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 : آذربایجان  

 انتصاب سفیر جدید جمهوری آذربایجان در تهران:  موضوع

 azertac: منبع 
با حکم آقای الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان آقای علی علیزاده به عنوان سفیر کشور آذربایجان در ایران و نماینده دائم این کشور 

آقای علیزا ده پیی  از ایین سیفیر جمهیوری آذربایجیان در کشیور       . اقتصادی اکو مستقر در تهران منصوب شددر سازمان همکاریهای 

 .پاکستان و قبل از آن سرکنسول این کشور در تبریز بوده است

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

این اولین انتصاب یک سفیر خارجی در تهران  جان در تهران،با پایان دوره کاری جناب آقای بنیاد حسین اف به عنوان سفیر اسبق آذربای

 .پس از آغاز دوران ریاست جمهوری آیت اهلل رییسی میباشد

 

 .کشور مجاز است 02پروازها به آذربایجان از :  موضوع

 sabah: منبع 
، نخست وزیر علی اسدوف  Sabah.azبه نقل از .اصالح شده است "درباره تمدید رژیم قرنطینه ویژه و رفع برخی محدودیت ها"تصمیم 

، شهروندان کشورهای زیر و شهروندان کشورهای دیگر که بیه ویور دائیم در آن     0202آگوست  5از  .سندی را در این زمینه امضا کرد

از کشیورهای   کشورها اقامت دارند، و همچنین افراد فاقد تابعیت مجاز به ورود و خروج آذربایجان از وریق هوا با در نظر گرفتن شیرای  

 :هستند ذیل مجاز به ورود به آذربایجان

 جمهوری فدرال آلمان؛

 جمهوری اتری  ؛

 پادشاهی بلژیک ؛

 جمهوری چک؛

 پادشاهی دانمارک ؛

 جمهوری ایرلند؛

 پادشاهی اسپانیا ؛

 پادشاهی سوئد ؛

 کنفدراسیون سوئیس ؛

 کانادا ؛

 دوک بزرگ لوکزامبورگ ؛

 جمهوری مالت ؛

 پادشاهی هلند ؛

 جمهوری لهستان ؛

 جمهوری پرتغال ؛

 جمهوری صربستان ؛

 جمهوری سنگاپور ؛

 جمهوری اسلوونی ؛

 جمهوری اسلواکی ؛

 جمهوری یونان
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

افیزای  در آمیدهای    آذربایجان در تالش است هرچه زودتر اقتصاد کشور را از حالت رکود خارج نماید تا بتواند با رشد اقتصادی مثبت و

 .ارزی کار بازسازی مناوق جنگ زده را سرعت بیشتری بدهد
 

 .فروش فرش آذربایجانی در چین آغاز شد:  موضوع

 fins: منبع 
برای اولین بار فرش آذربایجان بر اسیا    .روش فرش آذربایجانی در چین، یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان آغاز شده استف

، یکی از بزرگترین مراکز خرید برتر چین ، به چین صیادر   SKP Mall در چین و مدیریت کشور آذربایجانندگی تجاری توافق بین نمای

در پکن، جیایی کیه میارک     SKP قبالً برای فروش در مرکز خرید Azerkhalcha OJSC فرش های تولید شده توس  .شده است

در شییان   SKP فرش های آذربایجانی در روزهای آینده در مرکز خریید  .تهای برجسته جهان به فروش می رسند ، قرار داده شده اس

مرکز خرید ما زیباترین و با کیفیت ترین محصوالت را از سراسر جهان از جمله ": ، گفت SKP Mall نماینده .چین به فروش می رسند

زیرا این فرش ها ترکیبی از فرهنگ و هنر  .اردفرش دستباف آذربایجان با فلسفه تجارت ما مطابقت د .وسایل خانه به فروش می رساند

فرش های با کیفیتی که ما می فروشیم برای سلیقه مشتریان ما ، بیه وییژه کسیانی کیه درک هنیری دارنید ، جی ابیت         .باستانی هستند

ه واردات و فیروش فیرش   با توجه به این عوامل ، تصمیم بی  .انواع مختلف زیور آالت روی فرش توجه افراد را به خود جلب می کند .دارد

در فهرسیت نماینیدگان یونسیکو در مییرا       0222الزم به ذکر است که هنر سنتی قالیبافی در آذربایجان در سال " .آذربایجان گرفتیم

عالقیه بیه فیرش هیای     . اسیت تصور فرش بدون آذربایجان و آذربایجیان بیدون فیرش غییرممکن      .ناملمو  بشریت ثبت شده است

فرش های خیود را بیه صیورت فشیرده بیه خیارج از کشیور         دهای خارجی باعث می شود که در آینده نزدیک بتوانآذربایجانی در کشور

 .بفروشیم

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ره در این راه از تمام پتانسیلهای صیادراتی خیود بیه خیوبی بهی      رشد صادرات غیر نفتی  از برنامه های جدی کشور آذربایجان میباشد و

 .برداری مینماید

 

 .جمهوری آذربایجان در رویدادی در زمینه تجارت الکترونیک در چین شرکت کرد:  موضوع

 Economic: منبع 

ماینیده تجیاری   ن. ، استان شانشیی، چیین برگیزار شید    در شیان "0202رونیک جاده ابریشم همکاری تجارت الکت"میزگردی با عنوان 

تیمور ندیر اوغلو در سخنرانی خود در میزگردی که توسی  وزارت   .و نماینده کشور در این مراسم بودآذربایجان در چین تیمور ندیر اوغل

بازرگانی چین و دولت مردم استان شانشی برگزار شد، تاکید کرد که دیجیتالی شدن اقتصاد و توسعه تجارت الکترونیکی در آذربایجیان  

چهارمین مرکز تجزیه و تحلییل و   ایجاد که شد خاورنشان به. شناخته شده است به عنوان یکی از اولویت های اصلی اقتصاد این کشور

هماهنگی انقالب صنعتی زیر نظر وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان، راه اندازی مرکز آذربایجان وابسته به چهارمین مرکز مراکز انقیالب  

از بازرگانان استان شانشی دعوت کیرد تیا بیه ویور فعیال بیا        تیمور ندیر اوغلو.صنعتی مجمع جهانی اقتصاد از جمله این اقدامات است

 .همتایان آذربایجانی خود همکاری کنند

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 توسعه دولت و تجارت الکترونیکی از  برنامه های مهم آذربایجان میباشد ل ا از تمام موقعیتهای داخلی و بین المللی برای توسعه آن بهره

 .رداری مینمایدب
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 .درصد رشد کرد 5203بخش غیر نفتی آذربایجان  : موضوع

 Axar.az: منبع 
مرکز تحلیل و  .میلیارد دالر بوده است 211میلیارد دالر و در بخ  غیر نفتی  2211ر هفت ماه نخست امسال صادرات آذربایجان بالغ بر د

صادرات غیرنفتی ماه آگوست ، در مقایسه با مدت مشابه  میزانبا توجه به  "صادراتاعالم کرد " (IITKM) ارتباوات اصالحات اقتصادی

 773، مییوه هیا و سیبزیجات     0202در هفت ماهه اول سال  .،رشد داشته است درصد 7215 و بودهمیلیون دالر  72613،  0202در سال 

بیار ،   013نی  پنبیه   برابر ،  011آهنی و محصوالت آنها  ، صادرات غیر نفتی فلزاتدر دوره مربووه .میلیون دالر صادرات غیر نفتی داشتند

افیزای   . درصد و محصوالت آلومینیوم و آلومینیوم افزای  یافته است 3315درصد ، الیاف پنبه  73، محصوالت شیمیایی برابر 017شکر 

 5513صیادرات در بخی  غییر نفتیی      .میلیارد دالر بود 016وی روند عادی سازی ، صادرات در ماه جوالی بالغ بر .درصدی ثبت شد 10

درصید   6، صادرات محصوالت غ ایی نسبت به ماه مشابه سیال قبیل    0202در ژوئیه  .میلیون دالر رسید 290درصد افزای  یافت و به 

 دهمیلیون دالر رسی 219درصد افزای  یافت و به  3212میلیون دالر رسید و محصوالت غیر غ ایی  17افزای  یافت و به 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ اتنقطه نظر

در این راه از تمام پتانسیلهای صیادراتی خیود بیه خیوبی بهیره       صادرات غیر نفتی  از برنامه های جدی کشور آذربایجان میباشد و رشد

 .برداری مینماید

 

 .کارمند جذب خواهد کرد 00222حدود  :AzerGold وزیر اقتصاد:  موضوع

 Economic: منبع 

پردازش منطقه ای یکپارچه چوودار و معدن والی مره  و AzerGold به ام علی اف رئیس جمهور به منطقه داشکسان، توجهدر سفر اله

 .، یکی از مناوق کلیدی بخ  غیر نفتی قائل شده استمیت زیادی است که برای صنعت معدننشان دهنده اه

نق  ویژه ای در توسیعه ایین بخی  دارد،     AzerGold :رنشان کردوزیر خاو.این مطلب را میکائیل جباروف ، وزیر اقتصاد اعالم کرد

 میلیارد منات به تولید ناخالص داخلی کشور از وریق بهره بیرداری از  0219 به خاور تولیدات از این معادن  0275 انتظار می رود تا سال

 .مشغول کار شوندکارگر  26222حدود افزوده شودوذخایر  این

 :رایزن پیشنهاداتتحلیل ها و / نقطه نظرات

در راستای سیاستهای رشد صادرات غیر نفتی توجه به معادن از اولویتهای این کشور میباشد و سرمایه کی اریهای خیوبی جهیت بهیره     

 .برداری از معادن انجام شده است

 

  .افتتاح شد Tvoy Dom غرفه ای از محصوالت آذربایجانی در هایپرمارکت:  موضوع

 report: منبع 
این سیومین   .در مسکو افتتاح شد Crocus City واقع در مرکز خرید "Tvoy Dom" در هایپر مارکت "برکت های آذربایجان"غرفه 

 .غرفه در زنجیره هایپرمارکت است

، نماینده تجاری آذربایجان در روسیه که در این مراسم صحبت می کرد، تاکید کرد که افتتاح چنین غرفه هایی در شبکه روسالن علی اف

برکت "الزم به ذکر است که پروژه .های تجاری باعث افزای  عالقه به محصوالت آذربایجانی و گسترش فرصت های صادراتی می شود

کشیور در روسییه بیرای حماییت از     ایین  است که توسی  نماینیدگی تجیاری     "خانه تجاری آذربایجان"بخشی از مفهوم  "آذربایجان

 .ت مارک آذربایجان در بازار روسیه اجرا شده استمحصوال صادرکنندگان آذربایجانی و تبلیغ

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ساخت برند ملی در راستای توسعه صادرات از برنامه های مهم آذربایجان میباشد ل ا برپایی این غرفه ها در سایه ییک برنید ملیی بیه     

 .ایران باشد.ا.ی خوبی برای جاعتالی برند آذربایجان کمک خواهد نمود و میتوتند الگو
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 . در جریان استاز طریق هوشمند سازی  کار بازسازی در مناطق آزاد شده :  موضوع

 Apa  :منبع 
پیروژه روسیتا    .را در روستای سوم آگالی در منطقه آزاد شده زنگیالن راه اندازی کرده اسیت  "دهکده هوشمند"دولت آذربایجان پروژه 

انیرژی میورد نییاز     .و انرژی جایگزین اسیت  "کشاورزی هوشمند"مسکن ، تولید ، خدمات اجتماعی ،   .شودجزء اجرا می  5عمدتا در 

در سایر مناوق آزاد شیده از اشیغال ارمنییان ،     .خانه ای که باید ساخته شود تنها از منابع جایگزین انرژی تامین می شود 022روستای 

