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 ماهنامه بین المللی راه ابریشم
 دنیایی از اخبار اقتصادی  افغانستان و دیگر کشورهای منطقه

شماره اول * تیرماه 1400 * 8 صفحه  

جمهوری  خارجه  امور  وزارت  پیگیری  با 
و  بازسازي  نهايي  مراحل  ايران  اسالمی 
ترمیم اساسي جاده مرزي منطقه دوغارون-

مورد  بزودي  و  است  شده  انجام  قلعه  اسالم 
بهره برداري قرار مي گیرد. 

از  تعريف کد گمرکی  به  صادرکننده موظف 
محصول است و در صورتی که کد کاال اشتباه 
از  اداری  مجازات های  به  منجر  شود  تعريف 
نرخ ۵۰ تا ۲۰۰ درصد از ارزش گمرکی کاال 

می شود.

و  ايران  مشترک  اتاق  مديره  هیأت  عضو 
قرابت  به  دنیا  در  ملتی  دو  هیچ  افغانستان: 
حضور  نیست؛  ايران  و  افغانستان  نزديکی  و 
مهاجران افغانستانی در ايران منجر به انتقال 

فرهنگ مصرف شده است.

از  يکی  عنوان  به  گذشته  سال  چندين  از  فراسرزمینی  کشت 
غذايی  نیازهای  تامین  برای  ايران  اسالمی  جمهوری  راهبردهای 
وزارت خانه جهاد  اساس سیاست  بر  ايران  نیاز  است؛  مطرح شده 
کلزا  و  سويا  از  اعم  روغنی  دانه های  انواع  و  ذرت  جو،  کشاورزی 
است که در افغانستان نیز امکان کشت همه اين موارد وجود دارد.

با آنکه موالنا جالل الدين برای افغان ها فرزند بلخ به شمار 
می آيد، اما اکثر فرهنگیان افغان او را متعلق به جغرافیايی 
انديشه های  زمان،  طول  در  نمی دانند.  کشور  يک  محدود 
کشور ها  جغرافیايی  مرزهای  از  موالنا  وطنی  فرا  و  انسانی 

عبور می کند و ...

 در آينده يک سري تولیدات نهايي را در افغانستان از جمله آبمیوه و بیسکويت و ديگر مواد غذايي اينچنیني شاهديم؛ صادرکنندگان نیز براي حفظ 
بازار و تولید نهايي کاال در آنجا حضور خواهند يافت و مواد اولیه اين کارخانجات از جمله روغن و قوام دهنده ها براي تولید و بسته بندي صادر خواهد شد 
تا صنايع مورد اشاره به تولید منجر شود. از طرفی ايجاد منطقه مشترک تولیدي و اقتصادي بین دو کشور، افغانستان را مي تواند به آبهاي آزاد جنوب 

متصل کند و دسترسي راحت تري را براي ايران ايجاد کند... 

نمايشگاه مجازی ايران، با هدف توسعه روابط 
اقتصادی  همکاری های  گسترش  و  تجاری 
افغانستان،  و  ايران  اسالمی  جمهوری  میان 

روز دوشنبه ۱۴ تیرماه برگزار می شود.

 آخرین وضعیت مرز دوغارون و
گمرک اسالم قلعه

بین المللی  کد  یا   HS Code
کاال چیست؟

دو  نزدیکی  تجارت؛  موانع  رفع 
ملت

درآمدزایی فراسرزمینی

 موالنا جالل الدین محمد بلخي متعلق به
کدام سرزمین است؟

فرصت های سرمایه گذاری افغانستان-ایران

همایش آنالین فرصت های 
سرمایه گذاری ایران و افغانستان





من  پدری  ديار  شدم.  متولد  کابل  در 
کارشناسی  مقطع  در  و  است  پنجشیر 
در رشته علوم سیاسی در کابل تحصیل 
و  فرهنگی  کارهای  به  بیشتر  کرده ام. 
مسئولیت  و  هستم  مشغول  اجتماعی 
به عهده دارم؛  را  بنیاد  امور فرهنگی يک 
ادبیات  و  شعر  را  من  زندگی  از  بخشی 
نجیب  گفته های  اينها  می گیرد  بر  در 
يگانگی  از  که  سرايی  چکامه  است.  بارور 
و  شاهنامه  و  می گويد  افغانستان  و  ايران 
زبان پارسی در سروده های او حضور دارند. 
انديشه  از  نمودی  بارور  سروده های نجیب 
سه  تاکنون  است.  فرهنگی  بزرگ  ايران 
نام ديگر کابل، سه  نام های  با  او  از  کتاب 
عکس جدا افتاده و هندوکش بی اقتدار به 
در  است  معتقد  بارور  است.  رسیده  چاپ 
ايران از شاعران افغانستانی شناخت وجود 
دارد اما به کار بیشتر نیاز داريم؛ همانطور 
شناخته  جا  همه  در  ايران  شاعران  که 
می شوند، شاعران افغانستان و تاجیکستان 

نیز بايد به جهان معرفی گردند.

فرزند  بلخي؛  محمد  الدين  جالل  موالنا 
بهاالدين ولد سطان العلماء در ششم ربیع 
االول سال ۶۰۴ در روستاي بهاالدين حومه 
شهر بلخ واقع در افغانستان متولد شد. در 
دوران کودکی  پدر او به علت رنجشي که 
از سلطان محمد خوارزمشاه پیدا کرده بود 
شهر و ديار خود را ترک کرد و با خاندان 
بلخ  از  کعبه  زيارت  و  حج  عزم  به  خود 
مهاجرت نمود. در نیشابور به زيارت عطار، 
عارف مشهور قرن هفتم شتافت. او جالل 
الدين را ستايش کرد و کتاب اسرار نامه 
خود را به او هديه داد. پدرش از خراسان 
روز  از سه  آنجا پس  از  و  بغداد کرد  عزم 
مکه  عازم  مستنصريه  مدرسه  در  اقامت 
از برآوردن مناسک حج قصد  شد و پس 
شام کرد و مدتها در آن شهر ماند و در 
آخر  تا  و  رفت  قونیه  به شهر  عمر  پايان 
خلق  ارشاد  به  و  ماند  شهر  آن  در  عمر 
مردمان  از  همه  نیاکانش  مي پرداخت. 
بیشتر  بخش  که  آن  با  بودند.  خراسان 
شرقی-  روم  پايتخت   - قونیه  در  عمراو 
سپری شد و به اصطالح عارفان در همان 

زبان  به  افغانستان«  معاصر  شعر  »آنتولوژی  کتاب 
برگردان  با  و  بیروت  المدی  انتشارات  توسط  عربی 

مریم  العطار شاعر و مترجم عراقی منتشر شد.

 اين کتاب ۳۰۰ صفحه است و اشعار ۳۵ شاعر افغانستانی را 
شامل می شود. شاعرانی که در  اين کتاب به شعر و کارهای 
لیال  نادری،  پرتو  شامل  است،  شده  پرداخته  آن ها  هنری 
سعیدی،  محمدشريف  مظفری،  ابوطالب  روشنی،  صراحت 
باران  ابراهیمی،  محبوبه  قاسمی،  ضیا  تابش،  قنبرعلی 

سجادی و شکريه عرفان می شوند.

زادگاِه رستم و شاهان ساسانی يکی ست
شوکت شهنامه و فرهنگ ايرانی يکی ست

ارزش خاک بخارا و سمرقنِد عزيز
نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی يکی ست

ما اگرچون شاخه ها دوريم از هم عیب نیست
ريشۀ کوالبی و بلخی و تهرانی يکی ست

از درفش کاويان آواز ديگر می رسد:
بازوان کاوه و شمشیر سامانی يکی ست
چیست فرق شعر حافظ، با سرود مولوی
مکتب هندی، عراقی و خراسانی يکی ست
فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست
رودکی و حضرت جامی و خاقانی يکی ست

مرزها ديگر اساس دورِی ما نیستند
ای برادر! اصل ما را نیک می دانی يکی ست
»تاجیکی«، يا »فارسی«، يا خويش پنداری 

»دری«
اين زبان پارسی را هرچه می خوانی، يکی ست!

