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گفت و گو

سدهایصدور و ورودبهبازارهایتجاریجهانی

جایگاهازدست رفتهاستاندرافغانستان

فرخ نژاد -یکی از اضالع رونق اقتصادی خراسان
جنوبی به دلیل قابلیت های وافر آن در زمینه های
مختلف از جمله مرز ،تولید محصوالت خاص و مزیت
داری مانند زرشک ،زعفران و عناب و رکوردداری آن در
ایران و جهان ،وجود مواد معدنی ویژه ،صنایع دستی
منحصر به فرد مانند فرش دست باف و  ...است اما آن
چهزمینهبهرهمندیاستانازارزشافزودهاینقابلیت
های بی مثال را فراهم می کند فراوری و بازاریابی آن
است و به دلیل فرصت مرزی که به لحاظ همجواری
با افغانستان برای خراسان جنوبی فراهم شده است
می توان از بازار تشنه این کشور ،بیشترین بهره و
استفاده را برای رونق تجارت خارجی برد .عالوه بر
این ،قابلیت های بی مانند خراسان جنوبی در زمینه
های مختلف می تواند با ورود به بازارهای فرامنطقه
ای به دیگر بازارهای جهانی هم صادر شود و در سبد
مصرفی این کشورها قرار گیرد همان طور که فرش
دست باف از گذشته های دور و زعفران ،زرشک و
عناب و مواد معدنی و سنگ ها از استان راهی این

،،

از کانال تجار غیر اصیل است که به دلیل داشتن کارت
بازرگانی اقدام به این کار می کنند اما صادرکنندگان
اصیل در این برهه به دلیل تعهدات ارزی و ریسک این
کار ،چندان اقدام به صدور کاال نمی کنند و تا زمانی که
نرخ ارز و تفاوت های ارزی پا برجا باشد این چالش ها
هم خواهد بود .وی می افزاید :راهکار آن این است که
دولت ممنوعیت هایی را که برای صدور کاالها ایجاد
کرده است ،رفع کند و اگر هم تشخیص می دهد با
صدور یک کاال زمینه کمبود آن در بازار داخلی ایجاد
می شود برای این که بازارهای خارجی را از دست
ندهد می تواند صدور کاال را عوارضی کند .وی ،این
پیشنهاد را به این دلیل مطرح می کند که برخی از
واحدهای تولیدی بخشی از ظرفیت تولیدی خود را
بر صدور آن پایه گذاری کرده اند و در همین زمینه در
خراسان جنوبی واحدهای تولیدی مانند خوراک
دام ،سیمان و کاشی و سرامیک را می توان نام برد که
بیش از نیمی از ظرفیت تولید را بر صدور آن به خارج از
کشور قرار داده اند.

* عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی بیرجند :آن چه
مانع و ســدی برای تجار و بازرگانان در مبادالت اقتصادی به حســاب می آید به
چالش های ملی و موضوع ارز و تعهدات ارزی برمی گردد که با باقی ماندن این
چالش ،صادرکنندگان ملی رغبتی به صدور کاال ندارند
* خامه زر :اولین مقصد کاالهای صادراتی ایران از گذشته ،افغانستان بوده اما
رتبه و جایگاهش را در این کشور از دست داده است
بازارها شده اما هنوز جای کار بسیار است و باید بیش
از این ها برای بازاریابی آن تالش شود .سدهای صدور
و ورود قابلیت های استان به بازارهای جهانی آن هم
در سالی که با شعار رونق تولید نامگذاری شده است
و همچنین راهکارهای متناسب در گفت و گویی با
دستاندرکاران عرصه تجارت خارجی پیگیری شد.

• •صادرکنندگان بی رغبت

گفته های عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی بیرجند ،حکایت از این دارد که
آن چه مانع و سدی برای تجار و بازرگانان در مبادالت
اقتصادی به حساب می آید به چالش های ملی و
موضوع ارز و تعهدات ارزی برمی گردد که با باقی
ماندن این چالش سر راه آن ها صادرکنندگان ملی
رغبتی به صدور کاال ندارند یعنی در عمل صادراتی از
کانال تجار و صادرکنندگان واقعی انجام نمی شود.
«خامه زر» ،می گوید :صادرات کمی که انجام می شود

