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افزایش  3برابری صادرات نفت ایران
صادرات نفت ایران به هند در ماه ژانویه به نسبت مدت مشابه پارسال بیش از  3برابر شده و به روزانه  554هزار و  600بشکه رسیده است .به نقل از رویترز ،آمارهای کشتیرانی نشان داد صادرات
نفت ایران به هند در ماه ژانویه علیرغم واردات حجم کامل قرارداد از عربستان و عراق افزایش یافت .ایران در ماه ژانویه پس از عربستان و عراق به سومین صادرکننده نفت این کشور تبدیل شد.
پیش از تحریمها ایران دومین صادرکننده نفت به هند بود .واردات نفت هند از این کشور پس از لغو تحریمها به شدت افزایش یافت .هند در  10ماه نخست سال مالی یعنی بازه آوریل تا ژانویه
(فروردین تا دی ماه) روزانه  532هزار و  800بشکه نفت از ایران خریده که در مقایسه با  228هزار و  600بشکه نفت در روز در مدت مشابه سال پیش از آن بیشتر است.

«ابتکار» روند هفتگی قیمت طال و ارز را بررسی کرد

اخبار
آکادمی سامان تقدیرنامه  3ستاره تعالی
آموزش و توسعه منابع انسانی دریافت کرد
آکادمی سامان در چهارمین جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
تندیس و تقدیرنامه سهستاره را دریافت کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان ،داوود سوری رییس آکادمی سامان
در اینباره گفت :آکادمی سامان با بهرهمندی از حمايتهاي ارزشمند مديران ارشد
بانک سامان و با همراهي مجموعه همكاران فرهيخته سامان ،با هدف ارزیابی وضعیت
موجود ،تعیین نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود و ارتقاء عملکرد ،برای نخستین بار
در «جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ايران» مشارکت کرد .رییس آکادمی
سامان تصریح کرد :بر اساس نتایج این ارزیابی که دی ماه امسال توسط انجمن
ملی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران انجام شد ،آکادمی سامان موفق به دریافت
تقدیرنامه سهستاره در چهارمین جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی شد.

برگزاری دورههای آموزشی ارتقاء سواد مالی جوانان و
نوجوانان از سوی بانک دی
در راستای مسئولیتهای اجتماعی سازمان و خدمت به ذینفعان ،کارگاه
آموزشی و ارتقای سواد مالی در یکی از مدارس فرزندان شاهد و ایثارگر
تهران از سوی بانک دی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی ،این کارگاهها که با همکاری مدیریت دبیرستان
شاهد مطهری در تهرانپارس برگزار شد ،به صورت رایگان دانش آموز این مدرسه
را تحت آموزش قرارداد .علی حیدری از کارکنان اداره آموزش بانک دی به صورت
داوطلبانه این آموزش را بر عهده گرفت و با حضور در محل دبیرستان در سه کارگاه
مجزا مفاهیم مقدماتی مالی ،حسابداری و بانکداری از جمله آشنایی با انواع سپردهها،
تسهیالت و هم چنین تهدیدات بالقوه امور بانکی از جمله چک و تسهیالت را به
اقتضای سن دانش آموزان به آنان آموزش داد.
یکی از برنامههایی که بر اساس سند مسئولیتهای اجتماعی بانک دی در سال 95
طراحی شده بود ،استفاده از کار داوطلبانه کارکنان به منظور ارتقاء سواد مالی جوانان
و نوجوانان بود که با برگزاری این دوره آموزشی در یکی از دبیرستانهای تهران با
استقبال دانشآموزان و مسئوالن مدرسه همراه شد.

