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روایتی از صﻌود و افول مهاجران افغانی در بازار سراجان

نفوذمـرموزانهافغانها
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بخــﺶ بزرگــی از تولیــدات صنﻌــت کیــﻒ ایــران توســط
افغانهــا انجــام میشــود .امــروز افغانهــا در تمامــی
بخﺶهــای مربــوط بــه صنﻌــت کیــﻒ حﻀــور دارنــد .از تولیــد
گرفتــه تــا بنکــداری ،از پخــﺶ تــا فــروش افغانهــا جــای پــای
محکمــی بــرای خــود جــور کردهانــد .آنهــا در صنﻌــت کیــﻒ
زنجیــره تولیــد تــا فــروش ایجــاد کردهانــد و همیــن موﺿــوع
باعــﺚ نگرانــی بســیاری از دســتاندرکاران صنﻌــت کیــﻒ
کشــور شــده اســت .ایــن نگرانــی چهارشــنبه 4 ،مردادمــاه
خــود را بهصــورت اولیــن تجمــع اعتراضآمیــز نشــان داد.
بــا افزایــﺶ ،فشــارها حــاﻻ ســوال ایــن اســت کــه آیــا
میتــوان افغانهــا را از بــازار کیــﻒ اخــراج کــرد .آیــا ایــن
کار قانونــی اســت و تبﻌــات آن چیســت؟ ایــن ســﺆاﻻتی
اســت کــه امــروز هرکــدام از صنﻌتگــران و دســتاندرکاران
صنﻌــت کیــﻒ از خــود میپرســند و بــه شــیوه خــود بــه آن
پاســﺦ میدهنــد.
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نداشــتند و فﮑــر میکردنــد دســتهایی در کار اســت کــه جلــوی برخــورد
بیرونشان کنید
ایــن بلندتریــن صدایــی بــود کــه ســاعت  3بعدازﻇهــر چهارشــنبه جــدی بــا افغانهــا را میگیــرد .آمــده بودنــد بــا اتحادیــه اتمــام حجــت
 4مردادمــاه از اجتمــاع روبــروی ســاختمان اتحادیــه ســراجان تهــران بــه کننــد کــه ایــن پلمــب کــردن مﺜــل بقیــه نباشــد و دســت افغانهــا را از
گــوش میرســید .ســراجان جمــﻊ شــدند کــه بگوینــد اتحادیــه افغانهــا صنــف ســراجان کوتــاه کنــد.
را از ایــن صنــف بیــرون کنــد .البتــه اتحادیــه از  2مــاه پیــش کار را شــروع
کارگران سراج ،مهمترین مخالفان
کــرده بــود و هــر هفتــه خبــر یــک کارگاه پلمــب شــده ،از چهارراه ســیروس
کارگــران از قدیمیتریــن معترضــان و البتــه جلودارترینشــان هســتند.
یــا کوچــه »برهمــه« بــه گــوش میرســید امــا ســراجان بــه ادامــه ایــن
وضعیــت اطمینــان نداشــتند .آنهــا دیــده بودنــد کــه وقتــی درب یــک از ســالها قبــل حرفشــان ایــن بــود کــه نبایــد پــای افغانهــا بــه صنــف
کارگاه بســته میشــود چطــور از درب دیگــر یــا ســاختمان کنــاری راه ســراجان بــاز شــود .افغانهــا بیمــه نمیخواهنــد ،حقــوق کمتــری نســبت
دوبــاره بــرای بنﮑــدار یــا تولیدکننــده افغــان بــاز میشــود .آنهــا اطمینــان بــه کارگــر ایرانــی میگیرنــد و بــه هــر وضعیــت کاری تــن میدهنــد
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سیاســتهای کنترلــی تولیــد کیــف
بنابرایــن صاحبکارهــا بــه حﻀــور
و فــروش آن توســﻂ افغانهــا اســت.
