ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق از زﻣﺎن
ﺻﺪام ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺿﺎزاده اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ از ﺳﻮی ﻋﺮاق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺘﯽ در اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮوط
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
راﯾﺰن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺒﻖ اﯾﺮان در ﻋﺮاق در اداﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
درﺑﺎره ﺷﺮوط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﻨﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻌﺎف از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ دوم اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ آن ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﺒﺎرت »ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻻ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش« ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد:ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺬورات و ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد در ﺧﻮد اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎزاده اﻓﺰود :در ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺎم ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺗﻤﺎم
دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ذﯾﻨﻔﻊ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎم
ﺷﺮﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻊ اﻋﻼم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ذﯾﻨﻌﻔﺎن آن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ
ﺑﻮدن
ﻗﺮار
ﺣﯿﻄﻪ

ﻣﯿﺰ ﻋﺮاق در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه آن ﻧﯿﺰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻗﯿﺐ ﺟﺪی اﯾﺮان در ﻋﺮاق
رﺿﺎ زاده اداﻣﻪ داد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎدرات
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮاق از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  ۷.۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮز ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺮکﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺮز ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در
ﺧﺎک ﻋﺮاق ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر
ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻋﺮاق وﺟﻮد دارد ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺠﺎر ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را از ﻣﺮز
ﭘﺮوﯾﺰﺧﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دوﺑﺎره ﻋﻮارض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﻣﯿﺰ ﻋﺮاق در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻋﺶ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ در ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ  ۶.۵درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق
راﯾﺰن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﭼﻬﺎر
ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎ رﺷﺪی  ۶.۵درﺻﺪی
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۱۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ،اﻧﺮژی و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺤﺚ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی دو ﮐﺸﻮر ﺣﺠﻢ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮐﻨﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﺑﺎره ﺻﺎدرات ﺑﻪ
ﻋﺮاق وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ﺻﺎدرات ﻣﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات از ۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ  ۶.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
رﺿﺎزاده در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠﻪ
داﻋﺶ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﻘﯿﻪ

ﻣﻮارد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪی در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﻔﻆ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
]]ad_2
Source link

