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 : آذربایجان  

 .خواهد بودباکو میزبان هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو های بین المللی  مرکز نمایشگاه:  موضوع

 azertac: منبع 
ز اینن نمایشنگاه تنر ی       هدف ا .سپتامبر در مرکز نمایشگاه باکو برگزار می شود 22تا  22هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب باکو از 

هدف نمایشگاه حماینت از   .ر اج کتاب   عادت خواندن   آشنایی بازدیدکنندگان با رسانه های چاپی ناشران آذربایجانی   خارجی است

 هندف از اینن نمایشنگاه تننمین تبنادب تجربینات          .کسب   کار نشر   ارتباط ناشران   کتابفر شی ها برای همکاری احتمالی اسنت 

 .دگاه ها در زمینه توسعه تجارت کتاب در عصر دیجیتاب استدی

به هشتصد   هشتادمین سالگرد نظامی گنجوی شاعر   فیلسنوف بنزرآ آذربایجنانیخ شتصنیت      2222نمایشگاه بین المللی کتاب باکو 

  .برجسته ادبیات جهان اختصاص داده می شود

 222انتظار می ر د که حند د   .فر شی ها   مراکز فرهنگی حنور خواهند داشتدر این نمایشگاه انتشارات   چاپتانه ها   همچنین کتاب

 .شرکت از کشورهای متتلف در این نمایشگاه شرکت کنند

فرصتی منحصر به فرد برای مشاغل متتلف است تا محصوالت چاپی خود را به نمایش بگذارند    2222نمایشگاه بین المللی کتاب باکو 

شران   نویسندگان داخلی   خارجی   همچنین شرکت های ملی چاپ   چناپ خ منذاکره   امننای رراردادهنای     بفر شند   همچنین با نا

 .شرکت کنندگان   بازدیدکنندگان از برنامه جالب ر یدادهای اضافی در طوب پن  ر ز نمایشگاه لذت خواهند برد .پرسود کنند

( مدیرعامل)پشتیبانی سازمانی توسط سازمان دهندگان ر یداد کاسپین  .تبرگزار کننده نمایشگاه  زارت فرهنگ جمهوری آذربایجان اس

متر مربع را در اختیار غرفه داران ررار می دهد که شنامل تجهینزات الز     2برگزارکننده این ر یداد فنای نمایشگاهی تا  .ارائه می شود

 .است

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 002222222222 .ن المللی کتاب باکو   دریافت اطالعات تلفن   ایمیل ذیل در دسترس میباشدجهت شرکت در نمایشگاه بی

bookfair@ceo.az 
 

 .آذربایجان و عربستان درباره گسترش همکاری های رسانه ای گفت و گو کردند:  موضوع

  Aertac: منبع 
 با فهد بن حسن العقران خ رئیس آژانس مطبوعاتی سعودیشاهین عبداهلل اف سفیر جمهوری آذربایجان در پادشاهی عربستان سعودی 

(SPA) دیدار   درباره گسترش همکاری های د  کشور در زمینه رسانه ها گفت   گو کرد. 

فرصنت هنای گسنترده ای را     SPA   ( AZERTAC ) طرفین تاکید کردند که تفاهم نامه امنا شده بین خبرگزاری د لتی آذربایجان

آنها همچنین درباره سازماندهی دیدارهای متقابل نمایندگان رسانه هنای هنر د  کشنور خ سنفر ر زنامنه       .برای همکاری د جانبه باز کرد

 .به آذربایجان تبادب نظر کردند SPA نگاران سعودی   همچنین رئیس

بنر اهمینت    SPA رئنیس  .نماینده رسانه های آذربایجانی به عربستان سفر کنند 22فهد بن حسن العقران پیشنهاد کرد که گر هی از 

برای افزایش تبادب اطالعات به صورت متقابل تأکیند کنرد   افنز د کنه  ی در زمنانی مناسنب بنه         AZERTAC گسترش همکاری با

 .آذربایجان سفر می کند

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات /نقطه نظرات

آذربایجان میباشند تنا از تمنامی حمایتهنا        گسترش ر ابط خارجی با تما  کشورها   پرهیز از هرگونه منارشه از اصوب سیاست خارجی

 .فرصتهای سیا سی   تجاری بهره برداری نماید

 

 

https://azertag.az/en
https://azertag.az/en
https://azertag.az/en
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 منطقه آذربایجان 5در  مسیرهای جدید اکوتوریسمایجاد :  موضوع

  Axar: منبع 
 . ندآن را ارائه ده نداما به دلیل نبود زیرساخت ها خ نمی توان .ر آذربایجان نیاز به مسیرهای بو  گردی  جود داردد

 :حسنوف گفت آرای گردشگری خدماترئیس توسعه 

 .مسیر پیاده ر ی کوهستانی آماده شده است 21برنامه ریزی برای 

تجربه جهانی نشان می . اکوتوریسم بیشتری را از ما می خواهند خدماتخ گردشگران  گردان آژانس تور 22بر اساس یک نظرسنجی از "

  .دهد که موفق ترین مدب در بو  گردی سیستم عالمت گذاری آلپ است

هدف در اینجا نه تنها صعود به کوه ها بلکه منطقه برای این برنامه  جود دارد  1. داشکسان-گدابای-زاگاتاال   طو ز -مناطق گاخدر 

 .توسعه گردشگری در ر ستاهای کوهستانی است

خ ما پر ژه ای مشابه را به کوه های تالیش ارائه می  2222  ا ایل  2222در ا اخر ساب  .ما رصد داریم این پر ژه را کمی گسترش دهیم

 .ما رصد داریم این کار را در نتجوان در دراز مدت پیاده سازی کنیم .دهیم

منا رصند دارینم مسنیر      .این پر ژه آذربایجان   گرجستان را متحد می کند .اجرا می شود خ رفقاز است 2222پر ژه دیگری که در ساب 

 " .زاگاتاال به باالکان را گسترش دهیم   آن را با گرجستان متصل کنیم

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ی را برنامه ریزی نموده است که جدید تنرین آنهنا توسنعه بنو      در راستای سیاستهای توسعه گردشگری آذربایجان برنامه های متعدد

 .گردی در مناطق کوهستانی میباشد

 

 بازسازی نیروگاه برق آبشرون:  موضوع

 Azertac: منبع 

یجان  آذربااستخ در نیر گاه حرارتی بزرآ  2این نیر گاهها شامل  .آبشر ن را راه اندازی کردنیر گاه برق الها  علی افخ رئیس جمهور خ 

کنه بنا   . است "گوبو"خ  "سنگاچاب"خ   همچنین نیر گاه برق آبی مینگاچویر خ  "جنوب"   "شماب"خ  "سومگایت"حرارتی  هاینیر گاه

 .اتصاب آنها به هم ردرت فرا انی ایجاد میشود

که در همنین   ا ر سیه استدربنت ب-آبشر ن به موازات خط فعلی یشما-کیلو لتی دربنت 332یکی از پر ژه های آینده ساخت خط جدید 

 .یافت خواهد گسترش راستا

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

توسعه زیر ساختهای صنعتی از جمله تامین نیر ی برق کارخانجات   کارگاههای تولیدی از ا لویتهای کشور آذربایجان می باشد در اینن  

ای ردیمی در صدد تحقق آن بوده  این موضوع فرصتهای مهمی را برای صادرات راستا با احداث نیر گاههای جدید   بازسازی نیر گاهه

 .خدمات فنی مهندسی صنعت برق ایران فراهم مینماید

 

 تامین گاز طبیعی از ترکیه به نخجوان : موضوع

 sabah: منبع 
ا آذربایجان برخی از اطالعات فننی را تأییند   ما منتظر هستیم ت .ما با پر یز شهباز ف  زیر انرژی آذربایجان یک تفاهم نامه امنا کردیم"

به گزارش خبرگزاری آناتولی خ فاتح د نمز خ  زیر انرژی   منابع  .را آغاز خواهیم کرد لوله گاز  به محض صد ر مجوزها خ ساخت خط .کند

 .طبیعی ترکیه در پاسخ به سوالی در مورد احداث خط لوله گاز طبیعی از ترکیه به نتجوان اظهار داشت

برخی از اطالعات فنی  .پر ژه مشترکی در حاب اجراست .خ تحقیق   پیش بینی ما در حاب حاضر به پایان رسیده استخ مسیرآماده سازی"

این اطالعات را به اشتراک گذاشت خ ما کار خود  SOCAR به محض اینکه .متتلف ارائه شده در ررارداد باید با ما به اشتراک گذاشته شود

 " .یمرا آغاز می کن
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

منطقه نتجوان در همسایگی ایران ررار دارد   امکان گاز رسانی از ایران به این منطقه میبایست بررسی گنردد   در صنورت امکنان بنا     

 .اجرای آن   تفاهم با کشور  آذربایجان سهم صادراتی گاز ایران افزایش یابد

 

 .ردات بنزین از روسیه را افزایش داده استآذربایجان وا:  موضوع

 Axar  : منبع 
درصد بیشتر از مندت مشنابه سناب     2262از ر سیه  ارد کرد که  EU-98 تن بنزین ممتاز 322خ32خ آذربایجان  2222ژانویه تا ژ ئن  از

 .گذشته است

Axar.az  گمرک د لتی گزارش می دهدبا اشاره به گزارش کمیته. 

