد
االئمه(ع) تشکیل شد که این قرارگاه در نظر دارد
در محالت هدف فعالیت های فرهنگی ،اشتغال
زایی و  ...انجام دهد.
وی با بیان این که سال گذشته اجرای پروژه های
عمرانی مرتبط با حوزه های فرهنگی ،ورزشی و

اشتغال در این محالت در برنامه سازمان بسیج
سازندگی قرار گرفت افزود :بر این اساس در 10
محله هدف شهرستان های بیرجند ،درمیان،
قاینات ،زیرکوه ،سرایان ،فردوس ،سربیشه،
نهبندان و بشرویه  31پروژه عمرانی در دستور
کار قرار گرفت.
وی این پروژه ها را شامل احداث  9باب زمین
ورزشی روباز ،دو پارک کودک ،احداث و تکمیل
شش باب مسجد ،سه مورد تکمیل خانه های
محروم  ،دوسرویس بهداشتی عمومی و ...
اعالم کرد.

بهگفتهویبرخیازمیوههاوسایراقالممانندهندوانه،
خربزه ،خیار ،گوجه و ...از جمله مواردی است که در
صورت واردات شاید قیمت آن به یک پنجم قیمت ها
در بازار بیرجند برسد اما مقررات وضع شده در حوزه
کشاورزی اجازه ورود آن ها را نمی دهد.
این مسئول می گوید:پیله وران و تجار هیچ مشکلی از
حیث مقررات گمرکی ندارند و بخشی از مشکالت آن
ها به حوزه مالیات برمی گردد که باید از این سازمان
دالیل آن پرسیده شود.
مسئله ای که گالیه «خاشی» را سبب شده به این
موضوع برمی گردد که هرچند مجموعه مرزی
خراسان جنوبی شامل پایانه مرزی ،گمرک و منطقه
ویژه اقتصادی است اما ارباب رجوع هر مشکلی که
درمحدوده مرز رخ می دهد را به گمرک نسبت می
دهند.بهعنوانمثالاگرمشکلیدرزمینهقطعیبرق،
مخابراتو...رخدهدوکامیونهایحاملکاالهاصف
بکشندآنهاییکهباگمرکآشناییدقیقیندارندمی
گویند در گمرک مشکل ایجاد شده در صورتی که این
طور نیست و شاید بخش های دیگر در این اختالل به
وجود آمده دخیل باشند.
مثال دیگر را نیز با این عنوان مطرح می کند که چند
وقت قبل کامیون های طرف افغانستان وقتی می
خواستند وارد کشور شوند به واسطه این که باید دالر و
یورو می پرداختند سازمان پایانه ها اجازه ورود به آن ها
نمی داد و خودروهایشان در گمرک می خوابید و اگر
از صاحبان این ماشین ها پرسیده می شد چه مشکلی
ایجاد شده می گفتند خودروهای آن ها در گمرک
خوابیده است این در حالی بود که گمرک مانعی برای
آن ها ایجاد نکرده بود .

• •دیواری کوتاه تر از گمرک

همچنین باید در نظر داشت صدور و ورود کاالها یک
نوع فعالیت و فرایندی است که هر بخش از آن مربوط
به یک سازمان می شود و کافی است یکی از این بخش
ها دچار مشکل شود وچون دیواری کوتاه تر از گمرک
وجود ندارد به نام آن تمام می شود.
دیگر این که گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی
مسئول اجرای حاکمیت تجاری کشور است طوری
که برخی از کارکنان آن حضور  24ساعته در مرز
دارند تا کار صادرکنندگان و واردکنندگان کاالهای
مجاز را راه بیندازند و به هیچ وجه هم کار آن ها سنگ
اندازی نیست  .وی با بیان این که قانون برای هرکدام
از نهادهای مسئول در مرز وظایفی را تعیین کرده
است می افزاید :اکنون در مرز ماهیرود به عنوان تنها
معبر رسمی مشکل چندانی وجود ندارد اما گاهی
مسائلی در آن سوی مرز اتفاق می افتد و این سوی مرز
را نیز دچار چالش می کند .به عنوان مثال به واسطه
حضور طالبان در استان فراه افغانستان ماه گذشته به
دلیل برخی جریانات رخ داده در آن سوی مرز کامیون
های افغانستانی که کاالهای ایرانی را بارگیری کرده
بودند جرئت نمی کردند تردد کنند طوری که مدتی
تجارتمحدودشد.ویباگالیهازاینکهدرهشتسال
گذشته شاهد اتفاقات چندان خوبی در زمینه ایجاد
زیرساخت ها در مرز ماهیرود نبوده ایم می گوید :اداره
کل گمرکات در مرز ایستاده و با تمام تسهیالتی که از
دستش برمی آید به وظایفش عمل می کند.
وی اشاره ای به ابالغ ممنوعیت ورود هزار و  400قلم
کاال از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت یا منع خروج
 15قلم کاالی استراتژیک در هفته گذشته دارد که
باید طبق آن چه به گمرک ابالغ شده است عمل کند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

اخبار
رئیس شورای اسالمی :

طبس در قطعی برق مستثنی شود

شرایط خاص طبس ایجاب می کند تا این شهرستان در زمینه قطعی برق مستثنی شود.رئیس شورای
اسالمی طبس با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خواستار استثنا قائل شدن
برای این شهرستان در زمینه قطعی برق شد.
«محمود امینی» در نامه ارسالی به مهندس« شرکا» این موضوع را یادآور شد که شهر طبس در زلزله هولناک
سال  1357به کلی ویران و پس از آن ساختمان ها و معابر بدون توجه به شرایط اقلیمی منطقه بازسازی
شد طوری که تابستان ها که دمای هوا به  50درجه سانتیگراد می رسد زندگی مردم به شدت وابسته به
وسایل خنک کننده می شود.
افزون براین هنگام قطع برق حتی نیم ساعت ماندن در خانه ها قابل تحمل نیست و قطعی برق خسارات
غیر قابل جبران مادی به مردم و کسبه وارد می کند.
وی با در نظرگرفتن این شرایط از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان درخواست کرد شهرستان
طبس را در موضوع قطعی برق مستثنی کرده و دستور دهد به واسطه شرایط خاص منطقه این موضوع در
طبس به اجرا در نیاید.