نفرات برتر جشنواره طراحی کارت هدیه سامان
معرفی شدند
جشنواره طراحی کارت هدیه بانک سامان با معرفی نفرات برتر به کار خود
پایان داد.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان ،در مراسم پایانی این جشنواره که با
حضور مدیران ارشد بانک ،پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر و جمعی از طراحان و
گرافیستهای کشور برگزار شد ،منصور مومنی مدیر روابط عمومی و صدای مشتریان
بانک سامان با بیان اینکه دریافت  3286اثر نوعی رکورد در زمینه جشنوارههای
طراحی محسوب میشود ،تصریح کرد :در این حرکت تالش شد ،همگام با حفظ
استانداردهای زیباییشناسی ،انتقال پیامهای معنوی و اجتماعی توسط کارت هدیه
بانکی موردتوجه قرار گیرد.
مدیر روابط عمومی و صدای مشتریان بانک سامان به حمایتهای ارزنده هیاتمدیره
و مدیرعامل بانک از این رویداد اشاره کرد و اظهار داشت :طراحان با زیباسازی و
سادهسازی پیام تجاری ،به تقویت ارتباط بنگاههای اقتصادی با مشتریان کمک
یکنند.
م 

اهدا تندیس نخستین جایزه ملی تحول دیجیتال
به بانک شهر
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،در مراسم اهدا نخستین
جایزه ملی تحول دیجیتال که با هدف اصلی شناسایی و معرفی سازمانهای
پیشرو در حوزه تحول دیجیتال در سه محور زبدگی دیجیتالی(Digital
 ،)Masteryنوآوری دیجیتالی ( )Digital Innovationو رهبران
دیجیتالی( )Leaders Digitalو با حضور سازمان ها ،شرکتهای تخصصی
در حوزه  ITو بانکهای کشور برگزار شد ،بانک شهر به عنوان تنها بانک
از شبکه بانکی کشور ،تندیس سیمین در محور زبدگی دیجیتالی را دریافت
کرد.
بر این اساس ،این محور ،میزان مطلوبی از بلوغ دیجیتالی است که در آن ،سازمان با
محوریت فناوریهای نوین اطالعاتی ،به سطح قابل توجهی از عملکرد ،بهرهوری ،تجربه
جذاب برای مشتری و در نهایت سودآوری دست یافته است.

دیدار رئیس هیأت مدیره بیمه دانا با قائم مقام
آستان قدس رضوی
رئیس هیأت مدیره بیمه دانا و هیأت همراه به منظور توسعه و گسترش
روابط بیمه ای و مناسبات دو جانبه با قائم مقام آستان قدس رضوی دیدار و
گفت و گو کردند.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،در این دیدار که معاونان فنی بیمه های اموال،
اشخاص و امور استان ها ،مدیر بازاریابی و رئیس شعبه آزادی مشهد حضور داشتند ،رضا
جعفری طی سخنانی با ذکر فعالیت ها و اهداف شرکت بیمه دانا و فلسفه وجودی آن ،از
بیمه به عنوان ابزار مهم مدیریت ریسک نام برد و اظهار داشت :خطرات گوناگونی در طول
زمان ممکن است جان و مال آحاد جامعه را تهدید کند که حادثه تلخ پالسکو را می توان
مصداق این مورد ذکر کرد که بار مالی فراوان را به زیان دیدگان وارد کرد.

در دیدار با مدیران ارشد شرکت های بیمه هندی مطرح شد

توسعه همکاری های بیمه دانا با شرکت های هندی
بیمه دانا همکاری خود را با شرکت های بیمه هندی که از رتبه باالیی
برخوردارند و در دوران تحریم نیز با این شرکت در بخش اتکایی همکاری
خوبی داشته اند  ،توسعه می دهد .
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،در پی دعوت شرکت های بیمه هندی
از بیمه دانا برای سفر به این کشور ،رئیس هیات مدیره و هیات همراه وی از
شرکت های( G.I.Cجی.ای  .سی)  L .I .C(،ال .آی  .سی) ( NEW INDIAنیوایندیا
)  ORIENTAL( ،اورینتال )  G. B. B( ،جی  .بی  .بودا ( و سایر شرکت های تراز
اول و تخصصی بیمه های هندی بازدید و دیدارهای جداگانه ای را نیز با مدیران عامل
و روسای هیات مدیره این شرکت ها داشتند .دراین دیدارها رضا جعفری ضمن تشکر
از همکاری شرکت های بیمه هندی که در شرایط سخت تحریم حمایت های الزم را
از شرکت بیمه دانا داشتند ،اظهار امیدواری کرد در بخش واگذاری های اتکایی این
شرکت در آینده ،شرکت های بیمه هندی در اولویت قرار گیرند.

