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چکیده
با عنا یت بر افزایش روز افزون صادرات مجدد زعفران ایران بوسیله تجار افغانی و همچنین کشت این محصول ارزشمند در
افغانستان در پژوهش حاضر به بررسی تجارت زعفران و مشکالت آن در شهر مرزی افغانستان بوسیله مصاحبه بدون ساختار از
تجار ایرانی و کشاورزان شهرستان تایباد و همچی نین بررسی نظرات کارشناسان و مسئوالن در سایتهای خبری ایران و
افغانستان ،در سال  1397پرداخته شد .مهترین مشکل برای تجار ایرانی راحتی تردد تجار افاغنه و نبود امنیت برای تردد تجار
ایرانی در افغانستان،سهم نداشتن از سود حاصله از صادرات و همچنین صادرات غیر رسمی زعفران بوسیله حمل بار مسافر و
قاچاق این محصول و پیاز آن به افغانستان بوسیله رابطان تجار افاغنه در ایران بوده است و پیشنهاد شد که شرکت تعاونی
صادرات زعفران با عضویت کشاورزان تاسیس شده تا کشاورزان از سهم ارزش افزوده صاردات و تجارت زعفران بی نصیب
نمانند.
واژههای کلیدی :افغانستان ،بازارچه مرزی ،صادرات ،قاچاق
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مقدمه
یکی از دغدغه های دولت ها ،سیاستمدران و برنامه ریزان توسعه در قرن حاضر ،توسعه روستاست؛ توسععه همعاهنگی
که مانع از تمرکز سرمایه در یك منطقه و رشد ناهمگون جامعه گردد و از دیعد اقتصعادی کعارا و سعودآور باشعد .بعر
همین اساس برای تحقق توسعه روستایی که به نوعی متضمن تقویت یکپارچگی ،هویت و امنیت ملی است ،ضعرورت
دارد که مناطق دور افتاده و محروم به لحاظ برنامه های توسعه ای از حقوق توسعه یافتگی برخعوردار شعوند از جملعه
مناطقی که باید سطح توسعه یافتگی در آنها توسعه یابد ،مناطق مرزی است .این مناطق به دلیعل تمعاس بعا محعی
های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگیهای خاصی برخوردارند(افتخاری.)1387،
یکی از اهداف مهم برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران اولویعت دادن بعه بخعش کشعاورزی بعه
منظور توسعه اقتصاد بدون نفت است .اهم یت بخش کشاورزی به خاطر عرضه مواد غذایی ،ارزآوری و تامین نیاز سایر
بخش های اقتصاد و داشتن سهم مهعم از تولیعد ناخعالل ملعی ()GNPاسعت( .نصعابیان شعهریار )1386،تجعععارت
خععارجی ،منبععع تععأمین درآمععدهای ارزی بععرای سرمایه گذاری و جذب فن آوریهعای نعوین در جهعت افععزایش
توان تولیدی اقتصادی کشور اسعت .لععزوم گریععز از صععادرات تععك محصععولی و رهععایی از مشکالت ناشعی از آن،
ایجاد تنوع در محصعوالت صعادراتی ،تامین ارز جهت سرمایه گذاری و افعزایش سعهم در تجعارت جهعانی و بازارهعای
بین لمللعی ،اهمیعت صعادرات غیرنفتعی را به وضعوح نشعان معی دهعد  .صعادرات کاالهعای غیرنفتعی در فعالیتهعای
اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بعر اقتصادو رشد نسبی انکارناپذیر است  .اما از آنجعا کعه بعه طعور جعدی و
مناسب مورد توجعه و بعه شعکل بهینعه ای تحعت برنامعه ریعزی مدون قرار نگرفته ،نتیجه مطلوبی در رهیافت توسعه
اقتصادی کشععور بععه دسععت نععداده اسععت (اکبری و همکاران )1379،سازمان توسعه تجارت ایعران ( ) 2013نیعز
در این رابطه بیان کرد متأسفانه تولید و صادرات زعفران طی چندساله اخیعر بعا چعالشهعای مختلفعی مواجعه بععوده
و صادرات آن دارای روند نزولی شده و مهمترین عوامل مؤثر بعر رونعد نامناسعب صعادرات زعفعران ،فقعدان سععازمان
تجعاری حرفه ای پویا در زمینه زعفران ،عدم توجه کافی به تعأمین انتظعارات مصعرف کننعدگان نهعایی در بازارهعای
جهانی ،حمایت های هدایت نشده از صنعت زعفران ،ظهور رقبای جدید مانند افغانستان بعا حمایعت هعای کشعورهای
اروپعایی ،جعایگزینی رنگهعای مصعنوعی بجعای زعفععران بععه علععت افععزایش غیرمنطقععی قیمععت آن و نداشععتن
اسعتراتژی معشخل جهعت قیمت¬گذاری زعفران در ایران بوده است(.کرباسی)1393،
صادرات نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می کند .تحلیل وضعیت چهل ویعك کشعور بعین سعال هعای
 1963-1985توس بانك جهانی حاکی از این است که عملکرد اقتصادی کشورهای بعا اقتصعاد بعرون گرا،تقریبعاً در
همه ی جنبه ها بهتر و برتر از اقتصادهای درون گرا بوده است(بانك جهانی)1987،
بازارچه های مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجعاز بعه انجعام تشعریفات
ترخیل کاال یا مکانهایی که طبق تفاهمنامه های منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین میشعود .اهعالی
دوطرف مرز می توانند کاالها و محصوالت مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضواب مقرر در ایعن
ماده برای دادوستد در بازارچه های مرزی عرضه کنند(قادری حاجات و همکاران.)1389،
مرزها به عنوان حدود تعریف شده هر کشور تبعات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی را در دو سوی مرز و همچنین روابع
بین دو جامعه به وجود می آورند و دارای نقش ها و کارکردهای گوناگونی هستند .دوغارون مجهزترین گمعر
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در مرز افغانستان است .بازارچه مرزی دوغارون یکی از پر رونقترین بازارچههای مرزی ایران بوده و در سالهای اخیر
رتبه نخست صادرات کاال به کشور افغانستان را نیز دارا بوده است .عمده کاالهای صادراتی از این بازارچعه کعه حعدود
 1200نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن کار میکنند ،شامل میوه و تره بار ،مصالح ساختمانی ،معواد غعذایی
و مواد شیمیایی و صادرات غیر رسمی زعفران ،مرغ و .....میشود(یافته محقق).
قاچاق زعفران از راهها و روشهای مختلفی صورت میگیرد که بایعد توضعیح داد زعفعران کعاالی حجعیم و جعاگیری
نیست ،بنابراین به راحتی میتوان آن را در البهالی بارهای یك کعامیون جاسعازی کعرد و بعه همعین دلیعل از چشعم
ماموران دور میماند .یکی دیگر از روشهای قاچاق از طریق مسافران صورت میگیرد؛ بعه طعوری کعه مشعاهده شعد
برخی از مسافران زعفران را درون لباسهای خود جاسازی و از مرز خارج کردهاند .سعال 1391بخشعنامهای از سعوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابالغ شد که براساس آن صادرکنندگان موظف شدند که ارز حاصعل از صعادرات را بعه
کشور بازگردانند و یا اینکه با آن اقدام به واردات کنند؛ در غیر ایعن صعورت موظعف بعه پرداخعت مالیعات میشعدند،
بنابراین برخی از صادرکنندگانی که عرق ملی نداشتند ،برای فرار از هزینعهها و سعودآوری بیشعتر دسعت بعه قاچعاق
میزنند.همچنین وزارت صنعت خواسته بود که کشاورزان برای فروش محصوالت ،کد ملی خود را ارائعه دهنعد تعا بعه
اداره دارایی داده شود .بسیاری از کشاورزان تمایلی به این کار ندارند و ترجیح دادهاند محصوالت خود را به اتحادیهها
نفروشند .برخی از این افراد برای راحتی کار خود و  ...محصوالت را به دالالن و واسطهها میفروشعند .ایعن دو مسعاله
تاثیر بسیار زیادی در تمایل افراد به قاچاق زعفران از کشور دارد(.میری)1392،