جا خرقه تهی کرد؛ ولی پیوسته از بلخ 
که يکی از چهار شهر بزرگ خراسان آن 
آن  و خراسانیان  ياد می کرد  بود،  روزگار 

سامان را همشهری می گفت.
بلخیم من بلخیم من بلخیم 
شوری دارد عالمی از تلخیم

يا جای ديگری در ديوان شمس می گويد:
نعره ء های و هوی من 

از در روم تا به بلخ 
اصل کجا خطا کند 

شمس من و خدای من
افغان ها  برای  الدين  جالل  موالنا  آنکه  با 
اکثر  اما  می آيد،  شمار  به  بلخ  فرزند 
فرهنگیان افغان او را متعلق به جغرافیايی 
طول  در  نمی دانند.  کشور  يک  محدود 
وطنی  فرا  و  انسانی  انديشه های  زمان، 
موالنا از مرزهای جغرافیايی کشور ها عبور 
زندگی  و  آثار  به  عالقمندی  و  می کند 
افزايش  موالنا در سرتاسر جهان در حال 
بعنوان  مولوي  بي مانند  شهرت  است. 
تاريخ  در  برجسته  و  درخشان  چهره اي 
سبب  بدان  جهان  ادب  و  علم  مشاهیر 

شمسیه حسنی دوره  کارشناسی اش را در رشته ی نقاشی و 
همین طور دوره ی کارشناسی ارشد ش را در بخش هنر های 
تمام  کابل  دانشگاه  زيبای  هنرهای  دانشکده ی  در  تجسمی 
است.  دانشکده  اين  در  تدريس  حال  در  فعال  و  است  کرده 
هويت شمسیه حسنی، بیشتر با نقاشی ديواری/گرافیتی، گره 
خورده است که در میان کارهايش می شود از نقاشی ديواری 
در خیابان ۱۹ سه راهی عالؤالدين؛ نقاشی ديواری در خیابان 
خیابان  سه،  کارته ی  در  ديواری  نقاشی  کابل؛  دهبوری- 
دانشگاه کابل نام برد. او با تالش و پشت کاری که دارد توانسته 
است در نمايشگاه ها و جشنواره های بین المللی برای نقاشی 
ديواری، راه پیدا کند. او همین طور توانسته است در لیست 
global thinkers  نیز جای بگیرد. اين نقاش جوان و 
مستعد توانسته است نخستین جشنواره ی ملی گرافیتی را به 
همکاری »پرنس کالس فند« و »مؤسسه ی هنری بی رنگ« 
در کابل برگزار کند. در نقاشی های شمسیه حسنی، حضور 
يک کاراکتر زن به چشم می خورد که به گفته  خودش اين 
شخصیت مرکزی نقاشی های او است و به دلیل اين که بهتر 
می تواند با هم جنس خودش ارتباط برقرار کند و او را درک 
است.  کرده  انتخاب  نقاشی هايش  در  را  اين شخصیت  کند، 
اجتماعی  و  فردی  بیشتر  حسنی،  شمسیه  کارهای  موضوع 

است که گه گاهی رنگ سیاسی نیز به خود می گیرد.

است که وي گذشته از وقوف کامل به علوم وفنون گوناگون، عارفي است دل آگاه، شاعري است درد 
شناس، پرشور و بي پروا و انديشه وري است پويا که آدمیان را از طريق خوار شمردن تمام پديده هاي 
عیني و ذهني اين جهان، همچون علوم ظاهري، لذايذ زود گذر جسماني، مقامات و تعلقات دنیوي، 
تعصبات نژادي، ديني و ملي، به جستجوي کمال و آرام و قرار فرا مي خواند. آنچه موالنا مي خواهد، 
تجلي خلق و خوي انساني در وجود آدمیان است که با تزکیه درون و معرفت حق و خدمت به 
خلق و عشق و محبت و شوق به زندگي و ترک صفات ناستوده به حاصل مي آيد. از آثار او می توان 
به مثنوی، ديوان غزلیات يا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.

مشترکات آیین عید نوروز 
میان ایران و افغانستان

افغانستان تنها کشوری است که همچون ايران از تقويم خورشیدی 
استفاده می کند و آغاز سال نو آن از روز اول فروردين آغاز می شود 
و مردم اين کشور در اين روز که در افغانستان نیز تعطیل رسمی 
در  مختلفی  جشن های  می پردازند.  شادمانی  و  جشن  به  است 
میان مردم ايران و افغانستان از دوران آريايی ها برگزار می شود که 
اين  ساله  همه  امروز  به  تا  که  است  نوروز  جشن  آن ها  مهم ترين 
جشن در میان مردمان اين ۲ سرزمین که اشتراکات فراوانی با هم 

دارند برگزار می شود.
خراسان نام مشترک ۲ کشور

در سرزمین فالت ايران که شامل بخش هايی از ايران، افغانستان و 
ماوراءالنهر است و مردمان آن از نژاد آريايی هستند، جشن نوروز 
از قديم در میان آن ها رواج داشته و مشترکات فراوانی نیز در رسم 
نوشته »رسول  دارد. طبق  نوروزی آن ها وجود  و سنت های جشن 
در  افغانستان  باستانی  نام  افغانستان  پژوهشگر  و  محقق  رهین« 
»يگويدای هندی« »آريا« و در فرهنگ اوستای باختری »ايیريا« و 
در کتیبه های فالت غربی »اريیا« ذکر شده است، که اين هر ۳ واژه  
در زبان انگلیسی »آرين« و در فارسی »آريايی« ترجمه شده و در 

فرهنگ اسالمی، نام خراسان را به خود گرفته است.
آغاز تقویم خورشیدی در ایران و افغانستان

در دوران سلطان »جالل الدين ملک شاه سلجوقی« که خود نیز در 
نوروز بر کرسی پادشاهی تکیه زده بود، تقويم قمری را که در آن 
دوران تقويم مهتابی خوانده می شد و به رؤيت هالل ماه بستگی 
داشت و نامکمل بود. بر همین اساس او دانشمندان و ستاره شناسان 
قمری  تقويم  در  که  را  نواقصی  و  نارسايی ها  تا  ساخت  موظف  را 
شاه  سرانجام،  نمايند.  بررسی  دارد  وجود  سال  و  ماه  زمینه  در 
سلجوقی در سال ۴۵۸ هجری قمری به منجمان زمان خود چون 
»ابوالحسن  نیشابوری«،  عمرخیام  »حکیم  اسفزاری«،  »ابوالمظفر 
لوگری«)سکاوندی( و »عبدالرحمن خازنی« دستور داد تا بر مبنای 

محاسبات دقیق نجومی، تقويم خورشیدی را ترتیب کنند.
آمدن  کار  روی  با  به ويژه  دولت های مستقل خراسانی،  تأسیس  با 
با گستردگی  نوروز  بويه، جشن  سلسله های سامانی، غزنوی و آل 

بیشتری برگزار شد.
نوروز در ایران و افغانستان معاصر

جغرافیايی  که  بزرگ  خراسان  سرزمین  که  بود  دوران  همان  از 
و  شد  نوروز  اصلی  زادگاه  می دهد،  شکل  را  ايران  و  افغانستان  از 
مردمان اين ناحیه تاکنون نیز همه ساله با آغاز روز اول سال که 
در افغانستان اول حمل می خوانند و در ايران اول فروردين، با هم 

جشن شادی برگزار می کنند.
دعای تحویل سال

رواج های  و  رسم  نوروز  در جشن  ايران  و  افغانستان  مردم  آنکه  با 
تشابهات  و  اشتراکات  مجموع  در  ولی  دارند،  را  خود  مخصوص 
نوروز در میان آن ها وجود دارد که  برگزاری جشن  نیز در  فراوانی 
در  دارد.  کشور   ۲ مردمان  مشترک  زبان  و  فرهنگ  دين،  از  نشان 
افغانستان همچون ايران، آغاز سال نو در اغلب مناطق اين کشور با 
دعای تحويل سال برگزار می شود و مردم آغاز سال نو را در مساجد 