گروه اقتصادی :طال در بازار جهانی در پی اشاره بانک
مرکزی آمریکا به احتمال افزایش نرخهای بهره در نشست
آینده این بانک که به صعود دالر منجر شد ،در معامالت
روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت .ازطرفی قیمت دالر
که از ابتدای هفته جاری روند کاهشی به خود گرفته بود،
براساس معامالت ثبت شده صرافیهای مجاز کل کشور در
سامانه نظارت بر ارز (سنا) ،دیروز با افزایش یک ریالی38 ،
هزار و  34ریال داد و ستد شد .همچنین قیمت هر یورو
به  40هزار و  730ریال رسید که در مقایسه با روز قبلتر
 66ریال کاهش را نشان میدهد .همچنین برپایه اعالم
اتحادیه طال ،جواهر و سکه تهران ،هر قطعه سکه بهار
آزادی طرح قدیم با  30هزار ریال افزایش قیمت نسبت
به سه شنبه 11 ،میلیون و  690هزار ریال فروخته شد ،اما
هر نیم سکه  6میلیون و  390هزار ریال به فروش رفت که
کاهش  10هزار ریالی نشان میدهد.
عقبنشینیطالیجهانی
هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز گذشته بازار
سنگاپور  ۰.۱۴درصد کاهش یافت و به  ۱۲۲۶.۴۴دالر رسید .در
بازار نیویورک ،هر اونس طال برای تحویل در آوریل  ۰.۱۷درصد
افزایش یافت و در  ۱۲۲۷.۵۰دالر ایستاد .بهای معامالت این بازار
روز سهشنبه  ۴۰سنت کاهش یافت و در  ۱۲۲۵.۴۰دالر بسته
شد.
به گفته ریچارد شو ،مدیر سرمایهگذاری در صندوق هوآن گولد
که بزرگترین صندوق سرمایهگذاری تحت حمایت طال در چین
است ،توجه بازار به سیاست مالی آمریکا متمرکز شده که ظرف
چند هفته آینده اعالم میشود و اگر این سیاست انتظارات برای
تورم را باالببرد ،انتظار میرود طال ضرر کرده و تحت فشار قرار
گیرد .با این همه این صندوق سرمایهگذاری همچنان انتظار دارد
طال در نیمه دوم سال افزایش قیمت بیشتری پیدا کند.
براساس گزارش رویترز ،جانت یلن رییس بانک مرکزی آمریکا،
روز سهشنبه برای ارائه گزارش نیمساالنه درباره سیاست پولی و

کالف سردرگم بازار طالیی

اقتصاد آمریکا در برابر کمیته بانکی سنا حاضر شد .وی در بخش
از اظهاراتش گفت :بانک مرکزی احتماال الزم است نرخهای بهره
را در نشست آینده افزایش دهد .با این همه وی خاطر نشان کرد
ابهامات قابل مالحظهای نسبت به سیاست اقتصادی دولت دونالد
ترامپ وجود دارد.
بانک مرکزی آمریکا برای امسال سه دور افزایش نرخهای بهره
را پیش بینی کرده است؛ درحالیکه بازارها انتظار دارند نرخها
تنها دوبار افزایش پیدا کنند .طال به افزایش نرخهای بهره آمریکا
فوقالعاده حساس است زیرا نرخهای بهره باالتر ،هزین ه نگهداری

