
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

دستمزد کارگران هرچه سریع تر ترمیم شود

تمدید طرح »مهر زرین« بانک قرض الحسنه مهر ایران

4انرژی

راه اندازی کارخانه نوآوری سامانی ها برای استارتاپ 
های مالی و بیمه ای

آمادگی الزم برای توسعه استارتاپ ها و سرمایه گذاری روی ایده های نو و 
جایگاه سازی این ایده ها درگروه مالی سامان و شرکت های تحت پوشش 

آن فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، پارک فناوری پردیس با استقرار و 
عضویت هلدینگ سرمایه گذاری سرآمد و واگذاری فعالیت های حوزه فین تک به این 
شرکت در اولین شعبه خود در تهران واقع در کارخانه نوآوری آزادی موافقت و توافق 

نامه امضا شد. 

تسهیالت اشتغالزایی بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
روستاهای استان لرستان پرداخت می شود

از  حمایت  باهدف  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  تسهیالت  فقره   ۱۵۰
اشتغالزایی و کارآفرینی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و آبادسازی 
روستاهای کشور، به روستاییان شهرستان های کوهدشت و رومشگان 

استان لرستان پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک در مشارکت با 
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( با هدف تقویت 
خیر جمعی ویژه محرومین و كمك به بهبود وضعیت اشتغال در روستاهای شهرستان 
های كوهدشت و رومشگان استان لرستان، مقرر است تا نسبت به پرداخت ۱۵۰ فقره 

تسهیالت قرض الحسنه اقدام شود.

ابالغ طرح بخشودگی جرایم تسهیالت بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در آذرماه

بانک قرض الحسنه مهر ایران به مناسبت میالد فرخنده پیامبر گرامی 
طرح  دستورالعمل  بانک،  تاسیس  سالروز  فرارسیدن  و  اسالم)ص( 
بخشودگی جرایم دیرکرد بازپرداخت تسهیالت در آذرماه را به شعب خود 

ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بر این اساس، چنانچه 
بدهکاران تسهیالتی بانک در بازه زمانی یکم آذر ماه لغایت سی ام آذر ماه بدهی خود 
را که در سرفصل مطالبات غیرجاری بوده بصورت دفعتاً واحده تسویه و از سرفصل 
مطالبات غیرجاری خارج کنند، » مشمول بخشودگی جریمه تاخیر واقع می شوند. «

افزودن امکانات جدید استعالم بانکی در وب سایت 
بانک پاسارگاد

برای رفاه حال مشتریان و تسریع در انجام امور بانکی، امکانات جدیدی به 
وب سایت بانک پاسارگاد افزوده  شد.

خدمات  گسترش  راستای  در  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی  گزارش  به 
بانکداری الکترونیک و تسریع در انجام امور بانکی مشتریان، امکان »تبدیل شماره 
کارت بانک پاسارگاد به شماره سپرده«، »تبدیل شماره کارت بانک پاسارگاد به شماره 
شبا« در وب سایت این بانک فراهم شد. پیش از این نیز امکانات»تبدیل شماره حساب 
به شماره شبا« و»تبدیل شماره شبا به شماره حساب« در سایت بانک پاسارگاد قابل 

دسترس بود.

تکذیب خبر قطع ارتباط شعبه هامبورگ بانک ملی ایران 
بانک ملی ایران خبر قطع تلفن و اینترنت شعبه این بانک در هامبورگ را 
تکذیب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی انتشار خبری 
در فضای مجازی به نقل از یک روزنامه آلمانی مبنی بر قطع تلفن و اینترنت 
شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ، مشخص شد این خبر از اساس کذب 
است. در حال حاضر ارتباط تلفنی و اینترنتی همه واحدهای خارج از کشور 

بانک ملی ایران برقرار است.

پرداخت 32 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه رفع 
احتیاجات ضروری توسط بانک ملی ایران 

بانک ملی ایران در راستای سیاست های اعتباری خود و به منظور رفع 
احتیاجات ضروری جامعه از طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه، اقدام 
به پرداخت بیش از 32 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات 

ضروری در هفت ماه ابتدای امسال کرده است.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان 
مهرماه تعداد 32 هزار و 48۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری 
تخصیص داده است که ارزش ریالی آن به 9۵9 میلیارد و 72 میلیون ریال می رسد.