شرایطی را بیرای توسیعه    "روستای هوشمند"استفاده از فناوری های  .اهند شداجرا خو "دهکده هوشمند"و  "شهر هوشمند"مفاهیم 

نوآوری های اجتماعی و مشاغل کوچک در این مناوق ایجاد می کند و همچنین ج ابیت منطقه قره باغ را به عنوان یک مرکیز راه انیدازی   

  .فناوری نوآوری افزای  می دهد
 چیست؟ آن اجزای و چیست "روستای هوشمند"

در بسییاری از   "شیهر هوشیمند  "و  "دهکده هوشمند"، مفاهیم  انبه گفته این کارشناس"شهر هوشمند"و  "دهکده هوشمند"فهوم م

این مفاهیم به عنوان محرکی برای اجرای پروژه های جهانی مبتنی بر نوآوری ، فرصت های فنیاوری   .کشورهای جهان استفاده می شود

درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کننید و انتظیار میی رود     51امروزه " .ن عمل خواهد کرددر آذربایجان و به وور کلی در جها

 میی  ،  جمعیت به شهرها منتقل خواهد شد که اینبا اندازه گیری نرخ رشد جمعیت جهان  .درصد برسد 66به  0252این نسبت تا سال 

امروز ، با افتخار می توان گفت که پیروژه  " .اب ناپ یر استاجتن "دهوشمن شهر" و "هوشمند دهکده" های پروژه اجرای که گفت توان

انرژی جیایگزین گرفتیه تیا میدیریت     از .در قره باغ ، در مناوق آزاد شده در حال اجرا است "شهر هوشمند  "و"دهکده هوشمند  "های

های مدیریت بر اسا  پایگاه داده های آنها می شامل جمع آوری پایگاه های داده بر اسا  فناوری های ابری و استفاده از فرم  .پسماند

همانطور که اشاره شد ، بسیاری از مسائل قابل حل است ، از جمع آوری زباله  .اشکال حکومتداری می تواند از جهات مختلف باشد .شود

هوشمند و شهر هوشمند ایجیاد   یک منطقه انرژی سبز باید در پروژه های دهکده .گرفته تا ادامه کار شهرداری ها و دستگاه های اجرایی

این بدان معناست که تامین برق در اینجا کارآمدتر خواهد بود و انرژی جمع آوری شده در منابع انرژی بدون قطع برق ادامه خواهد  .شود

وژه ها در گسترش این پر .به کار گرفته می شود جلوگیری از افت است "دهکده هوشمند"یکی از دان  نظری که در پروژه های  .یافت

در  "شهر هوشیمند "و  "دهکده هوشمند"الزم به ذکر است که پروژه های  .مناوق آزاد شده ، ادغام روستاها در شهرها و مناوق دیگر 

یکیی از   .به عنوان مثال می توان به سنگاپور ، لندن ، نیویورک و آمستردام اشیاره کیرد   .بسیاری از کشورها و شهرها در حال اجرا است

این بیدان   .ی ظریف که می توانیم هنگام توجه به آن توجه کنیم این است که این شهرها نیز یکی از مراکز گردشگری هستندتفاوت ها

 .به ترویج گوشه های زیبای قره باغ در جهان در آینده کمک می کند "شهر هوشمند"و  "دهکده هوشمند"معناست که پروژه های 

همچنین منجر به مشارکت سرمایه گ اران فناوری در منطقه ، ایجاد استارتاپ ها و از  "ندشهر هوشم"و  "دهکده هوشمند"پروژه های 

این به خودی خود اقتصاد قره باغ را با اقتصاد کشور ادغیام میی کنید و     .همه مهمتر ادغام پارک های کشاورزی و تکنوپارک ها می شود

 .سهم مثبتی در همه تغییرات احتمالی در منطقه خواهد داشت

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ طه نظراتنق

استفاده از تکنولوژیهای به روز دنیا و توسعه هوشمند سازی در مدیریت سیستمهای حکومتی و خدماتی اولویت آذربایجان میباشد ل ا در 

 .بازسازی مناوق جنگ زده تاکید بر این امر دارد

 

 .ربایجان با هواپیما داده شدبه این افراد اجازه ورود و خروج از جمهوری آذ:  موضوع

 sabah  :منبع 
بر اسا  این تصمیم ، افیراد   .را اصالح کرده است "درباره تمدید رژیم قرنطینه ویژه و رفع برخی محدودیت ها"کابینه وزیران تصمیم 

رنیدگان گ رنامیه هیای    شیهروندان آذربایجیانی و همچنیین دا    :زیر مجاز به ورود و خروج از جمهوری آذربایجان از وریق هیوا هسیتند  

دیپلماتیک، روسای نمایندگی ها و کنسولگری های کشورهای خارجی در آذربایجان ، کارکنان و خانواده های آنها ، خارجیان و افراد بدون 

هیای آنهیا در   تابعیت دارای مجوز کار در آذربایجان، خارجیان و افراد بدون تابعیت با مجوز اقامت موقت یا دائم در آذربایجان و خیانواده  

، و همچنین ( سال 23سال و همچنین کودکان دارای معلولیت باالی  23، والدین سرپرست و فرزندان زیر ( شوهر)همسر )رابطه با اعضا 
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ساعت قبل از پرواز بیر اسیا     30ظرف .  افرادی که به وور خاص توس  ستاد عملیاتی زیر کابینه وزیران اجازه ورود به کشور را دارند

در رابطه با خارجی ها و افراد بدون تابعییت ،   .یتوانند به آذربایجان سفر نمایندم ؛ COVID-19 برای PCR أیید نتیجه منفی آزمای سند ت

 از یکیی ) هسیتند  آذربایجیان  شیهروندان  نزدیک بستگان از که( فرزندانشوهر ، همسر ، والدین ، )از جمله اعضای نزدیک خانواده آنها 

ییید  تأ سند و درجه تأیید سند اسا  بر خویشاوندی -( ها نوه و مادربزرگ و پدربزرگ ، فرزندان یا همسر شوهر، برادر، ،خواهر ، والدین

 .ت نیز این امکان وجود داردساعت قبل از پرواز صادر شده اس 30که ظرف  COVID-19 برای PCR نتیجه منفی آزمای 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

درصدی در آذربایجان و فراهم شدن شرای  سفر، ایین کشیور تسیهیالت جدییدی بیرای برخیی از        62جه به واکسیناسیون حدود با تو

 .کشورها در نظر گرفته است
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 : چین 

  .که به توسعه صادرات می انجامدپیچیدگی ای :  موضوع

 توسط رایزن تولید محتوا: منبع 
رفع موانع، تسهیل امور، کاه  بوروکراسی اداری و ساده سازی فرایندها از جمله کلیدواژه هایی است کیه بیا ادبییات سیاسیتگ اری در     

اما در تناقضی آشکار، کشورهای موفق صادراتی بر نیوع خاصیی از پیچییدگی    . حوزه تجارت خارجی و توسعه صادرات عجین شده است

 یدگیچاین پی. و تمامی امکانات خود را بکار گرفته اند تا صادراتشان به عنوان خروجی اقتصاد، تا حد امکان پیچیده باشدمتمرکز شده اند 

دان  فنیی،  متبلور شده و معیارهایی مانند  کشورها صادراتی بیدر ترک کهکشور است  کی تیدان  انباشته شده در جمع نییبه دنبال تب

 از ایین رهگی ر خلیق تنیوع صیادراتی و تسیخیر بازارهیای        . را شامل می شیود  ر و فناوری تولید محصولها، مهارت نیروی کا زیرساخت

کنند  نه کشورهایی که بیه صیادرات تولییدات    بین المللی از آن کشورهایی است که محصوالت پیچیده مانند وسایل الکترونیکی تولید می

 .ساده مانند محصوالت کشاورزی بسنده کرده اند

جهان قرار گرفتیه و   26اوالعات مرکز رشد دانشگاه هاروارد که هفته پی  بروز شد، چین از منظر پیچیدگی صادراتی در رتبه  بر اسا 

در این رتبه بندی آمریکا در جایگاه یازدهم قرار گرفته . ، سه پله صعود کرده است 0223از زمان شروع مناقشه تجاری با آمریکا از سال 

بیا وجیود    نیچی آمار و شواهد نشان می دهید   .ه استافتیکاه   ،از نصف  یقتصاد بزرگ جهان در دهه گ شته بدو ااین  نیفاصله بو 

تمرکز چین بر پیچیدگی محصوالت صادراتی موجیب گشیته ایین کشیور،     . ، مقاصد صادراتی خود را متنوع کرده استکایآمر یتعرفه ها

ام   17هند در رتبه بندی پیچییدگی محصیول در جایگیاه    . مال پشت سر گ اردهمسایه پرجمعیت خود یعنی هند را در مسابقه صادرات کا

 .قرار گرفته است

ایران در ویفی از صادرات مواد خام و منبع محور از منظر شاخص پیچیدگی صادراتی در رتبه هشتادم  جهان قرار گرفته و در پینج سیال   

تیابی به اهداف صادراتی پی  رو و تحقق رشد اقتصادی باال مستلزم توجه با مالحظه این جایگاه، دس. اخیر سه رتبه هم تنزل کرده است

برنامه ریزان به موضوع تنوع اقالم صادراتی مبتنی بر سطح تکنولوژی و تعریف شرکای تجاری است که بتوانند در پیمودن این مسیر بیه  

وجود رواب  دوستانه، از این ظرفیت برخوردار است تیا  چین به عنوان مهمترین شریک تجاری ایران و به سبب . یاری اقتصاد کشور آیند

استفاده از ظرفیت سرمایه گی اری چیین، ایجیاد پیونیدهای     . نق  مهمی در ارتقاء جایگاه ایران در شاخص پیچیدگی صادراتی ایفا کند

واملی است که به خلق پیچیدگی اقتصادی بین بنگاههای دو کشور و بهره جستن از تجربه چین در حوزه های زیرساختی و مالی از جمله ع

 .محصول برای توسعه صادرات کشور کمک خواهد کرد

 

 چینفلفل قرمز  برای تامین دیمنبع جد رواندا: موضوع 

 Chinadaily: منبع 

نیان  فلفل قرمز خشک از رواندا وارد اسیتان هو  لوگرمیک 022،  نیورود به چ یبرا نهیو قرنط یبازرس یگواه افتیو پس از در  یهفته پ

گیروه   نیدارد و بزرگتیر  هیی ادو نیا یبرا یادیز یتقاضا نیچ .کرد یوارد م قایفلفل قرمز خشک را از آفر نیبار بود که چ نیاول نیا .شد

درصد  15از   یتن فلفل قرمز خشک وارد کرده که ب 229،922نخست امسال  مهیکشور در ن نیا. داراستمصرف کنندگان در جهان را 

 GK شیرکت  در چانگشیا برگیزار شید ،    0229 هیی که در ژانو قایو آفر نیچ یو تجار یاقتصاد شگاهینما نیاول در .داشته است  یافزا

International  ویی  .رواندا اعالم کرد یفلفل از شرکتها دیخر ی، قصد خود را برااستمستقر در هونان  یخارج یشرکت تجار ککه ی 

تین بیه    52،222کننده در رواندا در وول پنج سیال در مجمیوع    نی  قرارداد، تامبر اسا": دیگو یم GK International سی، رئانیج

کاشیت و   ا یی و بیه گسیترش مق   میکن یصادر م دافلفل را به روان یکاشت و فرآور زاتیحال ، ما تجه نیدر ع" ".کند یهونان صادر م

 میدیشن یوقت": از مزرعه گاشورا در رواندا گفت روایهتوا ودونید".میکن یکمک م یمحل یکشاورز یفلفل در آنجا و ارتقاء نوساز یفرآور