مواد و روش ها
در تحقیق اجتماعی ،انواع زیادی از مصاحبه وجود دارد .معمول ترین مصاحبه ها عبارتند از  -1بی سعاختار  -2نیمعه
ساختار یافته  -3ساختار یافته
انواع روش های مصاحبه به عنوان یك ابزار جمع آوری داده ها ،نقاط قوت و ضععف زیعادی دارنعد .روشعی کعه بعرای
مصاحبه انتخاب می شود با راهبردها ،اهداف ،و سوال های پژوهش تناسب دارد .به ععالوه روش مصعاحبه ای کعه معا
انتخاب می کنیم روی جنبه های علمی مصاحبه و نحوه ای که این فرایند را مدیریت می کنیم تعاثیر معی گعذارد .در
هر حال انواع مصاحبه از عمق های متفاوتی برخوردارند و غنای اطالعاتی حاصل از آنهعا نیعز متفعاوت اسعت( .حعاف
نیا)1388،
در این پژوهش از روش مصاحبه بی ساختار در سال  1397از  30نفر کشاورزان و تجار زعفران کعه نظراتشعان جمعع
بندی می گردد و همچنین بررسی تیترهای سایت های خبری و روزنامه های رسمی جمهعوری اسعالمی ایعران کعه
حاوی نظرات کارشناسان و مسوالن زعفران می باشد ،استفاده شده است.