آنهــا بیشتــر از ایرانیهــا تمایــل
او دربــاره اتفاقــات اخیــر میگویــد:
دارنــد .یﮑــی از کارگــران معتــرض که
از ســال گذشــته میلیاردهــا تومــان
در اعتــراض چهارشــنبه هــم شــرکت
چــک از افغانهــا وارد بــازار ایــران
کــرده بــود میگویــد :افغانهــا آرام
شــده کــه بایــد امســال نقــد
آمدنــد امــا بعــد از مدتــی کل بــازار
شــود .ایــن چکهــا وارد سیســتم
را گرفتنــد .آن روزی کــه صاحــبکار
نقدینگــی بازار شــده و اگــر بازنگردد
بــه مــا میگفــت پــول نــدارم و
بــه بــازار شــوک وارد میکنــد و
بعــد از  12ســال جوابمــان کــرد
فروشــنده چــرم داخلــی و خارجی را
بایــد میدانســتم کــه ایــن روزهــا
از دور خــارج میکنــد .اتحادیــه بــه
میآیــد .همــان روزهایــی کــه کارگــر
صاحبــان ملکهــا و تولیدکننــدگان
افغــان هیــچ چیــزی از تﮑنیــک و
افغــان هشــدار داده امــا هیــچ اطــالع
ســاخت نمیدانســت امــا ســرکارگر
و ابالغیهایــی بــه بقیــه نــداده کــه
ایرانــی همــه چیــز را کــف دســتش
بــا ایــن افــراد تبــادل مالــی نداشــته
گذاشــت بــرای  400یــا  500هــزار
باشــند .نهایتـاً تﺨلیــه ضربتــی باعﺚ
تومــان پــول بیشتــر!
شــوک بــه بــازار میشــود.
داودی اعتقــاد دارد :طبــﻖ
بنکــداران و رقبــای بــزرگ
قانــون کار بــرای ممنوعیــت حﻀــور
افغــان
کارگــران غیرقانونــی بایــد وزارت
بنﮑــداران ســومین گــروه و
کار وارد عمــل شــود .اگــر فقــﻂ بــر
اصلیتریــن عامــل در بهوجــود
مبنــای صنفــی و اماکــن جلــو برویم
آمــدن کمﭙیــن اخیــر بهحســاب
در سالهای گﺬشته کارگران ،تولیدکنندگان،
دســت و پایمــان بــرای اجــرای
میآینــد .واقعیــت مهــم در
قانــون در مــورد کارگــر غیرقانونــی
ســالهای اخیــر ورود افغانهــا بــه
بنکداران و واردکنندگان مواد اولیه هرکدام
بســته خواهــد بــود .از فــردا همــان
حــوزه بنﮑــداری کیــف اســت .عملــی
مواﺿع متفاوتی نسبت به حﻀور افغانها در
افــرادی کــه اخــراج شــدهاند طومــار
کــه موجــب تغییــر اوضــاع شــد.
بازار کیﻒ داشتهاند
پــر میکننــد و وکیــل میگیرنــد
ابوالفﻀــل دودانگــه ،تولیدکننــده
کــه ایــن کار (پلمــب کــردن)
کیــف در اینبــاره اعتقــاد دارد:
غیرقانونــی بــوده اســت .مســائل را
باعــﺚ و بانــی رشــد امــروز افغانهــا
در بنﮑــداری برخــی از کســبه بودنــد کــه بــا بدحســابیهای خودشــان بایــد در کانــال خــودش حــل شــود نــه بهصــورت ضربتــی و یﮑبــاره .بــا
باعــﺚ شــدند افغانهــا وارد حــوزه بنﮑــداری شــوند .البتــه بســیاری از حرکتهــای ضربتــی شــوک وارد میشــود و نمیتوانیــم حســابهای
خــود را وصــول کنیــم.
کســبه اینطــور نبودنــد.
فــارغ از ایــن موضﻊگیــری ،یــک نگرانــی امــا در میــان خامفروشــان
بســیاری از تولیدکننــدگان چــون دودانگــه اعتقــاد دارنــد بــا بدحســابی
طــرف حســاب ایرانــی ،کارگــر افغــان مجبــور شــد بــه ســراغ بنﮑــداری وجــود دارد و آن واردات مــواد اولیــه توســﻂ خــود افغانهاســت .کاری کــه
بــرود .افغانهــا بــا اتوبــوس کیفهــای تولیــدی خودشــان را از تهــران بــه ســال گذشــته و ســال پیشتــر از آن افغانهــا بــرای انجــام آن تــالش
کردنــد امــا موفقیتآمیــز نبــوده اســت .بــا ایــن وجــود تﻀمینــی وجــود
تمــام شــهرهای ایــران میبردنــد و دنبــال مشــتری میگشــتند.