و  میشو یدهد تا وارد بازار خوب یبه ما فرصت م نیا. میزده شد جانیه اریها امضا شده است ، بس ینیدولت ما و چ نیب یکه پروتکل ها

 ." شود یفراهم م داریپادرامدی  یکشاورزان محلبرای 
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 :زنرای تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات
ولی ورود به این بازار مستلزم رعایت پیی   . اقتصاد چین در مصرف مواد غ ایی یک بازار بسیار بزرگ است و پتانسیل های عظیمی دارد

 .نیازهایی است که استانداردهای واردات، لجستیک چابک، قیمت رقابتی و شناسایی محدوده جغرافیایی بازار از جمله آنهاست

 

 .سطح خود برسد نیبه باالترچین  یتجارت خارج رود یانتظار م:  موضوع

 China Daily: منبع 
، احتماالً با توجه فعاالن اقتصادیو  لگرانی، اما به گفته تحلحد خود برسد نیدوم سال به باالتر مهیدر ن نیچ یرود تجارت خارج یم انتظار

 یتقاضیا بیرا   ادیی کشورها به احتمال ز ریدر سا دیروند تول یریاز سرگ .دارد ی، نرخ رشد ساالنه کندتریو خارج یداخل یها یدگیچیبه پ

 نیه یبه و یتجیارت خیارج   تیفیبه سمت توسعه باک حرکتمهم است  ولی از نظر چینیها آنچه  دهد یم  یکشور را افزااین محصوالت 

 و  یالمللی  نیتجیارت بی   یالملیل وابسیته بیه آکیادم     نیموسسه تجارت بی  ری، مدنگیم انگیل .است یساختار تجارت خارج شتریب یساز

کیه   دیدالر خواهد رس ونیلیتر 511از   یبه ب 0202سال  یبرا نیچ یکرد که کل تجارت خارج ینیب  ی، پنیچ یاقتصاد یها یهمکار

محصیوالت بیا ارزش    یتقاضیا بیرا    یافزا"کشورها با  ریدر سا دیتول یریگفت، از سرگ انگیل. کند یرشد م 0202درصد از سال  26

همراه است و افزود که با ادامه اقتصاد  در  "دارد ینسب یایمزا دیاز نظر تول نیکه چ یو واسطه ا یکیالتر مانند محصوالت الکترافزوده با

که مقیر آن   نیدر چ Fung Group نیتام رهیزنج یشرکت راه حل ها سی، رئفونگ استفان .ابدی یم  یافزا زی، واردات ننیحال رشد چ

بیزرگ از   یکامیل اقتصیادها   ییاسیت، بازگشیا    یاز واکسن همچنیان در حیال افیزا    یآنجا که بهبود ناشدر هنگ کنگ است، گفت از 

 رکلی، مید  انینگقیژ یحال ، ل نیا با.کند یم تیتقو شتریرا ب ینیمحصوالت چ یبرا یخارج ی، تقاضایریاز همه گ یناش یها تیمحدود

متعدد  یها تیبا عدم قطع نیچ یدر پکن گفت که تجارت خارج ریاخ یکنفرانس رسانه ا کی، در یوزارت بازرگان یبخ  تجارت خارج

 .مواجه خواهد شد یشکننده اقتصاد جهان تیو وضع یریاز همه گ یناش

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

فیزای  تقاضیای   کاه  یابد، ولی بهبیود اوضیاع اقتصیادی و ا    0202هر چند ممکن است رشد تجارت خارجی چین در نیمه دوم سال 

بنابراین پی  بینی می شود حداقل در حوزه مواد خام معدنی و محصوالت . جهانی، فرصت مناسبی برای عرضه مواد خام باالدستی است

 .پتروشیمی با افزاری  تقاضا و قیمت مواجه باشیم

 

 .کاهش یافت 0202نیم سال نخست در  نیخدمات چ یتجارتراز  یکسر:  موضوع

 Xinhua: منبع 

تجارت خدمات داشته  یدر کسر یریکاه  چشمگ 0202اول سال  مهیدر ن نیکه چ نشان می دهد (MOC) یوزارت بازرگان یداده ها

 با رشدکه صادرات  دیرس( کایدالر آمر اردیلیم 763193حدود ) وانی ونیلیتر 0173به حدود  یدرصد 613خدمات با رشد  تجارت .است

 .دیرس وانی ونیلیتر 2105به حدود  یدرصد 5و واردات با کاه   وانی ونیلیتر 2127حدود درصد نسبت به سال گ شته به  0716

کمتر از مدت مشابه سال گ شته  وانی اردیلیم 032105که  دیرس وانی اردیلیم 202116ماهه نخست به  6تجارت خدمات در  یکسر

و  افزای   درصد 0219، صادرات خدمات افتیصد کاه  در 9، تجارت خدمات در کشور 0229ل با مدت مشابه در سا سهیمقا در .است

کرد که ساالنه  دیتأک نیدر چ محور تجارت خدمات دان  ریوزارتخانه بر توسعه چشمگ نیا .افتیدرصد کاه   0516واردات خدمات 

، تجارت خدمات در  MOC گفته به .است دهیرس 0202اول سال  مهیدر ن وانی ونیلیتر 2122و به  افتهی  یدرصد در سال افزا 2715

 یمرز نیمحدود کردن تردد ب یرا برا یا رانهیجهان اقدامات سختگ یکشورها رایهمچنان در حال کاه  است ز یبخ  گردشگر

 یتا ژوئن ، حجم صنعت خدمات گردشگر هیدهد که در دوره ژانو ینشان م MOC یها داده .انجام داده اند یریهمه گ لیمردم به دل

 لیخالف تجارت کاال ، تجارت خدمات به فروش و تحو بر.است دهیرس وانی اردیلیم 767139و به  افتهی  درصد کاه 7113 نیچ

 .اشاره داردو امور مالی  غاتی، ساخت و ساز، تبل، مخابراتی، گردشگرمحصوالت نامشهود مانند حمل و نقل
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

دنیا را در اختیار دارد ولی در تالش است با محور قرار دادن تکنولوژی وضعیت خود را در دنییا بهبیود    ام 5چین در صادرات خدمات رتبه 

عالوه بر این . این فرصت مناسبی را برای کشورهای ظرف تجاری چین ایجاد می کند تا از تجربه و توانمندی این کشور بهره گیرند. دهد

 .شگر چینی است که باید آمادگی و بستر الزم را برای شرای  بعد از کرونا ایجاد کردیکی از ظرفیتهای مناسب در این حوزه ج ب گرد
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 : روسیه

 .وزارت دارایی روسیه اخذ مالیات بر گوشت را ممنوع اعالم کرد:  موضوع

 سی راشا.بی.آر : منبع 
 در خصوصهیچ برنامه ای ت از گوشت اعالم کرد دولت سخنگوی وزارت دارایی روسیه در پی برخی گمانه زنی ها در خصوص اخ  مالیا

پسکوف توضیح داد که موضوع مالیات بر گوشت بیشتر مربوط به کشورهایی است که صادرکننده . ندارد کشوروضع مالیات بر گوشت در 

اروپا  اتحادیه ، کمیسیوندر ماه جوالی .چین بزرگترین تولید کننده گوشت در جهان است و پس از آن برزیل قرار دارد: گوشت هستند

مالیات بر کاالهای که تولید آنها منجر به ایجاد گازهای گلخانه ای و کربن را صد پیشنهاد کرد که  "مالیات کربن" تحت عنوانورحی را 

د گوشت در تولی. خواهد شدمیلیارد یورو در سال  212برای تامین کنندگان روسی حداقل  که این باعث افزای  هزینه درصد افزای  دهد

 2115ر اسا  گزارش سازمان ملل متحد، دامداری حدود ب. در این زمره قرار می گیرندآهن و فوالد و همچنین کودهای نیتروژنی  کنار

 .درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای انسانی را تشکیل می دهد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

دیه اروپا هزینه تولید گوشت و بالطبع قیمت تمام شده آن در جهان افزای  خواهد یافت، از اینرو در صورت تصویب این ورح در اتحا

 .آثار این موضوع می بایست مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی کشورمان قرار گیرد

 

 .را بدترین سال در تاریخ هوانوردی به دلیل همه گیری می نامند 0202کارشناسان سال :  موضوع

 سی راشا.بی.آر : منبع 
خاورمیانه بیشترین آسیب را از کاه  تردد مسافران متحمل شد بر . میلیارد دالر فراتر رفت 206خسارات خالص خطوط هوایی از 

 20611به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا  0202، خطوط هوایی در سال (یاتا)اسا  گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی 

. میلیارد دالر رسید 239درصدی به  69با کاه   0202مسافر در سال  جابجاییکل درآمد حاصل از . سارت متحمل شدندمیلیارد دالر خ

بزرگترین کاه  در کل تاری  مشاهدات حمل و نقل هوایی بین المللی جهانی  0202کاه  تعداد مسافران هوایی منتقل شده در سال 

  .بود

در میان این خطوط . برآورد شده است( میلیارد دالر 211)میلیارد روبل  202یه در این سال معادل خسارت وارده به خطوط هواپیمایی روس

 .درصد کاه  بافت 95ایرفلوت بیشترین میزان ضرر را متحمل گردید که نسبت به سال گ شته درآمدهای  

 

 وضع تعرفه علیه لوله های فوالدی روسیه توسط امریکا:  موضوع

 اشاسی ر.بی.آر : منبع 
کاالها را با قیمتی کمتر از  هروسی برخی کشورها باالخص تولیدکنندگان کرد کهبیان  ایاالت متحده خارجیکمیسیون تجارت  مقامات

از این رو  .دارندبرتر دست نیز یارانه دریافت می کردند و بنابراین آنها در بازار آمریکا  از دولتو به فروش می رسانند قیمت عادالنه 

 .رگانی امریکا نسبت به واردات لوله های بدون درز کربن و آلیاژ فوالدی از روسیه، اوکراین و کره جنوبی وضع می کندوزارت باز

میلیارد دالر بوده است افزای  قابل   713میلیارد دالر که این مقدار در سال قبل  که    613سوخت، نفت و محصوالت پاالیشی به میزان 

نسبت به سال قبل افزای  داشته % 02میلیون دالر صادر گردیده که  522ر محصولی است که به میزان کود دیگ. محسوسی داشته است

میلیارد دالر بود و این میزان در مدت مشابه  216ماهه برابر با  5صادرات پالتین، پالدیوم و سنگهای نیمه قیمتی روسیه در این . است

درصد افزای   12میلیون دالر صادرات داشته که نسبت به سال قبل  322و فوالد آهن . میلیارد دالر گزارش شده است 2سال گ شته 

در مجموع . افزای  پیدا کرده است% 25میلیون دالر صادرات داشته که نسبه به سال قبل  072آلومینیوم و محصوالت آن به میزان . دارد

ر می باشد که نسبت به به دوره مشابه سال گ شته که برابر با میلیارد دال 22116برابر با  0202ماهه ابتدای سال  5صادرات روسیه در 

 .درصد افزای  داشته است 50میلیارد دالر بوده است  3157
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این مصوبه در پی . کمیسیون تجارت خارجی امریکا اعالم کرد صنعت این کشور به شدت تحت تأثیر واردات این محصوالت قرار دارد

در پنج ماهه نخست سال جاری، ایاالت متحده واردات  .ه در ایاالت متحده مطرح گردیده استافزای  درخواست تولیدکنندگان لول

به میزان قابل توجهی  -از محصوالت نفتی و فلزات گرفته تا خرچنگ و موتورهای موشک  -را از نظر پولی  کاالهای خود از روسیه

