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وطندوست

زعفران تقلبی ایران
ایران ادعا دارد ،که بازار جهانی زعفران را دو دستی تقدیم افغانستان کرد
چندی قبل در رابطه با محصوالت زعفران افغانستان ،عبدالشکور احراری مسئول "کمیته صادرات اتحادیه ملی
زعفران افغانستان " نگرانی خود را در رابطه با تبلیغات منفی ایران علیه زعفران افغانستان چنین اظهار نموده بود:
" خود ایران و یا همان اجنت های داخلی آن که در داخل افغانستان هستند ،سرو صدا به پا میکنند که مشتریان خارجی
زعفران افغانستان را به نحوی متقاعد کنند ،که افغانستان زعفران ندارد و زعفران که از طریق افغانستان به دسترس
شما قرار میگیرد ،زعفران ایرانی است و آنان میخواهند زعفران افغانستان را به خود بگیرند"( .سایت رادیو آزادی)
با تمام تبلیغات منفی و خرابکاری های ایران ،زعفران افغانستان جایگاه خود را در بازار های بین المللی تثبیت کرد.
زعفران افغانستان در بین  300نوع تولیدات زعفران در سراسر جهان ،از جانب "انستیتوت جهانی سنجش ذایقه و
کیفیت موادغذایی" برای سومین مرتبه مقام بهترین و مرغوب ترین زعفران جهان را بدست آورد.
در اثر تحریم های تازۀ دولت امریکا علیۀ سپاه پاسداران ،دولت آخوندی ایران دست و پاچه شده است و اولین حملۀ
تخریبگرانۀ خود را علیۀ تولیدات زعفران افغانستان دوباره از سر گرفته است .چون یک مرتبه تجربه کرد ،که با
همه تبلیغات منفی و لفاظی های مخصوص خود شان ،خریداران زعفران افغانستان را در بازار های جهانی فریب داده
نمیتواند ،این مرتبه می خواهند که از تاکتیک تخریبگرانۀ دیگر استفاده کنند – آنهم با مظلوم نمائی کاذب و شیطانی!
این مرتبه ایران تصمیم دارد ،تا زعفران بی کیفت خود را بنام زعفران افغانستان در بازار های جهانی به خریداران
زعفران افغانستان پیشکش کند – شیطان صفتی ازین بیشتر شده نمی تواند:
" به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از نائب رییس شورای ملی زعفران ایران غالمرضا میری ،در نتیجه تحریمهای
اقتصادی علیه ایران و محدودیت صادرات به هند ،آمریکا و سعودی ،سهم ایران از بازار زعفران کاهش یافته و
افغانستان که با محدودیتهای ایران روبهرو نیست ،این بازار را از آن خود کرده است.
میری رسما ً تایید کرد« :شرایط به گونه ای است که برخی از تجار ما ناگزیر به فروش زعفران ایران با نام افغانستان
هستند».
گرچه خودم در رابطه با علم اقتصاد و تجارت کمترین معلومات دارم ،اما سپاس از انترنت که هرکس میتواند به
معلومات ابتدائی در رشتۀ مورد نظر خود دست یابد .پیشنهاد من جهت جلوگیری از سؤاستفادۀ آخوند های شیطانی از
محترم " کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفران افغانستان " این است ،که از ِمتود های
نام زعفران افغانستان به مسؤلین
ِ
مروج در کشور های غربی الهام بگیرند ،که این کشور ها با کدام ِمتود ها محصوالت خود را مقابل کاپی های تقلبی
در بازار های جهانی حفظ میکنند .اقدامات ذیل می تواند کمک کنند:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ
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مشتریان عمدۀ زعفران افغانستان در سطح بین المللی در تماس شوند و توسط راه
از همه اولتر با تمام
ِ
اندازی کنفرانس ها و جلسات ،مشتریان خود را از پالن های شیطانی دولت آخوندی مطلع سازند.
اگر "اتحادیۀ ملی زعفران افغانستان" در کشور های "مشتری" نماینده یا نمایندگی های دارند ،مؤظفین این
نمایندگی ها فروشگاه ها و خورده فروشان زعفران را از وقت به وقت مراقبت نمایند ،که آیا محصوالت
تقلبی (زعفران ایران بنام افغانستان) داخل بازار شده است؟
همچنان در صفحات بازار های انترنتی مانند وبسایت )“ Alibabaیا  )„AliExpressجستوجو نمایند ،که
آیا محصوالت تقلبی (زعفران ایران بنام افغانستان) داخل بازارها شده است؟
خریداری یک نمونۀ ازین محصوالت تقلبی و عکسبرداری از آن .عکس را با معلومات مختصر جهت
هوشداری به اطالع مشتریان عمدۀ خود بفرستند .مشتریان عمده با بدست آوردن این نوع اطالعات  ،خود
شان دست به کار میشوند و جلؤ فروش زعفران تقلبی را در خورده فروشی های کشور خود میگیرند.
چون شکل بسته بندی و نوشته های روی بسته بندی ها به بسیار آسانی کاپی شده میتوانند ،فروشندگان بین
المللی ،جهت شناخت و مقایسۀ محصول اصلی از محصول تقلبی ،یک نمونۀ از محصول اصلی را برای
مشتریان عمدۀ خود تحویل میدهند .در بازار مواد غذائی جهت تشخیص رنگ ،بوی و ذائقۀ از وقت به وقت
نمونۀ از محصوالت اصلی را نیز به مشتریان عمدۀ خود تحویل میدهند .در رابطه با زعفران افغانستان
نماینده های افغان در خارج عین کار را میتوانند انجام دهند.

در اخیر چشمان حریص و حسود آخوند های شیطانی را کور میخواهم .برای تاجران افغانستان عزیزم مؤفقیت
بیشتر را در سطح ملی و بین المللی از بارگاه خداوند آرزو میکنم!
تذکر :چون آدرس وبسایت "کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفران افغانستان" را در انترنت نیافتم ،از متصدیان محترم
این وبسایت ملی خواهش میکنم ،تا این نوشته را در ِفسبوک داخل نمایند .شاید ازین طریق به اطالع مسؤلین محترم
اتحادیۀ مذکور برسد .تشکر!
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