نتایج و بحث
با توجه به جدول شماره  1که خالصه نظرات کارشناسان و تجار زعفران عمدتا در سال  1397جمع آوری شده است،
نشان می دهد که اغلب نظرشان بر این است که افغانستان در حال تبدیل شدن به رغیبی بزرگ برای زعفعران ایعران
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می باشد و همچنین تجار افغانی بوسیله رابطان خود در ایران و یا ب حضور فیزیکی با توجه به این که آنها به راحتعی
و با امنیت کامل می توانند در ایران تردد کنند .وارد شده و پیاز زعفران و زعفران را خریداری کعرده و بعه افغانسعتان
صادر می کنند .در این میان تجار و کشاورزان ایرانی کمترین بهره را از ارزش افزوده صادرات می برنعد .در افغانسعتان
نیز تجار افافنه زعفران ایران را به صورت صادرات مجدد به کشورهای چین و هندوستان و اروپا و  ...صادر می کنند.
جدول شما ره-1خالصه نظرات کارشناسان و تجار دست اندر کار زعفران
خالصه خبر

عنوان خبرنامه /روزنامه

عنوان خبر

ایران ( ،)1397ش خ 371699

صادرات زعفران به افغانستان
خیانت به کشور است

عضو شورای ملی زعفران (علی حسینی) :پیچیدگی های
متعددی برای صادرات زعفران ایرانی به اروپا وجود دارد که برای
افغانستان نیست ،بنابراین عمده زعفران تولیدی به افغانستان
صادر می شود و از آنجا که افغانستان رقیبی برای ایران محسوب
می شود؛ صادرات زعفران به افغانستان خیانت به کشور است.

فردا نیوز( ،)1396ش خ ()769736

باشگاه خبرنگاران جوان()1397

صادرات زعفران ایرانی با برند
افغانستان به هند

قاچاق زعفران ایرانی به
افغانستان! /مشکل
صادرکنندگان زعفران
چیست؟

خبرگزاری کشاورزی ایران(،)1397
(آیانا)