این فلز که سوددهی ندارد را افزایش داده و ازسوی دیگر از ارزش
دالر که طال به آن قیمتگذاری میشود پشتیبانی میکند.
ادوارد مایر ،تحلیلگر شرکت  INTL FCStoneدر یادداشتی
نوشت :امسال تحوالت سیاسی و اقتصادی متعددی رخ میدهد
و پیش بینی نمیشود طال با فروش گسترده مشابه اواخر سال
 ۲۰۱۶و اوایل سال  ۲۰۱۷روبهرو شود .ریسک سیاسی مربوط به
انتخابات در اروپا و نگرانیها پیرامون سیاستهای دونالد ترامپ،
عامل حمایت کننده از طال به عنوان دارایی امن خواهد بود.
طال پس از اینکه در دسامبر تحت تاثیر افزایش نرخهای بهره

ازسوی بانک مرکزی آمریکا ،به کف قیمت  ۱۰ماه سقوط کرد،
حدود  ۱۰درصد صعود کرده است .شاخص دالر در برابر سبدی
از ارزها روز چهارشنبه ثابت بود و در  ۱۰۱.۲۵واحد ایستاد که
نزدیک به  ۱۰۱.۳۸واحد در روز سه شنبه بود که باالترین رکورد
سه هفته و نیم گذشته به شمار رفت.
سرمایهگذاران برای ارزیابی روند رشد اقتصاد آمریکا ،منتظر
مجموعهای از آمار اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرفکننده و
خردهفروشی هستند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد .ذخایر
طالی صندوق « اس پی دی آر گولد تراست» که بزرگترین
صندوق سرمایهگذاری تحت حمایت طال در جهان است ،روز
دوشنبه  ۰.۵۰درصد افزایش یافت.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری
 ۰.۲درصد کاهش یافت و به  ۱۷.۹۱دالر رسید .این فلز روز
سهشنبه به رکورد  ۱۸.۰۷دالر صعود کرده بود که باالترین قیمت
در بیش از سه ماه گذشته بود .بهای هر اونس پالتین برای تحویل
فوری  ۰.۶درصد کاهش یافت و به  ۹۹۴.۵۰دالر رسید .هر اونس
پاالدیوم برای تحویل فوری  ۰.۱درصد کاهش یافت و ۷۷۸.۱۰
دالر معامله شد.
قیمت ارز و سکه
هر پوند انگلیس در بازار آزاد نیز  48هزار و  250ریال داد و ستد
شد که در مقایسه با روز قبلتر  60ریال کاهش را نشان میدهد.
اتحادیه طال ،جواهر و سکه تهران نیز دیروز قیمت هر دالر را 38
هزار و  170ریال و هر یورو را  41هزار و  210ریال اعالم کرد.
هر قطعه ربع سکه طال با  10هزار ریال کاهش قیمت در
مقایسه با روز قبلتر ،سه میلیون و  420هزار ریال فروخته و هر
سکه یک گرمی بدون تغییر قیمت 2 ،میلیون و  160هزار ریال
داد و ستد شد .اتحادیه طال ،قیمت هر اونس طال را با چهار دالر
و  30سنت کاهش قیمت نسبت به روز گذشته ،یک هزار و 226
دالر و  10سنت و هر گرم طالی  18عیار را یک میلیون و 148
هزار و  100ریال اعالم کرده که نسبت به روز سه شنبه یک هزار
و  390ریال قیمت کاهش داشته است.

بانک مرکزی اعالم کرد

گرانی  ۵تا  ۳۱درصدی  ۱۰گروه خوراکی طی یک سال

بانک مرکزی با بررسی تغییرات ساالنه قیمت  11گروه کاالی خوراکی در
یک سال منتهی به  22بهمن سال جاری اعالم کرد در این مدت تنها گروه
تخم مرغ  9,8درصد افت قیمت داشته و بقیه گروهها افزایش قیمت را ثبت
کرده اند.