 با امضای تفاهم نامه همکاری در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی

بانک صادرات ایران با همکاری »شهر کتاب« به ترویج کتاب خوانی کمک 
می کند

تفاهم نامه همکاری بین بانک صادرات ایران و مجموعه »شهر کتاب« برای ارائه 
خدمات مشترک جهت ترویج کتاب خوانی و ایجاد امکاناتی برای افزایش سهم کتاب 
در سبد خانوار، در آخرین روز از هفته کتاب امضا شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، در این تفاهم نامه که به امضای حجت اله صیدی، مدیرعامل 
بانک صادرات ایران و مهدی فیروزان، مدیرعامل شهرکتاب رسید، مقرر شده است 
با همکاری متقابل با هدف ایجاد شرایط ویژه برای گسترش فرهنگ کتاب خوانی، از 

ظرفیت های فنی و اعتباری دو مجموعه استفاده شود.

حجت اله صیدی در اختتامیه جشنواره فیلم رشد عنوان کرد

فرهنگ، زیربنای اقتصاد
 مدیرعامل بانک صادرات ایران بهبود ساختار اقتصادی در جوامع را منوط 
به توجه به فرهنگ و زیرساخت های آموزشی و پرورشی دانست و در آیین 
اختتامیه جشنواره فیلم رشد، بر اهتمام ویژه به فرهنگ در رشد اقتصاد 
تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی 
در این مراسم با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ به عنوان زیربنای اقتصاد 
در جوامع، گفت: پرسش پر چالشی که همیشه وجود داشته این است که 
باالخره زیربنای جامعه اقتصاد است یا فرهنگ، و مجادله در خصوص این 
پرسش هم کم نبوده است اما واقعیت این است که پاسخ پرطرفدار همیشه 

این بوده که اگر فرهنگ درست شود قطعاً اقتصاد هم درست می شود.

برخی واردکنندگان متواری شدنداخبار

آشفته بازارتحویل خودروها به مشتریان
در روزهای اوج افزایش قیمت خودرو که بیشتر به بهانه 
نرخ ارز صورت گرفته بود، تب ثبت نام خریداران خودرو 
برای  دست شان  امروز  که  خریدارانی  رسید،  اوج  به 

دریافت خودرو به جایی بند نیست.
تحوالت نرخ ارز از ابتدای امسال وضعیت بی سابقه ای را در 
اکثر بازارها رقم زد. اتفاقی که حاصل بی تدبیری و بی توجهی 
فعاالن  ماهه  چند  و  چندین  هشدارهای  به  دولتی  مقامات 
اقتصادی، کارشناسان و اقتصاددانان بود؛ اما اکنون تاوان این 

سوء مدیریت را در سطوح مختلف، مردم می پردازند.
سایه سنگین بازار سیاه خودرو بر سر خریداران

ارز،  نرخ  افزایش  خاطر  به  که  است  مهر،ماه ها  گزارش  به 
بسیاری از فروشندگان به این بهانه ، هر رفتاری را که دلشان 
می خواهد با مشتریان انجام می دهند. قیمت را بدون ضابطه باال 
می برند، فروش شان را کم می کنند، بازار سیاه راه می اندازند و 
بعد با تبلیغات اغواکننده تالش دارند که مشتریان را به سمت 
خرید کاالهای شان بکشانند. اما موضوع از آنجا حادتر می شود 
که این کاالها، سرمایه ای بوده و مصرف کننده و خریدار مجبور 
می شود بابت تأمین نیاز خود مبالغ هنگفتی را بپردازد و در 
برخی موارد مجبور شود برای تأمین نیازهای خود به هر شرایطی 

