ﺣﺬف ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزی از ﺗﺠﺎرت
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در اواﺳﻂ دی  95ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﮔﻤﺮک ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﺮای ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﯾﺮان
را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد .ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻬﺮ 96ﻃﯽ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ واردات و اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
دﺳﺘﻮرات ﺗﺎزهای را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺑﻼغ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت
اﺧﯿﺮ ﮔﻤﺮﮐﺎت دو ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
روی داد ،اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت ﮔﻤﺮک
و ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﻪای در ﺳﻔﺎرت و ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮیﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺿﻤﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﺎن از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﻨﺎد
ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آرﻣﺎن ،ﻣﺴﻌﻮد داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﻣﺮوزه ﺣﺬف
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی و درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪروش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ،آﺳﺎنﺗﺮﺷﺪن و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖﯾﺎﻓﺘﻦ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ«.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان روی داد ،اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت ﮔﻤﺮک و ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ازﻣﯿﺎنﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ از ﺳﺮ راه
رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﻣﺮوزه ﺣﺬف اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی و درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪروش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺪﻣﯽﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ،آﺳﺎنﺗﺮﺷﺪن و
ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ
ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان رخ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﮐﻨﺪ.
اﻣﺮوزه دﻧﯿﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﺪ
از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،اﺳﻨﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺑﺮای ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻘﺼﺪ و
اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺪارک ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﻨﺎد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﺮان ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و اﺳﻨﺎد را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪﺷﯿﻮه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺠﺎرت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺑـﻪﺷﺮط اﯾﻨﮑـﻪ اﺳـﻨﺎد
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از
اﺗﻼف وﻗﺖ و ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ
روﻧﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر دارد؟
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد .ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺮاز اول
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﯾﺮان ،ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎ اﯾﺮان
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ رﻓﺖوآﻣﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت دو ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺟﻪﯾﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪﻧﻔﻊ
ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
رواﺑﻂ ،اﯾﺮان ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽﺧﺮد و
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﺮان
ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ،ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود.

ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮار دارد ،ﭼﻪ
ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﯽ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان رواﺑﻂ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺷﺪه و
ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺟﻮد دارد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد
ﻧﺎدر در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﺮان ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻋﻮض ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارد .اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان را ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺗﻮازﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت رواﺑﻂ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺎز
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﺮان دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
دو ﻃﺮف ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﺮد.
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