 .ارهای کاال استاین در درجه اول به دلیل افزای  قیمت در باز. افزای  داده است

کارشناسان امریکایی می گویند افزای  واردات از روسیه در حالی صورت می گیرد که ایاالت متحده تحریم های علیه این کشور وضع 

کرده است ولی با توجه به گزینشی بودن این تحریم هاقانون گ اران امریکایی در تالشند که کمترین خسارت به اقتصاد امریکا وارد 

 .شود

. دارد قرار روسیه شرکای تجاری ششم رتبه در انگلیس و بالرو  هلند، آلمان، چین، از پس متحده ایاالت روسستات، گزارش اسا  رب

 که است بوده دالر میلیارد 23.8 ، فدرال گمرک خدمات گزارش اسا  بر ، 0202 سال در روسیه و متحده ایاالت بین تجارت کلی، وور به

 .است یافته کاه  درصد 319( دالر میلیارد 0610 از) 0229 سال به نسبت

 

 کمبود تولید نمیه هادی ها در صعنت خودرو:  موضوع

 لنتا : منبع 
شرکت ها در خرید  -کمبود جهانی نیمه هادی ها ناشی از همه گیری ویرو  کرونا منجر به بحران در بازار جهانی خودرو شده است 

باعث کاه  تولید خودرو در سال ها ادعا می کند که کمبود تراشه  اکونومیست .رو هستندقطعات کلیدی محصوالت خود با مشکل روب

 .حال احیا باشدمی شود ، حتی اگر تقاضا برای آنها در  0200و  0202

قطعات الکترونیکی پیچیده ای که سرگرمی، ویژگی های ایمنی و وسایل کمک رانندگی پیشرفته را  امکان نصب بدون نیمه هادی ها،

بسیاری از شرکت ها تغییرات خطوط مونتاژ را کاه  داده اند و برخی کارخانه ها را موقتاً  .عمالً وجود نخواهد داشت ،کنترل می کنند

نسبت به سال  0202نماینده مرکز تحلیلی مرکز تحقیقات خودرو معتقد است با این روند، تولید جهانی خودرو در سال  .کرده اند تعطیل

 .میلیون دستگاه خواهد رسید 3113میلیون دستگاه کاه  یافته و به  510قبل 

و دلیل اصلی آن کمبود مدارهای کوچک  - ه استدر سه ماهه دوم در مقایسه با مدت مشابه سال گ شته نصف شد فورد سود خالص

که تولید کننده فیات، پژو،  Stellantis درصد کاه  یابد و 52جگوار لندرور پی  بینی می کند که فروش تا پاییز  .گزارش شده است

خسارت وارده به صنعت خودرو  .خواهد کرد میلیون خودرو کمتر از حد انتظار تولید  211عالم کرد امسال کرایسلر، اوپل و سیتروئن است، ا

هزار دستگاه کاه  داده  522نیسان به تنهایی تولید خود را . میلیارد دالر برآورد شده است 222ناشی از کمبود تراشه های و نیمه هادی 

 .است

 

 وسیه با انتقال انرژی جهانیکارگروه سازگاری اقتصاد ر:  موضوع

 زد راشا.آی :منبع 
این کارگروه ، نخستدر مرحله . دایجاد می کن "برای سازگاری اقتصاد روسیه با انتقال انرژی جهانی"گروه های کاری دولت روسیه

ارزیابی همه سناریوها و دستیابی به بهترین حالت  وطرات و فرصتهای انتقال انرژی جهانی برای اقتصاد روسیه وظیفه شناسایی خ

وی یک ماه گ شته، مقامات بحث های بسته ای را در مورد آمادگی های کشور برای تجدید ساختار اقتصاد جهانی ترتیب  .است

سه . کربن اقتصاد روسیه توس  مقامات به عنوان یک وظیفه مهم تلقی می شود منبع نشریه اومینان می دهد که کاه  شدت .اند داده

، تجدید علمیحمایت  ، وزارت آموزش و پرورش"سبز"مسئول تامین مالی  زارت توسعه اقتصادیو .وزارتخانه در این ورح سهیم هستند

درصد صادرات روسیه از سوخت و  52در حال حاضر ، بی  از    وزارت صنعت و تجارت خواهد بود -نیز بر عهده ساختار بخ  واقعی

 .محصوالت انرژی است

 

 

 

https://www.economist.com/business/semiconductors-pose-an-unwelcome-roadblock-for-carmakers/21803287
https://www.economist.com/business/semiconductors-pose-an-unwelcome-roadblock-for-carmakers/21803287
https://lenta.ru/tags/organizations/ford/
https://lenta.ru/tags/organizations/ford/
https://lenta.ru/tags/organizations/pravitelstvo-rf/
https://lenta.ru/tags/organizations/pravitelstvo-rf/
https://lenta.ru/tags/organizations/minekonomrazvitiya/
https://lenta.ru/tags/organizations/minpromtorg/
https://lenta.ru/tags/organizations/minpromtorg/
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 وانه و کدوافزایش تولید خربزه و هند:  موضوع

 زد آرشیا. آی : منبع 
وبق پی  بینی  و کدو به شدت افزای  می یابد، ، هندوانهسرویس مطبوعاتی وزارت کشاورزی به ایزوستیا گفت که امسال تولید خربزه

  53911 ،گ شتهدر سال . هزار تن می رسد 322درصد افزای  می یابد و به بی  از  0213برداشت  اداره، در مقایسه با سال گ شته،

این وزارتخانه گفت که در بخ  سازمان یافته امسال، منطقه کاشته شده هندوانه و خربزه گسترش یافته  .هزار تن خربزه برداشت شد

تولید کنندگان اصلی خربزه در روسیه در مناوق .است 0202درصد بیشتر از سال  710هزار هکتار کاشته شد که  1515،  امسالدر  .است

در سال : سال گ شته کاه  یافته است 22در  محصوالت جالیزی فوقسطح کاشت  .ستوف و آستاراخان متمرکز شده اندولگوگراد، رو

 .هزار هکتار رسید 11 - 0202هزار هکتار ، در سال  226 - 0225هزار هکتار ، در سال  272به  0222

 

 میلیون تن سبزی 2.1برداشت :  موضوع

 اورزیسرویس مطبوعاتی وزارت کش : منبع 
کلم، هویج، چغندر و  -سبزیجات اولیه  برداشت  ،منطقه از کشور به وور منظم در حال انجام است 56کار در  - مپین برداشت در روسیهک

نسبت به سال قبل بازده امسال پی  بینی ها حاکی از افزای   .در حال انجام استپیاز، و همچنین گوجه فرنگی، خیار و سایر محصوالت 

 در سبزیجات در روسیه سنتی در تولید پیشروان .هزار تن سبزی در حال حاضر در مزرعه باز برداشت شده است 522از بی   .است

قرار مناوق ولگاگراد، آستاراخان، روستوف، ساراتوف و مسکو، مناوق کراسنودار و استاوروپول و همچنین جمهوری های قفقاز شمالی 

هزار تن محصول در  92916سال ، اماز ابتدای  .شت سبزیجات گلخانه ای مشاهده شده استدر بخ  ک یهمچنین، پویایی مثبت .دارند

هزار تن خیار و  552شامل تولیدات امسال   .می باشد 0202درصد بیشتر از مدت مشابه در سال  1که  پرورش داده شده استگلخانه ها 

لیپتسک، مسکو، ولگاگراد، کالوگا، نووسیبیرسک، سرزمین های : تولید عبارتند ازبرتر  منطقهده  .استهزار تن گوجه فرنگی  752

توسعه بخ  فرعی با اقدامات حمایتی .کراسنودار و استاوروپول، جمهوری های کاراچای چرکسیا، تاتارستان و باشکورتوستان هستند

 .دئه می شویارانه های جبرانی و تشویقی و همچنین وام های تسهیالتی به شرکت ها ارا .دولت تسهیل می شود

 

 میلیارد کیلووات برق 022تولید :  موضوع

 آی زد راشا : منبع 
این را مدیر کل شرکت دولتی الکسی لیخاچف  .میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرد 02513شرکت دولتی روساتوم سال گ شته رکورد 

میزان پروژه های روساتوم در امسال برابر با  .اعالم کرد اگوست 1در روز چهارشنبه  روسیه رئیس جمهور والدیمیر پوتین در دیدار با

 .هزار کارمند است 722شرکت زیرمجموعه و  752روساتوم دارای .می باشد( میلیارد دالر 116) میلیارد روبل  122

 

 افزایش صادرات چای روسیه:  موضوع
روسیه همچنان وارد   .دهد و به سی هزار تن برسدممکن است تقریباً یک و نیم برابر افزای   0272صادرات چای از روسیه تا سال 

کشورهای  روسیهلی چای خریداران اص .تولید داخلی واردات انجام می دهدپنج تا ش  برابر  وبی  از –کننده این محصول است 

 .همسایه بالرو  و قزاقستان هستند

 
 

 

 

https://iz.ru/tag/vladimir-putin
https://iz.ru/tag/vladimir-putin
https://iz.ru/tag/vladimir-putin
https://iz.ru/tag/vladimir-putin


 
 

 گزارشات رایزنان : ماخذ 02 دبیرخانه کارگروه شناسایی و ارزیابی متقاضیان رایزنان بازرگانی

www.tpo.ir 

 : عراق

 .صالح الدین از افزایش تولید انجیر و سیب خبر می دهداستان :  موضوع

 شفق نیوز: منبع 
صل میزان تولید انجیر و سیب ابراهیمی در صالح الدین برای ف: کریم کردی رئیس اتحادیه انجمن های کشاورزان صالح الدین گفت

و این استان به بازاری برای میوه فروشان در همه استان ها تبدیل شده است تا . جاری در مقایسه با شرایطی که استان دارد خوب است

کردی فاش کرد که کشت سیب ابراهیمی در صالح الدین در حال شکوفایی است . محصوالت با کیفیت و با وعم متمایز را به دست آورند

، ید، استقامت و سهولت ذخیره سازیسیب ابراهیمی به دلیل رشد سریع، فراوانی تول: و ی گفت. جاری فراوان است و تولید آن در فصل

 .که برای مدت ووالنی در شرای  گرم مقاومت می کند، منبع معیشت بزرگی برای اکثر کشاورزان شده است

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

زیت سامراء یکی از استان های مستعد کشاورزی بوده ودر تأمین نیاز سایر استان های عراق به دلیل دارا بود استان صالح الدین با مرک

 اری مشترک در این استان از استان های محروم عراق ونیازمند به سرمایه گ. شرای   محیطی مناسب جهت کشاورزی موفق می باشد

در سال های قبل تحرکات نیروهای تروریست داعشی مانع از حضور . زمینه نگهداری محصوالت کشاورزی وصنایع تبدیلی می باشد

اما با پاک سازی منطقه واستقبال شرکت های عراقی ، زمینه حضور شرکت های ایرانی فعال .شرکت های ایرانی در این منطقه شده است

صنایع تبدیلی فراهم شده است و شرکت های ایرانی می توانند در این استان حضور داشته باشند واز فرصت های  ودر بخ  کشاورزی 

 .موجود در این منطقه بهره برداری نمایند

 

 .است از ترکیه  عراق سومین واردکننده زیتون و روغن زیتون:  موضوع

 شفق نیوز :منبع 
رتبه سوم را در واردات زیتون و روغن  0202ن اژه ترکیه اعالم کرد که عراق در نیمه اول سال اتحادیه صادرکنندگان زیتون و روغن زیتو

 276بالغ بر  0202صادرات زیتون و روغن زیتون ترکیه در نیمه اول سال : داود ایر رئیس انجمن ، در گزارشی گفت. زیتون داشته است