که فروشنده برایش تعریف می کند، تن بدهد.
این موضوع را می توان در فروش های فوری و پیش فروش های 
نشان  بررسی ها  به صراحت مشاهده کرد. آن گونه که  خودرو 
می دهد بازار خودروهای داخلی و وارداتی اکنون دیگر یک بازار 
نیست بلکه بهتر است نام آن را آشفته بازار نامید به این معنا 
که فروشندگان و نمایندگان خودروسازان خارجی که نماینده 
هم  فراوانی  اگرهای  و  اما  با  هم  آن ها  یانبودن  بودن  رسمی 
مواجه است، ثبت نام های متعددی را برای فروش خودروهایی 
که حتی پای آن ها هنوز به گمرک ایران نرسیده، انجام داده اند 
اما برای تحویل آن ها به مشتریان این پا و آن پا می کنند. به 
نحوی که مشتری کل مبلغ را به حساب نمایندگی واریز کرده و 
اکنون با مشقات بسیاری در حوزه تحویل خودروی خود مواجه 
شده است. یکی از خریداران خودرو با اشاره به خریدی که از 
نمایندگی های خودروسازان خارجی صورت داده، گفت: بیش از 
سه ماه است که مبلغ خودروی ثبت نامی را به حساب نمایندگی 
واریز کرده ام و قرار بود خودرو را 4۵ روزه تحویل دهند اما با 
گذشت سه ماه،  هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده ام. 
بعد از پیگیری های متعدد، کارمند بخش فروش این شرکت 
وارد کننده گفتند که در ترخیص خودروها، مشکل وجود داشته 
حال  در  وزارت صنعت  و  گمرک  وارد کننده،  میان  دعوایی  و 
پیگیری است. وی افزود: من به قوانین کشور احترام گذاشته ام، 
طبق قانون و ضابطه، به یک شرکت بزرگ که فعالیت قانونی در 
کشور داشته و نمایندگی رسمی یک خودروساز بزرگ خارجی 
است، اعتماد و اقدام به پیش خرید خودرو کردم. در زمان پیش 
خرید هیچ صحبتی از مشکل بر روی ثبت سفارش و ترخیص 
خودروها مطرح نبود. انتظار به حق من است که خودروی خود 
را 4۵ روزه و در موعد مقرر تحویل بگیرم  گویا بخاطر مشکلی 
که به وجود آمده ، کشمکشی بین شرکت واردکننده با سازمان 
توسعه تجارت و گمرک به وجود آمده و می گویند برای ترخیص 

خودروهای ما، سازمان توسعه تجارت ایران باید پاسخ استعالم 
بتواند خودروی ما  تا شرکت  را بدهد  گمرک و شماره گذاری 
را تحویل بدهد. وی ادامه داد: خب اگر مشکلی وجود داشت 
چرا به این شرکت اجازه پیش فروش دادند و این طور مردم را 

سرگردان کردند؟
مقام مسئول: واردکنندگان متخلف تحت پیگرد هستند

این میان یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و  در 
تجارت گفت: اموال برخی از واردکنندگانی که از سوی مراجع 
نظارتی و اطالعاتی دستگیر شده اند و در مورد آن ها هم از سوی 
مراجع نظارتی پرونده قضایی تشکیل شده است، توقیف شده 
انجام  آن ها  اموال  واگذاری  گونه  هر  قضایی،  با دستور  باید  و 
شود. بنابراین ممکن است مدتی زمان طول بکشد تا خودروها 
به دست مشتریان برسد. وی افزود: در این رابطه واردکنندگان 
باید تحت نظارت بیشتری قرار بگیرند تا مشکلی برای خریداران 

خودرو پیش نیاید.
فرار برخی واردکنندگان متخلف خودرو

در این میان برخی خبرهای رسمی و غیر رسمی از متواری 
دارد؛  وارداتی حکایت  برخی شرکت  های  عامل  مدیران  شدن 
به نحوی که واردکنندگان برخی برندها در پرونده واردات غیر 
قانونی خودرو که از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است، 

متخلف شناخته شده و از کشور متواری شده اند.
البته هنوز مراجع قضایی به صورت رسمی این خبر را تایید 
نکرده اند اما در برخی محافل، زمزمه متواری شدن این افراد 
خودروهای  کنندگان  نام  ثبت  از  انبوهی  حال  و  دارد  وجود 

تحویل  که  هستند  روبه رو  بالتکلیفی  پرونده های  با  وارداتی، 
خودروهای آن ها را به آینده ای مبهم موکول می  کند.