تخصیص  8میلیارد تومان برای شروع پروژه
خط انتقال آب طبس

هشت میلیارد تومان برای شروع پروژه خط انتقال آب طبس از نیروگاه حرارتی تخصیص یافت .نماینده
مردم فردوس ،سرایان ،بشرویه و طبس با بیان این که هشت میلیارد تومان اعتبار برای شروع پروژه خط
انتقال آب از نیروگاه حرارتی به طبس تخصیص داده شد افزود :پیمانكار این پروژه نیز به زودی تعیین می
شود .دكتر«امیرحسنخانی» گفت :این خط ،در آینده به عنوان خط انتقال آب از یزد به طبس (آب خلیج
فارس) بهره برداری می شود.

تغییر جهت تسهیالت اشتغال روستایی

دفاترخدماتبانکیدرروستاهاایجادمیشود
فرخ نژاد -سمت و سوی تسهیالت اشتغال در حوزه فناوری و ارتباطات در استان تغییر یافت و به سمت
ایجاد دفاتر خدمات بانکی در روستاها سوق داده شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استانداری طرح های مصوب در این حوزه را برای بهره مندی از
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی  22طرح اعالم کرد و گفت :وقتی پرونده ها برای دریافت تسهیالت به
بانک ارسال شد به واسطه این که متقاضیان  14 ،شرکت استارتاپ بودند و نمی توانستند وثایق مورد نیاز
را فراهم کنند طرح های آن ها برگشت خورد.
مهندس«دلگیر» افزود :از  22طرح مصوب اکنون هشت طرح در بانک هاست و مراحل نهایی را برای
دریافت تسهیالت طی می کند.
وی میزان تسهیالت پرداختی طرح های پذیرفته شده در بانک ها را پنج میلیارد و  300میلیون تومان
دانست و ادامه داد :با توجه به اعتباری که از این محل بدون استفاده می ماند درکمیته فنی اشتغال استان
پیشنهاد شد این منابع به سمت ایجاد دفاتر خدمات بانکی و خودپردازها در روستاهای دارای زیرساخت
های فنی و ارتباطی هدایت شود.
به گفته وی با آمار و اطالعاتی که دفتر روستایی استانداری درباره این روستاها در اختیار دفتر ارتباطات و
فناوری اطالعات قرار داد  80روستای استان از زیرساخت های فنی برای ایجاد این دفاتر برخوردار است.
این مسئول ادامه داد :با اطالع رسانی انجام شده  ،شورای اسالمی  17روستا تاکنون برای ایجاد اشتغال
دو نفر در هر دفتر اعالم آمادگی کرده اند که یک میلیارد و  100میلیون تومان تسهیالت در اختیار آن ها
قرار می گیرد .وی پیش بینی کرد :این تعداد تقاضا به  50مورد افزایش یابد.

بهره برداری از چهارمین مرکز مشاوره طبس

چهارمین مرکز مشاوره طبس به مناسبت هفته بهزیستی افتتاح شد .به گزارش روابط عمومی اداره
بهزیستی طبس در مراسم بهره برداری از این مرکز مشاوره معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان
و جمعی از مسئوالن حضور داشتند.
بنابراین گزارش مرکز مشاوره عمومی و خدمات روانشناختی «حال خوب » با سرمایه گذاری بخش
خصوصی و با اعتباری بالغ بر  100میلیون ریال و با چهار نیرو در تخصص های روانشناس و مددکار
اجتماعی ،کار خود را در شهر طبس آغاز کرد.
این مرکز دومین مرکز مشاوره عمومی شهرستان است که خدماتی نظیر مشاوره و مددکاری فردی و
گروهی ،مداخالت روانشناختی در بحران های فردی و خانوادگی ،خدمات آموزشی در حوزه سالمت روان
(آموزش مهارت های زندگی پیش از ازدواج ،فرزند پروری و  )...را به آحاد جامعه شهرستان ارائه می کند.

 5مدال بر گردن اسکیت بازان طبس

 به مناسبت سالروز میالد حضرت معصومه (ع) و روز دختر مسابقات سرعت در پنج ماده اسکیت برگزار شد
که سه بانوی طبسی در این دوره از مسابقات افتخار آفریدند.
به گزارش«خراسان جنوبی» اسکیت بازان طبس با مربیگری «حامد یعقوبیان» در رقابت های استانی
حضور یافتند و سه مدال طال ،یک نقره و دو برنز را از آن خود کردند .بنابراین گزارش مقام اول ماده ۲۰۰
متر و  100متر گروهی و انفرادی را «هستی عبدالهی» و رتبه نخست ماده ۱۰۰متر را « محیا اکبری» به
دست آورد .همچنین مقام دوم ماده  ۶۰متر را «محیا اکبری» و رتبه سوم ماده های ۱۰۰و  60متر انفرادی
را « پریسا سادات نقاش حسینی» از آن خود کرد.