براین اساس در دوره یکساله منتهی به  ۲۲بهمن امسال ،لبنیات  ۷,۹درصد ،برنج
 ۳۱.۷درصد ،حبوب  ۲۱درصد ،میوههای تازه  ۲۷.۵درصد ،سبزیهای تازه  ۵.۱درصد،
گوشت قرمز  ۷.۳درصد ،گوشت مرغ  ۱۳.۵درصد ،قند و شکر  ۲۳.۹درصد ،چای ۱۲.۹
درصد و روغن نباتی  ۸.۴درصد افزایش قیمت داشتند.
همچنین بانک مرکزی تغییرات هفتگی قیمت خُ رده فروشی  11گروه کاالیی را در
تاریخ مورد اشاره منتشر و اعالم کرد قیمت  8گروه افزایش و یک گروه کاهش یافت و
دو گروه دیگر نیز ثابت ماند.
در این تغییرات هفتگی قیمت گروه لبنیات  0,2درصد ،تخم مرغ  0.3درصد ،برنج
 0.1درصد ،میوههای تازه  4.2درصد ،سبزیهای تازه  2.5درصد ،گوشت مرغ 0.7
درصد و قند و شکر  0.5درصد افزایش داشت .همچنین در هفته مورد بررسی ،دو
گروه چای و روغن نباتی هیچ تغییر قیمتی را نسبت به هفته قبل از آن نداشتند و گروه
گوشت قرمز نیز  0.2درصد افت قیمت را ثبت کرد .در هفته مورد گزارش در گروه
لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل  1,2درصد افزایش یافت و
بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود .قیمت تخم مرغ معادل  0.3درصد افزایش
داشت و شانه ای  99هزار تا  110هزار ریال فروش میرفت.
در این هفته در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه دو ثابت

بود و قیمت برنج داخله درجه یک معادل  0,1درصد افزایش یافت .در گروه حبوب
بهای لوبیا چشم بلبلی معادل  0.1درصد کاهش ،قیمت لوبیا سفید و نخود هر یک 0.3
درصد و لوبیا قرمز  0.7درصد افزایش داشت و بهای سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود.
در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری انگور عرضه کمی داشت و سایر
اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشیها
متفاوت بودند ،به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تربه بار عرضه میشد.
میوه فروشیهای سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه
میوههای تازه قیمت کیوی بدون تغییر بود .بهای نارنگی معادل  2,1درصد کاهش و
قیمت سایر اقالم این گروه بین  1.1درصد تا  21.1درصد افزایش یافت.
در گروه سبزیهای تازه بهای خیار معادل  6,4درصد ،گوجه فرنگی  6.2درصد،
کدو سبز  8.2درصد و لوبیا سبز  2.4درصد افزایش و قیمت سایر اقالم این گروه بین
0.3درصد تا  1.7درصد کاهش داشت.
در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت
گوسفند معادل  0,3درصد کاهش و بهای گوشت مرغ  0.7درصد افزایش داشت .در
این هفته قیمت قند معادل  0,1درصد و شکر  1.1درصد افزایش داشت و بهای چای
خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