البته پیش از این نیز مدیر عامل شرکت مفتاح رهنورد به 
عنوان یکی دیگر از متخلفان حوزه واردات خودرو متواری شده 
مراجع  به  تخلف،  به  و جهت رسیدگی  بعدا دستگیر  بود که 
مربوطه تحویل داده شد. هم اکنون بسیاری از خریداران خودرو 
از این کمپانی ماه هاست برای تحویل خودروهای ثبت نامی شان 

بالتکلیف هستند.
بی تفاوتی سازمان حمایت در مواجهه با قربانیان تخلفات

حقوق  به  بی توجهی  میان  این  در  اهمیت  حائز  نکته 
مصرف کنندگانی است که به دلیل سوء  مدیریت سیاست  گذاران و 
فقدان نظارت واقعی بر بازار خودرو ، ماه هاست دچار سرگردانی و 
بالتکلیفی هستند و هیچ پاسخ روشن و واضحی به انتظارات شان 
داده نمی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی 
تولید و واردات خودرو گوشه عافیت انتخاب کرده و هیچ اظهارنظر و 
اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد و مشخص نیست چه کسی باید 
پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد.  سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان نیز  یکی از خنثی ترین سازمان های مسئول است 
که در بیشتر بازارها، نسبت به تحوالت بی تفاوت است و تنها در 
صورت اذن و دستور، به مسائل ورود می کند  و در چنین آشفته 

بازارهایی عموما حضور فعال و موثری ندارد.
برخورد عجیب و غریب خودروسازان داخلی با 

خریداران
در مورد بازار خودروهای داخلی هم فروش  ها و پیش فروش ها 

وضعیت بهتری ندارد. اکنون انبوهی از خریداران خودرو که به 
هر دلیلی اعم از مصرفی و سرمایه گذاری، خودرو خریده و از 
موعد تحویل شان هفته ها و ماه ها گذشته است، پاسخ روشنی 
نمی کنند.  دریافت  نامی شان  ثبت  خودروهای  تحویل  برای 
طی هفته های گذشته برخی تخلفات خودروسازان در تحویل 
محافل  در  را  بسیاری  جنجال های  نامی،  ثبت  خودروهای 
جای  به  خودروسازان  برخی  که  چرا  آورد  وجود  به  رسانه ای 
خودروهای ثبت نامی، تصمیم گرفته بودند دو خودروی ایرانی 
در کالسی متفاوت از خودروی ثبت نام شده را به مردم تحویل 
دهند که البته موعد تحویل آن حتی در سال جاری هم نبود 
تا بلکه بخشی از ضرر و زیان بازار خودرو جبران شود. اگرچه 
در صنعت خودروسازی ایران، مشکالت متعددی وجود دارد که 
بسیاری شان برآمده از چالش های ساختاری این صنعت است 
اما  تجربه سال های گذشته نشان داده که خودروسازان هم در 
ایفای تعهدات خود به شدت ضعیف بوده و مسئولیت پذیری 
اندکی دارند. چرا که مسائلی همچون تحریم یک شبه رخ نداده 
و زمزمه های اعالم آن از سوی ایاالت متحده آمریکا از ماه ها 
قبل به گوش می رسید اما خودروسازان با ولع بسیار، ثبت نام 
خودرو انجام دادند اما به تعهدات شان عمل نکردند. حال باید 
منتظر ماند و دید، رضا رحمانی وزیر تازه نفس صنعت، معدن و 
تجارت چه تدبیری برای مدیریت آشفته بازار خودرو، لغو مجوز 
نمایندگی خودروسازان خارجی بی  مسئولیت و تعیین تکلیف 
مردمی که ماه هاست از موعد تحویل خودروهای شان گذشته، 

اتخاذ خواهد کرد.