درصد  217بخ  زیتون و روغن زیتون : وی افزود.درصد کاه  یافته است 7 ،  0202میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه در سال 

آلمان کشوری است .میلیون دالر می رسید 222میلیارد و  22به  0202از صادرات مواد غ ایی ترکیه را شامل می شد که در نیمه اول سال 

قرار دارند، بعدی الت متحده، عراق، رومانی و اسپانیا در رتبه از ترکیه وارد کرده است، پس از آن ایا  را روغن زیتون وکه بیشترین زیتون 

 .، ایران و استرالیا هستندت ترکیه را ثبت کرده اند اسپانیادر حالی که کشورهایی که بیشترین افزای  ارزش صادرا

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

همچنین مصرف روغن زیتون نیز در . ا ، هتل ها ومصارف خانگی دیده می شود استفاده از زیتون در کلیه وعده های غ ایی در رستوران ه

بسته بندی مناسب ، کیفیت ، شناخت ذائقه وتسریع در تحویل کاال از مهمترین عوامل . سبد مصرفی شهروندان عراقی قرار گرفته است

رکت های ایرانی نیز با بررسی عوامل فوق می توانند ش. استقبال شرکت های عراقی از واردات زیتون وروغن زیتون از ترکیه بوده است

 .سهم زیادی از صادرات این محصول را به عراق داشته باشند

 

 .دولت عراق از کاهش شدید واردات خبر می دهد:  موضوع

 شفق نیوز :منبع 
د و این امر را ناشی از شیوع خبر دا 0229-0223نسبت به سالهای  0202وزارت برنامه ریزی از کاه  شدید واردات وی سال گ شته 

عبدالزهرا الهنداوی، سخنگوی رسمی این وزارتخانه، در بیانیه ای گفت که گزارش تهیه شده توس   .بیماری همه گیر کرونا دانست

درصد  0519میلیارد دالر با  2511به  0202سازمان آمار مرکزی نشان می دهد که کل واردات مواد اولیه و فرآورده های نفتی برای سال 

درصد  53بالغ بر  0223درصد کاه  نسبت به سال : افزود یو .میلیارد دالر بوده است 0919، که معادل  0229کاه  نسبت به سال 
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 0202سال  نفتی درریغ یکه کل واردات  کاالها یآغاز شد ، در حال 0229سال  انیکرونا از پا وعیش رایدالراست، ز اردیلیم 73 زانیبه م

ی اظهارنامه گمرک یدالر ، با نرخ ارز فعل اردیلیم 2312 که به زمانی ، 0229 سال به نسبت ٪0710کاه  با  ،الرد اردیلیم 2713مبلغ به 

 یدرصد 1717میلیارد دالر با کاه   216بالغ بر  0202الهنداوی اظهار داشت که کل واردات فرآورده های نفتی در سال  .بوده است

  . یارد دالر  بوده استمیل013که   0229نسبت به سال 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

موضوع کاه  آمار واردات عراق فق  به تأثیر انتشار بیماری کرونا نبوده است ، در دوره حاد کرونا در کشور عراق ممنوعیت های زیادی 

یکی دیگر از . که این ممنوعیت ها کماکان ادامه داردبرای خیلی از کاالها از جمله محصوالت کشاورزی به دلیل خودکفایی اعمال شد، 

موضوع کاه  قیمت نفت بوده است که موجب عدم پرداخت حقوق دستمزد ها برای بخ  دولتی  0202دالیل کاه  واردات در سال 

کاه  تقاضا و درنهایت موجب  نیز بر توان خرید شهروندان موثر و 0202همچنین اینکه عدم ارائه بودجه در سال . وخصوصی شد 

از عوامل مهمی که باعث رشد واردات خواهد شد موضوع افزای  قیمت نفت می باشد که   0202در سال . کاه  واردات شده است 

 .توان دولت وبخ  خصوصی را برای واردات کاالهای مورد نیاز افزای  داده است
 

 قیمت ارزهای خارجی و فلزات گرانبها در عراق:  موضوع

 مریهالسو :منبع 
 .روز یکشنبه منتشر می کنددر پایگاه خبری السومریه نیوز قیمت ارزهای خارجی و فلزات گرانبها را در بازارهای محلی عراق 

 148،250  قیمت فروش دالر:صرافی ها دردینار عراق  دالر در برابرقیمت 

 تقریبی 147،250 قیمت خرید دالر

 تومان05221222 ادالر آمریک 100 ایرانی ، توماندالر در برابر

 ترکیه لیره 844.63  دالر 100 ر، هردال 139.05  پون 100 ،  دالر 118،67 یورو 100

   1814.38$                                                               سراسر جهان در وال  اونس قیمت یک

 . 73.69 $ به کاآمری هر بشکه نفت خام ودالر 75.04 تبشکه نفت خام برن قیمت یک

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 0202نگرانی ایام  ابتدایی سال میالدی . در خیلی از مواقع کاهشی بوده است نرخ دالر در برابر دینار عراق  در وی ماه جاری تثبیت و

انجمن ها  رابر دالر به نوعی رضایت داشته وبرای معامالت تجاری کاه  پیدا کرده وشرکت های تجاری به کاه  ارزش نرخ دینار در ب

از ورفی هم دستگاه های متولی افزای  قیمت ها به واسطه کاه  ارزش دینار را تا  واتحادیه های صنفی، اعتراضات اولیه را نداشته و

ت کارمندان وشرکت های همچنین افزای  قیمت نفت وپرداخت به موقع مطالبا. اندازه ای با نظارت یا واردات موقت کنترل کرده اند

 .خصوصی نیز به تثبیت این نرخ کمک کرده است

 

 .کند یاعالم م 0202اول سال  مهیکود اوره خود را در ن یابیو بازار دیتول جهینت یمحل یشرکت تخصص کی: موضوع 

 وزین نیمواز: منبع 
اول  مهیو فروش به دست آمده در ن دیدار تولمق یوزارت صنعت و مواد معدن یاز شرکت ها یکی، یجنوب یصنعت کودها یشرکت عموم

محصول کود اوره به  نیتأم یشرکت برا نیا یابیو بازار دیتول اتیعمل: ، اعالم کردیکل شرکت، خالد کاظم ناج ریمد.امسال را فاش کرد

 یلوازم کشاورز یکت عمومتن به شر 2271256 یابیتن بوده که توانست با  بازار 222،011شرکت   دیتول.ادامه دارد  یوزارت کشاورز

دهد و  یقرار م یوزارت کشاورز اریشده کود به وور کامل در اخت دیمقدار تول: خاورنشان کرد یو .داشته باشدفروش اول امسال  مهیدر ن

 .حفظ کند یمحل یازهایو رفع ن یاز بخ  کشاورز تیحما یرا برا دیر دارد  تا روند تولظشرکت در ن نیا
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 :رایزن ل ها و پیشنهاداتتحلی/ نقطه نظرات

وبق اظهار نظر کارشناسان وزارت کشاورزی عراق، میزان . تنها شرکت تولید کننده کود اوره درعراق شرکت تولیدی اوره بصره می باشد

 ین نیاز این وزارت برای تحویل به کشاورزان ساالنه حدود یک میلیون تن است که از کشورهای ایران، عربستان و دیگر کشورها تأم

م اکراتی برای بازسازی شرکت کود شیمیایی بصره وتوسعه خ  تولید توس  متخصصین وسرمایه گ اران ایرانی شده است . می گردد

 .که نسبت به راه اندازی خطوط جدید تولید و افزای  محصول اقدام نمایند

 

 .دکن یبه شرکت ها را اعالم م یخدمات یپروژه ها یقار واگذار یذاستان   : موضوع

 االقتصاد نیوز: منبع 
شده در چارچوب برنامه  بیتصو یخدمات یاکثر پروژه ها لیو تحو فیتکل نییقار، روز سه شنبه از تع ی، استاندار ذیالخفاج یاحمد غن

صندوق  ریخود با مد داریپس از د یالخفاج.کارها خبر داد عیشروع سر یبرا یمجر یبه شرکت ها یاستاندار یصندوق بازساز

و  جادیخدمات در سراسر استان ا تیدر واقع یفیجه  ک کیپروژه ها  نیا لیاست که تکم دیام: ، در بغداد، گفتی، رزاق الرکابیزبازسا

 یاستان به وور مستمر با اداره صندوق بازساز مدیریتاظهار داشت که  یو و. مختلف وجود دارد یدر بخ  ها یادیمشکالت ز. حل کند

 .کند یم یکه ممکن است مانع کار شوند، همکار یادیها و غلبه بر موانع ز هیرواز  یاریبه منظور کاه  بس

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ایین اسیتان افتتیاح    . استان ذی قار با مرکزیت شهر ناصریه در ارائه پروژه های زیر بنایی وصنعتی از دیگر استان ها پیشی گرفته است 

نزدیکیی بیه مرزهیای    . تعداد زیادی از پروژه های نفتی در این استان قرار دارنید . ا در دستور کار خود دارد اولین شهرک صنعتی جدید ر

کشورمان و درخواست شرکت های عراقی جهت همکاری با شرکت های ایرانی از مزیت های در دسیتر  بیرای حضیور شیرکت هیای      

ریه وحضور مستمربه موفقیت شرکت های ایرانی در این استان کمک خواهد ایجاد دفاتر شرکت ها در ناص. ایرانی در این استان می باشد

 .کرد

 

 .کرد دیرا به مدت چهار ماه تمد رانیا یها میبغداد از تحر تیواشنگتن معاف:  موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
مربوط به معامله با  یها میعراق را از تحر تیمتحده مدت معاف االتیفرانسه گفت که ا یروز چهارشنبه به خبرگزار یمقام عراق کی

، عراق قادر  دنیدولت جو با دیاستثناء جد وبق.کرد دیاست ، به مدت چهار ماه تمد یواردات برق و گاز به آن متک یکه بغداد برا رانیا

همانطور که مقام ،  ندهیدسامبر آ یتا ابتدا یعنیخود را ادامه دهد ،  یشرق هیواردات برق و گاز از همسا گریخواهد بود تا چهار ماه د

برابر  تیمعاف نیزمان ا مدت. اکتبر است 22در  یپارلمان هنگامعراق در آستانه انتخابات زود :داد  حیفرانسه توض یبه خبرگزار یعراق

اق عر اگرچه.متحده است االتیا نیمدت مجاز قوان نیتر یاعطا کرده است، که ووالن لیآور لیدر اوا دنیکه دولت با یبار نیاست با آخر

کند،  یخود را به گاز و برق وارد م یمصرف یازهایسوم ن کی رایاست، ز یمتک رانیبه شدت به ا یانرژ نهی، اما در زماست یکشور نفت کی

در حال  عراق. . کند ییآن خودکفا ینفر ونیلیم 12 یازهاینو تیامن نیتام یشود نتواند برا یفرسوده آن باعث م یها رساختیز رایز

 یم 72،222به  این نیاز مگاوات است و در تابستان 01222آن  یبرآورد ازیکمتر از ن اریکند که بس یم دیاوات برق تولمگ 26222حاضر 

ماه گ شته ،  یابتدا در.آن است یمصرف انرژ  یافزا یدو برابر شود که به معن 0252تا سال  تیکه ممکن است جمع یرسد ، در حال

فرو رفتند و تهران  یکیبرق در تار عیاز حمالت به خطوط توز یقطع برق ناش لیسوزان به دل استان عراق در بحبوحه تابستان نیچند

 یدالر بده اردیلیم 6از   یب عراق..عراق متوقف کرد یها یعدم پرداخت بده لی، به دلروزچند  یعراق را برا ازیصادرات گاز مورد ن

از دولت آمریکا به دلیل تحریم های بانکی علیه ایران اما  پرداخت شود  بایدها توس  وزارت برق  یبده نیدارد که ا رانیمعوقه به ا