نــدارد کــه ســال آینــده موفقیتآمیــز نباشــد.
آیا افغانها واردکننده مواد خام خواهند شد
قانون چه میگوید
واردکننــدگان و تولیدکننــدگان مــواد اولیــه همــان بﺨشــی از ســراجان
قانــون کار در جمهــوری اســالمی تــا حــد زیــادی طــرف کارگــران
هســتند کــه هنــوز بهطــور کامــل وارد ایــن عرصــه نشــدهاند .بﺨــش
بزرگــی کــه تﺄمینکننــده مــواد اولیــه تولیدکننــدگان کشــور هســتند و ایرانــی را میگیــرد .بــه گفتــه احمــد لطفینــﮋاد ،مدیــرکل تعــاون ،کار
از همیــن همراهــی جســته و گریﺨتــه اســت کــه آمــاج حمــالت دیگــر و رفــاه اجتماعــی اســتان تهــران اتبــاع غیرمجــاز تنهــا در مشــاغلی اجــازه
بﺨشهــای صنــف قــرار گرفتهانــد .شــاهبیت حــرف تولیدکننــدگان و کار دارنــد کــه بــرای آن کارت اشــتغال گرفتــه باشــند .کارتــی کــه برخــی
واردکننــدگان مــواد اولیــه ،شــوک وارد نﮑــردن بــه صنــف ســراجان اســت .از تولیدکننــدگان افغــان ادعــا میکننــد آن را بــرای اشــتغال در صنــف
بابــک داودی یﮑــی از فروشــندگان چــرم مصنوعــی اســت کــه از موافقــان ســراجان دارنــد.
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میتــوان پاســﺦ داد کــه در ســالهای رکــود تبــادالت مالــی در بــازار
بیــشاز گذشــته بــر مبنــای چــک و بازپرداخــت اقســاطی بــود و ایــن
موضــوع باعــﺚ شــده وابســتگی تولیدکننــدگان و واردکننــدگان مــواد
اولیــه و کیــف و کفــش ،بیــش از گذشــته بــه چکهــای مــدتدار شــود.
چکهــای مــدتداری کــه امــروز بهعنــوان پــول نقــد در بــازار دســت بــه
دســت میشــود .اولیــن خطــری کــه از بابــت اخــراج جمعــی افغانهــا در
بــازار کیــف احســاس خواهــد شــد همیــن چکهــای باقــی مانــده و دســت
بــه دســت شــده در بــازار اســت.
محســن خردمنــد در ســﺨنرانی روز چهارشــنبه در میــان معترضیــن
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد و گفــت :برخــی از افــراد از مــا خواســتند
کــه بــه مــدت  3مــاه عملیــات پلمــب را عقــب بیندازیــم امــا اتحادیــه
قبــول نﮑــرد.
احتمــاالً منظــور خردمنــد همــان افــرادی هســتند کــه بــا افغانهــا
تبــادل مالــی دارنــد و ســرمایههای در گردششــان وابســته بــه ســازوکار
کنونــی بــازار اســت.

برخــی از ایــن مشــاغل عبارتنــد از :حفــاری ،باغبانــی ،حمــل و
بســتهبندی مصالــﺢ ،ســنگبری و سنگتراشــی ،کارهــای مرتبــﻂ بــا
دامــداری و دامﭙــروری و مرغــداری ،چــرم و ســاالمبور و برخــی مشــاغل
ســاختمانی .در ایــن میــان تولیــد کیــف بــه چشــم نمیخــورد و بهطــور
رســمی اعــالم نشــده اســت بلﮑــه امــوری اســت کــه یــا بــه تﺨصــﺺ خاص
کارگــر خارجــی احتیــاج دارد یــا آنقــدر مﻀر اســت که کارگــر ایرانــی در آن
برهمه؛ محله چینیها میشود؟!
نمیایســتد .لطفینــﮋاد دربــاره ایــن شــغلها میگویــد :متﺄســفانه اشــتغال
دومیــن خطــر جــدی پــﺲ از خــروج افغانهــا ،هجــوم کاالی چینــی
اتبــاع بیگانــه در مشــاغل داخلــی موجــب لطمــه بــه بــازار کار و از دســت
بــه بــازار ایــران اســت .ناقــالن ایــن نظریــه اعتقــاد دارنــد کاالی تولیــدی
رفتــن فرصتهــای شــغلی بــرای جوانــان و کارجویان کشــور شــده اســت از
افغانهــا بــا قــدرت رقابتپذیــری باالیــی کــه در قیمــت دارد تــا امــروز
ایــنرو ســاماندهی اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز بــرای جلوگیــری از تحــت تﺄﺛیــر
توانســته جلــوی ورود کاالی ارزان چینــی را بگیــرد امــا بــا خــروج آنهــا
قــرار گرفتــن مشــاغل داخلــی در دســتور کار قــرار دارد.
