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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ .وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﺒﻬﻢ ﺻﺎدرات
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ،آن را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺗﺠﺎری
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻗﺪام
دوﻟﺖ ،آن را ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۹/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺴﯿﺎری دارد.
»ﻫﺪاﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎدﻣﯽ« ،ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ »وﻃﻦاﻣﺮوز« ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،از ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ دوﻟﺖ و وزارت ﻧﻔﺖ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وزارت ﻧﻔﺖ اﺧﯿﺮا ﮔﻔﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۹/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری اﯾﺮان و ﺻﺎدرات
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺮﯾﻤﻪ  ۹۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  ۵ﺳﺎل ﭘﺲ
از اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  ۸۰ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان را
»ﮔﺮان« ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪ .اﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دور ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ زﯾﺮا
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ۲ ،ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮده و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داوری اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺬاﮐﺮه و اراﺋﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت
ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد )ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات( ﺑﻪ داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺷﺪ.
اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۸۷ﯾﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۹داوری رای ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۵/۱۲درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز
اﯾﺮان داد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ  ۹۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز
ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از اﺳﺎس ﮐﺬب اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدﯾﻢ؟
ﺧﯿﺮ! ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﻮﺗﺎش ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان اواﯾﻞ
ﺳﺎل  ۸۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان Take
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺗﺎش ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻃﯽ  ۲ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮ از
Or Pay
ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﮔﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی
ﮔﺎز ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از
ﺑﻮﺗﺎش ﻃﻠﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﻮی و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮﺗﺎش ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﭘﻮل ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﻢ
ﺳﻮد ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ و
ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮل ﯾﺎ ﮔﺎزی ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ داده ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻢ داوری درﺑﺎره  ۹۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎ ۳۴/۱
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۳۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ درآﻣﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب
ﻧﺰد ﻫﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﻃﯽ ۲
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺎﻟﯽ  Take Or Payﻣﺒﺎﻟﻎ  ۷۳۸و  ۶۹۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب اﯾﺮان وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺎﻟﮏ ﺑﺎﻧﮏ از آن ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ادﻋﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻮﺗﺎش از
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ  Take Or Payو ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺧﻮد ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﮐﺸﻮر درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ
از ﯾﺎد ﺑﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۵/۱۲درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﻬﺎی ﮔﺎز اﯾﺮان را ﺑﻪ  ۴۵ﺗﺎ
 ۴۷ﺳﻨﺖ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ دوﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﻪ از اﯾﺮان…!
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ وارد ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﻮﺗﺎش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺿﺮر ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۰ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدن اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﯿﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ را ﺑﺎ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺬاﮐﺮات
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داوری
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ  ICCﺳﻮﯾﯿﺲ ارﺟﺎع داده و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۸۶درﺳﺖ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﺮان دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد

ﺟﺮﯾﻤﻪ

۵/۲

ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ روی ﺑﯿﺎورد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری و ﮐﺎﻫﺶ  ۲۵درﺻﺪی ﺑﻬﺎی ﮔﺎز اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  ،۹۱ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮوه »ﻗﺮارداد
ﮔﺎزی ﺗﺮﮐﯿﻪ« در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۲۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﺻﺎدرات ﮔﺎز ،دﯾﺴﭙﭽﯿﻨﮓ ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز ،اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠـﯽ ﮔـﺎز ،اﻣـﻮر ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐـﺖ ﻣﻠـﯽ ﻧﻔـﺖ ،ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻧﻬـﺎد
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری و… در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺻﺒﺢ روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻬﯿﻪ و ﮔﺮدآوری ﻣﺴﺘﻨﺪات و
ﺧﻮراک ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای وﮐﻼ و داور اﯾﺮان ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت آن در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﻢ وﮐﺎﻟﺖ ﻗﻮی و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای دﻓﺎع
از اﯾﺮان ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ دوم ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ! در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ دادﮔﺎه ،زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ دوم
ﺗﺮﮐﯿﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮان ﺑﻮدن ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪه و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺗﺮکﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﻗﺮارداد ﮔﺎزی ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت را
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﺑﺖ ارزان
ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف در ﯾﮏ زﻣﺎن
ﺑﻪ  ICCﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﯾﺮان و اﯾﺮان ﻫﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮔﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻣﻼک ﻗﺮار داد و روی
ﻗﺮارداد ﮔﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات-
دﻟﻔﯿﻦ -و ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻣﺎﻧﻮر داد و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ۳۵
درﺻﺪی ﺷﺪ .اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻧﺮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﻨﺎد
ﮐﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﻫﻢ در درﺧﻮاﺳﺘﯽ از  ICCﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﺠﻤﯿﻊ  ۲ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮔﺎزی ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺷﺪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ
آن ،ﭘﺮوﻧﺪه دوم در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪود  ۸ﻣﺎه اﯾﻦ دو ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ.
اول ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﮑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪ؟
ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ اول ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ادﻋﺎی  ۲۵درﺻﺪی؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ

ﺑﻮﺗﺎش ﺗﺮﮐﯿﻪ روی ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدن اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ﮔﺎز و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯿﺖ
و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان از اﯾﺮان ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر  ۵/۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﮐﺎﻫﺶ  ۲۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﺑﻮد .ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه ﻫﻢ از ﺳﺎل
 ۹۱آﻏﺎز ﺷﺪ و  ۲ﻃﺮف ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ وﮐﯿﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ وﮐﺎﻟﺖ اﯾﺮان را -ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه -ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺆوﻻن ﻋﻀﻮ در
ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﯿﮕﯿﺮ داوری را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ و دﻓﺎﻋﯿﺎت ﮐﻠﯿﺪی و آﺧﺮﯾﻦ در ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ
اﺳﻔﻨﺪ  ۹۲ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺴﺆوﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﯿﻢ ﻗﺒﻠﯽ دوﺑﺎره
دﻓﺎﻋﯿﺎت اﯾﺮان در آﺧﺮﯾﻦ داوری را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ از ورود ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و ﺗﯿﻢ
ﺑﺮﮐﻨﺎرﺷﺪه ﺳﺎﺑﻖ دوﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد  ۳۴/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺎز ﺧﺴﺎرت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
دادﮔﺎه در ژﻧﻮ ،ﻣﺴﺆوﻻن ﭘﺮوﻧﺪه روی ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎﻧﻮر دادﻧﺪ .اول
آﻧﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺳﺎل  ۸۸و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪ Take Or
 Payﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ داوری ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ وﺟﻮد دارد،
آن ﻃﺮف ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۸ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن
 ۳۴/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﯾﺮان ﻏﺮاﻣﺖ داده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﯿﻠﺪﯾﺰ ،وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺮژی
اﺳﺘﺪﻻل دوم ﻫﻢ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺳﺘﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﺑﯿﻠﺪﯾﺰ از رﺳﺘﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۰و  ۹۱ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در روز ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ واردات
ﮔﺎز از ﺳﻮی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و روﺳﯿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
 ۹۰ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﮐﺎﻫﺶ داده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺷﺎره ﮐﺮده و از اﯾﺮان ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ دو اﺳﺘﺪﻻل و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎری درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داوری و وﮐﻼی اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ،ﭘﺮوﻧﺪه دوم در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﺮا در ﺷﮑﺎﯾﺖ دوم ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﯾﻢ؟

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺷﮑﺎﯾﺖ دوم ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺿﻌﻒ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻧﺮژی،
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب ،ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰه ﺷﺪن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در داوری ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮوه »ﻗﺮارداد ﮔﺎزی ﺗﺮﮐﯿﻪ« ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪارک و ﺧﻮراک ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای وﮐﻼی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﻫﻤﺎن ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺮان را
در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﺷﮑﺎﯾﺖ دوم ﺗﺮکﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺑﭙﺮدازد اﻣﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﺮان از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﺑﺖ ارزان ﺑﻮدن ﮔﺎز اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮکﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
و ﮔﺎز ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﮑﻢ داوری ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ
را رد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ داوری ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۳/۱۳درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز
اﯾﺮان و ﭘﺮداﺧﺖ  ۹/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ داد.
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز روﺳﯿﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ؟
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ  ۷/۱۶ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺑﻬﺎی ﮔﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
وارد ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺣﺪود  ۲۰ﺳﻨﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۳/۱۳درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان ،ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ارزانﺗﺮ از روﺳﯿﻪ
ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺣﺪود  ۴۶ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
آﯾﺎ ﮐﺮﺳﻨﺖ در اﯾﻦ رأی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان رد ﮐﺮﺳﻨﺖ را دﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭼﻮن اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۴داوری ﻻﻫﻪ ﮐﺮﺳﻨﺖ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﮑﻢ
داوری ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ارﺗﺒﺎط ﮐﺮﺳﻨﺖ و ﺣﮑﻢ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﮔﺎز درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ،دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »ﻧﺴﺒﺖ« ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ اﻣﺎرات ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﮐﺮﺳﻨﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ

ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ.
اﻣﺎ ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﭼﺮا داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ رای ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۳/۱۳درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز
اﯾﺮان داد؟ ﭼﺮا وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺻﺎدرات  ۱۴ﻣﺎه ﮔﺎز ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺳﻮد ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازد؟
ﻧﮑﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ در اﯾﻦﺑﺎره آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺎز ﻣﺸﻐﻮل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮔﺎز اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮔﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﺮان
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﮔﺎزی اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﭘﻮل ﮔﺎز ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،درآﻣﺪ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ  ۱۴ﻣﺎه ﮔﺎز را راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﻮد
 ۲۴۰ﻫﺰار دﻻری در روز اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ دادﯾﻢ و ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۲و ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﻦ  ۵۰۰ﺗﺎ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﺮان از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﺳﻮال ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺎز در ﺳﺎل  ۹۱ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ آن
ﭼﻪ ﺷﺪ و ﭼﺮا ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺸﺪ .اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦﺑﺎره وﺟﻮد دارد
وﻟﯽ ﻣﺒﺮﻫﻦ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﺮان در ﻣﺎﺟﺮای ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﮐﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۶و ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ،از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
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