 افتیدر یخود انرژ هیشود عراق بتواند بدون مشکل از همسا یباعث م تیمعاف نیا . کند یم یریجلوگ یاسالم یپرداخت دالر به جمهور

ها را اعمال  میمجدداً تحر 0223سال  انیارج شد و در پاخ رانیبا ا یدونالد ترامپ از توافق هسته ا استیبه ر کایآمر یقبل دولت. کند
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 همکاری یرانیا یشرکت ها ایها با دولت  میاز تر  تحر یالملل نیب یاز کشورها و شرکت ها یاریشود بس یامر باعث م نیکرد، که ا

 .نکنند

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 یا دیگر کشورهای شریک تجاری عراق در تأمین برق مورد نیاز این کشور موجب معافیت و عراق(غیر از ایران )عدم توانایی همسایگان 

فرصت صادرات چند میلیاردی این دو محصول به صورت سیاالنه بیه عیراق نبایید از     . تمدید صادرات برق وگاز ایران  به عراق می شود

لیج در آینده نه چندان دور از ورییق اتصیال بیه ایین کشیورها      ، مخصوصاً کشورهای حوزه خق از دیگر کشورهاباالخره عرا. دست برود 

برای ثبات در بازار برق عراق باید برنامه ریزی استراتژیک کرد تیا بتیوان در پیروژه هیای زییر      . مقداری از نیاز خود را تأمین خواهد کرد

شرکت کرد واز مزیت صادرات .. ایستگاهی وساختی ، اعم ازانتقال خطوط بین شهری وداخلی، احدا  نیروگاه های خورشیدی، تجهیزات 

 کشیورهایی مثیل اردن ، عربسیتان و   . در این بخ  ها که ظرفیت خیلی مناسبی هم در دست شرکت های ایرانی می باشد استفاده نمود

 .اشد، بخ  خصوصی در کنار بخ  دولتی ماهم باید برای بازرار موجود سهم خواهی داشته بمصر وارد م اکرات اولیه شده اند

 

 .دهد یم حیدر همه استان ها را توض یابیمراکز بازار جادیا تیاهم یکشاورز: ع ضومو

 االقتصاد نیوز: منبع 
 یکی نیکه اشاره کرد که ا یمدرن در همه استان ها را آشکار کرد ، در حال یابیمراکز بازار جادیا تیروز چهارشنبه اهم یوزارت کشاورز

 یدر مصاحبه با خبرگزار یکشاورز ری، معاون وز یسحر الجبور یمهد.است یدر بخ  کشاورز یارگ  هیسرما یفرصت ها نیاز مهمتر

کند که منجر به  یم یرویپ دیتول یها یاز نهاده ها و خروج تیحما استیوزارتخانه از س نیا: ، گفت یعراق و پس از آن اخبار اقتصاد

تخم .یمحصوالت ماه نی، و همچن( و بادمجان ی، گوجه فرنگ ینیزم بیس) یاصل یو سبد محصوالت کشاورز ییدر مواد غ ا ییخودکفا

وزارتخانه  نی، ا یبه مازاد در محصوالت کشاورز یابیدست یبرا نکهیبا اشاره به ا یو.مرغ ، گوشت مرغ و انواع مختلف خرما شود

 نیا: کرده است ، خاورنشان کرد و هند آغاز نی، چییاروپا ی، کشورهایعرب جیحوزه خل یصادرات محصوالت خود را به کشورها

با باز  یکشاورز میتقاضا و کار با تقوعرضه و  نیتعادل ب جادیا قیاز ور یدر سطح محل یکشاورز متیبه ثبات ق یابیدست یوزارتخانه برا

مراکز  دجایا تیاهم: خاورنشان کرد یالجبور .کند یو در دستر  بودن محصول تالش م یابیکم یو بسته کردن واردات در مواقع

در زمان  یمحصوالت کشاورز رهیذخ ی، برا سردخانه هادار و  خچالی یمدرن در همه استان ها، از جمله فروشگاه ها و سالن ها یابیبازار

 یمدرن بر رو یابیبازار اتیعمل مصادرات آنها به خارج از کشور پس از انجا ای ازیدر صورت ن یمحل یو قرار دادن آنها در بازارها یفراوان

در بخ   یگ ار هیسرما یفرصتها نیاز مهمتر یکی این اقدام.کرد  دی، تأک زیمتما یو بسته بند ی، درجه بند یآنها مانند مرتب ساز

 .است یاستخدام هزاران مهند  جوان کشاورز یبرا یو فرصت یکشاورز

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

زاریابی محصوالت کشاورزی خود به دنبال ایجاد بازارهای منطقه ای با هدف ایجاد تعیادل در  وزارت کشاورزی عراق برای رونق دادن وبا

در این خصوص نیز فرصت های سرمایه گ اری رابیرای فعیالین ایین بخی      . قیمت و جلوگیری از اتالف مازاد محصوالت خود می باشد

مهمترین مشیکل  . اوق تولیدی از اهم این فرصت ها می باشد ایجاد مراکز عمده فروش وسردخانه های بزرگ در من. فراهم نموده است

در این فرصت ها تأمین برق می باشد که با سرمایه گ اری شرکت های فعال در بخ  تولید نیروی پاک یا انرژی خورشیدی و با استفاده 

ان عراق وشرکت های تابعه عراقی آمیاده  انجمن کشاورز. از تسهیالت بانک مرکزی ووزارت نفت می توان به این پروژه ها ورود پیدا کرد

 .همکاری در این زمینه می باشند
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افتتاح مرزهای جدید بین دو از ورود اقالم ممنوعه است و تهران خواستار  یریجلوگ یبرا رانیعراق در حال مذاکره با ا:  موضوع

 .است کشور

 الموازین نیوز: منبع 
از  یریپرونده ، از جمله جلوگ نیدر مورد چند رانیو مقامات گمرک ا المیعراق ، با استاندار ا هیأت گ رگاه های مرزی سی، رئیعمر الوائل

دو  نیبی  ی، روند مبادالت تجیار یرانیو مقامات ا یالوائل داریدر د: اعالم کرد یا هیانیمقام در ب نیا.ورود مواد ممنوع از واردات، گفتگو کرد

 همچنین.مورد بحث قرار گرفت بیوجود و مقررات کنترل ورود مواد ممنوعه از واردات به ترتورف مورد بحث قرار گرفت، راه حل موانع م

 ی، و ضیرورت انتقیال عرصیه هیا    کرونیا  رو یدر برابر و رانهیشگیاقدامات پ یراعراق، و تعهد کامل ب یاز محصول محل موضوع حمایت

 یو .میهسیت  یعراق یانسان یروین یریبه کارگ کاال خواستاروارد کننده به عنوان ما  رایقرار گرفت، ز دیمورد تاک به عراق یمبادالت تجار

را  سیان یدر اسیتان م  یگیر یواسی  و د اسیتان  در  ی، با گ رگاه مرز المیبا استان ا دیجد مرزهایضرورت بازکردن  یرانیورف ا: افزود

اسیت کیه    0229در سیال   291 مرزیبیه شیماره   هماهنگی های تهیکم فیموضوعات از جمله وظا نیکرد که ا دیتأک یالوائل .خواستار شد

 مربیوط بیه    یپرونیده هیا   هیی و کل مهیم حیل مسیائل    یمکیرر بیرا   یدرخواست هیا  رغمیعل .به بغداد است یرانیا اتیمستلزم حضور ه

،  صیالح یمات ذمقا دییکه با حضور و تأ یجیها و نتا هیارائه توص یها برا تهیگزارشات کم یو بررس یدولت یارگانها، عراق یوزارتخانه ها

، ویرف ایرانیی در ایین    ریبه نخست وز بیتصو یبرا ییها هیدو استان ، و سپس ارائه گزارش توص مقاماتبه کسب نظر  ازیبا ن ژهیبه و

خدمت به منیافع مشیترک و    یو تبادل اوالعات برا یهمکار دیبر تشد دارید نیا انیدر پا: اظهار داشت یو.شرکت نکرده است جلسات

 .شد دیتاک هیدو کشور همسا نیب ید مبادالت تجاراز رون تیحما

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

آقای عمر الوائلی به دعوت استاندار ایالم در این استان حاضر وموضوعات مختلفی ازجمله جلوگیری از ورود کاالهای ممنوعیه وقاچیاق را   

موضیوع جلیوگیری از ورود   . ای شهابی ، چنگوله وچیالت را مطرح نموده استاستانداری هم درخواست افتتاح مرزه. مطرح نموده است 

کاالهای ممنوعه در دستور کار کمیته ای با اعضای منتخب بعضی از وزارتخانه هاتشکیل شده ودر داخل کشور ومرزها نسبت به ورود این 

در . کردن کاالهای وارداتی ممنوعه اقدام می نماینید  نوع کاالها نظارت داششته ودر صورت کشف با دستور مقام قضایی نسبت به معدوم

آقای وائلی موافقت با افتتاح مرزها را هم از اختییارات کمیتیه   . این خصوص قبالً به انحاء مختلف اوالع رسانی الزم صورت پ یرفته است

موضوع مهمی که در این دیدار مورد بحیث  . مربووه اعالم کرد ، هرچند که در تصمیمات قبلی هم با افتتاح این مرزها موافقت نشده است

قرار گرفته است ، انتقال سایت تخلیه وبارگیری از محل ورف ایرانی به محل ورف عراقی است که در این خصوص با توجه بیه سیرمایه   

د بعیدی  گ اری های صورت گرفته در سایت ورف ایران باید مجموعه ای از عوامل را درنظر گرفت در غیر این صیورت مشیکالت متعید   

 .متوجه دو ورف خواهد بود

 

 .با عراق را فاش کرد یامارات ، حجم مبادالت تجار  رهیفج : موضوع

  الموازین نیوز: منبع 
درهیم در   ونیی لیم 225از   یکه ب یبا حجم مبادالت تجار یامارات از لحاظ اقتصاد رهیفاش کرد که  فج رهیفج عیو صنا یاتاق بازرگان

ی وامیاراتی بیوده   عراق ئتیاتاق و ه نیتفاهم نامه ب یمختلف با امضا یعراق به کاالها یازهاین. شته استباط داسال گ شته با عراق ارت

واردکننیدگان و   هیی از اتحاد یاتیی ، با ه رهیفج عیو صنا یاتاق بازرگان سی، رئ یبن سورور الشرق دیرخ داد که سع یاتفاق زمان نای.است

،  دارید نیا یابتدا در.کرد دارید لیدر ارب هیشعبه اتحاد سی، رئ زیعز دیسع النیک استیعراق به ر کردستان میصادرکنندگان عراق در اقل

 شبردیپ تیمختلف و اهم یها نهیعراق در زم یو جمهور ی، بر عمق رواب  امارات متحده عرب ئتیبه ه ییضمن خوشامدگو یالشرق دیسع

آنهیا در   انیی متاامارات و ه رهیمالکان در  فج. کرد دیمشاغل تاک نیرواب  ب تیتقو یاتاق برا لیتر و بر تما عیوس یافق ها یآنها به سو

، بیا اسیتفاده از    یو تجیار  یاقتصیاد  یها نهیدر زم یهمکار یبرا دیجد یافق ها جادیا یها برا دهیعراق و تبادل اوالعات و ا یجمهور

بیوده   مشیترک  لیی جود در هر دو ورف ، با توجه به اراده و ممو یگ ار هیسرما یفرصت ها ی، و بررس یتالیجیو تحول د یهوش مصنوع

امارات تحت دستورالعمل جناب حمد بن محمد  رهیگفت که  فج دارید نیخود در ا یکل اتاق ، در سخنران ری، مد یالهنداس سلطان.است 