آغاز نصب تجهیزات نخستین کارخانه آهن اسفنجی ایرانی در چین 
جمشید مالرحمان سرپرست ایمیدرو از آغاز نصب نخستین کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش ایرانی پِِرد، در چین خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، مالرحمان با تاکید بر اینکه 

این طرح، نخستین پروژه برون مرزی ایران در آهن اسفنجی است،  تصریح کرد: این طرحی مشترک بین ایران و چین است که نقش شرکت ایرانی ام ام ایی ارایه تکنولوژی و بخشی از تامین تجهیزات است. 
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رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر لزوم ترمیم هرچه 
با  کارگران  مزدی  افتادگی های  عقب  گفت:  کارگران ،  دستمزد  سریع تر 
توجه به شرایط تورمی موجود باید جبران شود و دولت برای کارفرمایان 

معافیت های مالیاتی در نظر بگیرد.
به گزارش ایسنا، ابوالفضل فتح الهی اظهار کرد: از زمانی که با نوسانات نرخ ارز و 
افزایش هزینه ها در تمام بخش ها مواجه شدیم، بیشترین قشری که تحت فشار قرار 
گرفت، جامعه کارگری بود و به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی، دستمزدی که برای 
سال ۱397 کارگران تعیین و تصویب شد نه تنها کمکی به معیشت خانوارها نکرد 

بلکه قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داد.
وی با تاکید بر لزوم ترمیم هرچه سریع تر دستمزد کارگران، گفت: از سال 
گذشته تا امسال فاصله بین سبد معیشت کارگران و تورم موجود به بیش از یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد یک کارگر یک 
میلیون و 2۰۰ هزار تومان است و با این شرایط ، کارگران نه تنها از حداقل های 
نیازهای زندگی دچار  تامین ضروری ترین  برای  بلکه  زندگی محروم مانده اند، 
مشکل شده اند.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان این که 

عقب ماندگی مزدی کارگران باید جبران شود، افزود: اگر تعیین دستمزد کارگران 
قبال  در  وظایف خود  به  دولت هم  باید  جانبه صورت می گیرد  به شکل سه 
کارگران و کارفرمایان عمل کند، انتظار ما این است که دولت در تامین مواد 
اولیه به یاری کارفرمایان بشتابد و با اعمال معافیت های مالیاتی شرایط بهینه ای 
برای کارفرمایان ایجاد کند. فتح الهی در پایان تاکید کرد: با توجه به فشاری 
که خانوارهای کارگری در چند ماه گذشته تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و افزایش 
قیمت ها متحمل شده اند و نظر مساعد و مثبت وزیر کار برای ترمیم دستمزدها، 
امیدواریم شورای عالی کار ترمیم دستمزد کارگران را با جدیت در دستور کار 

قرار بدهد.
طبق این گزارش در اولین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، به پیشنهاد وزیر 
کار تشکیل کمیته دستمزد مطرح و مقرر شد پس از به روزرسانی آمار و ارقام 
سبد معیشت و دستمزد، جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. نمایندگان کارگری 
این جلسه را امیدوار کننده توصیف کرده و از نظر مثبت وزیر کار برای ترمیم مزد 

کارگران خبر دادند.

طرح تسهیالتی »مهر زرین« به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس بانک قرض 
الحسنه مهرایران تا پایان آذر ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، طرح 
به منظور رفع  و  بانک  اعتباری  راستای سیاستهای  تسهیالتی »مهر زرین« در 
احتیاجات ضروری جامعه از طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در شعب سراسر 
کشور اجرا شده و به مناسبت فرا رسیدن 22 آذر، سالروز تاسیس بانک قرض الحسنه 

مهرایران تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شد.
در این طرح متقاضیان اشخاص حقیقی هستند که با افتتاح سپرده قرض الحسنه 
ویژه بانکداری اجتماعی- مهر زرین می توانند با ایجاد میانگین به مبلغ ۱ میلیارد ریال 
طی 3 ماه از تسهیالت بانک به میزان 4۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت 24 ماهه 