-AI در د ره گزارش خ  اردات آذربایجان بنزین .درصد بوده است 2266بر اساس این گزارش خ سهم ر سیه در  اردات بنزین آذربایجان 

98 Premium  تدرصد بیشتر از ژانویه تا ژ ئن ساب گذشته اس 2266این میزان  .میلیون دالر بوده است 326323از ر سیه بالغ بر. 

تن بنزین از  21222خ جمهوری آذربایجان  2222در ژانویه تا ژ ئن  .جمهوری آذربایجان است بهکننده بزرآ بنزین صادرر مانی د مین 

 .درصد بیشتر از مدت مشابه ساب گذشته است 6263این میزان  .ر مانی  ارد کرد

 

  .به سرعت در حال توسعه است Alat منطقه آزاد  پروژه:  موضوع

 Axar:  منبع
از  آزاد ارتصادی آالتمنطقه  خصوص معرفیشارکت فعاب سفیران ما در خارج از کشور   کمیسیون های بین د لتی با سایر کشورها در م

  .برنامه های مهم آذربایجان است

 ی اینن منظنور تعینین    افراد مجناز در تمناس مندا   بنرا     . زارت خارجه ربالً دستورالعمل های مربوطه را در این زمینه صادر کرده است

 . این افراد آموزش های  یژه ای خواهند دید   در سطح متتصصان این حوزه ررار خواهند گرفت .می شوند

 . اله آالسگار ف خ رئیس منطقه آزاد ارتصادی آالت اعال  کرد

اینن کنار ادامنه       رکت کرده ا تجاری ش مذاکراتمن ربالً در جلسه کمیسیون ا ب بین د لت های آذربایجان   صربستان   سپس در "

در غیر اینن   .این یک پشتیبانی بزرآ است .یممربوطه برای برگزاری جلسات همکاری می کنارتصادی با رئیس کمیسیون های  ما .دارد

 پشتیبانی آژانس های مربوطه برای پیشرفت سنریع  .صورت خ ما در تبلیغات بین شرکت های سراسر جهان با مشکل ر بر  خواهیم شد

 " .پر ژه از اهمیت باالیی برخوردار است

 .به پایان می رسد 2222الز  به ذکر است که مرحله ا ب کار زیربنایی پر ژه منطقه آزاد ارتصادی آالت در ژ ئیه 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

آن انجا  شده   کشور آذربایجان در صدد آن است کلنگ زنی  2222آالت ا لین منطقه آزاد ارتصادی آذربایجان می باشد که در جوالی 

تا با تهیی  کشورهای خارجی   شرکتهای بزرآ بین المللی جهت سرمایه گذاری در این منطقه نقش تجاری خود را ارتقاع دهد   با جذب 

 .سرمایه گذاری خارجی    ر د تکنولوژیها جدید نسبت به افزایش صادرات غیر نفتی اردا  نماید

 .باشد CIS ین منطقه میتواند فرصت خوبی جهت سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی با هدف صادرات به کشورهای البته ا

 

 .خرید صورت گرفته استمیلیارد منات در شبکه های تجاری  22:  وضوعم

 Axar   :منبع 
میلیون مننات منواد غنذاییخ     3.062ارد   میلی 22میلیون منات محصوالت غذایی شامل  03262میلیارد    22خ  2222ژانویه تا جوالی از 

میلیون منات محصوالت غیر غذایی به مصرف کنندگان در تجارت خنرده فر شنی    .1126میلیارد    22نوشیدنی ها   محصوالت دخانی خ 

 .ه استفر خته شدآذربایجان 

http://axar.az/
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Axar.az درصد به صورت  ارعی خ شامل  262 ساب ربل فر شی در ژانویه تا جوالی در مقایسه با گزارش می دهد که گردش مالی خرده

 .درصد افزایش یافته است 266درصد   محصوالت غیر غذایی  262محصوالت غذاییخ نوشیدنی ها   محصوالت دخانی 

درصد برای منسنوجات خ پوشناک      2366خ درصد برای نوشیدنی ها   دخانیات  163درصد برای غذا خ  .266در د ره گزارش خ خریداران 

درصد  262. هزینه کرده اند مثل مبلمان   کاالهای برری درصد برای کاالهای مصرفی 162درصد برای بنزین   سوخت دیزب خ  262کفش خ 

ی سایر محصوالت درصد برا 2.60درصد برای کامپیوتر خ تجهیزات متابراتی   محصوالت چاپی    266برای دار سازی   لواز  پزشکی خ 

درصد توسط  2061درصد از کاالهای مصرفی توسط شرکت های تجاری خ  2.62خ  2222ژانویه تا ژ ئیه  از .هزینه شده است غیر غذایی

خ گردش تجنارت خنرده    2222در مقایسه با مدت مشابه در ساب  .درصد در بازارها   نمایشگاه ها فر خته شد 2260کارآفرینان فردی   

درصند در بازارهنا   نمایشنگاه هنا      2262درصد برای کارآفرینان انفرادی    261درصد برای شرکت ها خ  .226صورت  ارعی فر شی به 

 .کاهش یافت

شنامل منواد غنذاییخ     فر شنی  خنرده  تجنارت  شبکه در ماه در منات 32.62در طوب د ره گزارشگریخ یک ساکن کشور به طور متوسط 

 .منات خریداری کرده است 21262محصوالت غیر غذایی به ارزش    درمنات  2.262ارزش  نوشیدنی ها   محصوالت دخانی به

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

از رشند   2222آذربایجان با انجا   اکسیناسیون سراسری   حمایت از  احدهای تولیدی   خدماتی   انجا  اصالحات ارتصادی در ساب 

 .ت که موجب شده ردرت خرید مرد  اندکی افزایش یابدارتصادی برخودار بوده اس

 

 .کاهش یافت بدهی خارجی آذربایجان :  موضوع

 Axar  :منبع 
درصند بنه صنورت مطلنق      261میلیون دالر آمریکا یا  22662 آذربایجانخ بدهی خارجی  2222خ در مقایسه با آغاز ساب 2222ژ ئیه  2از 

 .ته استکاهش یاف

خ ر ندهای بهبودی مشاهده شده در ارتصاد منجر به بازگشت به مسنیر رشند   COVID-19مند در برابر همه گیریدر نتیجه اردامات هدف

راین نسبت بناب امساب. تولید ناخالص داخلی   همچنین کاهش نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در شش ماه ا ب شده است

تولید ناخالص درصد  2662به  2222ژانویه  2نسبت به  کاهشدرصد 261 بارصد د .226بدهی عمومی خارجی به تولید ناخالص داخلی از 

 .داخلی رسیده است

 

 ارتقای رتبه آذربایجان در زمینه حفاظت از حقوق مالکیت معنوی:  موضوع

 Az.today   :منبع 
المنافع پیشنر  اسنت   از سناب     بر اساس رتبه بندی جهانی آذربایجان در زمینه حفاظت از حقوق مالکیت در کشورهای مستقل مشترک

 . ررار دارد .2کشور در جایگاه  226پله صعود کرده   از میان  23گذشته 

ارمنسنتان   امتیازخ 2بوده است   گرجستان با  1326شاخص آذربایجان  2222براساس گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت ساب 

اسنتقالب رنوه   .  امتیناز از آذربایجنان عقنب تنر هسنتند      22  مولندا ی   36کنراین  ا  امتیازخ 22ر سیه  امتیازخ 26رزارستان  امتیازخ 22

رناییهخحفاظت از دارایی های فیزیکیخثبت داراییخدسترسی به اعتبارخدرک حفاظت از مالکیت معنوی از مهمترین مقوله های این کشنور  

 . بوده است

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

لمان  لی سکوالر است  که برنامه توسعه کشور را بر اساس شاخصهای بین المللی استوار نموده   در تالش برای آذربایجان کشوری مس

 .ارتقای آنها می باشد

 

 

http://axar.az/
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 .ه استتولید شد اول سال جاری میلیون منات در هفت ماه 5.315محصوالت فلزی به ارزش :  موضوع

 Azertac  : منبع 
ند در این مدت خ ه امیلیون منات تولید کرد 12362متالوژی   تولید محصوالت فلزی کاالهایی به ارزش  خ صنعت 2222 جوالیژانویه تا از 

  .ه استدرصد افزایش یافت 22درصد   تولید محصوالت فلزی نهایی  2261تولید محصوالت متالوژی 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 .غیر نفتی از برنامه های جدی این کشور میباشد افزایش تولیدات صنعتی    افزایش صادرات

 

 .درصد افزایش یافته است 5.14 آذربایجان  تولید مصالح ساختمانی در کشور:  موضوع

 Azertac  : منبع 
کمیته آمنار د لتنی    . درصد افزایش یافته است .226خ تولید مصالح ساختمانی نسبت به مدت مشابه ساب ربل هفت ماه نتست امسابدر

درصدخ تولید بلوک های ساختمانی   آجر از سیمان خ  262.د ره این تولید سنگ مرمر خ ترا رتن خ آالباستر   محصوالت آنها در  رشد تگف

درصند خ آجنر   19.9درصندخ آهنک سناختمانی     2262ساختمانی  تولید متلوط آماده بتن  درصد بوده است  262.سنگ مصنوعی یا بتن 

  .درصد افزایش یافته است 3362درصد   آسفالت  263 درصد خ سیمان .236ساختمانی 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

آذربایجان از  ارد کنندگان مصالح ساختمانی میباشد لذا د لت برای کاهش  اردات   در راستای توانمندی جهنت بازسنازی منناطق آزاد    

 .دشده برنامه تولید مصالح ساختمانی را در دست اجرا دار

 

 ..افزایش تولید محصوالت غذایی ، نوشیدنیها،دخانیات و:  موضوع

 Azertac  : منبع 
درصد  266خ تولید مواد غذایی درصد 2261خ تولید محصوالت دخانی ر ماه های ژانویه تا جوالی امساب نسبت به مدت مشابه ساب گذشتهد

 266درصند خ کنره    2260گفت تولید پودر رنند   شنکر     یته آمار د لتیکم.افزایش یافته است در آذربایجان درصد 266  تولید نوشیدنی 

 .درصد افزایش یافته است 2درصد   مارگارین  2خ ر غن نباتی درصد 261خ سوسیس درصد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

حماینت از کشنا رزی      تولیند منواد غنذاییخ    در راستای تامین امنیت غذایی   تولید صادرات گرا با توجه به مزیت نسبی این کشنور در 

 .سرمایه گذاری داخلی   خارجی سر لوحه کار د لت میباشد

 

 .در این مکانها مورد نیاز است  COVIDاز اول سپتامبر ، گذرنامه:  موضوع

 banker  : منبع 
 دراین بیانیه . امکان پذیر است COVID 20هاز ا ب سپتامبرخ دسترسی به مراکز خرید بزرآخ امکانات پذیرایی   هتل ها فقط با گذرنام

 .اعال  شده است مبارزه با کر نا عملیاتی ررار گاه هماهنگیجلسه 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