• •نداشتن ریسک صادرات

به گفته او ،اعمال محدودیت های صادراتی و تعهدات
ارزی سبب شده است تا صاحبان بیشتر این واحدهای
تولیدی ترجیح دهند صادرات نداشته باشند و به جای
این که بخواهند کاالی تولیدی را صادر کنند آن را به
خریداری که به کارخانه مراجعه کرده است بفروشند
و به ارزش افزوده مورد نظر دست یابند که این اقدام
نشان از نبود پذیرش ریسک صادرات توسط صاحبان
واحدهای تولیدی است .وی ،نکته مقابل در این باره
را راهکاری برای خروج از سدهای صادراتی پیش
روی تجار و بازرگانان اعالم و اظهار می کند :اکنون
که به لحاظ ارزی به تعادل رسیده ایم باید این موانع
و محدودیت های صادراتی برداشته شود تا شاهد
رونق تجارت خارجی در استان باشیم .او با بیان این
که سال گذشته خراسان جنوبی در زمینه صدور کاال
به بازار افغانستان با افت زیادی در مقایسه با سال قبل
از آن مواجه شد ،می افزاید :در تجارت ابتدا اولویت با

• •از دست دادن جایگاه

به گفته این تاجر و فعال اقتصادی ،اولین مقصد
کاالهای صادراتی ایران از گذشته ،افغانستان بوده
اما رتبه و جایگاهش را در این کشور از دست داده
است ولی باز هم بازار  30میلیون دالری افغانستان
قابلیت بسیار باالیی برای صدور کاالهای ایرانی
دارد .او ،با اشاره به این که خراسان جنوبی در به دست
گیری بازار افغانستان چندان موفق نبوده است،
می گوید :دلیلش این است که هنوز استان در صدور
محصوالت استراتژیک خود مانند زعفران ،زرشک
و عناب جایگاهی در این کشور ندارد .وی به قابلیت
های معدنی ،صنایع دستی و کشاورزی خراسان
جنوبی اشاره و اظهار می کند :با این قابلیت ها باید
بازارهای فرامنطقه ای یعنی صدور آن به قاره های
اروپا ،آمریکا و آفریقا مد نظر باشد چرا که سهم استان
با این همه قابلیت از بازارهای جهانی کم است .به نظر
او ،خراسان جنوبی در کنار داشتن نیم نگاهی به بازار
افغانستانبهطورحتمبایدبرایورودبهدیگربازارهای
جهانیبرنامهریزیکندچراکهگذاشتنهمهتخممرغ
ها در یک سبد صادراتی ،نمی تواند زمینه ساز رونق
اقتصادی استان باشد .خامه زر ،معتقد است چون
زیرساخت های صدور کاالها برای دیگر مبادی تجاری
دراستانفراهمنیستوبیشترآنهاشناسنامهتجاری
ندارند با نام دیگر تجار از مرزهای ایران خارج می شوند
مانند زعفران خراسان جنوبی که صدور آن با نام تجار
تهرانیومشهدیبهدلیلنداشتنشناسنامهدرمبادی
خروجیثبتشدهاستانجاممیشودوبههمیندلیل
نمی توان آمار مستندی از صدور کاالهای خراسان
جنوبی به بازارهای جهانی ارائه داد.

• •ناموفق در تجارت خارجی

مدیر کل گمرکات هم با بیان این که خراسان جنوبی
سال گذشته به دلیل بروز برخی محدودیت ها که در
مرزماهیرودتوسطدولتافغانستانایجادشدموفقیت
چندانی در تجارت خارجی نداشت ،می افزاید :صدور
کاال از تنها معبر رسمی مرزی استان در سال گذشته
نسبت به سال قبل از آن 30درصد کاهش داشت و این
رقم در این سال هایی که کشور در تنگناهای اقتصادی
قرار دارد به هیچ وجه خوب نیست .مهندس«خاشی»،
بخش زیادی از توفیق نداشتن خراسان جنوبی در
تجارت خارجی را مربوط به سیاست هایی می داند
که دولت افغانستان در پیش گرفت طوری که حدود
پنج ماه از سال قبل صدور چهار قلم کاالی اساسی
مانند آهن آالت ،کاشی و سرامیک ،سوخت و سیمان

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

.

دراﻧﺘﻈﺎرﯾﮏﺳﺮﮔﺮﻣﯽﺧﺎص

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﺮﺧ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،روال اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ را در اﻦ
ﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪ ﻣداﻧﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮبﺷﺎن را ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎوﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻪ در اــﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸــﺨﺺ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺷﻮد ،ﭘﻴﺪا ﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آن دﺳــﺘﻪ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺴــﺘﻴﺪ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر
ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ اﻦ ﺑﺨــﺶ را ﻧﻤداﻧﻴــﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اداﻣﻪ
اﻦ ﻣﺘــﻦ از اﻧﻮاع ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ و روز اﻧﺘﺸــﺎر ﻫﺮ از آنﻫﺎ
آﮔﺎه ﺷﻮﺪ:
»ﻧﻘﺶــﺎب ﻗﺮﻨــﻪ« روزﻫﺎ ﺷــﻨﺒﻪ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﺷــﻮد .ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن اﻦ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺑﺎﺪ دور ﻫﺮ ﺧﺎل
رﻧﮕ  ،ﺷﻞ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺸــﻴﺪ و دروﻧﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ
ﭘُﺮﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺸ ﺷﻮد.
»ﻧﻘﺶــﺎب ﻣﺎرﭘﻴــﭻ« ﺷــﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻣﺷﻮد ﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢاش را ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶﺎب ُﺟﻔﺖ« دوﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎن اﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ﻪ
ﺑﺮا ﺣــﻞ آن ﺑﺎﺪ ﺑــﺎ اﺗﺼﺎل ﺟﻔــﺖ ﻋﺪدﻫﺎ ﻪ ﺑــﻪ اﻧﺪازه