بهره مند شوند. همچنین، متقاضیان می توانند با ایجاد میانگین به مبلغ ۱.۵میلیارد 
ریال در مدت 3 ماه، از تسهیالت بانک به میزان 4۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت 

3۶ ماهه استفاده کنند.
مبلغ تسهیالت پرداختی به هر فرد در این طرح 4۰۰ میلیون ریال است که 2۰۰ 
میلیون ریال از محل منابع بانک و 2۰۰ میلیون ریال از محل سپرده قرض الحسنه 

ویژه بانکداری اجتماعی شعب خواهد بود.
نرخ کارمزد تسهیالت پرداختی 4 درصد می باشد و مهلت اعتبار این طرح تا پایان 

آذرماه سال جاری تمدید شده است.
بازپرداخت  افزایش مدت  و  بوده  بازپرداخت طرح 24 ماهه و 3۶ ماهه  مدت 

تسهیالت در قالب ادغام با سایر طرح های بانک مجاز نیست

زعفران ایران امروز به افغانستان قاچاق می شود و از آنجا 
بسته بندی و به نام این کشور صادر می شود در صورت ادامه 
این وضع در آینده شاهد برند شدن زعفران افغانستان 

خواهیم بود.
برگزاری  خصوص  در  شریعتی مقدم  علی  ایلنا،  گزارش  به 
تاجران  و  صنایع  صاحبان  با  مشترک  برنامه های  و  همایش ها 
کشورهای دیگر گفت: در حالی که تحریم ها تقریبا تمام راه ها 
را بسته و برای برنامه ریزی و مبادالت مالی با مشکالتی مواجه 
شدیم ما باید از تجارب ، بازارها و ارتباط  های گذشته به نحوی 
استفاده کنیم تا بتوانیم ساختار تبادالت تجاری و ورود تکنولوژی 
را به کشور آسان کنیم. حضور تصمیم گیران و سیاست گذاران 

بازرگانی حضور  بخش  در  و  است  مهمی  مساله  در همایش ها 
انجمن های تخصصی و بخش خصوصی به ارتباط گیری بیشتر 

کمک خواهد کرد و پروژه های جدید را می توانیم تعریف کنیم.
صادرکننده برتر سال 9۶ در خصوص بخشنامه جدید بانک 
مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: درجلسه ای که 
با رئیس سازمان توسعه تجارت داشتم هم این موضوع را متذکر 
شدم که صدور این قبیل دستورات حاکی از شتابزدگی آقایان 
است ما از یک طرف از صادرکننده  ها می خواهیم که فعالیت خود 
را بیشتر کنند و بازارهای خود را توسعه دهند؛ خصوصا در حوزه 
محصوالت کشاورزی که ارزبری خاصی ندارند و در داخل به راحتی 
تولید می شوند مانند زعفران و گیاهان دارویی اما از طرف دیگر 

در سال جاری به خاطر بخشنامه های غیرعملی و گاها مضر که به 
نفع صادر کننده واقعی نبوده شاهد یک نوع پیمان فروشی هستیم. 
بیشتر صادراتی که امروز اعالم می شود واقعی نیست و در برخی 
از کاالها 2 تا 3 برابر قیمت واقعی است تا پیش از این بخشنامه 
انجام  را  آن ها  داوطلبانه  به صورت  ما  که خود  اظهارنامه ها  در 
می دادیم نصف قیمت پایه صادراتی ذکر می شد چطور آن زمان 
به صادرکننده اعتماد داشتند اما اکنون خیر. ما باید ابتدا تصمیم 
بگیریم که می خواهیم صادرات خود را حفظ کنیم یا به دنبال اعداد 
غیرواقعی هستیم وقتی انتقال ارز به داخل بسیار پرهزینه است باید 
مشتریان خود و فرصت های باقی مانده را حفظ کنیم با این روش 
صادرات و ارزآوری واقعی ما به حداقل مقدار ممکن خواهد رسید.

برای فرار از تعهد ارزی، زعفران ایران به اسم افغانستان صادر می شود