و تکايا با دعا و نیايش آغاز می کنند.
سفره هفت سین

ايران  از ديگر مشترکات میان مردمان ۲ کشور  سفره هفت سین 
و افغانستان است که در برخی از مناطق افغانستان بخصوص در 
افغانستان و شهر »هرات« رواج دارد. سفره های هفت سین  غرب 
مردم افغانستان همانند مردم ايران، سیب، سرکه، سنجد، سماق، 
سبزه، سنجد است و فقط بجای »سکه« از »سمنک« )سمنو( که 
نوعی شیرينی مخصوص عید نوروز است استفاده می شود. عالوه 
بر سفره هفت سین، هفت میوه نیز در میان مردم افغانستان رواج 
دارد و در ايام عید از میهمانان از هفت میوه که عصاره هفت نوع 
میوه خشک شده است پذيرايی می شود، که هفت میوه بیشتر در 

شمال و پايتخت اين کشور رواج دارد.
میهمان نوازی

زبان زد  ايران  مردم  همچون  نیز  افغانستان  مردم  میهمان نوازی 
عام و خاص است و  يکی از بارزترين مشخصات مردم افغانستان 
میهمان نوازی است و مردمان اين کشور عموماً مهمان نواز هستند 
ايام عید برای میهمان می آورند. مردم  و بهترين خوردنی ها را در 
افغانستان به قدری به میهمان اهمیت می دهند که حتی اگر قاتل 
به خانه مقتول میهمان شود، بخاطر اينکه میهمان است، به او در 
اين  با دست تهی در سراسر  اگر مسافری  ندارند.  آن مکان کاری 
کشور مسافرت کند، هرگز گرسنه نخواهد ماند و برای يک افغان 
از خانه خود  را  بود که يک میهمان  نخواهد  اين  از  تحقیرآمیزتر 

بیرون کند.
غذای مخصوص شب سال نو

پختن غذای های ويژه در شب عید نوروز از ديگر مشترکات مردم 
سعی  خانواده ها  اکثر  شب  اين  در  که  است  ايران  با  افغانستان 
می کنند در اين شب »سبزی پلو« تهیه کنند. خريد يک خروس 
سفید رنگ زنده و پختن گوشت آن از ديگر غذاهای سنتی در شب 
اين کار  به  افغانستان  از خانواده ها در  اول عید است که بسیاری 

مبادرت می ورزند.
رفتن به مزار اموات

افغانستان  مردم  میان  در  که  ديگر  مشترک  سنت های  از  يکی 
مرسوم است، رفتن به مزار اموات است که معموالً در روزهای آخر 
سال بخصوص پنجشنبه آخر هر سال، مردمان اين کشور بر سر 
مزار بزرگان و پدر و مادر خود رفته و برای درگذشتگان خود از خدا 

طلب مغفرت می کنند. 

چکامه های بدون مرز

 بلخیم من بلخیم من بلخیم
موالنا جالل الدین محمد بلخي

دریچه ای به فرهنگ و هنر افغانستان
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کشت فراسرزمینی

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مشاور  وجدانی فرد،  مسعود 
کشت  و  گیاهی  تولیدات  امور  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
فراسرزمینی اظهار کرد: کشور ايران در منطقه خشک و نیمه 
خشک قرار دارد و آب مورد نیاز برای تأمین غذا موجود نیست 
بنابراين نیازهای غذايی کشور بايد از خارج وارد يا تأمین شود 
و بر اساس فرآيند کشت فراسرزمینی به صورت مجازی همان 
میزان آب صرف تهیه مواد غذايی می شود. پیرو مصوبه هیئت 

دکتر  گذشته  سال  اواخر  در  وزيران 
شاطرزاده به عنوان مجری طرح کشت 
فراسرزمینی در وزارت جهاد کشاورزی 
مصوبه  اساس  بر  است.  مشخص شده 
اين زمینه را  سال ۱۳۹۵، فعالیت در 
است که در  شامل چند مرحله کرده 
نیاز  اول، آن چیزی که کشور  مرحله 
اولويت قرار داده است. در  دارد را در 
ديگر کشت  در کشور  افراد  اين طرح 
شده  تأمین  آب  با  و  می کنند  کار  و 
فعالیت  نتیجه  کشور  آن  سوی  از 
کشاورزی خودشان را وارد کشور ايران 

می کنند.
اولويت های وزارت خانه جهاد کشاورزی 
در خصوص کشت فراسرزمینی مواردی 
از جمله جو، ذرت و دانه های روغنی بر 
اساس نیاز جامعه اعالم شده است. هر 
فرد يا هر فعال بخش کشاورزی بتواند 
اعالم آمادگی کند که ۵۰ هزار تن در 
تأمین  را  محصوالت  اين  از  سال  يک 
فعالیت دريافت خواهد  می کند پروانه 
می گیرد؛  قرار  حمايت  مورد  و  کرد 
البته اولويت با تعاونی ها و تشکل های 
مصرف کننده های  که  است  دامداری 

دانه های  میزان  از  نیمی  هستند.  شده  ذکر  محصوالت  اصلی 
مصرف  دامپروری  صنعت  در  کنجاله ها  و  شده  وارد  روغنی 
در حال  فراسرزمینی  مواردی که هم اکنون کشت  از  می شود. 
زمین  اجازه  حال  در  مورد  يک  قزاقستان  در  است،  انجام 
ديگر  مورد  و  است  فراسرزمینی  کشت  برای  هکتاری   ۴۵۰۰
در ازبکستان ۵۴۰۰ هکتار زمین در حال انعقاد قرارداد هستند 

همایش بزرگ آنالین 
فرصت های سرمایه گذاری و 

تجارت ایران و افغانستان
و  تجاری  روابط  توسعه  هدف  با  ايران،  مجازی  نمايشگاه 
گسترش همکاری های اقتصادی میان جمهوری اسالمی ايران و 
افغانستان، روز دوشنبه ۱۴ تیرماه )۱۴ سرطان ۱۴۰۰( همايش 
بزرگ تجاری با حضور جناب آقای بهادر امینیان، سفیر محترم 
جمهوری اسالمی ايران در کابل و جناب آقای عبدالغفور لیوال، 
سفیر محترم جمهوری اسالمی افغانستان در تهران به صورت 

آن الين برگزار می کند.
عالوه بر سخنرانی ارزشمند سفرای محترم دو کشور همسايه، 
مسووالن سازمان توسعه تجارت، مسووالن اتاق بازرگانی مشترک 
خصوص  در  کشور  دو  بازرگانی  اتاق های  و  افغانستان  و  ايران 
زمینه های مشترک همکاری ها سرمايه گذاری، بازرگانی و تجارت 

در اين همايش آنالين گفتگو خواهند کرد.

ایران، سازنده دومین ربات 
جراح دنیا

اختراع  ثبت  و  داشته  نام  سینا  ايرانی،  درصد  صد  ربات  اين 
جهانی شده و آماده ورود به بازار است. تنها نمونه موجود در 
جهان در اين حوزه، يک ربات آمريکايی است که حاال رقیبی 
ايرانی پیدا کرده است. تحقیق برای ساخت ربات جراح ايرانی 
سینا از ۱۵ سال پیش شروع شده بود و حاال به موفقیت رسیده 
قرار  با  جراح  و  است  رباتیک  بازوی  دو  دارای  ربات  اين  است. 
را  رباتیک  بازوی  دو  دور  راه  از  جراحی  کنسول  پشت  گرفتن 
به جراح  نمايش  توسط صفحه  تصاوير عمل  می کند.  کنترل 
نشان داده می شود. اولین جراحی روی حیوان در دو بیمارستان 
ربات  وسیله  به  کامال  داشتند  فاصله  کیلومتر   ۷ هم  از  که 
ربات  اين  شد.   انجام  اول  همراه  شبکه  روی  و  ايران  ساخت 
ايرانی يک سوم نمونه خارجی خودش قیمت داشته و می تواند 
وارد بازارهای جهانی شود. دستگاه طوری طراحی شده که در 
صورت قطع اينترنت، هیچ خطری بیمار را تهديد نخواهد کرد. 
به علت تحريم های ايران، امکان استفاده از اين تکنولوژی وجود 

نداشت که سرانجام با توان داخلی، اين ربات ساخته شد.