قیمت نفت کاهش یافت

پروژههای عمرانی  ۲۰هزار میلیارد محروم شدند

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با  ۱۴سنت کاهش نسبت به رقم
پایانی جلسه قبل به  ۵۵دالر و  ۸۳سنت رسید .به نقل از رویترز،
نگرانیها از اینکه تولیدکنندگان عضو اوپک قادر به ادامه تبعیت
باال از توافق کاهش تولید نخواهند بود موجب شد تا قیمت نفت
دیروز در بازارهای جهانی کاهش یابد.
براساس این گزارش ،قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با  14سنت
کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به  55دالر و  83سنت رسید.
قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا نیز  23سنت کاهش داشت و به  52دالر
و  97سنت رسید.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و دیگر تولیدکنندگان
ازجمله روسیه در ماه دسامبر توافق کردند که تولید خود را در نیمه نخست
امسال حدود  1.8میلیون بشکه در روز کاهش دهند .موسسه بی ام آی ریسرچ اعالم کرد که براساس برآوردهای انجام شده از تبعیت
 92.8درصدی اوپک از توافق کاهش تولید ،تولید این سازمان  1.08میلیون بشکه کاهش داشته که بخش عمده این کاهش بر دوش
عربستان بوده است.
اما بی ام آی هشدار داده که میزان تبعیت تنها  40درصدی عراق ،دومین تولیدکننده بزرگ اوپک ،درحالی که سایر تولیدکنندگان بیش
از رقم تعهد شده تولید خود را کاهش داده اند میتواند مشکل ساز شود .برخی تجار گفتند ،عملیات تعمیر و نگهداری در میادین نفتی در
کشورهای مختلف خاورمیانه احتماال کمک خواهد کرد که کاهش تولید اوپک تداوم یابد و این کشور به کاهشهای وعده داده شده برسد.
به طور کلی تحلیلگران معتقدند به رغم کاهش تولیدهای اوپک بازار همچنان با مازاد عرضه مواجه است که بخشی از آن ناشی از افزایش
 6.5درصدی تولید نفت آمریکا از اواسط سال  2016تاکنون است .سیتی بانک آمریکا نیز اعالم کرده که پیش بینی خود از قیمت نفت
در سه ماهه دوم و سه ماهه چهارم  2018را به میزان یک دالر کاهش داده و به  63و  58دالر رسانده است .این بانک پیش بینی کرده
که قیمت متوسط نفت در سال  60 ،2018دالر باشد.

در فاصله اندک مانده به پایان سال ظاهرا توان مالی دولت برای
پرداخت پروژههای عمرانی حداکثر  ۳۷هزار میلیارد است و
قدرت پرداخت  ۲۰هزار میلیارد دیگر را با توجه به درآمدهای
موجود ندارد.
طبق قانون بودجه  ۱۳۹۵دولت باید از حدود  ۲۹۴هزار میلیارد تومان
منابع عمومی تا  ۵۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی به
عنوان بخشی از هزینههای خود اختصاص دهد و مابقی سهم هزینههای
جاری که عمدتا حقوق و دستمزد است ،خواهد بود.گرچه در تقسیمبندی
منابع عمومی دولت که از محل فروش نفت واگذاری داراییهای مالی و
همچنین درآمدها تامین میشود ،توازنی برای هزینههای جاری و عمرانی
وجود ندارد اما آنچه هم که سهم پروژههای عمرانی میشود طی سالهای
گذشته همواره به طور ناقص به آن اختصاص پیدا کرده و به عبارتی هزینههای جاری از یکسو و کاهش درآمد از سوی دیگر مانع از
پرداخت کامل سهم عمرانیها شده است.
این درحالی است که برای سال جاری تا  ۵۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان پیشبینی شده که باید پرداخت شود .ولی آن طور که
به تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده است ،دولت تالش میکند که تا  ۳۷هزار میلیارد تومان از این منابع را به بخش
عمرانی اختصاص دهد.
این اعالم نوبخت درحالی است که براساس قانون بودجه باید تا پایان آبانماه امسال یعنی سهم نه دوازدهم بودجههای عمرانی از
کل به  ۳۷هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان میرسیده و در این رابطه پرداختی انجام میشد .ولی عملکردی که خزانهداری از بودجه امسال
منتشر کرد ،حاکی از آن بود که تا پایان آبانماه فقط در حد  ۱۵هزار میلیارد تومان پرداختی در پروژههای عمرانی ثبت شده است.
در این حالت اگر دولت بتواند به وعده خود برای پرداخت  ۳۷هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی عمل کند ،باز هم تا  ۲۰هزار
میلیارد تومان از رقم مصوب امسال عدم تحقق خواهد داشت.

