ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﺮا
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ؟
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺗﺮﮐﻬﺎ درﺑﺎره درﯾﺎﻓﺖ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺧﻼل
ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﺎ اﺧﻼل رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ  4ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﻣﻨﻔﯽ
ﺷﺪن  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎ وﻗﻔﻪ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ﺑﻮد.

در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎ در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ،ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮔﻤﺮک ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻮز ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺴﻮل ﮔﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ
در اﯾﺮان را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺠﺎری ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ
ﺗﺠﺎرت  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺪود 1
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﯿﻬﯽ دو ﮐﺸﻮر
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﺎدرﮔﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮک
در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻨﺴﻮل ﮔﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن

ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ را ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اداﻣﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺗﺮک ،ﻣﻨﺪرج در ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺴﻮل ﮔﺮی
اﯾﺮان در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر
ﺳﻮم وارد ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻃﻼع از ﺗﺨﻠﻔﺎت روی داده ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ
را ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻟﯿﺴﺖ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺪون ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ ﮔﻤﺮک ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪﯾﺪ
را اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﺑﺪون در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﮔﻤﺮک
اﯾﺮان در ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺠﺎری دو ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان از ورود
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی واﻫﯽ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﭘﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻮﺿﻮع اﺧﻼل در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﮓ
اﻧﺪازی ﭼﯿﻨﻬﺎ در واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺧﻂ دﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی اﺧﯿﺮ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺮﮐﻬﺎ ﻧﯿﺰ
را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی
ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ ارزی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ،دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل در
ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮری ﺑﺎ راﯾﺰن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻤﺮک
اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﻤﺮک ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪن ﻋﻠﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻃﯽ روز ﺟﺎری ﮔﻤﺮک اﯾﺮان

ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮری ﺑﺎ راﯾﺰن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻨﺴﻮل ﮔﺮی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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