با انجا   اکسیناسیون عمومی به شکل رایگان   جهت ترغیب بیشتر مرد  به انجا   اکسیناسیون   جلنوگیری از افنزایش همنه گینری     

 .ر نا رعایت روانین بهداشتی مورد تاکید د لت میباشدک

 

 

 



 
 

 گزارشات رایزنان : ماخذ 6 دبیرخانه کارگروه شناسایی و ارزیابی متقاضیان رایزنان بازرگانی

www.tpo.ir 

افزایش قیمتهای جهانی روغن خوراکی واثرآن بر تولیدات آذربایجان و افزایش تولید روغن زیتوون و روغون بنبوه در    :  موضوع

 آذربایجان

 banker  : منبع 
در  مصنرفی  راین  تنرین ر غنن    که ر غن ذرت. ش یافتکاهخ حجم ر غن های مایع تولید شده در آذربایجان  2222در نیمه ا ب ساب 

درصد کمتر از سناب   22که  شده استهزار تن از این ر غن تولید  262در مجموع   2222در نیمه ا ب ساب  .میباشدغذاهای آذربایجانی 

 .میباشد 2222

 هنزار  6603  اردات بایجان خارج شده است حجمارز از آذردالر  نمیلیو 22612خ  از سایر کشورهااین ر غن ها کمبود با توجه به  اردات 

 .بوده افزایش را نشان میدهدهزار تن  620. که2222مدت مشابه ساب  مقایسه بادر است که بوده تن

 دالر 2220 بنه  2222 ساب در ررم این که حالی در خ کرد هزینه ذرت تن هر برای دالر 2221خ آذربایجان به طور متوسط  2222در ساب 

 .شده استدرصد بیشتر هزینه  10هر تن آن  برای این بدان معناست که .ودب رسیده

منات افزایش یافته است که نسنبت بنه مناه     1632هر لیتر ر غن ذرت تولید محلی  .ریمت ر غن ذرت نیز در بازارها ر  به افزایش است

 در مننات  3606 کشور بازارهای در آفتابگردان غنر  ریمتمتوسط   .درصد افزایش داشته است 3161درصد   نسبت به ساب ربل  2ربل 

هر لیتر ر غن آفتنابگردان  ارداتنی در    .درصدی در ساب گذشته است 2162درصدی در ماه گذشته    263این به معنی افزایش  .بود لیتر

ژانویه تا ژ ئن  از ذربایجانآ:ر غن پنبه .منات رسیده است 2626درصد افزایش یافته   به  3062درصد   در ساب گذشته  362ماه گذشته 

 .است 2222برابر بیشتر از ساب  261این میزان  .تن ر غن پنبه دانه تولید کرد 62260خ  2222

در سنالهای اخینر در   اینن ر غنن   خ افزایش یافته اسنت  ر غن  با افزایش باغات زیتون  این در طوب د ره گزارش خ تولید .ر غن زیتون

 21این مینزان   .تن ر غن زیتون تولید کرد 26262خ آذربایجان  2222ری یافته است خ در نیمه ا ب ساب آشپزی در آذربایجان ر اج بیشت

  .درصد بیشتر از ساب گذشته است

 262منات بود که  2262ن تولیدی محلی زیتو ر غن ریمتبه عنوان مثاب خ متوسط  .افزایش چشمگیری در ریمت ر غن زیتون  جود ندارد

درصندی   261منات در لیتر بود کنه بنه معننی افنزایش      21626ر غن زیتون  ارداتی  .درصد در ساب افزایش داشت 262درصد در ماه   

 .درصدی ساالنه است 262ماهیانه   

 62( تنن  .26)این میزان نسبت به ساب ربنل   .تن ر غن سویا تولید کرده است 232در طوب د ره گزارشگری خ این کشور  ر غن سویا

 .ته استدرصد کاهش یاف

 

 .ند  تعداد آنها سه برابر شده اخارجی ها برای کار به آذربایجان هجوم آورد:  موضوع

 banker  : منبع 
این باالترین ررنم در سناب    خرسیده است نفر   3478تعداد بهخ خارجی ها   افراد فارد تابعیت در کشور  2222در پایان نیمه ا ب ساب  

 .های اخیر است

در سناب   برابر 260خ این بدان معناست که  ه اندنفر  جود داشت 202خ2تعداد  2222که تا پایان د ره مربوطه در ساب  اگر در نظر بگیریم

 .داشته اندافزایش 

در محل ارامنت   % 262خ  مواد در فرآ ری % 66.در معدن خ  % 2262از کارکنان در ساختمان سازی خ % 2262خ  2222در این د ره از ساب 

درصند دارای مجنوز کنار بنرای کشنا رزی         3درصد خ  361تعمیر  سایل نقلیه خ در .در تجارت مشغوب به کار هستند %162  پذیرایی خ 

 .درصد دارای مجوزهای دیگر کار بودند 2262ماهیگیری   

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

رای پر ژههای متعددخ جاذبه یافتن شغل در آذربایجان برای با افزایش رشد ارتصادی   افزایش حجم سرمایه گذاریهای خارجی   اج

 .اتباع خارجی افزایش یافته است
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 .آذربایجان تولید خودروهای دیزلی را افزایش داده است:  موضوع

 banker  : منبع 
خ جمهنوری   2222ب سناب  به نقنل از کمیتنه آمنار د لتنیخ در نیمنه ا       .امساب تولید خودر های دیزلی در آذربایجان افزایش یافته است

در سه ماهه د   ساب جناری  این خودر ها تولید کرده استخ  تولید سی سی 2122بیش از حجم موتور خودر ی دیزلی با  32 آذربایجان

 30 این مینزان در مندت مشنابه سناب گذشنته     که  ه است بود 22 تن 1کامیون های دیزلی با  زن کلی بیش از تولید حجم  .هآغاز شد

  .بوده عدد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ساخت خودر های سبک   سنگین یکی از برنامه های توسعه ای این کشور میباشد که عموما توسط بتش خصوصی  لی بنا حمایتهنای   

 .د لتی اجرا میشود

 

 .گرجستان واردات برق از آذربایجان را افزایش داده است:  موضوع

 apa  : منبع 
این ررم در مقایسه با مندت مشنابه   . از آذربایجان  ارد کرده است کیلو ات ساعت برق 12162ژ ئیه ساب جاری خ گرجستان ژانویه تا  از

 . بوده استدرصد بیشتر 2263کیلو ات ساعت یا  .666ساب ربل 

را بنه خنود اختصناص داده     گرجسنتان  برق  اردات کل از درصد 2062 اردات برق از آذربایجان خ  2222در هفت ماه ا ب ساب  بنابراین 

 .شایان ذکر است ر سیه منبع اصلی تامین برق گرجستان میباشد. است

هزار دالر بنوده   23312632به گفته اداره آمار ملی گرجستانخ هزینه برق  ارد شده توسط گرجستان از آذربایجان در ساب جاری بالغ بر  

 .است

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

یجان برنامه ریزی مناسبی جهت تولید   صادرات برق دارد به نحوی که توسعه نیر گاههای انرژیهای تجدید پذیر را در دست اجرا آذربا

 .دارد

 

 .گرجستان واردات برق از آذربایجان را افزایش داده است:  موضوع
شنرکت د لتنی نفنت جمهنوری      .کنرد  آغناز  را خنزر  سناحل  در "آبشر ن" جزیره شبه عمق کم بتش در اکتشافی چاه حفر آذربایجان

های خزر در  حفر ا لین چاه اکتشافی در سواحل کم عمق آب: ای مشترک اعال  کردند خ در اطالعیه"بی پی"  شرکت ( سوکار)آذربایجان 

ای اینن د   هن  بر اساس همکاری. آغاز شده است( مرداد ماه جاری 21)آگوست  22از  "رالیچه شماب "با عنوان  "آبشر ن"شبه جزیره 

سنهم هنر کندا  از    . چاه اکتشافی حفر شود "راراباتداق "   "ی هیبت شرریببی  "خ "رالیچه شماب "ی  منطقه 3شرکت ررار است در 

 .درصدخواهدبود 12در این طرح بطور مسا ی  "سوکار"   "بی پی شرکت

ل ر انه دریا شده است   عمق چاه بر اساس برنامه ریزی آگوست در ایمنی کام 0های حفر این چاه از  دستگاه: در این اطالعیه آمده است

ای حفناری در سناب    هنای زیسنت محیطنی    پیامد. ر ز انجا  خواهد شد 1.متر خواهد بود   عملیات حفاری در  222هزار    2بعمل آمده 

ی  تحلینلخ اجنازه حفناری را    های د لتی با در نظر گرفتن نتنا  میالدی نهاد 2222میالدی ارزیابی   مشتص شده است   در ساب  2222

 .صادر کرده اند

سناله بنا    21همچنین برخی منابع خبری اعال  کردند؛ شرکت د لتی نفت   گاز جمهوری آذربایجانخ سوکارخ بر اساس رنرار داد جدیند    

 .برای توسعه یک بلوک نفت   گاز در دریای خزر همکاری دارد.( پی. بی)شرکت بریتیش پتر لیو  

هنای سناحلی    در آب را جزیره مصنوعییک « عمق آبشر ن کم»ریزی کرده است در رالب طرح انرژی  برنامه‘ تر لیو  بریتیش پ‘شرکت 

 .جمهوری آذربایجان در دریای خزر احداث کند
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

های عظیمی را طی سنالهای گذشنته در اینن کشنور     آذربایجان دارای ذخایر عظیم نفت   گاز میباشد   شرکتهای ار پایی سرمایه گذاری

 .انجا  داده اند

 

 .شد .020در جوایز تجاری بین المللی  Gold STEVIE برنده جایزه LLC:  موضوع

 azertac  : منبع 

"Azercell Telecom" برنده جایزه Gold Stevie  شنرکت  تنرین  نوآ رانه"کار   کسب المللی بین جوایز د ره هجدهمین دردر 

 .(IoT) اشیاءبوده است اینترنت اساس بر "مصرف کم " حسگرهای از استفاده برای آمادگی دلیل به "بسا