رامحدودکردوهمینمحدودیتبرایتولیداتاستان
مانند کاشی و سرامیک و سیمان که عمده محصول
تولیدی استان به حساب می آید بسیار نامطلوب بود.
او ،با اشاره به رفع این محدودیت با تالش و پیگیرهایی
که انجام شده است ،ادامه می دهد :محدودیت های
داخلی که به صورت مقطعی در صدور برخی از کاالها
اعمال شد نیز تجارت خارجی استان را تحت تاثیر قرار
داد که این محدودیت ها صنعت طیور و خوراک دام
استان را که بخشی از تولید آن ها به منظور صدور بود،
بامشکلمواجهکرد.اماازدیدگاهاوموضوعدیگریکه
تجار و بازرگانان را با چالش مواجه کرد ،پیمان سپاری
های ارزی و ارز حاصل از صادرات بود و به دلیل این که
خراسان جنوبی با افغانستان مبادله ارزی ندارد در این
زمینه تجار و بازرگانان با تنگنا مواجه شدند طوری که
بسیاری از آن ها مجبور شدند صدور کاال را با نام خود
انجام ندهند .او ،ابراز امیدواری می کند :با تدابیری
که بزرگان مملکت می اندیشند؛ سدها و موانع تجارت
خارجی در سال پیش رو برداشته شود.

• •الزمه های رونق تجارت

وی می گوید :الزم است وزارت امور خارجه دولت
افغانستان را مجاب تا سیاست واحد اقتصادی را برای
مرزهایایراناتخاذکندوشاهدتعطیلیهایمقطعی،
تصمیم های غیر مترقبه و یک شبه برای انسداد مرزها
و مبادالت تجاری در مرز ماهیرود و دیگر مبادی مرزی

استان نباشیم همچنین ،واضح و مشهود است که
فقط یک معبر و گذر رسمی برای صدور و ورود کاال در
خراسان جنوبی کافی نیست و دولت باید افغانستان
را مجاب کند که یکی دیگر از مبادی مرزی استان را
به عنوان گذر رسمی بپذیرد و تفاوتی هم نمی کند
کدام معبر باشد اما بهترین گزینه ها در این زمینه میل
 73و معبر یزدان است .به گفته او ،البته معبر یزدان از
طرف جمهوری اسالمی ایران ،گمرک رسمی است
اما باید دولت افغانستان هم ملزومات آن را در ضلع
مقابل ایجاد کند تا این مرز رسمیت یابد .این مسئول،
به قول هایی که دولت افغانستان برای بازگشایی معبر
یزدان تا شهریور امسال داده است اشاره و اظهار می
کند :از حرف تا عمل فاصله بسیاری است ضمن این
که انتخابات دولت افغانستان پیش روست و بعد از
انتخابات باید دید که دولت جدید چه تصمیمی در این
باره می گیرد .نکته حایز اهمیت دیگر در این زمینه این
است که عمده مراودات تجاری با کشورهای همسایه
است و باید برای توسعه این مراودات تعرفه های
ترجیحی در نظر گرفته شود .به اعتقاد وی ،برخی از
محدودیت ها برای مبادله های تجاری با کشورهای
همسایه برداشته تا راه برای صدور بیشتر باز شود.
موضوع دیگر در این زمینه به پیمان سپاری های ارزی
برمیگرددکهبهطورحتمبایدبزرگاناقتصادیکشور
به این نتیجه برسند تا راهکار دیگری بیابند و زمینه ها
برای رونق تجارت خارجی باز شود.

خبرمرتبط

احصای موانع توسعه تجارت خارجی
موانع و مشکالت توسعه تجارت خارجی در
استان احصا شد .استاندار ،با اشاره به شناسایی
موانع و مشکالت موجود در توسعه تجارت
خارجی استان ،ابراز امیدواری کرد :با رفع
آن ها شاهد توسعه تجارت در خراسان جنوبی
باشیم« .محمد صادق معتمدیان» ،با بیان این