که کشت و کار کنند و مجموعه ديگری هم در قالب اتحاديه 
گاوداران صنعتی استان خراسان رضوی درخواست داده اند که 

همه اين موارد به وزارت خانه جهاد کشاورزی معرفی شدند. 
در سنوات گذشته کشت فراسرزمینی چغندر قند در افغانستان 
ينجه  و  علوفه  کشت  درخواست  امسال  اما  می گرفت  صورت 
نیز داده شده که شامل شرايط خاص قرنطینه ای حفظ نباتات 
در مرز است و بر اين اساس محصول چغندر قند بايد خالص 

و عاری از هر گونه خاک و آلودگی ويروسی باشد و محصول 
ينجه هم نیاز به درجه حرارت بااليی در نگهداری دارد. امروز 
انواع  و  ذرت  جو،  خانه  وزارت  سیاست  اساس  بر  کشور  نیاز 
دانه های روغنی اعم از سويا و کلزا است که در افغانستان نیز 
امکان کشت همه اين موارد وجود دارد. مصوبه هیئت وزيران 
امور خارجه  وزارت  از جمله  زمینه  اين  در  را  ديگر  نهاد  چند 

مرور  و  عبور  عوارض  و  رواديد  بحث  که  است  دانسته  دخیل 
و  کشت  است  قرار  که  فردی  برای  چراکه  دارند  عهده  بر  را 
کار در کشور ديگری داشته باشد حداقل بايد عوارض رفت و 
آمد مجموعه در نظر گرفته نشود. فعاالن اقتصادی به واسطه 
رايزن های بازرگانی وزارت خارجه می توانند مورد حمايت های 
کنسولی قرار بگیرند و در قراردادهای منعقد شده دولت ها نیز 
نقش حامی داشته باشند و البته دستگاه هايی همچون وزارت 
اقتصاد و دارايی، بانک مرکزی، صندوق ذخیره 
نیز  اجتماعی  امور  و  رفاه  کار،  وزارت  ارزی، 
اساس وظايف  بر  فراسرزمینی  در طرح کشت 
مختلف دخیل هستند. حمايت بین دستگاهی 
تأمین  و  کود  و  بذر  نهادها،  تأمین  برای 
سیاست های  جزو  کار  نیروی  و  ماشین آالت 
قطعی است. در گمرک مشکالت خاصی نیست 
و به عنوان نمونه بحث قرنطینه محصوالت در 
گمرک مستقر است. در جو و ذرت هیچ مشکل 
افغانستان  در  فراسرزمینی  کشت  در  مانعی  و 
تأمین  قابل  نیز  آن  مناسب  اقالم  و  نداريم 
است و با توجه به اقلیم مشابه استان خراسان 
کشت  نیاز  مورد  اقالم  می توانیم  حتی  رضوی 
فراسرزمینی را در استان خراسان رضوی تأمین 
کنیم. در تأمین بذر و نهاده ها در طرح کشت 
به  باتوجه  و  ندارد  وجود  مانعی  فراسرزمینی 
معادالت اقتصادی ارزی به عنوان مثال محصول 
جو را در کشور هدف کشت فراسرزمینی ۱۱ 
با  ايران  در  اما  تومان خريداری می کنند  هزار 
توجه به هزينه های حمل و نقل کیلويی ۶ هزار 
در  می شود.  خريداری  دامداران  توسط  تومان 
آسیای میانه از اواسط شهريورماه کشت پايیزه 
کشت  نیز  آينده  سال  اسفند  و  می شود  آغاز 
بهاره برنامه ريزی خواهد شد. ورود آب مجازی 
و امنیت پايدار غذايی برای جهاد کشاورزی دارای اهمیت است 
شود.  تأمین  نقاط  مطمئن ترين  از  نیاز  مورد  غذايی  مواد  تا 
از  يکی  عنوان  به  گذشته  سال  چندين  از  فراسرزمینی  کشت 
راهبردهای جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ايران مطرح شده 
و بايد برای اراضی کشورهای همسايه قراردادهای ۵ تا۱۰ ساله 

منعقد شود تا تأمین محصوالت غذايی و اشتغال محقق شود.

درآمدزایی فراسرزمینی  
کشت فراسرزمینی از چندین سال گذشته به عنوان یکی از راهبردهای جمهوری اسالمی ایران برای تامین نیازهای غذایی مطرح شده است؛ نیاز ایران بر اساس سیاست 

وزارت خانه جهاد کشاورزی جو، ذرت و انواع دانه های روغنی اعم از سویا و کلزا است که در افغانستان نیز امکان کشت همه این موارد وجود دارد.
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کشور،  دو  بين  اقتصادي  و  توليدي  مشترک  منطقه  ايجاد 
و  کند  متصل  جنوب  آزاد  آبهاي  به  مي تواند  را  افغانستان 

دسترسي راحت تري را براي ايران ايجاد کند.

بازرگانی خارجی سازمان صنعت،  اداره  امیرفخريان، رئیس  محمدعلی 
و  ايران  تجارت  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  )صمت(  تجارت  و  معدن 
افغانستان به دلیل نزديکی فرهنگی، زبانی و جغرافیايی دارای درهم 
تنیدگی خاصی بین دو منطقه هرات و خراسان رضوی است. واليت 
هرات به عنوان يکی از استان های غربی افغانستان، قطب صنعتی اين 
کشور شناخته می شود که به دلیل حضور فعاالن اقتصادی دو کشور 
است. در آينده يک سری تولیدات نهايی را در افغانستان از جمله آبمیوه 
و بیسکويت و ديگر مواد غذايی اينچنینی شاهديم؛ صادرکنندگان نیز 
و  يافت  آنجا حضور خواهند  نهايی کاال در  تولید  و  بازار  برای حفظ 
مواد اولیه اين کارخانجات از جمله روغن و قوام دهنده ها برای تولید و 
بسته بندی صادر خواهد شد تا صنايع مورد اشاره به تولید منجر شود. 
صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه کشاورزی، ساختمان و دام 
و طیور افزايش خواهد داشت و از نظر صنايع های تک و شرکت های 

دانش بنیان نیز ايران به اين سمت محصوالت جهت دهی دارد. 

کشت  نوع  اين  که  داريم  کار  دستور  در  نیز  را  فراسرزمینی  کشت 
ايران  به  انتقال آن  و  افغانستان  تولید محصوالت کشاورزی در  يعنی 
از سوی جهاد کشاورزی و کمیته های مربوطه پیگیری می شود. کشت 
فراسرزمینی در مقوله اقالم اساسی مطرح است که ايران در حال واردات 
از خارج از کشور می باشد و نیاز کشور است؛ برای محصوالتی مانند 
و  ذرت  جو،  استان،  قند  کارخانجات  خوراک  تأمین  برای  چغندرقند 
نهاده های دامی بحث کشت فراسرزمینی مطرح است. جهاد کشاورزی 
در زمینه کشت فراسرزمینی سنجش ظرفیت و آزمايشات الزم در مورد 
کشت آن نقطه و مواد ريزمغذی برای رسیدن به محصول بهتر، تأمین 
بالفعل  اقداماتی خواهد داشت. ظرفیت های صادراتی  بذر و قرنطینه 
ايران مشخص است لذا افغانستان در پی آن است که نسبت به تولید 
اقالم در کشور خودش اقدام کند و اين باعث خواهد شد سبد صادراتی 
ايران به افغانستان دچار تغییر شود که بايد در اين زمینه برنامه ريزی 

شود و دنبال ظرفیت های بالقوه باشیم.