Azercell برای پشتیبانی از این نوع سنسنورها   دسنتگاه هنا خ     .ا لین شرکتی بود که این مفهو  را در جمهوری آذربایجان پیاده کرد

شبکه کم مصرف در "عملکرد  (NB-IoT-Narrow-Band Internet of Things شبکه) LTE اپراتورهای تلفن همراه در شبکه

نیز از این فرصت برای شبکه خود استفاده کنرد خ آزمایشنات الز  را انجنا  داد       Azercell متابرات .را ارائه می دهند "سطح  سیع

 .شبکه را برای ارائه خدمات   همکاری به مشترکین آماده کرد

دا ران به عنوان یک شاهکار چشمگیر در زنده کردن فنا ری ای که بنه بشنریت کمنک منی کنند تنا در       این ابتکار شرکت توسط هیئت 

محیطی راحت تر   هوشمندتر زندگی کند   از طریق فرصت های ارائه شده توسط اینترنت اشیا در د ران مدرن کمک می کند خ ردردانی 

ین ارزیابی عالی هیئت دا ران بین المللی خاطرنشان کرد که دسترسنی  در مورد ا "Azercell Telecom" زارینا زینالوا خ رئیس .شد

زارینا زینالوا همچنین بر  .آسان به استفاده از فنا ری در شهرهای بزرآ   ر ستاهای کوچک یکی از ا لویت های کلیدی این شرکت است

اطق آزاد شده رره باغ بنه فننا ری در چنارچوب    این شامل تجهیز من .تأکید کرد IoT برای حمایت از د لت در اجرای Azercell تعهد

 .است "دهکده هوشمند"   "شهر هوشمند"برنامه د لتی 

مدیر در سراسر جهان که از ماه ژ ئن تا ا ایل آگوست در فراینند دا ری شنرکت    222برندگان جایزه استیوی با میانگین نمرات بیش از 

ازمان ها در همه اندازه ها   تقریباً در هر صنعت برای بررسی در طیف  سیعی از نامزدی از س 3.22امساب بیش از  .کردندخ تعیین شدند

این شرکت در بنین صندها    .شد STEVIE 2020 اپراتور برجسته ساب گذشته سه بار برنده جایزه مشهور جهان .دسته ها ارساب شد

همچنین برنده جایزه برننز در نامزدهنای    Azercell .را از آن خود کرد   برنده جایزه طال شد "شرکت متابراتی ساب"شرکت عنوان 

جوایز بین المللی کسب   کار خ برترین برنامه جنوایز تجناری   .  شد "با ارزش ترین مسئولیت شرکتی"   "نوآ رانه ترین شرکت ساب"

 Dellخ  Etisalatشرکت های معتبنر خ ماننند گوگنل خ مایکر سنافت کورپوریشننخ تنرک متنابرات خ   دافنون ترکینهخ          .جهان است

Technologies  خMaersk Company  خHP Inc. خ یونسکو ICHCAP  خIBM    ...   از جمله برندگان این ررابت بنین المللنی

 .خ مراسم اعطای جوایز عمالً در ماه دسامبر برگزار می شودCOVID-19 به دلیل بحران مدا   .در ساب های متتلف هستند

 :یزنرا تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

توسعه زیرساختهای کشور بر اساس آخرین توانمندیهای علمی جهان از ا لویتهای آذربایجان میباشد؛این سیاست بستر مناسبی را برای 

 .ارایه خدمات مناسب به مرد    ایجاد شهر   ر ستاهای هوشمند را فراهم خواهد ساخت آموزش نیر ی انسانیخ

 

 ازعربستان سعودی شرکای تجاری عمده آذربایجان در بین کشورهای حوزه خلیج فوار    ایران ، امارات متحده عربی و:  موضوع

 .بودند .020ژانویه تا ژوئیه 

 azertag  : منبع 
  عربستان سعودی شرکای تجاری ( امارات متحده عربی)بر اساس اعال  کمیته گمرک د لتی این کشور خ ایران خ امارات متحده عربی 

 .ین کشورهای منطقه خلی  فارس در ماه های ژانویه تا جوالی ساب جاری بودندکلیدی آذربایجان در ب

میلیون  2260میلیون دالر   با عربستان  2.62میلیون دالر بود خ در حالی که این مبلغ با امارات متحده عربی  232تجارت د جانبه با ایران 

 .دالر بود
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 از ت متحده عربی   عربستان سعودی جز  سه کشور ا ب خلی  فارس بوده اند کهآمارهای رسمی همچنین نشان می دهد که ایران خ امارا

 .آذربایجان بیشترین محصوالت را  ارد کرده است

 ازمیلیون دالر    2061میلیون دالر بود خ در حالی که این میزان در امارات متحده عربی  22261 به آذربایجان  ایران صادراتحجم 

 .ده استدالر بومیلیون  0عربستان سعودی 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

افزایش صادرات غیر نفتی از برنامه های اصلی آذربایجان میباشد لذا در این راستا با حمایت از تولیدخجذب سرمایه گذاری خارجیخارتقای 

 .برند ملی   توسعه ر ابط سیاسی با تما  کشور ها در جهت نیل به آن حرکت مینماید

 

 .ه استآذربایجان در بین کشورهای مستقل مشترک المنافع بود بازار صادراتیبرترین  .020ژانویه تا ژوئیه  ازروسیه :  موضوع

 azertag  : منبع 
خ ر سیه در هفت ماه نتست امساب برترین بازار صادراتی آذربایجان در بین کشورهای آذربایجان بر اساس اعال  کمیته گمرک د لتی

 .رک المنافع بوده استمستقل مشت

بوده  CIS آمارهای رسمی نشان می دهد که ر سیهخ ا کراین   بالر س بزرگترین مقاصد صادراتی آذربایجان در بین کشورهای عنو

 22263میلیون دالر بوده است خ در حالی که این میزان با ا کراین به  26261ر سیه  هبر اساس آمارهای رسمیخ حجم صادرات ب.اند

 .میلیون دالر رسیده است 22663دالر   با بالر س به  میلیون

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ر سیه ا لین شریک تجاری آذربایجان میباشد   تجار آذری پیوندهای خوبی در بازارهای ر سی برررار نموده اند که این موجب شده بازار 

اشد از سوی دیگر تجار آذری با انجا  هماهنگیهای الز  با ادارات تجناری ر سنیه     ر سیه بر ر ی محصوالت صادراتی آذربایجان باز ب

 .بهره گیری از آموزشهای آنها با رعایت استانداردهای ر سیه شرایط رابرای توسعه  صادرات به این بازار فراهم نموده اند
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 : ارمنستان 

 سرعت گیری افزایش نرخ تورم:  موضوع

 hetq.am: منبع 
 662 خ 2222 ژ ئینه   بنه  نسنبت 2222 ژ ئینه  در ارمنستان مصرفی بازار در بر اساس داده هایی که کمیته آمار منتشر کرده استخ تور  

بر اساس پیش بینی های بانک مرکنزی خ تنور    . ماهه در د  ماه گذشته شتاب رابل توجهی گرفته است 22نرخ تور   .است بوده درصد

درصند   2حفظ خواهد شد خ فقط از ابتدای ساب آینده به تدری  ضعیف شده   در چند ماه به هندف     2222ساب  باال در ارمنستان تا پایان

 .می رسد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ر  پس از جنگ رره باغ   بدلیل مشکالت ناشی از جنگخ د لت ارمنستان مجبور به انتشار پوب شده است که همین موضوع منجر بنه تنو  

 .درصد بوده است 23بیش از  2222نسبت به ساب  2222تور  در بتش مواد غذایی در ژ ییه . شده است

 

 درصدی تولید فرش در ارمنستان 07کاهش :  موضوع

 : منبع 
که  شده دتولی ارمنستان در یا رالی فرش تن 261 خ ژ ئن تا ژانویه در 2222 ساب در خ RA آماری کمیته توسط شده منتشر های داده طبق

 جوراب خ شلوار خ شلواری جوراب تولید زمانخ همان در. درصدی داشته است 262.کاهش  2222در مقایسه با شاخص ثبت شده در ساب 

 ینا ( جلیقه) کاپشن خ کاپشن پیراهنخ خ ژاکت تولید   رسید جفت هزار 222خ22 به   یافت افزایش درصد 2261   محصوالت مشابه دیگر

 .یافته است کاهش درصد 22 مشابه محصوالت

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

بیشتر متقاضیان فرش افراد میان ساب یا کهنساب هستند   افراد جوان بیشنتر از  . در ارمنستان فرش با نقوش اصیل ارمنی بافته می شود

الهای ساخت ترکیه به ارمنسنتانخ تولیند کننندگان    از سوی دیگر با ممنوعیت  اردات کا.مبلمان   کف پوش های مدرن استفاده می کنند

 .ارمنی با مشکل تامین مواد ا لیه در برخی از بتش های نساجی ر بر  شده اند

 

 افزایش تولید آب معدنی در ارمنستان در سال جاری:  موضوع

 b24.am: منبع 
 در که .شد تولید ارمنستان در 2222ساب  ا ب نیمه در معدنی آب لیتر هزار 212خ23 خRAآماری  کمیته توسط شده منتشر های داده طبق

 بنه  افزایش درصد 2366 با طبیعی آب تولید خ حاب عین در.است رسیده ثبت به درصدی 2162 افزایش خ ساب گذشته شاخص با مقایسه

 .است  رسید لیتر هزار 266.33 به کاهش درصد 162 با الکلی غیر های نوشیدنی تولید   لیتر هزار 21362

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ طه نظراتنق

یکی از معر ف ترین برندهای آب معدنی در ارمنستانخ آب معدنی جرموآ می باشد که این آب معدنی از چشمه هایی به همنین ننا  در   

 .آب معدنی گازدار جرموآ بیشتر به فرانسه صادر می شود. استان سیونیک در نزدیکی ایران استحصاب می شود
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 .حجم صادرات عسل از ارمنستان به شدت افزایش یافته است:  ضوعمو

 b24.am: منبع 
تن  20تنها  2222تن عسل صادر شده است درحالی که در ساب  21میزان  2222به گزارش  زارت ارتصاد ارمنستان از ژانویه تا ژ ئن 