قاچــاق کیــف چینــی تســهیل میشــود .البتــه ایــن نظریــه مﺨالفانــی
برابــر مــاده  120قانــون کار اتبــاع خارجــی بایــد روادیــد بــا حــﻖ کار
جــدی دارد .قیمــت بــاالی کارگرهــای چینــی در ســالهای اخیــر و
مشــﺨﺺ داشــته باشــند .بــه گفتــه غالمرضــا عباســی ،رئیــﺲ کانــون
افزایــش رشــد دالر از مهمتریــن عوامــل در برابــر بهدســت گرفتــن بــازار
عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران کشــور در حالیکــه بــرای ایجــاد
کیــف ایــران توســﻂ چینیهــا اســت.
یــک شــغل دســت کــم بایــد  100میلیــون تومــان هزینــه شــود متﺄســفانه
بــا ایــن وجــود تــرس از هجــوم کاالی قاچــاق باکیفیــت مــواد اولیــه
بــا  200هــزار تومــان یــک شــغل بــه ســادگی در اختیــار اتبــاع بیگانــه
چینــی برخــی را بــه ایــن فﮑــر واداشــته کــه بایــد حســاب شــده و قــدم
قــرار میگیــرد.
بــه قــدم بــا محــدود کــردن افغانهــا در میــان مــدت پیــش رفــت .ایــن
در حــال حاضــر تنهــا راه حــل ارائــه شــده از ســوی کارشناســان
افــراد اســتدالل میکننــد کــه اگــر تولیــد کیــف توســﻂ افغانهــا در ایــران
بــرای مقابلــه بــا اســتفاده کارفرمایــان از نیــروی کار غیرمجــاز خارجــی،
متوقــف شــود در یــک دوره زمانــی کیــف زنانــه کمیــاب خواهــد شــد .در
بازرســیهای مقطعــی ،معرفــی بــه دادگاه و جریمــه اســت .علــی اقبالــی،
همــان زمــان اســت کــه بــازار خارجــی بــه ایــران هجــوم خواهــد آورد .بــه
مدیــرکل اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
همیــن دلیــل آنهــا حرکــت کنتــرل شــده و حســاب شــده بــرای خــارج
دربــاره جریمــه کارفرمایــان مجــرم میگویــد :براســاس قانــون هرگونــه بــه
کــردن افغانهــا از مــدار بــازار پیشــنهاد میدهنــد .رونــدی کــه در آن
کارگیــری اتبــاع خارجــی فاقــد مجــوز در واحدهــای کارگاهی ممنوع اســت
اول بایــد بنﮑــداران افغــان جمــﻊ شــوند و در ادامــه تولیدکننــدگان محــدود
و کارفرمایــان متﺨلــف برابــر قانــون از یــک تــا  90روز حبــﺲ و پرداخــت
شــوند.
چنــد برابــر دســتمزد یــک کارگــر جریمــه میشــوند .بنابــر مصوبــه شــورای
آنهــا اعتقــاد دارنــد اگــر رونــد پلمــب و اخــراج افغانهــا از صنعــت
عالــی کار میــزان جریمــه ســال  96کارفرمایــان متﺨلــف کــه اقــدام بــه
کیــف بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد احتمــاالً تولیدکننــدگان مــواد
اســتفاده از اتبــاع خارجــی فاقــد مجــوز کار میکننــد ،بــه اســتناد بنــد (ج)
اولیــه صدمــه خواهنــد خــورد .در مقابــل اســتدالل مﺨالفــان اجــرای قانــون
مــاده  11قانــون تنظیــم بﺨشــی از مقــررات مالــی دولــت مبنــی بــر اعمــال
اســت .یﮑــی از معترضــان بــه حﻀــور افغانهــا در اینبــاره گفــت :بــرای
جریمــه بــه میــزان پنــﺞ برابــر حداقــل دســتمزد روزانــه اســت .ایــن مبلــﻎ
ایــن کــه ســاختمانی ســاخته شــود ابتــدا بایــد بنــای ناقــﺺ و ضعیــف
درخصــوص کارفرمایــان متﺨلــف اعمــال و در صــورت تﮑــرار تﺨلــف ،ایــن
گذشــته را خــراب کــرد .بنابرایــن شــاید تولیدکننــدگان مــواد اولیــه صدمــه
میــزان جریمــه دو برابــر خواهــد شــد.