منطقه ویژه اقتصادی مشترک و تعرفه  ترجیحی
افغانستان نبود زيرساخت های  ايران و  از بزرگ ترين معضالت تجارت 
مرز  در  کامیون ها  ازدحام  باعث  است که  بین دو کشور  کافی مرزی 
از ديگر  نهايی کاال می شود.  افزايش قیمت  و  و هزينه  اتالف زمان  و 

معضالت عمده نبود منطقه ويژه اقتصادی مشترک با افغانستان است. وجود اين منطقه اقتصادی يا تولیدی می تواند برای دو 
کشور سبب خیر باشد تا رابطه بلندمدت و برد و بردی را ايجاد کند. مراودات مالی و تحريم و ارتباطات بانکی از ديگر مشکالت 
تجارت است. بحث تعرفه های ترجیحی را حتما بايد با افغانستان به سرانجام برسانیم و تعرفه های ترجیحی بین دو دولت داشته 
باشیم هرچند به صورت يک طرفه اين تعرفه را به برخی اقالم صادراتی مانند کنجد و محصوالت کشاورزی داديم ولی اين کافی 
البته در دستور کار سازمان توسعه و تجارت است؛ اين  نیست و بايد نسبت به رقبا گسترده تر در اين زمینه عمل شود که 

لذا  پیشنهاد شود  مقابل  به طرف  و  کارشناسی شود  بايد  تصمیمات 
مستلزم زمان است و امیدواريم در سال جاری اين مورد محقق شود.

آینده خط ریلی خواف-هرات
اين خط ريلی به دلیل اينکه هنوز تا ۴۰ کیلومتری هرات امتداد يافته 
را  مراودات  افزايش حجم  و  نشده جای رشد  به هرات متصل  کاماًل  و 
دارد اما بايد بازنگری در هزينه های حمل و نقل ريلی توسط راه آهن 
را  خود  کاالی  بیشتری  رغبت  با  بتوانند  صادرکنندگان  تا  بشود  ايران 
بنادر  به  ايران  آهن  راه  کنند.  استفاده  طريق  اين  از  و  رسانده  مرز  به 
ترانزيت  برای  و می تواند مسیر خوبی  است  متصل  و شمالی  جنوبی 
کاال به افغانستان و صادرات باشد. راه آهن مربوطه فعال شده است و 
هر کاری به تدريج رشد پیدا خواهد کرد اما بايد مشکالت بررسی شود 
و راه آهن ايران نیز بايد تجار را به استفاده از حمل و نقل ريلی ترغیب 
کنند تا از بار ترافیکی دوغارون کاسته شود و سرمايه گذاری که در اين 
زمینه انجام شده تقويت شود. دورنمای اين پروژه اين است که از طريق 
افغانستان به آسیای میانه و کشورهای ازبکستان و تاجیکستان متصل 
برای کشور به همراه  را  بلند مدتی  تواند منافع  امر می  اين  شود که 

داشته باشد. 
نمایشگاه های مشترک ایران و افغانستان

اعزام و پذيرش هیئت های بازرگانی و برگزاری نمايشگاه ها برای معرفی 
به  بخشی  که  آن  مشوق های  از  می توانند  که  است  تاجران  و  بازارها 
و  صادرات  برای  تا  کنند  استفاده  شود  می  پرداخت  يارانه  صورت 
نمايشگاه  اقدام کنند. همه ساله تعدادی  اين کشورها  به  معرفی کاال 
اعالم  و  می کنیم  برگزار  افغانستان  در  رضوی  خراسان  محوريت  با 
پذيرش هیئت بازرگانی نیز به صورت دائم فعال است. پذيرش هیئت و 
تاجران افغانستانی و برگزاری نمايشگاه به صورت متقابل در نمايشگاه 
برای  وبینار  به صورت  کرونايی  شرايط  در  می شود.  برگزار  بین المللی 

معرفی محصوالت ايرانی و تولیدکنندگان اقداماتی انجام شده است.
منطقه مشترک تولیدی و اقتصادی در شرق ایران

هر دو دولت بايد کارهای مشترک بزرگی را در راستای روابط بلند مدت 
منطقه  ايجاد  به  می توان  آنها  مهم ترين  از  که  کنند  ايجاد  برد  برد  و 
افغانستان  که  کرد  اشاره  کشور  دو  بین  اقتصادی  و  تولیدی  مشترک 
را می تواند به آب های آزاد جنوب متصل کند و دسترسی راحت تری را 
برای ايران در نقطه باثبات با زيرساخت های ايران به بازارهای افغانستان 
اما در  با وجود منطقه آزاد قشم، کیش، چابهار در کشور  ايجاد کند. 
شرق کشور منطقه آزاد وجود ندارد و منطقه ويژه اقتصادی نیز محدود 
است که با وجود ظرفیت هايی برای پیشبرد بازرگانی و تجارت هر دو 

کشور ضرورت آن احساس می شود.

فرصت های سرمایه گذاری افغانستان-ایران
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و  ايران  مشترک  اتاق  مديره  هیأت  عضو  سیادت،  محمود 
افغانستان اظهار کرد: بزرگ ترين امتیازی که بین دو ملت 
ايران و افغانستان است و هیچ دولت و سیاستی نمی تواند 
بین اين دو ملت فاصله بیندازد، زبان مشترک است و به هر 
حال دوستان افغانستانی در طول بیش از ۴ دهه جنگ و 
خونريزی و بسیاری از مشکالت داخلی و مهاجرت، اندوخته 
بسیاری در حوزه های تجارت و خدمات دارند ولی در برهه 
زمانی مهاجرت در بخش مديريت و دانش و تکنولوژی کمتر 
فرصت يادگیری فراهم شده و خأليی وجود دارد که البته با 
استعداد و پشتکاری که اين مردم دارند می توانند اين خاًل 
را پر کنند. در همین بازه زمانی، جوانان تحصیل کرده و 
اين  به  کنند  کمک  می توانند  ايرانی  عالقه مند  و  مستعد 
فرآيند و انتقال دانش و تکنولوژی که مورد نیاز افغانستان 
تولیدی  گردشگری،  پزشکی،  بخش  در  همچنین  و  است 
نزديک  فاصله  و  مشترک  زبان  همان  دلیل  به  خدماتی  و 
جغرافیايی و تا حدود زيادی فرهنگ مشترک اقدامات زيادی 

قابل انجام است. 
هیچ دو ملتی در دنیا به این قرابت و نزدیکی نیست

افغانستانی در طول  از ده میلیون مهاجر   حضور  بیشتر 
اين سالها و در بازه های زمانی مختلف در ايران باعث شده 
افغانستانی  دوستان  بین  در  ايران  مصرف  فرهنگ  است 
که  است  عواملی  همه  اينها  و  کند  پیدا  بیشتری  رسوخ 
ملت  دو  بین  را  تجاری  ارتباطات  افزايش  و  رشد  استعداد 
کنجد  افغانستان  امروز  اگر  می کند.  محقق   کشور  دو  و 
تولید می کند، ما هم به آن محصول نیاز داريم ديگر نبايد 
کنیم  محدود  بايد  کنیم،  وارد  پاکستان  و  کنیا  از  کنجد 
ما  اگر  مثاًل  يا  باشیم؛  داشته  تمهیداتی  زمینه  اين  در  و 
امروز بنا به اين داريم که هم اشتغال در افغانستان ايجاد 
شود و هم امنیت در مرزهای ما ايجاد شود بايد در دشت 
و  است  در همسايگی خراسان جنوبی  که  افغانستان  فراه 
امکانات خوبی برای کشت وسیع هندوانه ايجاد شده بايد 
هندوانه افغانستان را وارد کنیم و هم اشتغال ايجاد کنیم 
و مشکالت امنیتی ناشی از بیکاری را کاهش دهیم. برای 
فرصت  و  امکان، عالقه مندی  در هرات  قند  کاشت چغندر 
تربت  جام،  تربت  در  قند  کارخانه  چغندر  تا  دارد  وجود 

از  سخت گیری  نبايد  لذا  کند  تأمین  را  بیرجند  و  حیدريه 
سوی سازمان های مسئول در ورود کاال صورت بگیرد و حتما 
بايد تعرفه واردات چغندر به صفر برسد. بسیاری از کاالهای 
تولیدی افغانستان مانند کشمش و انار و انگور که در ايران 
مازاد تولید داريم را می توانیم در بازاريابی های خارجی برای 
فروش اين محصوالت تسهیالتی ايجاد کنیم، در بسته بندی 
و بحث های قرنطینه ای و برندينگ کمک کنیم و موانع عدم 
بسیار  هزينه های  با  آهن  راه  اگر  کنیم.  برطرف  را  همکاری 
کشور  دو  بین  تردد  فضای  بايد  شده  انداری  راه  سنگین 
مراقبت شود تا به گونه ای نباشد که افغانستان از مسیری که 
با میلیون ها دالر سرمايه گذاری در حال ايجاد است استفاده 

نکند؛ مسیر راه آهن بهترين، ارزان ترين و سريع ترين مسیر 
برای رساندن کاال به افغانستان و همچنین کاالهای تولیدی 
با جديت  بايد  اما  قلمداد شود  ايران می تواند  به  افغانستان 
سعی  افغانستان  امروز  شود.  اقدام  درست تری  برنامه های  و 
دارد مسیر را تا شهرک صنعتی هرات قرار است ادامه بدهد 
که اين پروژه به شرکتی از ازبکستان واگذار شده چراکه اين 
شرکت در گذشته از مسیر حیرتان تا مزار شريف موفق عمل 
کرده است لذا در کشور ما نیز بايد متولی واحد در اين زمینه 

کنترل روابط دو کشور را داشته باشد.
اگر قطارهای مسافربری در اين مسیر ايجاد شود می تواند ساالنه 
در تردد مسافران کمک کند و روابط دو کشور را تضمین کند. 