است کیه در   یعیرشار از منابع وبمتمدن ، و س منطقه کیو . است یشاهد تحوالت توسعه ا رهیو حاکم فج یعال ی، عضو شورا یالشرق
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. قرار گرفته اسیت  یمورد بهره بردار رهی، پشم سنگ و غ ی، کاش، سنگ مرمر کی، سرام دیو سف یعمولم مانیمانند س عیاز صنا یاریبس

، صیادرات    ی، پیاال  یسیاز  رهیآنها که عبارتند از ذخ نی، مهمتریگ ار هیسرما یاز فرصت ها یاریبه همراه بس یمعدن عیصنا انیدر م

میدرن و   یهیا  رسیاخت ی، ز یگی ار  هیسیرما  یج اب بیرا  یطیتدارکات در مح و ی، تجارت، خدمات گردشگرینفت ینفت و فرآورده ها

 یو.قیرار دارد   رهیی فج یالملل نیو فرودگاه ب رهی، منطقه آزاد، منطقه صنعت نفت فج رهیفج ییایمانند بندر چند منظوره در یاتیامکانات ح

صیادرات نفیت   ( درصید  32)صادرات  یبرا یا انهیها در جهان و پا یکشت یریاز سه منطقه مهم سوختگ یکی رهیکه فجخاورنشان کرد 

فراهم آوردن همه  یاتاق برا یکرد و بر آمادگ دی، تمجیعراق ئتیاتاق و ه نیتفاهم نامه ب یبا امضا یالهنداس.خام امارات به جهان است

 در  یهمکیار  تیی توسیعه و تقو ، صیالح  یادارات محلی  یورود به بازار کار در امارات با هماهنگ یبرا یتجار از برادران عراق یامکانات برا

 سی، رئ زیعز دیسع النیک. کرد دیبه نفع هر دو کشور تأک یگ ار هیجنب  سرما قیو تشو ی  مبادالت تجاری، افزایاقتصاد یها نهیزم

منافع مشترک دو  نیتام یها در راستا یهمکار  یافزا یآنها برا اقید و بر اشترا ستو یو رفاه امارات متحده عرب شرفتی، پیعراق ئتیه

کردستان  میاقل انیم یرواب  همکار جادیا یفراهم آوردن همه چشم اندازها برا یخود را برا یآمادگ نیهمچن یو. کرد دیکشور برادر تأک

 .اعالم کرد شتریاف مشترک ببه اهد یابیو دست شتریب یبه همکار دیامارات با ام رهیعراق و فج -

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

کشور امارات وامیر نشین های تابعه این کشور با توجه به قدرت اقتصادی که در منطقه دارند به دنبال حضور دربیازار هیای منطقیه ای از    

، می تواند بستر مناسبی جهیت تیأمین   بنادر این کشور می گ رد ریایی ازبازار عراق با توجه به اینکه تنها راه د. جمله کشور عراق هستند

، مقامات اقلیم عراق مورد اشاره قرار گرفته اند ولی کل عراق از این قاعده مسیتثنی  هرچند که در این خبر.عراق باشد  کاالهای مورد نیاز

می کنند مجبور به همکیاری بیا بنیادر امیاراتی هیا       نبوده و شرکت های عراقی که از وریق راه دریایی نسبت به تأمین کاالی خود اقدام

عدم وجود خ  کشتیرانی مستقیم و آماده نبودن بنادر عراق برای تخلیه وبارگیری کشتی هیای بیزرگ از دیگیر عوامیل نییاز بیه       . هستند

م میی باشید ، موضیوع    به غیر از همکاری های تجاری که برای امارات مه. همکاری شرکت های عراقی با شرکت های اماراتی می باشد

حضور شرکت های اماراتی در پروژه های خدمات فنی ومهندسی، گردشگری وخدماتی نیز از دیگر مواردی است که شرکت های اماراتی 

به بیی    0229حجم تبادل بین دوکشور با توجه به آمارهای وزارت اقتصاد امارات  در سال . از اتاق های بازرگانی عراق خواستار هستند

میلیارد دالر رسیده است که روند صعودی در وی دو سال اخیر نیز ادامه داشته ومیزان سرمایه گ اری اماراتی ها درعراق به بی  از  25از 

بازار عراق برای شرکت های اماراتی ج اب بوده وحاضر به سرمایه گ اری در این کشیور میی   . رسیده است 0202میلیارد دالردر سال  5

 .باشند

 

 .ماه گذشته صادر شد کی یمجوز واردات ط 3939: تجارتارت وز : موضوع

 االقتصاد نیوز: منبع 
سال  یماه جوال یو، عراق وابسته به آن  یها و خدمات بازرگان شگاهینما یروز چهارشنبه اعالم کرد که شرکت عموم یوزارت بازرگان

اعطا شده شامل  یمجوزها: گفت یا هیانیکل شرکت ، در ب ری، مد دیواها سع سرمد.مجوز مختلف واردات صادر کرده است 9757 یجار

،  یمجوز واردات مواد کشاورز( 617) نیشرکت همچن نیا: افزود یو .مجوز است( 3253)واردات خودرو است که بالغ بر  یمجوزها

 263 نیشرکت همچن نیا: تاظهار داش دیسع. یی می باشد ایمیمجوز مواد ش( 227)مجوز داروها و ( 239)مجوز مواد متفرقه ، ( 2767)

 .شناسه واردات صادر کرده است

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

کلیه دارندگان مجوز . وبق قانون عراق ، مجوز واردات کاال توس  شرکت بین المللی نمایشگاهها وخدمات بازرگانی عراق صادر می گردد

  بودن و موافقت های خاص بعضی از وزارت خانه ها می توانند مجوز واردات را از واردات از وریق سایت مربووه ودر صورت حائز شرای

. مجوز ها برای واردات از دومرز داده می شود، مرز اصلی ویک مرز جایگزین در صورت بسته شدن میرز اصیلی  . این شرکت کسب نمایند

ین ساماندهی، قوانین سخت گیرانه تری اعمیال خواهید   وزارت تجارت عراق در صدد ساماندهی صدور مجوز های واردات می باشد وبا ا

 .شد 
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 به عراق هیدالر ، ارزش صادرات جواهرات ترک ونیلیم 223.1 : موضوع

 االقتصاد نیوز: منبع 
ماهه نخست  3کشور را در  نیروز پنجشنبه اوالعات مربوط به صادرات وال و جواهر در ا هیصادرکنندگان ترک یو شورا یوزارت بازرگان

درصد نسبت به مدت  1315ماه نخست امسال  3 یو هیداده ها، صادرات بخ  وال و جواهر ترک نیاسا  ا بر.اعالم کردند یال جارس

 511و  ونیلیم 926و  اردیلیبالغ بر دو م 0202 یو جوال هیژانو نیصادرات وال و جواهر ب مجموع.رشد داشته است 0202مشابه در سال 

رتبه چهارم را به خود  و شده استثبت  داشته اند هینرخ رشد را در ترک نیشتریکه ب ییبخشها نیات در بجواهر .هزار دالر بوده است

 هیواردکننده جواهرات ترک یکشورها نیدر ب یدرصد 6917  یافزا وهزار دالر 263و  ونیلیم 151متحده با  االتیا. اختصاص داده است

بعدی  گاهیهزار دالر در جا 395و  ونیلیم 773هزار دالر و امارات با  955و  ونیلیم 752با  ایتانیرتبه دوم ، بر در.در رتبه اول قرار گرفت

هزار دالر وارد کرده است که به همراه امارات متحده  109و  ونیلیم 265به ارزش  هیمدت جواهرات ترک نیدر ا نیهمچن عراق.دنقرار دار

 .شده است لیتبد نهیزم نیدر ا هیمحصوالت ترک یالملل نیب و یعربکشورهای واردکنندگان  نیاز مهمتر یکیبه  یعرب

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

هرچند که والی مورد استفاده در . جواهر در ایران، مورد استقبال فروشنگان این صنف در عراق قرار گرفته است صنعت ساخت وال و

وی چند نوبت بزرگان این . ولی نوع ساخت جدا از موضوع عیار مورد پسند می باشدمی باشد  23در ایران با عیار  و 02عراق با عیار 

ارسال والی استفاده شده به منظور ذوب وساخت ورح های مورد نظر در کارگاه های ایران درخواست داشته اند،  صنف جهت همکاری و

در صورت توافق برای ورود . ضوع می باشند حاصل نشد اما علی رغم پیگیری نتیجه ای از گمرک وبانک مرکزی که متولی اصلی این مو

 .وال و ساخت وبرگشت به عراق ، ارز آوری مناسبی حاصل خواهد شد

 

 .میلیارد دینار به پروژه های استان خبر می دهد 29کرکوک از پرداخت بیش از  : موضوع

 شفق نیوز: منبع 

که اولین دسته از حقوق پیمانکاران تامین می شود و در حالی که او تأیید کرد  راکان الجبوری استاندار کرکوک  ، روز پنجشنبه اعالم کرد

در روزهای آتی شاهد تأمین : الجبوری گفت.میلیارد دینار به پروژه های استانداری خواهد بود 67که هفته آینده شاهد پرداخت بی  از 

، و  دخواهیم بو 0229حال اجرا در برنامه استانداری برای سال  اولین دسته از حقوق به پیمانکاران کرکوک برای تکمیل پروژه های در

: وی افزود.رسیده اند درصد  12تا  72پروژه است که برخی از آنها به مرحله پیشرفت  639خاورنشان کرد که استان کرکوک دارای 

ینده برای تکمیل پروژه های باقی مانده ، میلیارد دینار به عنوان حق الزحمه به استانداری پرداخت شده است ، که هفته آ 67بی  از 

خاورنشان کرد که  پروژه هایی که در صندوق وی عالوه بر تأمین مالی ساده در برنامه تثبیت مناوق آزاد شده  پرداخت می شود ، 

 .پروژه خواهد بود 23 ، 0202بازسازی اجرا می شوند و بازگشت مناوق آزاد شده در برنامه 

 :رایزن ا و پیشنهاداتتحلیل ه/ نقطه نظرات

این استان دارای ظرفیت . اقلیت ترکمن می باشد  استان کرکوک از استان های همجوار اقلیم کردستان وبا ترکیب جمعیتی، کرد، عرب و

در وی سال های اخیربه واسطه وجود ذخیایر  .  همچنین از مناوق نفت خیز عراق به حساب می آید خوبی برای کشاورزی و صنعت بوده و

بیا  . نفتی در این استان توجه ویژه ای به این منطقه شده است وسرمایه گ اران متعددی در حال سرمایه گ اری در این منطقه می باشند

ایران در شهریور ماه سالجاری در کرکوک، فرصت مناسبی برای حضور شرکت هیای ایرانیی   .ا.توجه به برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج

 حضور در این نمایشگاه می تواند به جلیب نظیر مقامیات عراقیی جهیت همکیاری بیا        . ود مهیا شده استجهت عرضه توانمندی های خ

 .شرکت های ایرانی کمک نماید
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 : عمان

 هرمیممنوعیت فروش ، تبلیغات یا تبلیغ کاالها ، محصوالت و خدمات از طریق بازاریابی شبکه ای یا :  موضوع

 Muscat daily: منبع 
وزیران را در مورد ممنوعیت فروش ، تبلیغات یا ( 225/0202)، قطعنامه شماره  عمان توسعه سرمایه گ اریبازرگانی ، صنعت ووزارت 

  .صادر کرد را تبلیغ کاالها ، محصوالت و خدمات از وریق بازاریابی شبکه ای یا هرمی

 سلسله یا ای شبکه بازاریابی ممنوعیت برای تصمیم که گفت ، گ اری عمان سرمایه توسعه و صنعت ، بازرگانی وزارت بازرگانی مدیرکل