کاخ بلژیکخ کاناداخ ژاپننخ بریتانیناخ عمنانخ سنورینا خ       عسل ارمنستان به هشت کشور از جمله ایاالت متحده امری. عسل صادر شده بود

 .ر سیه صادر می شود

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

از آنجایی که کشنور ارمنسنتان   . یکی از کاالهایی که صادرات آن از ایران به کشور ارمنستان دارای مزیت ررابتی نمی باشد؛ عسل است

 .هستانی می باشدخ عسل طبیعی با استانداردهای مورد نیاز در بازارهای صادراتی تولید می شوددارای مراتع   آب   هوای کو

 

 .ه آمادگی داردیارمنستان برای عادی سازی روابط با ترک:  موضوع

 armenpress.am: منبع 
شته امر ز نیز آماده است تا بنرای  ارمنستان مثل گذ :در بتش عادی سازی ر ابط با ترکیه در برنامه د لت جمهوری ارمنستان آمده است

عد   جود ر ابط دیپلماتیک بین ارمنستان   ترکیه خ مرزهای بسته   همچنین دخالت آشکار ترکیه . عادی سازی ر ابط با ترکیه تالش کند

زی ر ابنط بند ن پنیش    ارمنستان همواره آماده عادی سا.   توسعه پایدار در منطقه دارد صلح بررراری ر زهخ تأثیر منفی بر  22در جنگ 

 .شرطی با ترکیه بوده است که به نفع بررراری ثبات خ امنیت   توسعه ارتصادی در منطقه می باشد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ال  نمنوده   در  د لت ارمنستان  اردات کاالهای نهایی با مبدا ترکیه را ممنوع اعن  2222ر زه رره باغ   از ابتدای ژانویه  22پس از جنگ 

 .ماه دیگر تمدید نمود 2ماه ژ ئن این رانون را به مدت 
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 : چین 

  نیواردات چ یالملل نیب شگاهینما  نیپنجمآغاز ثبت نام برای :  موضوع

  Xinhua: منبع 

 CIIE دفتنر  ریفوکسخ معا ن مند  ویل .خود را آغاز کرد یتجار شگاهینما یثبت نا  برا (CIIE) نی اردات چ یالملل نیب شگاهینما نیپنجم

شنده اسنتخ    یزین برنامه ر یدر شانگها 2222نوامبر  22نوامبر تا  1که از  CIIE نیپنجم یبرا یشرکت جهان 22از  شیگفتخ تاکنونخ ب

 د گفنتخ در حناب حاضنرخ حند     وین ل. کند یم جادیا (AI) یهوش مصنوع یبرا یا ژهیبتش   CIIE نیافز دخ پنجم ویل .ثبت نا  کرده اند

 .کند یرزر  شده است   هدف مورد نظر را برآ رده م CIIE چهار  شگاهیمتر مربع از محل نما 222خ322

CIIE چهنار    نمایشنگاه . مثمر ثمر داشته اسنت   یگذشته نتا شگاهی اردات در جهان است   در سه نما یاختصاص شگاهینما نیا لCIIE 

 .برگزار شود یدر شانگها نینوامبر امساب به صورت آفال 22تا  1ررار است از 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

برنامه چهاردهم توسعه ارتصادی چین نشان می دهد این کشور برنامه منجسم   گسترده ای برای توسعه بازار در داخنل   خنارج دارد     

نمایشگاه بین المللنی  . ی افزایش  اردات داردسیاستهای ارتصادی متتذه خصوصاً سیاست چرخه د گانه مصرف حاکی از عز  د لت برا

 . اردات شانگهای یکی از بسترهای ارزشمندی است برای شرکتهایی که در افق میان   بلند مدت به فکر  ر د به بازار چین هستند

 

 2722چالشهای پیش روی تجارت خارجی چین در نیمه دوم سال : موضوع 

 تولید محتوا توسط رایزن: منبع 

اما مقایسه ماهانه حکایت از کاهش خ هخود را حفظ کرد یر ند صعود یالدیم یدر هفت ماه نتست ساب جار نیچ یجارت خارجتهر چند 

 وانین  ونین لیتر 22632  بنه   افتهی شیدرصد افزا 2261کشور  نیا حجم تجارتخ چین گمرک آماراساس  بر.  درصدی تجارت دارد 266

کشور تنهنا در   نیدهد  اردات   صادرات ا یگمرک نشان م یها داده .است دهیرس یتا جوال هیانواز ژ( کایدالر آمر ونیلیتر 3620حد د )

 یبنرا  نیچن  یساالنه تجارت خارج شیاست که نشان دهنده افزا دهیرس وانی ونیلیتر .362  به  افتهی شیدرصد افزا 2261 یماه جوال

 در تیعد  رطع   20 دیکو  یماریب وعیش دیجد توان ناشی از موجهایکاهش ماه به ماه تجارت خارجی چین را می .است یماه متوال 22

خ یماننند انند نز   ییجهانخ کشورها دیتول یاصل یها گاهیاز پا یکیخ یجنوب شرر یایآس دربرای مثاب . دانستارتصاد جهان اضاع بهبود 

در اازدحنا  بنن   شیاز کشورها منجر به افنزا  یدر برخی ا نهیاردامات ررنط   ررار گرفته اند یریهمه گ ریتحت تأث ی  مالز تنا یخ  لندیتا

همچنان از ریسکها   نااطمینانیهای منبعن  از کر ننا متناثر     2222به نظر می رسد تجارت بین الملل چین در نیمه د   ساب  .شده است

شموب از جمله چالشنهایی پنیش   افزایش ریمت مواد ا لیهخ افزایش هزینه های حمل   نقل   نوسانات ناشی از نرخهای ارز جهان . شود

 .ر ی تجارت این کشور در ماههای پیش ر  است

 

 .شود یهوشمندتر و سبزتر م نیچ  کیلجست ستمیس:  موضوع

 China Daily: منبع 
  تجنارت   یخدمات تجار یخود را برا یکیشبکه لجست نیخ چگرید ی  هشت بتش د لت یبر اساس برنامه اردا  مشترک  زارت بازرگان

در طنوب د ره برنامنه    خبرنامه مبتنی بر این .هوشمندترخ سبزتر   کارآمدتر شود 2221تا ساب  ستمیس نیبتشد تا ا یبهبود م یلمللا نیب

 کیلجسنت  یاز شنرکت هنا   یمدرن با تعداد کیلجست ستمیس کیکشور تالش خواهد کرد تا  نیخ ا(2222-2221)پن  ساله چهاردهم 

سیسنتم  کارآمندتر   یبرا ی  هوش مصنوع 1G یبزرآخ فنا ر یبرنامهخ استفاده از داده ها طبق .کند دجایا یالملل نیدر سطح ب رگذاریتأث

 جادیا یحمل   نقل کم مصرف برا زاتی  تجه افتیرابل باز یشود تا از مواد بسته بند یتالش م نید ره همچن نیا در .شود یم قیتشو

 کنرده    جادیا یسرد مل رهیزنج یکیلجست گاهیپا نیرصد دارد چند نیمهخ چبرنا نیاساس ا بر .سبز استفاده شود یکیلجست ستمیس کی
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 دین گو یطرح م نیا.توسعه دهد 2221تا  2222سرد از  رهیزنج کیتوسعه لجست عیتسر یرا برا ندیکل فرا خعیتوز جامع ستمیس کدر ی

کند کنه بنه    یکمک م "گردش د گانه" دیجد توسعه یبه الگو یالملل نی  تجارت ب یتجار یها تیفعال یبرا کیلجست تیفیتوسعه باک

 .عامل است نیتر یاصل یکه بازار داخل یکنندخ در حال تیرا تقو گریکدیدهد تا  ی  خارج از کشور اجازه م یداخل یبازارها

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

تجربنه اینن کشنور در اجنرای اینن      . لجستیک اسنت یکی از ارکان مهم توسعه تجارت چین تامین زیرساخت مناسب در حمل   نقل   

گذشته از تجربه ننر  افنزاری چنین در    . زیرساخت   برنامه های آتی می تواند به فعاالن حوزه حمل   نقل کشور کمک رابل توجهی کند

 .ستیک داردتوسعه زیرساختهای تجاریخ این کشور رابلیت رابل توجهی در تامین تجهیزات   ستت افزارهای توسعه زیرساخت لج

 

 .دارد یخود را ثابت نگه م یپول استیس نیچ یبانک مرکز:  موضوع

 Xinhua: منبع 
 یکند تا از ارتصناد  ارعن   یمموثرتر نگرانه    ندهیرا حفظ کرده   آن را آ یپول استیر ز د شنبه اعال  کرد که ثبات س نیچ یبانک مرکز

 باننک   نین خ انیاساس گنزارش سنه ماهنه باننک خلنق  چن       بر .کند یریلوگج "مانند لیس" یحاب از محرک ها نی  در ع یجد تیحما

 یباال با رشد  متوسط پول تیفیتوسعه با ک که کند یهماهنگ مبه گونه ای را  2222   2222 یسالها یبرا یکالن ارتصاد یها استیس

از  نیخ چن یطور کل به .نماید تیحمامواجهند ل با مشک ی کهعیصنا نهمچنی  کوچک   متوسط  یکند   از بهبود مستمر شرکتها تتقویرا 

ا ب امساب  مهیاساساً در ن یپول استیبوده   شدت س بندیپا یعاد یپول یها استیس یبه اجرا COVID-19 ریهمه گ یماریب وعیزمان ش

خ معقنوب    قین خ درریمحتاطانهخ انعطاف پذ یپول استیس کی یگزارشخ بانک مرکز نیاساس ا بر .ه استبازگشت یدمیبه سطح ربل از اپ

 تین خ تثبRMB ننرخ ارز  یریانعطناف پنذ   تین گزارش خواسنتار تقو  نیا .حفظ خواهد کردی را عاد یپول یها استیبه س بندیمعتدبخ پا

گنزارشخ   نین اسناس ا  بنر .در سطح معقنوب اسنت   RMB نرخ ارز یاز ثبات اساس نانیاطم یکالنخ برا تیریمد تیانتظارات بازار   تقو