ببیننــد امــا در بلنــد مــدت ایــن صنعــت کیــف ایــران اســت کــه ســود
خواهــد کــرد .منفعتــی کــه بــه همــه از جملــه تولیدکننــدگان مــواد اولیــه
تبﻌات اخراج
خواهــد رســید.
اگــر افغانهــا از صنــف اخــراج شــوند چــه اتفاقــی میافتــد؟ اینگونــه
شمـاره  l185مـــرداد 1396
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تجربیات جهان
از  35ســال پیــش کــه جنــگ
داخلــی در افغانســتان اوج گرفــت
مــا میزبــان همســایگان شــرقیمان
بودهایــم .امــا موجــی کــه در یﮑــی
دو ســال اخیــر فراگیــر شــده کمــی
متفــاوت اســت .ایــن مهاجــرت از
افغانســتان بــه ایــران نیســت بلﮑــه
مهاجــرت افغانهــا از بﺨــش
مســﮑن و شــغلهای امﺜــال آن بــه
اصنافــی چــون ســراجی و احتمــاال
بعدهــا کفاشــی اســت.
در همــه جــای دنیــا بــرای
همان روزهایی که کارگر افغان هیﭻ چیزی از تکنیک و
کارگــران خارجــی محدودیتهــای
را
چیز
همه
ایرانی
سرکارگر
اما
دانست
نمی
ساخت
راهکار اتحادیه
قائــل هســتند و اجــازه نمیدهنــد
گﺬاشت
دستﺶ
کﻒ
بــا تمــام ایــن پیچیدگیهــا امــا
در طــول هفتــه از میزان مشــﺨصی
بیشتــر کار کنــد .مﺜــ ً
اتحادیــه ســراجان عزم خــود را جزم
ال در
کــرده تــا بــه بــازار تولیدکننــدگان
ســوئیﺲ و آلمــان بــرای اشــتغال
کیــف سروســامانی بدهــد .هیچکدام
کارگــران خارجــی محدودیــت 19
ابوالفﻀﻞ دودانگه :برخی از کسبه
از بنﮑــداران افغان چهارراه ســیروس
ســاعته گذاشــتهاند تــا لطمهایــی
با بد حسابیهای خودشان باعﺚ شدند
جــواز کســب ندارنــد امــا از طریــﻖ
بــه میــزان اشــتغال کارگــر داخلــی
افغانها وارد حوزه بنکداری شوند
صاحــب ملکهــای ایرانیشــان
نﺨــورد .در ایــران هــم بــه همیــن
بــه حالــت ســوری در حــال فعالیــت
نحــوه برای اشــتغال کارگــر خارجی
محدودیــت وجــود دارد امــا ایــن محدودیــت مربــوط بــه مــﮑان و نــوع کار هســتند .تــا امــروز ایــن پلمــب کــردن حالــت ســوری داشــته و جدیتــی در
کارگــر اســت و بــه میــزان ســاعت کار آن مربــوط نمیشــود .در ایــن میــان آن دیــده نمیشــد .اینبــار جدیــت بیشتــری در رونــد پلمــب کــردن
هســتند کســانی کــه اعتقــاد دارنــد بــا محدودیــت در میــزان ســاعات کار کارگاههــا و بنﮑــداران افغــان دیــده میشــود و مــا امــروز (چهارشــنبه 4
روزانــه ،ســﺨتگیری در ارائــه مجــوز و واکنــش شــدید بــا کارگــران مهاجــر مــرداد) آمدهایــم از اتحادیــه تشــﮑر کنیــم.