 بسیاری. است افراد از محافظت و ها شرکت و موسسات بین رقابت از حفاظت ، تجاری تقلب کاه  منظور به سلطنت قلمرو در مراتبی

 ،فروش ، که حالی در. است تجارت نوع این از جلوگیری تصمیم این از هدف افزود وی. اند کرده ممنوع را تجارت نوع این کشورها از

 نوع این. است تجاری کالهبرداری معامالت جمله از هرمی یا ای شبکه بازاریابی وریق از خدمات و محصوالت ،کاالها تبلیغ یا تبلیغات

 ویا تبلیغاتی کاالی مزایای در اغراق وریق از معامله در فریب و کالهبرداری بر مبتنی زیرا ،دارد اقتصاد برای منفی پیامدهای فروش

 که ، شود می آغاز هرم رأ  در شرکتی یا شخص با مراتبی سلسله یا ای شبکه بازاریابی .است هنگفت سود با جدید مشترکان وسوسه

 سود. است وی به خدمات یا خدمات ارائه وعده با مشخصی مبلغ اشتراک یا محصول یک خرید به مردم ترغیب در وی کار خالصه

 و ، دارد قرار هرم باالی در که است کسی آن مند بهره بزرگترین و ، کنند مشارکت او از بعد که کند متقاعد را دیگران بتواند نمادین که

 ناعادالنه رقابت وریق از سلطنت اقتصاد بر تأثیر جمله از ،مراتبی سلسله یا ای شبکه بازاریابی وریق از هایی خسارت که کرد اشاره

 است عمان سلطنت قلمرو در موجود استاندارد نقض و. دارد وجود کنند، می فعالیت مختلف بخشهای در که شرکتهایی و موسسات برای

  فروش به محصول ، نیست سلطنت مشخص قلمرو از خارج وسرمایه به وجوه انتقال و برساند آسیب کننده مصرف به است ممکن که

 کمیسیون سیستم و ریزد می فرو لحظه هر در هرم و ندارد پایانی مراتبی سلسله بازاریابی ،این بر عالوه ،منطقی غیر قیمت با رسد می

 .شود متوقف فرایند کل شدن مشخص از پس شبکه صاحبان دستگیری یا فرار نتیجه در است ممکن

 .اعالم نمایند وزارتخانه این به تما  مرکز وریق از اقدامات این گزارش خواستار گ اری سرمایه ترویج و صنعت ،بازرگانی وزارت

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 :ماده دارد 1 قطعنامهاین 

بازاریابی شبکه ای یا سلسله مراتبی به معنای هر روشی است که توس  تامین کننده ، تبلیغ کننیده   ماده اول قطعنامه تصریح می کند که

ییا دریافیت   . یا تبلیغ کننده برای دعوت مصرف کننده به انتخاب لیستی از سایر مصرف کنندگان به قصد خرید کاال اسیتفاده میی شیود   

رده است و قرار دادن همه آنها در گروه های سلسله مراتبی ییا شیبکه ای بیا    خدمات در ازای مزایایی که اولین مصرف کننده به دست آو

  .هدف جمع آوری پول از بیشترین تعداد مشترکین در شبکه یا هرم

که خرید ، فروش ، تجارت ، تبلیغ یا تبلیغ هرگونه کاال یا خدمات از وریق بازاریابی شیبکه ای  آمده است   قطعنامهاین ماده دوم این  در

ماده سوم این تصمیم  هر کسی که مفیاد  براسا   .ازاریابی سلسله مراتبی ، به هر وسیله الکترونیکی یا غیر الکترونیکی ممنوع استیا ب

 .و در صورت تکرار تخلف ، جریمه دو برابر می شود میگردد ریال عمانی جریمه  5222 مبلغ  این تصمیم را نقض کند 

 .دمیگرد یقطعنامه از روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی اجرااین  ود تصریح کرده است کههمچنین در ماده چهارم خ مصوبهاین 

 

 می گردداجباری در عمان  میالدی 0200 از سال  تجاری فعالیتهای از  برخیالکترونیکی برای  پرداخت :  موضوع

 Muscat daily: منبع 
 توسیعه   و صینعت  ،بازرگیانی  وزارت ،0212برای دسیتیابی بیه تحیول دیجیتیال در چشیم انیداز       به عنوان بخشی از تالش های عمان 

 (نقد بدون پول)الکترونیکی پرداخت خدماتو  تسهیالتنمود  موظف را تجاری فعالیتهای برخی ای اوالعیه صدور باعمان  گ اری سرمایه

، مجتمیع هیا ، مراکیز    مرحله اول شامل کلیه فعالیت های منیاوق صینعتی  پرداخت الکترونیکی در  اجبار .ارائه دهند کنندگان مصرف به را

، رستوران ها و کافه هیا ، فروشیگاههای مییوه هیا و سیبزیجات ،      ، فروش وال و نقرهمواد غ ایی گاههای، فروش، بازارهای هدیهتجاری
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به منظور اومینان از سهولت ارائه این خدمات ، بانک مرکزی عمیان  . است دخانیاتو  ، مصالح ساختمانییکیونالکترلوازم فروشگاههای 

، بدون هزینه نصیب  یا هرگونه خدمات پرداخت را برای بازرگانان( POS)کارتخوان ، دستگاهبا هماهنگی بانک ها و ارائه دهندگان خدمات

زد معامالت بازرگیان مشیخص شیده توسی  بانیک      و فق  کارمداد ارایه خواهند  یا هزینه ماهانه یا ساالنه به موسسات بخ  خصوصی

و   بانکیبرای پرداخت از وریق کارت های ریال  22درصد و حداکثر  215این هزینه ها نباید بی  از  .مرکزی عمان قابل اعمال خواهد بود

از  عمیان  گی اری  سیرمایه توسعه  و صنعت ،بازرگانی وزارت .باشددرصد  2135بی  از تلفن همراه  QRکد از وریق  برای پرداخت های

خیود رابیا   و مجهیز   خدمات پرداخت الکترونیکیی   را به  فروشگاهها  0202همه موسسات و شرکتها خواسته است تا قبل از پایان سال 

صیب  را در فروشیگاهها ن  پوستر یا بنر در مورد وجود تسهیالت پرداخت الکترونیکی  باید فروشگاهها  همچنین .دنوفق ده جدید شرای 

 .نمایند

 شیروع    مییالدی  0200 سیال  اول  از عمیان ایین ویرح     در سلطنت  الکترونیکی با هماهنگی بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت

و  ، سازمان حمایت از مصرف کننده شکایات مربوط به پرداخت الکترونیکی را از وریق کانال های ارتبیاوی دریافیت  می شود و مقرراست

  .رسیدگی نمایید

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

های ایرانی جهت ارایه خدمات و حضور در بازار عمان و نظر بیه  با عنایت به توانمندی نخبگان ایرانی در حوزه دان  بنیان و استارت آپ 

بازدید هیات بخ  خصوصی اتاق بازرگانی عمان در زمان برگزاری هیجدهمین اجال  کمیسیون مشترک از شرکت دیجی کاال و کارخانه 

خصوص پیگیری و جدیت بیشتری نشیان  فن آوری هم آوا و توافقات صورت پ یرفته در این موارد، پیشنهاد میگردد ورف ایرانی در این 

 .دهد

 

 عمان  سلطنت ها در میوه و سبزیجات تولید در جهشی:  موضوع

 مانع: منبع 

 یک به 0202 سال در کشور سبزیجات تولید ،یافت افزای  توجهی قابل وور به 0202 سال وول در ها در عمان میوه و سبزیجات تولید

 هکتیار  69222 بیه  سبزیجات کشت زیر همچنین سطح ،تن  بود رسید 350222 که 0229 سال با  مقایسه در ، تن هزار 259 و میلیون

 گ شیته  سال که حالی در ، رسید تن هزار 165 به0202در سال   میوه تولید میزان. یافت افزای 0229 سال در تن هزار 55 مقایسه در

 در تین  هزار 712 حدود 0202 سال در آن تولید میزان ، دارد سبزیجات بین در را تولید میزان بیشترین فرنگی گوجه .بود تن هزار 163

 تولید با فلفل سپس و ، قبل سال در تن هزار 31 با مقایسه در ، تن هزار 220 خیار آن از پس و بود، قبل سال در تن هزار 022 با مقایسه

 صیدر  در گ شیته  سیال  در تین  هزار 736 با مقایسه در تن هزار 763 تولید با خرما .قبل سال تن هزار 65 با مقایسه در تن هزار 97 کل

 .تین رسیید   هیزار  513  وپاپایا ، تن هزار 613 ،نارگیل  تن هزار 3 لیمو ، تن هزار 26 انبه ، تن هزار 23 به موز تولید. گرفت قرار فهرست

  باوینه آل آن از پس و دارد قرار صدر در کرده است تولید تن هزار 33 مجموع با را خرما بیشترین که استانهایی لیست در الدخلیه استان

 اجیرا  گ شیته  سال تا کشاورزان توس  که فرعی مزارع تعداد .دارند قرار تن هزار 56 جنوبی  باوینه آل آن از پس و تن هزار 53شمالی

 شمال در مزارع 692 آن از پس و هستند متمرکز مزرعه 376 مجموع در و الظاهره استان در آنها اکثر که رسید مزرعه 0709 به بود شده

 اجیرا  میزارع  تعداد چشمگیر رشد دهنده نشان که بود رسیده فرعی مزرعه 2597 به گ شته سال در مزارع کل تعداد. دارند قرار الشرقیه

 بیا  مقایسه در ، بود تن هزار 260 بر بالغ 0202 سال در زراعی محصوالت تولید .است گیر همه شرای  وجود با 020 سال وول در شده

 کیل  تولیید  با جو سپس و ، گ شته سال در تن هزار 9 با مقایسه در ، تن هزار 52 حدود0202در سال ذرت تولید ، قبل سال تن هزار 05

بیوده   قبیل  سیال  تن هزار 716 با مقایسه در 0202 سال در تن هزار 013 تولید با گندم ، قبل سال تن هزار دو با مقایسه در تن هزار 02

 بوده کیه  تن هزار 013 و میلیون یک بر بالغ 0202سال  در ای علوفه محصوالت تولید عمان اعالم نمود  اوالعات و آمار ملی مرکز. است

 بنابراین و کرد ثبت را تن هزار 621 میزان باالترین علوفه  تولید. است داشته کاه  قبل سال  تن هزار 693 و میلیون یک با مقایسه در

  126 با مقایسه در  ، تن هزار 012 تولید حجم با یونجه آن از پس و رسید تن هزار 292 و میلیون یک به آن تولید که قبل سال به نسبت

 .تولید داشته است کاه .گ شته سال در تن هزار
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

و اینکیه  داشیتن نییروی انسیانی مناسیب      وشرای  اقلیمی مناسب در ایران  ایران و همچنین  وجود تنوع زیاد محصوالت میوه و تره بار

 ،، اسیترالیا آفریقیای جنیوبی  هلند، اسپانیا،  عمان توان تولید میوه و سبزیجات را ندارند و این محصوالت از کشورهایکشورهای همسایه 

عمان  به ی که امکان صادرات این محصوالتلمیشوند در حاکه نسبت به ایران بعد مسافت زیادی دارند وارد کشور عمان .. آمریکا، هندو

عارضه یابی از مشکالت مربوط بیه صیادرات محصیوالت    به محصوالت ایرانی هم بسیار زیاد است ها وجود دارد و ذایقه  و عالقه عمانی 

 .باید مورد بررسی قرارگیرد میوه و تره بار

 

 

 

 

 

 

 

 