 یخ شنرکتها یکیتکنولنوژ  یهنا  یاز نوآ ر تیحما شیافزا یبرا یثابت بماند   موسسات مال یبه طور کل متهایود رش یتالش م نیهمچن

 .شوند یی  توسعه سبزخ راهنما دیکوچک   خردخ تول

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

موضوع نشان می دهند ثبنات ارتصناد در سنطح      خط سیر سیاستهای پولی بانک مرکزی چیت تالطمهای زیادی را تجربه نکرده   همین

این تثبیت در حوزه پولی به کمک ثبات سازی در حوزه  ارعی ارتصاد خواهد آمد . کالن از مهمترین خواسته های سیاستگذاران چین است

 .  تجارت از بتشهای اصلی خواهد بود که از ان منتفع می شود

 

 یعرب یکشورهاو  نیچ شگاهینما نیپنجمآغاز به کار :  موضوع

 Xinhua: منبع 
 نین ا .افتتناح شند   نیچ یدر شماب غرب یهو اینگشیخ مرکز منطقه ن نچوانییر ز پنجشنبه در  یعرب ی  کشورها نیچ شگاهینما نیپنجم

 یکن یر نمدرنخ تجنارت الکت  یپاک خ منابع آب خ کشا رز یخ انرژ تابیجیارتصاد د نهیدر زم یتجار یها شگاهیچهار ر زه شامل نما دادیر 

   نین بار به صنورت آنال  نیا ل یبرا COVID-19   کنترب یریشگیپ لیامساب به دل دادیر  .است یگردشگر نهیدر زم ی  همکار فرامرزی

 شنگاه ینما نیدر پنجم ی  مجاز نیآنال یدادهایبه عنوان غرفه دار در ر  ی  خارج یشرکت داخل 2222از  شیب.. شود یبرگزار م نیآفال

 .شده است خ ثبت نا  کنرده انند   یزیبرنامه ر نیچ یدر شماب غرب یهو اینگشیا ت در منطقه ن 22تا  20خ که از یعرب ی  کشورها نیچ

خنود را   یها یمحصوالت   نوآ ر نیدتریجد خشرکت 230ر ز چهارشنبه گفتند که در مجموع  یدر کنفرانس مطبوعات شگاهینما مجریان

 کیخ در نامه تبر نیجمهور چ سیخ رئ نگیپ نیج یش .گذارند یم شیمتر مربع به نما 22222با مساحت حد د  نیآفال یها شگاهیدر نما

پر ژه ساخت مشترک  یبرا یعرب یبا کشورها یآماده همکار نیچ :گفت یعرب ی  کشورها نیچ شگاهینما نیپنجم خود به مناسبت آغاز

مهنم   یدادهایاز ر  یکیعنوان  به .است یبه سطح باالتر ی عربیکشورها   نیچ یمشارکت راهبرد یباال   ارتقا تیفیبا ک راهکمربند   

تحنت   یپر ژه همکنار  23 یکه پنجشنبه بعد از ظهر برگزار شدخ شاهد امنا راهدر کمربند    یگذار هیسرما  یخ کنفرانس تر شگاهینما

 ید سناالنه کنه از سنو    شنگاه ینما نین ا .بود دالر ونیلیم .22حد د  ای وانی اردیلیم 2بود که در مجموع شامل  (BRI) راهطرح کمربند   
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 2223شودخ از زمنان افتتناح آن در سناب     یم تیحما اینگشین ی  د لت منطقه ا نیچ یالملل نیتجارت ب  یتر  یخ شورای زارت بازرگان

 یاهن  یهمکنار  .پنر ژه امننا شنده اسنت     022کشور جهان را به خود جذب کرده است   حند د   222شرکت از حد د  1222از  شیب

 اردیلیم 261622ررارداد به ارزش حد د  .26در مجموع . ر نق گرفته است ریاخ یدر ساب ها کشورهای عربی   نیچ ی  تجار یارتصاد

 نیحجم تجارت چ شایان ذکر است .دیبه امنا رس 2220در ساب  یعرب ی  کشورها نیچ شگاهینما نیدر چهارم( دالر اردیلیم 22) وانی

ی  ارد کنرده  عربن  یتن نفت خا  از کشورها ونیلیم 212 نیآن چ یکه ط دیدالر رس اردیلیم 23062به  2222 در ساب کشورهای عربی  

که نسبت  دیدالر رس اردیلیم 22260در ساب گذشته به  نیاز چ یعرب ی اردات کشورها .این کشور استاز کل  اردات نفت خا   یمین که 

 .داشته است شیدرصد افزا 262به ساب ربل 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نظراتنقطه 

نقشه راهی که کشورهای عربی در تجارت با .  های بسیاری با تجارت کشورهای عربی   چین داردساختار تجارت ایران با چین مشابهت

ان در کشنور    جذب سرمایه گذاری خارجی از چین می تواند به برنامنه رینز   BRIچین در چیش گرفته اند خصوصاً از منظر مشارکت در 

 .عال ه بر این شرکتهای ایرانی می توانند به عنوان پیمانکاران فرعی از این فرصتها استفاده کنند. کمک کند

 

 خلق سومین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان با ادغام دو شرکت چینی:  موضوع

 Xinhua: منبع 
 نیساختار خود را آغاز کنند تا سوم دیق کردند تا ادغا    تجدخ ر ز جمعه تواف  Ansteel   Ben Gang Groupخ نید  فوالدساز بزرآ چ

کنند   بنن    ی اگذار م لیدرصد از سها  فوالد را به آنست 12رراردادخ مالک بن گنگ نیاساس ا بر .ندیفوالد ساز بزرآ جهان را خلق نما

 تن فوالد خنا  خواهند بنود   پنس از     ونیلیم 23ساالنه  دیتول تیظرف یدارا لیخ آنستاز ادغا  پس .شود یم لیآنست رمجموعهیگانگ ز

China Baowu Steel Group   ArcelorMittal منتشر  لیکه توسط آنست یا هیانیاساس ب بر .در رتبه سو  جهان ررار خواهد گرفت

 لیآنست.  ودش یم یدر سطح جهان یشرکت فوالد کی جادیباال   ا تیفیصنعت فوالد خ توسعه صنعت با ک میشده استخ ادغا  باع  تحک

 ارنع شنده انند       نیچن  یدر شنماب شنرر   نگیائونیشدند   هر د  در استان ل سیتأس 2021   2022 یدر سالها بی  بن گنگ به ترت

نفنر   222خ222سناختار حند د    دیپس از تجد لیکل کارکنان آنست تعداد .فاصله دارند گریکدیبا  لومتریک 22آنها  دیتول یاصل یگاههایپا

 وانی اردیلیم 322تن کنسانتره آهن   حد د  ونیلیم 12تن فوالد خا  خ  ونیلیم 2.ساالنه حد د  دیتول لیخ آنست2221ساب  تا .خواهد بود

. کننده فوالد در جهان بوده اسنت  دیتول نیشر تریسالها پ نیچ .را هدف ررار داده است یاتیدرآمد عمل( کایدالر آمر اردیلیم 2263حد د )

حاب خ صنعت فوالد در حاب حاضنر بنا    نیا با .است افتهی شیتن افزا اردیلیم 2621به  نیساالنه فوالد خا  چ دیساب گذشتهخ تول 22 یط

 زدهمیطوب د ره برنامه پنن  سناله سن    در .فوالد ر بر  است یبه منابع خارج ادیز ی   ابستگ نییخ عرضه سطح پایاضاف تیظرف یتنگنا

اسناس   بنر  .کرده اسنت  عیرا تسر یداده   ادغا    بازساز  یطرف عرضه را تر  یاصالح ساختار نیخ صنعت فوالد چ( 2222-2222)

را به خود اختصاص داده است  یمل دیدرصد از کل تول 30 نیشرکت برتر فوالد در چ 22فوالد خا   دیخ تولنیاعال  انجمن آهن   فوالد چ

اطالعات منتشر شند خ تنا    یتوسط  زارت صنعت   فنا رکه  یبرنامه ا طبق.دهد ینشان م شیدرصد افزا 262 2221که نسبت به ساب 

 نین فنوالد ا  دیدرصد از تول 22کشور در  نیا یشرکت برتر فوالد 22سازد    یبزرآ م یشرکت بزرآ فوالد یتعداد نیخ چ 2221ساب 

 .خواهند بود میکشور سه

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

لوده کننده محیط زیست در چین شناخته می شود   د لت چین تما  تالش خود را به کار گرفته که صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع آ

ادغا  شرکتهای بزرآ فوالدی   استفاده از مکانیسم ارتصاد مقیاس به این کشور کمک منی کنند بنا    . از میزان آلودگی این صنعت بکاهد

توجه به ر یکرد اتتاذی چین می تواند به . بن   گازهای گلتانه ای محقق کننداستفاده از مقررات   تکنولوژی اهداف خود را در کاهش کر

 .سیاستگذاران صنعتی کشور در حوزه فوالد کمک رابل توجهی نماید
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 یخارج میمستق یگذار هیسرما:  موضوع

 China Daily : منبع 
شنرکت کنننده در    یدر ارتصادها (ODI) نیچ یمال ریغ یخارج میمستق یگذار هیر ز پنجشنبه اعال  کرد که سرما نیچ ی زارت بازرگان

 .است دهیدالر رس اردیلیم 22620  به  افتهی شیدرصد نسبت به مدت مشابه ساب گذشته افزا .06ابتکار کمربند   راه 

رائه  خندمات حمنل     ا یبرا یباال خ به رطب ی  با تکنولوژ یدیتالش کرده اند با خلق مناطق تول BRI از کشورها   مناطق مشموب یاریبس

سرد   خندمات   رهیزنج یمانند توسعه متر  خ انبارها ییاز پر ژه ها نیارتصادها همچن نیا .شوند لیتبد ی  گردشگر ییخ هواییاینقل در

خ  یعربسنتان سنعود  . مرد  را فراهم آ رند ی  بهبود سطح زندگ ینیتوسعه شهرنش یشرطها شیکنند تا پ یم یشتریب تیحما یدرمان