رفع موانع تجارت؛ نزدیکی دو ملت
هیچ دو ملتی در دنیا به قرابت و نزدیکی افغانستان و ایران نیست؛ حضور بیشتر از ده میلیون مهاجر افغانستانی در بازه های زمانی مختلف در ایران منجر به انتقال فرهنگ مصرف شده است.

مشاوره خدمات فنی مهندسی 
ایران در افغانستان 

ايزدی، مشاور صادرات خدمات فنی مهندسی اظهار   محمدحسین 
کرد: افغانستان کشوری است در صنايع پايه آب، برق و گاز به خاطر 
تله  و  اتوماسیون  به محصوالت  نیاز شديد  اين کشور  شرايط خاص 
بايد هوشمند نصب شده باشد  افغانستان کنتور آب  متری دارد. در 
تا از طريق شبکه های سلولی بتوان میزان مصرف را قرائت و دريافت 
و  قطع  توانايی  دور  راه  از  پرداخت هزينه ها،  و در صورت عدم  کرد  
کنترل میزان آب را داشته باشد چون قرائت کنتور به صورت سنتی 

امکان پذير نیست.
کشور چین از توان مهندسی باالی ايران اطالع داشته و در حال حاضر 
در هرات و هزاره بازار افغانستان گرايش به ايرانی ها، در منطقه نزديک 
پاکستان بازاريان هندوستان و در طرف ديگر چینی ها دارد. بزرگ ترين 
در  ما  کشور  خدمات  است،  ريال  موضوع  افغانستان  در  ايران  مزيت 
مهندسی  خدمات  لذا  می شود  ارائه  قیمت  پايین ترين  با  افغانستان 
نیروگاه ها،  بادی،  و  خورشیدی  خانه های  تصفیه  جمله  از  ايران 

آب رسانی در افغانستان بیش از هر محصولی امتیاز دارد.
يکی از عملکردهای بد در صادرات اين است که قبل از اينکه محصول 
دوره رونق تکنولوژی خود را ببیند و رفع اشکال شود و استانداردهای 
داخلی و خارجی را بگیرد اقدام به صادرات می کنند. دوام در مصرف 
محصوالت صادراتی بايد در کشور صورت بگیرد، متوسط نرخ خرابی 
اعتماد  اينصورت  و در غیر  اعالم شود  بايد توسط شرکت  دستگاه ها 
داخلی  بازار  است  اين  اش  الزمه  و  نمی شود  جلب  کننده  مصرف 
پوشش کامل داده شود و بر مبنای بازخورد گرفته شده از بازار داخل 

اقدامات صادراتی برنامه ريزی شود.
تولید برق با سرمایه گذاری در تونل های بادی خواف

خراسان رضوی يکی از بزرگ ترين و قدرتمندترين تونل بادی دنیا را 
در اختیار دارد که می تواند حدود ۷ هزار مگاوات برق تولید کند و 
برق بادی از برق خورشیدی نیز دوام بیشتری دارد. از بهترين فرصت 
که  است  خواف  بادی  عظیم  نیروگاه  بحث  خراسان  اقتصادی  های 
زمین آنجا نیز غیرقابل کشت است. چینی ها در حال احداث نیروگاه 
های برق ۵/۲ مگاواتی هستند لذا اگر تونل بادی خواف توسعه يابد 
به راحتی موضوع صادرات برق به میزان حداقل ۳ هزار مگاوات نیز 
امکان پذير است. اساس فعالیت تجاری بايد بر اين باشد که خدمات 
افغانستان در سطح مشاوران رشد  در  بتواند  ايران  مهندسی  و  فنی 
تواند  ايران می  يابد.  افزايش  اجرايی  و مطالعات طرح های  پیدا کند 
در سطح طراحی و مهندسی کمک رسانی داشته باشد؛ در ابتدا بايد 
شرکت های مشاور ايرانی در افغانستان فعال شوند و کارآفرينی داشته 

باشند تا منجر به پروژه شود.
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قلعه در بهمن ماه سال ۹۹،  از حادثه آتش سوزی اسالم  تا قبل 
قبولی  قابل  خروجی های  و  ورودی  تقريباً  اسالم قلعه  گمرک  در 
زمان  آن  در  می گرفت.  صورت  روان  فعالیت ها  و  داشت  جريان 
از  خروجی  دستگاه   ۵۰۰ و  ورودی  دستگاه   ۵۰۰ روزانه  حدوداً 
پايانه دوغارون، منطقه ويژه و بازارچه وجود داشت. پس از حادثه 
آتش سوزی اسالم قلعه، برای مدتی فعالیت ها در مرز کاهش يافت 
ستاد  قبل  وقت  چند  از  شد.  متوقف  مرز  پشت  در  محموله ها  و 
ملی کرونا به دلیل مبارزه با کرونای هندی، مرزها را محدود کرد 
ايران می شدند تست کرونا  وارد  افغان که  رانندگان  از  و در مرز 
می گرفتند به همین دلیل شاهد کاهش ورود کامیون ها از کشور 
افغانستان به ايران شديم که البته پس از مدتی با انجام مکاتبات 
و مذاکرات اين مشکل حل شد. از حدود يک ماه قبل، فعالیت ها 
دوباره شروع شده است و ورود کامیون ها تقريباً به ۲۰۰ الی ۳۰۰ 

مورد رسیده است.
انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل  رئیس  نائب  امتی،  محمود 
بین المللی خراسان رضوی اظهار کرد: در شرايط فعلی، با آماری 
که از گمرک و سازمان حمل ونقل دريافت کرده ايم، حدود ۴۰۰ 
خروجی از مرز دوغارون داريم و ۴۰۰ الی ۴۵۰ ورودی کامیون ها 
به مرز دوغارون از سمت افغانستان است. روند فعالیت ها نسبت به 
روزهای گذشته بهتر شده است و همکاری چشم گیر کنسولگری 
و  گمرک  مدير  رضوی،  خراسان  گمرکات  ناظر  هرات،  در  ايران 
عملکرد  بهبود  در  دوغارون  مرز  در  مستقر  حمل ونقل  سازمان 
توافقنامه  و  موجود  پتانسیل  با  اما  بود؛  مؤثر  مرزی  فعالیت های 
 ۶۰۰ و  ورودی  کامیون   ۶۰۰ حداقل  که  کشور  دو  حمل ونقلی 
افزود:  وی  دارد.  فاصله  همچنان  شده  تعريف  خروجی  کامیون 
اهمیت  مسئله  اين  به  و  يافته  افزايش  مرز  در  کاری  ساعت  اگر 
آسفالت  ايجاد  جمله  از  ديگر  برنامه های  و  شود  داده  بیشتری 
میان دو مرز صورت بگیرد، دروازه پايانه مرزی به چندين گیت با 
تفکیک محموالت صادراتی، ترانزيتی، سوختی و مسافری تفکیک 
و تعريض گردد شاهد افزايش خروجی و ورودی ها کامیون ها در 
اين نکته را در  بايد  بود. مسئولین در هر دو طرف  مرز خواهیم 
روزانه  اسالم قلعه  گمرک  و  دوغارون  مرز  که  باشند  داشته  نظر 
ظرفیت فعالیت حدود ۱۰۰۰ کامیون در خروجی و ۱۰۰۰ کامیون 
ورودی را دارد. نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 
بین المللی خراسان رضوی ادامه داد: هرچقدر روان سازی بیشتری 
رشد  پويايی،  شاهد  میزان  همان  به  شود  انجام  مرزی  تردد  در 
تجاری در دو  روابط  و  ترانزيتی  توسعه محموله های صادراتی،  و 