شرایط جدید بازار عراق برای تجار ایرانی
کشور عراق نه تنها در منطقه بلکه در دنیا به عنوان یکی از مهمترین شرکای
تجاری و اقتصادی ایران مطرح است اما به نظر میرسد در شرایط فعلی و
چالشهای موجود ،برای حفظ و حضور گستردهتر در بازار عراق نیاز به نگاه
جدیدی در رویکردهای اقتصادی میان فعاالن وجود دارد ،چراکه این کشور
صنعتی شدن را پیش گرفته و به دنبال خرید کاالهای ایرانی نیست.
به گزارش ایسنا،ایران و عراق همواره در سالهای اخیر روابط نزدیک و استراتژیک
اقتصادی و سیاسی با یکدیگر داشتهاند؛ به طوری که عراق نه تنها یکی مهمترین
شرکای اقتصادی ایران در منطقه بلکه در میان تمامی کشورها به حساب میآید .از
سوی دیگر عراق یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران در زمینههای مختلف از جمله
لبنیات،محصوالت پروتئینی وغذایی و به ویژه خدمات فنی مهندسی است و همین
موضوع بازار عراق را برای فعاالن اقتصادی و شرکتهای داخلی بخش خصوصی و
دولتی در جایگاه ویژه قرار داده است؛ به طوری که امروز بر اساس آخرین آمارها عراق
بعد از چین و امارات به عنوان سومین شریک تجاری ایران مطرح است.
بر اساس آنچه احدی  -رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق  -اعالم کرده است یک
میلیاد و  ۳۰۰میلیون دالر سقف قراردادهای ایران در جنوب عراق (دولت مرکزی)

است و  ۶۰۰میلیون دالر مجموع قراردادهای ایران در اقلیم کردستان است .همچنین
ساالنه  ۵۰۰میلیون دالر محصوالت لبنی ایران به عراق صادر میشود .هرچند که به
اعتقاد برخی از کارشناسان و فعاالن بازار عراق ،در زمینه لبنیات عرضه محصوالت
شرکتهایی که شناخته شده و معتبر نیستند باعث شده که وضعیت نابسامانی در
صادرات لبنیات ایران به عراق ایجاد شود .اما به طور کلی این روابط نزدیک اقتصادی در
ماههای گذشته چندان هموار نبوده و با چالشهایی در بخشهای مختلف همراه بوده
است .مشکالت امنیتی و شرایط خاصی که در سالهای گذشته عراق با آن روبرو بوده
و اثرات خود را در تعامالت اقتصادی عراق با سایر کشورها از جمله ایران نشان داده و
محدودیتهایی را برای مبادالت و صادرات محصوالت ایجاد کرده است.
امروز هم بازار عراق با وجود چالشهای امنیتی ،سیاسی و اقتصادیش باز هم بازار
مناسب و مهیایی برای فعاالن اقتصادی ایران است ،چراکه اکنون بسیاری از واحدهای
تجاری بزرگ ترجیح دادهاند بازار عراق را به دلیل ناامنیاش رها کنند و مستقیما در
این بازار حضور نداشت ه باشند و به نظر میرسد رقیب چندانی برای صادرکنندگان و
شرکتهای ایرانی برای حضور در این بازار وجود ندارد.
اما با این وجود برای استفاده از ظرفیتهای باال و در دسترس بازار عراق ،نیاز به

برنامهریزی دقیقتر و تعامالت بیشتر و منسجمتری داریم که در همین راستا برگزاری
سیمنار تجاری ایران و عراق در اوایل سال آینده که قرار است با حضور مسئوالن دولتی
و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی دو طرف به منظور تعیین اهداف پیش روی اقتصادی
و تجاری و تعیین چشم اندازدر بخشهایی که بیشترین ظرفیت را برای همکاریهای
ی خدمات فنی مهندسی ،کشاورزی ،گردشگری ،صنعت و
دو کشور از جمله حوزهها 
معدن و انرژی دارند به تقویت روابط دو جانبه کمک کند.