 262کشور  نیا ODIخ کایدهد که از نظر دالر آمر ینشان م آمار .هستندکشورها  نیاز جمله ا ریخ صربستانخ غنا  الجزایت متحده عربامارا

 .است دهیدالر رس اردیلیم 22662  به  افتهی شیدرصد افزا

دالر در  اردین لیم 2662  بنه   افتهی شیادرصد افز 3260ساالنه  یدر انتقاب اطالعات   خدمات نر  افزار ینیچ یشرکت ها یگذار هیسرما

خ حمنل   نقنل   خندمات     دین خ تول ی  خدمات فن یعلم قاتیمانند تحق ییها نهیآنها در زم یگذار هیسرما. است دهیرس یخارج یبازارها

 .متنوع است ODI ویاست که نشان دهنده ر ند پورتف شیفزادر حاب ا زین یمسکون

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

سرمایه گذاری در سرزمین اصلی چین یا استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری این کشور در دراخل ایران فرصت مغتنمی است که می تواند 

شرکتهای بزرآ تولیدی   د لتی کشور   حتی شرکتهای کوچک   متوسط می . به خلق پیوندهای ارتصادی بین بنگاههای تولیدی بیانجامد

 .فرصت برای حنور در بازار چین یا جذب سرمایه گذار چینی اردا  نمایندتوانند از این 

 

 2722تحلیل سرمایه گذاری خارجی چین در هفت ماهه :  موضوع

 آمار وزارت بازرگانی چین : منبع 

 شیدرصد افزا 2161خ ساالنه  نیچ یاصل نیدر سرزم (FDI) یخارج میمستق یگذار هیر ز د شنبه اعال  کرد که سرما ی زارت بازرگان

 .است دهیدالر در هفت ماه امساب رس اردیلیم 2226.2 ای وانی اردیلیم 2.2620  به  افتهی

 .است افتهی شیدرصد افزا 22حد د   2220ارزش نسبت به مدت مشابه در ساب  نیا

درصد از  .06.است که  دهیرس وانی اردیلیم .13161  به  افتهی شیدرصد افزا 2062در صنعت خدمات ساالنه  یخارج یگذار هیسرما

 .کل را به خود اختصاص داده است

داشته  یریچشمگ شیاطالعات افزا ی  خدمات فنا ر ی  فنا ر یقاتیتحق یخ خدمات علمی  خرده فر ش یدر عمده فر ش یگذار هیسرما

 .در ساب بوده اند یرصدد 3262 یخارج میمستق یگذار هیسرما میباال شاهد رشد مستق یبا تکنولوژ عیکه صنا یاست خ در حال

 2263نسبت به ساب گذشته  ایآس یجنوب شرر ی  انجمن کشورها راهکمربند    هیحاش یکشورها یگذار هیدهد سرما یها نشان م داده

 .است افتهی شیدرصد افزا

 .است ثابت یبه طور کل نی  انتظارات از بازار چ یگذاران خارج هیخ اعتماد سرما (MOC) یبه گفته  زارت بازرگان

خ متحده االتیا یبازرگان یگزارشات منتشر شده توسط اتاق ها: گفت ینشست خبر کیخ ر ز پنجشنبه در  MOC یفنگخ ستنگو گائو

 .به بازار را نشان داده است یخارج یخ اعتماد شرکت هاار پا   ژاپن هیاتحاد

به توسعه  میار پا تصم هیاتحاد یدرصد از شرکت ها 10   ییکایآمر ید  سو  شرکت ها باًیبا استناد به اررا  گزارشات گفتخ تقر گائو

 .خود گرفتند یگذار هیسرما شیبه افزا میتصم زین یژاپن یدرصد از شرکت ها 3262که  یگرفتندخ در حال نیمشاغل خود در چ
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 : روسیه

 «MIMS» مسکو 2722اتومکانیکای  نمایشگاه بین المللیبرگزاری :  موضوع

 ریا نواستی : منبع 
 «MIMS» مسکو 2222اتومکانیکای  نمایشگاه بین المللیبرگزاری 

اگوست در مسکو برگزار گردد  برای متتصصان صنعت خودر   22لغایت  23که مقرر است د  هفته دیگر در مورخ  ر یداد برجستهاین 

 .محسوب می گردددر بازار خودر  ر سیه  B2B مهمترین ر یداد

این نمایشگاه  .اصلی برای نشان دادن جدیدترین نوآ ری ها در بازار رطعات   رطعات خودر  است پلت فر  «MIMS» نمایشگاه خودر 

بزرگترین نمایشگاه   Automechanika Moscowنمایشگاه. ساب سابقه در بین نمایشگاه های تتصصی خودر  پیشتاز است 22با 

 .می باشد  تجهیزات خودر  در ر سیه   کشورهای همسایه  رطعات خودر 

از ایتالیاخ محصوالتی در هفت غرفه  .کشور جهان محصوالت   خدمات خود را ارائه کردند 22شرکت از   222بیش از  2222در نمایشگاه 

برگزاری ر ز  2در  .باشد میمتر مربع  22222مساحت کل نمایشگاه از  .فرانسهخ چینخ کرهخ سنگاپورخ تایوان   ژاپن گرد هم آمده بودند

درصد از  58 .است رسیدهثبت به منطقه ر سیه  0.کشور جهان    10بازدید توسط متتصصان از  سی هزار ازنمایشگاه بیش 

 26بازدیدکنندگان به منظور جستجوی کاال   خدمات برای تجارت به نمایشگاه آمدند که سهم مدیران   تصمیم گیرندگان در خرید آن 

 .درصد بود

متر مربع از کل نمایشگاه  22222ان محصوالتخ خدمات   راه حل های خود را در بیش از کشور جه 22شرکت از  2322خ .222در ساب 

   2221خ 2222درصد افزایش یافته استخ از شاخص های سالهای  .3در مقایسه با ساب گذشتهخ اندازه نمایشگاه  .نمایش می دهند

 این نمایشگاهها در بتش های ذیل تشکیل  .داشته استته تعداد غرفه داران نیز بهترین نتیجه در پن  ساب گذش .فراتر رفته 2222

 :می گردد

  : یژه تجهیزاتخ کامیونخ اتومبیل یدکی رطعات

 آنها اجزای   خودر  موتورهای 

 سوخت تامین   اگز ز های سیستم 

 رطعات   انتقاب  احدهای 

 زیرانداز رسمتهای    احدها 

 فرمان   ترمز رطعات   اجزا 

 ر نیکالکت اتو   اتوالکتریک 

 شارژر   باتری 

 ایمنی تجهیزات 

 سررت ضد های سیستم   دزدگیر 

 خودر  از مراربت محصوالت   خودر  بدنه 

 بدن اعنای   ها گره 

 بتونهخ آغازگرخ الک   رنگ 

 صدا ضد   خوردگی ضد های ماستیک 

 سیالنت   چسب 

 کننده خنکخ ها کننده ر ان   ها سوخت 

 افز دنی موادخ مایعات 

  بهداشتی   آرایشی لواز 

 متابرات/  تصویری/  صوتی 
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 بلبرینگ 

 فریزر   یتچابخ مطبوع تهویهخ بتاریخ رادیاتور 

 الستیکی محصوالتخ الستیک   الستیک تعمیر 

 ها دیسک 

 رنگی شیشه   اتوماتیک شیشه 

 خودر  نگهداری   تعمیر 

 تجهیزات تعمیر 

 تشتیصی تجهیزات 

 نقاشی  تجهیزات 

 گاراژ تجهیزات 

 شوشست   نظافت تجهیزات 

 رلع کار 

 متصوص ابزار 

 خودر  مهندسی   طراحی. 

 لجستیک 

 ماشین طراحی 

  خودر  جانبی لواز 

 بانکی خدمات 

 بیمه خدمات 

 تتصصی های نسته 

 گواهینامه صد ر   آموزش. 

 

 .چگونه صنعت حمل و نقل جهانی شکست خورد: بیماری دریایی:  موضوع

 زی راشا.آی : منبع 
وختخ نوسازی نا گان خطوط دریایی همه اینها به تدری  در افزایش تعرفه های جهانی حمل   نقل حادثه کاناب سوئزخ افزایش ریمت س

یک ساب افزایش چشمگیری داشته طی در  تنهاهزینه حمل   نقل : این  ضعیت  ارعاً بی سابقه است به سزایی داشته اندخدریایی نقش 

فت را جذب کنند   افزایش ریمت در نهایت به رفسه های فر شگاه ها    اردکنندگان دیگر نمی توانند افزایش هزینه های هنگ. است

پایان ماه جوالیخ هزینه حمل  در . بعید به نظر می رسد که  ضعیت در آینده نزدیک بهبود یابد. نمایشگاه های سراسر جهان برخورد کرد

. است افزایش یافتهشش برابر بیش از ا ساب ربل مقایسه ب ایاالت متحده امریکا در سواحل غربیبه سمت   نقل در مسیر شرق آسیا

به  ر تردا -تعرفه حمل محموله ها از چین به سواحل اریانوس اطلس آمریکای شمالی چهار برابر شده است   برای مسیرهای شانگهای

نان اغلب ریمتهای بسیار ملوا. ی کنندم رشد هفته در درصد 2-3 حد د ها تعرفه خبه طور متوسط. است رسیدهبرابر  6 ررم با رنکردنی

 ارع  را مطالبه می کنند   در هزار دالر برای حمل   نقل گر هی از چین به لس آنجلسخ یعنی ده برابر بیش 32   تا: نجومی می خواهند

 .این ریمت نرخ مودبانه امتناع از حمل بار است
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 .مندترین تجار جهان شناخته شدرئیس شرکت مس روسیه ایگور آلتوشکین به عنوان یکی از ثروت:  موضوع

 ریا نواستی : منبع 
بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرآخ رئیس شرکت مس ر سیه ایگور آلتوشکین به عنوان یکی از ثر تمندترین تجار جهان شناخته 

خ BBI به گفته .ررار گرفت .20ثر تمند در رتبه تاجر   122آلتوشکین در لیست  .تجزیه   تحلیل شد  RIA Novosti داده ها توسط .شد

   .میلیارد دالر رسید 160به  2222آگوست  2ثر ت رئیس هلدینگ متالورژی تا 

 