 آیین نامه مربوط به صدور
 کارت بازرگانی ویژه اتباع

خارجی
اشخاص حقیقی يا حقوقی خارجی که در ايران به امور بازرگانی و 
صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند می توانند با رعايت 
کارت  صدور  تقاضای  زير  مدارک  داشتن  دست  در  با  و  شرايط زير 
بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستانها 

بنمايند.
*اشخاص حقیقی

* داشتن حداقل ۲۴ سال تمام
*داشتن محل کسب

*داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی يا داشتن مدارک 
تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق 

بازرگانی و صنايع و معادن ايران رسیده باشد.
*آشنايی به ضوابط و مقررات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و 

مقررات تجارت خارجی
*داشتن صالحیت مالی، اخالقی و اجتماعی با تأيید يکی از بانکهای 

طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
*دارا بودن سرمايه مناسب با رشته فعالیت و يا داشتن سرمايه و 

اعتبار بانکی.
*داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.

*سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و 
رعايت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و يا وزارت 
بازرگانی از لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود 

و صدور کاال اعالم گردد.
*سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی.

در صورت تخلف هر يک از شرايط فوق و ارائه اسناد خالف واقع، 
کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمانهای ذيربط اعالم 

خواهد شد.
**صدور کارت بازرگانی برای اتباع افغانستانی مجاز است.

اشخاص زیر نمي توانند کارت بازرگاني دریافت دارند:
*اشخاصي که به علت ارتکاب به جنحه جنايت به موجب حکم 
قطعي از مراجع قضايي از تمام و يا پاره اي از حقوق اجتماعي محروم 

گرديده اند.
*ورشکستان به تقصیر - و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال 

موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
*افرادي که مشهور به فساد اخالق و سوء استفاده باشند.

کشور خواهیم بود. در مرز دوغارون شاهد مزيت های برجسته 
مشکالت  و  موانع  نیز  نسبت  همان  به  و  هستیم  اساسی  و 
پیچیده ای پیش رو داريم. اگر بتوانیم موانع و مشکالت حاضر 
در اين مرز را کاهش دهیم، به همان میزان به مقدار مزيت ها 
خواهیم افزود. طبیعتاً با افزايش ساعت کاری، تسريع در کنترل 
اسناد و مدارک، تفکیک محموله های تجاری و مسیر مسافری، 
شاهد کاهش توقف مرزی و کاهش سرمايه تجار، شرکت ها و 
کرايه حمل  کاهش  و  هزينه ها  کاهش  آن  تبع  به  و  رانندگان 
تراز  ارتقای  و  تجاری  مبادالت  افزايش  نهايتاً  که  بود  خواهیم 

تجاری دو کشور را در پی خواهد داشت.
خراسان  استاندار  معتمديان،  محمدصادق  رابطه،  همین  در 
رضوی در نشست بررسی مسائل و مشکالت اتاق مشترک ايران 
و افغانستان، با بیان اين که افغانستان در تجارت بین الملل يکی 
مانده  مغفول  که  بوده  ايران  اسالمی  جمهوری  اولويت های  از 
پیشران های خراسان  از  تجارت، يکی  اظهار کرد: حوزه  است، 
بر  تأکید  با  وی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  که  است  رضوی 
داشته  مرز  در  حاکمیت مشخصی  تا  کنیم  تالش  بايد  اين که 
يک  استانی  صورت  به  دوغارون  مرز  ديدن  داد:  ادامه  باشیم، 
پیشانی  دوغارون  مرز  دانست  بايد  و  بوده  استراتژيک  خطای 

جمهوری اسالمی ايران است. استاندار خراسان رضوی با بیان 
مرز  کردن  ساعته   ۲۴ برای  الزم  زيرساخت های  بايد  اين که 
پايانه  احداث  نظیر  مباحثی  افزود:  کنیم،  فراهم  را  دوغارون 
مسافربری، ايجاد مخازن و انتقال سوخت از طريق خط لوله بايد 
در مرز دوغارون پیگیری و دنبال شود. وی به وجود مقررات 
دست و پاگیر مانع توسعه و لزوم حذف اين مقررات تأکید کرد 
کشت  مبحث  گیاهی،  محصوالت  واردات  و  صادرات  گفت:  و 
فراسرزمینی و استفاده از پتانسیل بازارچه های مرزی می تواند 

در تبادالت تجاری دو کشور حائز اهمیت باشد.
در همین راستا، با پیگیری وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ايران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و فرماندهی مرزبانی 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران مراحل نهايی بازسازی 
و ترمیم اساسی جاده مرزی منطقه دوغارون-اسالم قلعه انجام 
شد و بزودی مورد بهره برداری قرار می گیرد. مسیر مذکور به 
شرايط  از  سنگین  نقلیه  وسايط  روزانه  گسترده  تردد  واسطه 
بسیار بدی برخوردار بود و اين امر باعث کندی مبادالت تجاری 
با افغانستان شده بود. گفتنی است به دلیل برخی سوءتفاهمات 
مرزی در طول بیش از ۳۰ سال گذشته امکان ترمیم اين مسیر 

در سال های گذشته فراهم نشده بود.

آخرین وضعیت مرز دوغارون و گمرک اسالم قلعه
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HS Code یا کد بین المللی کاال چیست؟ اصطالحات بازرگانی که در هنگام خرید خارجی باید بدانید

مرتبط  که   مسائلی  به  )اينکوترمز(  بازرگانی  بین المللی  اصطالحات 
به حمل کاال از فروشنده به خريدار است می  پردازد. مسائلی شامل 
حمل کاالها، ترخیص کاال، صادرات و واردات کاالها، اينکه چه کسی 
مسئول پرداخت است و اينکه خطر جابجايی و انتقال کاال در مراحل 
D-C- مختلف حمل بر عهده چه کسی است. اينکوترمز به چهار گروه

F-E با اصطالحات وابسته به هر گروه تقسیم شده  است:
)Ex- Works( تحویل کاال در نقطه حرکت در مبدأ - E گروه

در اين روش فروشنده، کاال را در محل تولید و يا انبار کاال به خريدار 
بیمه،  بارگیری، حمل ونقل،  از  اعم  کلیه هزينه ها،  و  تحويل می دهد 

گمرک و ريسک خرابی کاال بر عهده خريدار است.
گروه F - تحویل کاال به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ    
اين گروه شامل اصطالحاتی است که به موجب آن فروشنده، کاال را 

در محلی که خريدار تعیین کرده تحويل وی می دهد. 
در  کننده  به حمل  کاال  تحويل   :)Free Carrier( مخفف   FCA

مبدأ )تحويل کاال داخل کامیون، ريل و هواپیما(
با  بارگیری  باشد،  خريدار  کشور  تحويل  محل  اينکه  به  توجه  *با 

خريدار است و نقطه ريسک می باشد.

*هزينه حمل و بیمه با خريدار است.
*عقد قرارداد حمل و بیمه با خريدار )نه الزاماً( است.

FAS مخفف )Free Alongside Ship(: تحويل کاال در کنار 
کشتی در مبدأ

*محل خاتمه ريسک فروشنده کنار کشتی در بندر
*هزينه حمل و بیمه با خريدار است.

*عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خريدار است.
FOB مخفف )Free On Board(: تحويل کاال در عرشه کشتی 

در مبدأ
*فروشنده وقتی کاال را از روی نرده کشتی عبور داد ريسک خود را 

خاتمه داده است.
*هزينه حمل و بیمه با خريدار است

*عقد قرارداد حمل از بندر تحويل و بیمه و بازرسی با خريدار است
گروه C تحویل کاال در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل

بايد  فروشنده  آن  موجب  به  که  است  اصطالحاتی  شامل  گروه  اين 
مخارج کرايه را تا مقصد پرداخت نمايد، ولی خطر فقدان يا خسارت 
و هزينه های اضافی بر عهده خريدار است. در اين روش نوعی تقسیم 

مسئولیت بین خريدار و فروشنده اعمال شده  است.
تا  حمل  کرايه  و  هزينه   :)Cost and Freight( مخفف   CFR

مقصد همان C&F سابق است ولی مخصوص حمل دريايی
می شود(  )بارگیری  می کند  عبور  کشتی  نرده  روی  از  وقتی  *کاال 

مسئولیت فروشنده خاتمه می يابد.
*هزينه بیمه با خريدار است.

*هزينه حمل با فروشنده  است.
*عقد قرارداد بیمه با خريدار است.

*عقد قرارداد حمل با فروشنده است.

به  توجه  با  دولت ها  توسط  که  است  محصوالت  طبقه بندی  و  شناسايی  کنترل  استانداردسازی  عملکرد  سیستم  يک   HS Code
سیاست های مالیاتی، قیمت گذاری، بودجه بندی و اقتصاد طراحی می شوند. اقدامات تعرفه ای و غیر تعرفه ای مقررات تجارت بین المللی 
 HS و انواع ديگر از فعالیت های اقتصادی خارجی و همچنین نگهداری از آمار گمرک در اين سیستم گنجانده شده است. به بیان ديگر
Code يک سیستم عملکرد استانداردسازی کنترل شناسايی و طبقه بندی محصوالت است که توسط دولت ها با توجه به سیاست های 
مالیاتی، قیمت گذاری، بودجه بندی و اقتصاد طراحی می شوند. در اين سامانه تمام کاال بر اساس يک کد ۸ يا ۱۰ رقمی در کشورها 
طبقه بندی شده که ۴ يا ۶ رقم اول بین کشورهای عضو مشترک است و ۲ يا ۴ رقم بعدی بر اساس فضای طبقه بندی کاالها در کشورها 
متفاوت می تواند باشد. کد کاالی بین المللی مشخص کننده بسیاری از جزئیات کاال است که در بازارهای جهانی خريداران و فروشندگان 

کاال در فاکتورهای فروش خود کد بین المللی کاال که همان HS – CODE است را در فاکتورهای خود ثبت می کنند.
صادرکننده )و يا نماينده آن( موظف به تعريف کد گمرکی از محصول است؛ و در صورتی که HS کد کاال اشتباه تعريف شود )چه به 
صورت عمدی و چه به صورت سهوی( در هرصورت قوانین و مقررات گمرکی را نقض کرده که منجر به مجازات های اداری از نرخ ۵۰ 

تا ۲۰۰ درصد از ارزش گمرکی کاال می شوند.
چگونه شماره تعرفه HS code کاال را پیدا کنیم؟

جهت پیدا کردن HS کاال مراحل زير را انجام دهید
۱.وارد سايت irancode.ir شويد

۲.در قسمت پايین صفحه روی )درختواره ايرانکد( کلید کنید
۳.در صفحه جديدی که برای شما باز شده است روی )تب درخت واره های بین المللی( کلید کنید

۴.در اين قسمت شما طبقه بندی HS را مشاهده می کنید

CIF مخفف )Cost, Insurance and Freight(: هزينه، بیمه 
و کرايه حمل تا مقصد مخصوص حمل دريايی می باشد

بارگیری می شود مسئولیت فروشنده  نرده کشتی  از روی  *کاال وقتی 
خاتمه می يابد.

*هزينه حمل و بیمه با فروشنده  است.
*عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده  است.

CPT مخفف )Carriage Paid To(: تحويل با پرداخت کرايه حمل 
تا مقصد

*حمل مرکب ولی بیشتر برای راه های زمینی يا هوايی استفاده می شود.
 ريسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کاال را تحويل اولین حمل کننده 

می دهد خاتمه میابد.
*هزينه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد.

*هزينه بیمه خريدار و عقد قرارداد بازرسی با خريدار است.
CIP مخفف )Carriage and Insurance Paid to(: تحويل 

با پرداخت کرايه حمل و بیمه تا مقصد روش حمل مرکب می باشد.
توافق شده  نقطه  به  را  کاال  که  زمانی  فروشنده  مسئولیت  و  *ريسک 

می رساند خاتمه می يابد.
*هزينه بیمه و حمل با فروشنده  است.

*عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده  است.
*عقد قرارداد بازرسی با خريدار است.

گروه D تحویل کاال در مقصد
رساندن  مسئول  فروشنده  آن  موجب  به  که  است  اصطالحاتی  شامل 
کاال به نقطه يا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه 

خطرات و هزينه ها را بر عهده می گیرد.
DAF مخفف )Delivered At Frontier(: تحويل در مرز )مرز 
و  می شود  انجام  راه آهن  وسیله  به  حمل  عمده  طور  به  شده(:  تعیین 
از راه آهن گرفت که کلیه  اين نوع حمل می توان سندی سراسری  در 
عملیات حمل ونقل را تا مقصد نهايی در برگیرد و کاال را برای آن دوره 

زمانی بیمه نمايد.
DES مخفف )Delivered Ex Ship(: تحويل در عرشه کشتی )در 
مقصد(: فروشنده کاال را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحويل خريدار 
می دهد و اقدامات و هزينه های ترخیص کاال جهت ورود به بندر مقصد 

برعهده خريدار است.
)در  اسکله  در  تحويل   :)Delivered Ex Quay( مخفف   DEQ
مقصد(: فروشنده وقتی کاال را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض 
انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحويل خريدار 

می دهد.
DDU مخفف )Delivered Duty Unpaid(: تحويل در مقصد 
بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی: فروشنده کاال را در کشور مقصد 

بدون انجام ترخیص کاال برای ورود و پرداخت عوارض تحويل دهد.
با  مقصد  در  تحويل   :)Delivered Duty Paid( مخفف   DDP
پرداخت حقوق و عوارض گمرکی: فروشنده کاال را در کشور مقصد پس 

از انجام ترخیص کاال و پرداخت عوارض تحويل خريدار می دهد.
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:HS فصول

قسمت اول: حیوانات زنده، محصوالت حیوانی/ قسمت دوم: محصوالت نباتی/ قسمت سوم: چربی ها و روغن های حیوانی يا نباتی، 
فرآورده های …/ قسمت چهارم: محصوالت صنايع غذايی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و .../ قسمت پنجم: محصوالت معدنی/ قسمت 
ششم: محصوالت صنايع شیمیايی يا صنايع وابسته به آن/ قسمت هفتم: مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از اين مواد، کائوچو و 
اشیاء .../ قسمت هشتم: پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از اين مواد، اشیاء/ قسمت نهم: چوب و اشیاء چوبی، 
زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، .../ قسمت دهم: خمیرچوب يا ساير مواد الیافی سلولزی، کاغذ يا مقوا برای بازيافت/ 
اين مواد/ قسمت دوازدهم: کفش، کاله، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شالق و  از  يازدهم: مواد نسجی و مصنوعات  قسمت 
تازيانه، .../ قسمت سیزدهم: مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز )Asbestos(، میکا ، .../ قسمت چهاردهم: مرواريد طبیعی 
يا پرورده، سنگ های گرانبها يا نیمه گرانبها، فلزات .../ قسمت پانزدهم: فلزات معمولی و مصنوعات آنها/ قسمت شانزدهم: ماشین آالت 
و وسايل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و .../ قسمت هفدهم: وسايل نقلیه زمینی، هوايی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به 
آنها/ قسمت هجدهم: آالت و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،.../ قسمت نوزدهم: اسلحه و مهمات، اجزاء 

و قطعات و متفرعات آنها/ قسمت بیستم: کاالها و مصنوعات گوناگون/ قسمت بیست و يکم: اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون يا عتیقه