جای پای افغانستان در
صادرات زعفران ایران

خبرگزار فارس(،)1396ش خ
13960920001273

صادرات زعفران افغانستان
افزایش مییابد

دیویچه ولی دری( ،)2015لینك
کوتاهhttps://p.dw.com/p/1FdJ1

زعفران افغانستان بازهم
بهترین زعفران جهان شد

رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به معظالت پیش رو برای
صادرات زعفران ایرانی گفت :در حال حاضر زعفران ایران از
طریق مشهد به افغانستان می رود و از آنجا به اسم افغانستان به
هند صادر می شود
در ماههای اخیر صادرات طالی سرخ ایرانی بعلت بخشنامه ارزی
دولت منجر به رونق استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف
و قاچاق شد.
زعفران یکی از محصوالت استراتژیك کشاورزی در کشورمان
محسوب می شود که توسعه صادرات آن می تواند ارزش افزوده
مناسبی را نصیب کشور کند .متاسفانه مسائل و موضوعات
مختلف سد راه توسعه صادرات از سرخی روز افزون آن کاسته و
آتشی برجان تولیدکنندگان انداخته است.
با اجرای بخشنامههای ارزی1توس دولت عمال صادرات رسمی
شکل دیگری گرفته است و طور مثال به جای صادرشدن این
محصول از داخل کشور ،صادرات زعفران از افغانستان صورت
میگیرد .تاجران افغانستان زعفران را به نرخ ریال از ایران
میخرند و به یورو صادر میکنند
رئیس اتحادیه زعفران کاران در هرات گفت :زعفران افغانستان
پس از تهیه در یك جا جمع آوری شده و به کشورهای خارجی
که نیازمند زعفران افغانستان هستند صادر خواهد شد.
انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و کیفیت موادغذایی یك بار
دیگر زعفران افغانستان را بهترین و مرغوب ترین زعفران جهان
1

 .بخشنامه اردیبهشت  1397مبنی بر تک نرخی شدن ارز برابر  4200تومان
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یافته محقق

وضعیت زعفران و بازارهای
بین المللی در تایباد

برگزید .این نبات گران قیمت که به طالی سرخ شهرت دارد،
رشد خوبی در افغانستان داشته است
اگر محصول را کشاورز بتواند صادر کند ،منافعی به مراتب بیشتر
از حال حاضر دارد .با توجه به تفاوت قیمت زیاد زعفران
صادراتی و قیمت خرید از کشاورز و مهمترین مشکل تردد راحت
تجار افغانستان به ایران و مشکل امنیت و تردد تجار ایرانی به
افغانستان است .زعفران و پیاز زعفران از طریق بازارچه مرزی
همراه بار مصافر در حال قاچاق به افغانستان است .و کسانی در
تایباد رابطی در شهر هرات داشته و زعفران را از کشاورز
خریداری کرده و به هرات به صورت غیر رسمی عمدتا از طریق
کامیون های ترانزیتی ارسال میکنند.

نتیجه گیری
با عنایت بر افزایش روز افزون صادرات مجدد زعفران ایران بوسیله تجار افغانی و همچنین کشعت ایعن داروی گیعاهی
ارزشمند در افغانستان ،برای این که کشاورزان نیز از ارزش افزوده انتهعای زنجیعره ارزش زعفعران بهعره منعد گردنعد،
شرکت های تعاونی صادرات زعفران تشکیل گردد و زعفران کاران شهرستان مرزی تایباد در آن عضو شده و در سعود
حاصل از بسته بندی و صادرات زعفران سهیم شودند و این شرکت تعاونی در بازارچه مرزی دوغارون نماینده و غرفعه
فروش داشته تا راحت تر با منیت بیشتر با افاغنه در ارتباط باشد و همچنین به علت آنکعه افغانسعتان عضعو سعازمان
تجارت جهانی بوده و صادرات از آن کشور راحت تر می باشد .زعفران پس از بسته بندی در ایران و شریك شعدن بعا
تجار افاغنه به صادرات زعفرن ایران از افغانستان بپردازند
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Investigating the Factors Affecting the Development of Agricultural Products
Trade in Dogharoon Border Market
Abstract
The purpose of this study was to identify the factors affecting agricultural trade
development and prioritize and determine the role of each factor in agricultural trade
development in the Doharoon border market. The research data were collected by
filling out 150 questionnaires from economic activists in Doharoon Special Economic
Zone in Khorasan Razavi province during 1978-2009. Then, sequential logit model
was used to analyze and evaluate the effect of independent variables on agricultural
trade development. Is. The results of the study showed that for the development of
agricultural products trade in the Doharoon border, the first attempt was made to
develop the investment index in the agricultural sector by attracting domestic capital
and non-indigenous people in the agricultural sector, as well as promoting
mechanization in the agricultural sector and the next priority of holding classes.
Challenges aimed at enhancing export knowledge and culture at the Doharoon border,
as well as holding joint meetings between Iranian and Afghan businessmen and other
countries to exchange knowledge and export experiences. Improving the quality of life
of people will also contribute to the development of the agricultural trade.
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