که مرزهای مشترک با افغانستان یکی از فرصت
ها و مزیت های نسبی برای استان است ،افزود:
با معبرهای مرزی و گمرکاتی که از سال های
قبل در استان فعال بوده است و تامین زیرساخت
ها در این مبادی مرزی ،باید به رونق تجارت
خارجی در خراسان جنوبی امید داشت.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻋﺪدﺷــﺎن از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠــﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎ را ﭘُﺮ ﻨﻴــﺪ و ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه را ﺸ ﻨﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶــﺎب ﺷــﻤﺎره« روزﻫﺎ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻣﺷــﻮد
ﻪ ﺑﺮا ﺣﻞ آن ﺑﺎﺪ از ﺷــﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦﺷــﻤﺎره ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ
وﺻﻞ ﻨﻴﺪ.
»ﻧﻘﺶﺎب ﭼﺎرﭼﻮب« ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮﻣ روزﻫﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ
ﻪ ﺑﺮا ﺣﻞ آن ﺑﺎﺪ ﺑﺎ ﺸــ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ ﻪ ﻋﺪدﺷــﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷﺎنراﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻨﺪ،ﺗﺼﻮﺮ ﻣﺨﻔراﺸﻨﻴﺪ.
»ﺳﻮدوﻮ« ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﻓﻮق ،ﻫﺮ روز در
ﺳﻪ درﺟﻪ ﺳﺨﺘ ﺗﻘﺪﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻣﺷﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻫﺮروزﻫﻔﺘﻪ

رفع محدودیت صدور کاال
نیازمند توافق دوجانبه

کشورهای همسایه به صورت زمینی است همان طور
که استان در این زمینه مراودات تجاری با افغانستان
دارد.

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺪاﻧﻴﺪ

رئیسسازمانصمتمطرحکرد:
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ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪدرﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﺎده
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦ و
ﺷﺮﺖدر
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮﻫﺮ
ازاﻦ دو ﻣﻌﻤﺎ
رادرﻣﺘﻦ
ﭘﻴﺎﻣﺗﺎن ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﺪ.

برای به حداقل رسیدن محدودیت و ممنوعیت
صادرات بین ایران و افغانستان نیاز است توافق نامه
های دو طرفه منعقد و امضا شود .رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت با این پیشنهاد بر فراهم
کردن زمینه برگزاری نمایشگاه های تخصصی
صادراتی در استان های مستعد افغانستان تاکید
کرد و گفت :از طرف خراسان جنوبی برگزاری
نمایشگاه در هر محلی از افغانستان محدودیت وجود
دارد .مهندس «شهرکی» ،افزود :همچنین می توان
از ظرفیت بخش خصوصی و تجار خوشنام استان
های شرقی به عنوان رایزن بازرگانی در افغانستان
استفاده کرد .وی ،استقرار کنسولگری افغانستان
در بیرجند و کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در
والیت فراه را برای تسهیل امور روادید و روادید تجار
ضروری دانست و ادامه داد :فراهم کردن امکان ورود
دانشجوهای افغانستانی به صورت گسترده با توجه
به ظرفیت های مناسب دانشگاهی استان در رشته
های مختلف در مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز از
درخواست های خراسان جنوبی است .وی ،با اشاره
به زیرساخت های مناسب در حوزه توریسم درمانی
استان بیان کرد :توسعه توریسم درمانی و پذیرش
اتباع افغان در مرز (درمان سرپایی) و همچنین
ارجاع به مراکز درمانی مجهز مرکز استان ،برای بقیه
اقدامات درمانی نیز باید پیگیری شود.
این مسئول ،لزوم تکمیل زیرساخت های تجارت
خارجی استان را یادآور شد و افزود :رایزنی با مقامات
افغانستان برای تکمیل زیرساخت های مرتبط با
مرز ماهیرود در خاک آن کشور و متقابل در ایران و
رایزنی برای فعال سازی بازارچه های مرزی (میل
 ،73دوکوهانه و یزدان) و استفاده از قابلیت های
ایجاد شده در نقطه صفر مرزهای استان با افغانستان
نیز در این مسیر می تواند مورد توجه قرار گیرد .به
عالوه ،انجام مقدمات برقراری تعرفه های ترجیحی
گسترده تر با افغانستان و استفاده از قابلیت های
تولیدات دو طرف با اعمال معافیت در حقوق گمرکی
و تبادل موافقت نامه در سطح سران دو کشور مورد
انتظار است که امید می رود پس از سفر سفیر ایران
در افغانستان به خراسان جنوبی این مهم در دستور
کار قرار گیرد.
به گفته وی ،مشکالت ناشی از نحوه برگشت ارز
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و ابهام در
زمینه مبادالت ریالی با افغانستان ،استمرار تعطیلی
بازارچه های مرزی استان و فعال بودن فقط یک معبر
میل  ،78اصالح ارزش گمرکی بسیاری از اقالم
صادراتی با توجه به نوسانات نرخ ارز و ارائه نشدن
مشوق های هدفمند صادراتی به صورت بلند مدت و
مستمر از دیگر دالیل کاهش صادرات است.

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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