محســن خردمنــد ،رئیــﺲ اتحادیــه ســراجان تهــران در گردهمایــی روز
غیرقانونــی میتــوان کاری کــرد کــه مهاجــران افغــان خودشــان بــه ســمت
مشــاغل مجــاز برونــد و مشــاغل ممنــوع را رهــا کننــد .امــا از ســویی تعــداد چهارشــنبه  4مــرداد گفــت کــه اتحادیــه خواهــان دنبــال کــردن مســیر
کارگرهــای غیرقانونــی افغــان در تهــران و حومــه آن آنقــدر زیــاد اســت کــه اخــراج کارگــران غیرقانونــی اســت امــا نیازمنــد کمــک اســت .بــرای همیــن
طرحــی را ارائــه داد کــه در آن  10نفــر سرشــاخه مســﺌولیت جمــﻊآوری
اگــر یکجــا را ممنــوع کنیــد از جــای دیگــر ســردرمیآورند.
اطالعــات از دســتاندرکاران صنــف ســراجان در مــورد مﮑانهــای حﻀــور
کارگــران افغــان را فــاش کننــد تــا اتحادیــه از طریــﻖ قانونــی (وزارت کار و
بنکداریها یا تولیدکنندگان ،اول کدامیک
افغانهــا تاکنــون بــا فشــار اتحادیــه و بازرســان از چندیــن نقطــه امــور اجتماعــی و اداره کل اماکــن عمومــی) اقــدام بــه پلمــب و لغــو مجــوز
در اطــراف شــهر تهــران مجبــور بــه مهاجــرت شــدند .از امامــزاده داوود کســب آنهــا بﮑننــد .کار ســﺨتی کــه اتحادیــه ســراجان آن را شــروع کرده
بــه ورامیــن .بنﮑــداران آنهــا بــه چهــارراه ســیروس رفتنــد و بســیاری از اســت و ســعی دارد آن را بــه ســرانجام برســاند.
آنچــه جامعــه صنعــت کیــف امــروز بهدنبــال آن اســت اجــرای قانــون
تولیدکننــدگان در ورامیــن و پاســاژهای کوچــک و بــزرگ جنــوب تهــران
جــا گرفتنــد .بــا شــدت گرفتن فشــارها طــی یﮑی دو ســال گذشــته صحبت در جهــت کمــک بــه قــدرت گرفتــن صنعــت کیــف اســت .مﺨالفــان
از ایــن اســت کــه مــﮑان بعــدی اقامــت افغانهــا پاکدشــت اســت .منطقهای و موافقــان ایــن طــرح همــه عزمشــان جــزم اســت امــا نبایــد فرامــوش
شــهری در جنــوب شــرقی تهــران کــه موقعیــت مناســبی بــرای پذیرایــی از کــرد کوچکتریــن لغزشــی از مســیر قانــون و اخــالق هماننــد ضربــهای
مهاجــران افغــان در ســالهای گذشــته داشــته .افغانهــا بــه هرجــا کــه اســت کــه کل قطــار صنــف را از مســیر خــارج میکنــد .توجــه بــه همــه
پــا میگذارنــد بــا خــود معﻀالتــی هــم بــه همــراه میآورنــد .بــرای مﺜــال ذینفعــان و رعایــت حقــوق انســانی و از همــه مهمتــر اجــرای قانــون بــه
یﮑــی از ایــن معﻀــالت بینظمــی در کرایــه اماکــن و کارگاههاســت .چــون شــﮑلی کــه لطمهایــی بــه وجــه انســان دوســتانه صنــف ســراج نﺨــورد از
میتواننــد تولیــد کــم هزینهتــر بــا حاشــیه ســود باالتــری داشــته باشــند ،شــاه کلیدهــای گــذر از گردنــه کنونــی اســت.
اجــاره باالتــری هــم میدهنــد .ایــن رفتــار نظــم اجــاره و موجــر را در
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مناطقــی کــه در آن پــا میگذارنــد
بــه هــم میریــزد.
بنابرایــن کنتــرل کارگــران
مجــاز و غیرمجــاز افغــان کار بســیار
ســﺨتی اســت و طبیعتــاً کنتــرل
تولیدکننــدگان افغــان بهمراتــب از
بنﮑــداران آنهــا ســﺨتتر .چــون
بنﮑــداران بایــد نزدیــک بــه بــازار
باشــند تــا حمــل کاال برایشــان
بــه معﻀــل تبدیــل نشــود امــا
تولیدکننــدگان میتواننــد در
هــر کجــای حومــه تهــران خــان
بگســترانند.