 از بازار نفت خروج وزنه های سنگین:  موضوع

 ال راشا.زد : منبع 
 .بشکه فراتر رفتهر دالر در  1. مرز بار دیگر از نفت ریمت .  غوب ارتصادی شرق می پردازیمدر مقاله زیر به تحلیل استراتژیک د

اما حدارل در سطحی باالتر از سطح ربل از بحران تثبیت  ؟یا خیر خواهند یافتافزایش از این مشتص نیست که آیا ریمت ها بیشتر 

را این مورعیت بازار نفتخ از ایاالت متحده تا ر سیه  معتقند بسیاری. هیچکس یک ساب پیش انتظار چنین چیزی را نداشت. اندشده 

هند    در این میان.   اینان در پی آنند که چگونه با افزایش ریمت مقابله کنند یان بازار نیز کم نیستنداما ناراضی. ساخته استبهره مند 

د بود طرح بازار نفت را تغییر نچنین ارداماتی رادر خواهباآیا  اما سواب اینجاست .صادر کرده اندذخایر نفتی خود را چین اجازه فر ش 

 ؟دهد 

 

 دالیل افزایش قیمت چوب در بازار روسیه:  موضوع

 زد راشا.آی :منبع 
در پن   .خواهد داشتیمه د   ساب جاری ادامه فدراسیون تجارت چوب پیش بینی می کند که اختالب در تامین چوب به دالیل متتلف در ن

شرایط ستت در مقاله ای که در ذیل مطالعه خواهید فرمود به . داشته استدرصد رشد  23 میزان صادرات چوب خ2222 ماه ا ب ساب

 .پرداخت  جهان خواهیم آتش سوزی جنگل   شرایط پاتولوژیک جنگل هنوز بر افزایش ریمت   کمبود چوب در فدراسیون ر سیه 

 

 درصدی قیمت گاز صادراتی به اروپا 07افازایش پیش بینی  و ازپرومگ:  موضوع

  RBC:منبع 
 2.2تقریباً برای هر هزار مترمکعب  CISمیانگین ریمت گاز صادراتی به کشورهای  2222بر اساس بودجه منتشر شده گازپر   در ساب 

جهت کسب اطالعات بیشتر متن کامل گزارش در . دالر خواهد بود 22062پایی دالر   بر اساس پیش بینی های جدید برای کشورهای ار 

 .ذیل را مطالعه فرمایید

 

 نگاهی به پروژه پاالیش گاز آمور:  موضوع
میلیارد متر مکعب گاز  22 این پر ژه ظرفیت  .تاسیسات فرآ ری گاز آمور یکی از بزرگترین پر ژه های صنعت گاز در جهان می باشد

هزار تن بوتان می باشد در  122میلیون تن اتانخ یک میلیون تن پر پان    262میلیون مترمکعب گاز هلیو خ  22که شامل  سابطبیعی در 

 .گزارش ذیل به شرح متتصری از فعالیت های این شرکت می پردازیم

 

 

 

 

 

https://ria.ru/20210802/milliardery-1743934962.html
https://iz.ru/tag/neft
https://iz.ru/tag/neft
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 .درصد خبر دادند 267عرضه کنندگان محصوالت از افزایش قیمت حمل و نقل تا :  موضوع

 یو.آر.کا.ام : ع منب
که هزینه حمل   نقل داخلی   خارجی به طور رابل توجهی در حاب افزایش  اعال  نمودنداتحادیه های صنفی تامین کنندگان مواد غذایی 

اتحادیه های صنفی تامین کنندگان مواد غذایی گفتند که هزینه حمل   نقل داخلی   خارجی به طور رابل توجهی در حاب افزایش  .است

 .درصد متغیر است 222تا  22از  افزایش ریمت خکومرسانت بر اساس گزارش .ستا

ا خ  عقیدهبه  .افزایش یافته است increased 22-22سرگئی یوشینخ رئیس انجمن ملی گوشت خاطرنشان کرد که هزینه حمل   نقل 

جهت کسب اطالعات بیشتر متن کامل گزارش در ذیل را مطالعه . عوامل متتلفی می باشدتحت تأثیر  بستگی به فصل رشد ریمت

 .فرمایید

 

 .به دلیل کمبود قطعات تولید خود را می  متوقف کند   AvtoVAZ:  موضوع

 سی.بی.آر : منبع 
این شرکت ربالً در ماه های ژ ئن   . ف می کنداین نگرانی به دلیل کمبود رطعات الکتر نیکی بوش به مدت یک هفته کار خود را متور

کار خود را در هر سه  خودر  به دلیل مشکالتی در تامین رطعات الکتر نیکی بوش  AvtoVAZ.جوالی با مشکل مشابهی ر بر  شده بود

 23هفته کاری را که از مجبور است برنامه تولید شرکت آ تا از . آگوست متورف می کند 23خط تولید خودر  در کارخانه توگلیاتی از 

 . آگوست شر ع می شود تغییر دهد

 د سو این شرکت اعال  کرد که سه ر ز از پن  ر ز تعطیلی ر زهای تعطیل از ماه دسامبر اعال  می شود   د  ر ز کاری باری مانده با 

 .شود جلوگیری کارکنان درآمد توجه رابل کاهش از تا شود می پرداخت دستمزدمتوسط 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ ظراتنقطه ن

بتوان از مزیت پتانسیل تولید رطعات خود ر در  22 تا 23 خودر  امید است با حنور خودر سازان کشورمان در نمایشگاه نمایشگاه

 .ر سیه استفاده نمود

 

 صادرات محصوالت کشاورزی و صنعتی روسیهافزایش :  موضوع

 گالواپورتال : منبع 
زیر نظر  زارت کشا رزی فدراسیون ر سیهخ صادرات محصوالت کشا رزی   صنعتی  "Agroexport" مرکز فدراببر اساس اعال  

 .میلیارد دالر رسیده است 2662درصد افزایش یافته   به  26خ 2222ا ت  21ر سیهخ تا 

 با افزایش ت صنعت چربی   ر غنمیلیارد دالرخ محصوال 16312درصد افزایش به  22 با تخ صادرات غالآگوست 21منتهی به طی د ره 

صادرات ماهی   . میلیون دالر رسید 612به  افزایش درصد 21میلیارد دالرخ عرضه گوشت   محصوالت لبنی با  26226درصدخ به  22

 26122 به رشد درصد 2با  نیزمیلیارد دالر رسیدخ محصوالت صنایع غذایی   فرآ ری  36221درصد افزایش یافت   به  .غذاهای دریایی 

 .میلیارد دالر رسید 261ررم  درصد افزایش  به 23 نیز در مجموع با صادرات سایر محصوالت کشا رزیرسیدخ  میلیارد دالر

درصدخ  263 درصدخ رزارستان 62.درصدخ کره جنوبی   22 -درصدخ ترکیه  .226خ اتحادیه ار پا   چین هر کدا  ی ر سیهدر ساختار صادرات

 .درصد ده شریک ا ب رسیه به حساب می آیند 266 -نر ژ   خ 263درصدخ ازبکستان  .26درصدخ ا کراین  263س درصدخ بالر  .26مصر 

با افزایش سی درصدی نسبت به ساب گذشته آگوستخ محموله های محصوالت کشا رزی ر سیه به اتحادیه ار پا  21 از ابتدای ساب تا

صادرات محصوالت خ رسیدمیلیارد دالر .2626درصدی به  2کاهش با به چین ات در محد ده زمانی صادرخ سیدرر میلیارد دال 262به 

با  -به رزارستان    صادرات میلیارد دالر 26220به  رشد درصد 12 با میلیارد دالرخ به کره جنوبی 26222درصد به  22به ترکیه کشا رزی 

 .رسیده استمیلیارد دالر 262.2به رشد درصد  .2

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4947390
https://www.kommersant.ru/doc/4947390
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 : عراق

 .خود اضافه کرد ییایبه ناوگان در یاق دو کشتعر:  موضوع

 شفق نیوز: منبع 
 ریمد .است ی ا  ژاپن یدر پر ژه ها یتتصص ید  کشت افتیدر یبنادر عراق در حاب آماده شدن برا یشرکت عموم/  زارت حمل   نقل

 یانوردی ا  ژاپن به نا گان اداره کنترب در نهیساخته شده با هز ییایگفت که د   احد در یا هیانیخ در بیشرکتخ فرحان الفرطوس نیکل ا

 هستند   ( شط العرب) یخ   آنها کشتالنکایساخت آنها در کلمبوخ سر. شده اند لیتکم ید  کشت نیداد که ا حیشوند   توض یملحق م

است که در نصب   تصرف ( FAO) ریالتنو یکشت ییای احد در نیافز د که د م ی .دهند  یرا در خود جا ییایدر یراهنما( 21) نندتوا یم

 .است یرانیخطوط کشت ی  نگهدار ییخ ر شنانیتأم زیآن ن فهیشنا رها در کاناب ها تتصص دارد    ظ

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

. ه نموده استسازمان بنادر عراق با توجه به نیاز خود جهت تکمیل شنا رهای مورد نیاز از تسهیالت کشور ژاپن برای خرید استفاد

تعمیرات  ساخت   شرکت های کشتی سازی در جنوب ایران می توانند از ظرفیت همکاری با سازمان بنادر عراق در تأمین  نگهداری  

 .در صورت افتتاح بندر بزرآ فا  عراقخ نیاز به استفاده از کشتی های جدید بیشتر خواهد شد.استفاده نمایند 

 

 آهن و فوالد در بصره عیتوسعه صنا یبرا یگذار هیسرما یارائه فرصت ها:  موضوع

 وزین نیمواز :منبع 
توسعه صنعت  یبرا یگذار هیخ اعال  کرد که سه فرصت سرمابصره یخ در جنوب غربریآهن   فوالد در منطقه خور الزب یشرکت عموم

شرکت در  رعاملیمدمسلم ناصر . دهد یارائه م یتپیل   لگردیشرکت با م نیا دیر ز   گسترش کار   تول یآهن   فوالد با توجه به فنا ر

زیر از کارخانه فوالد    یبه عنوان شاخه ا یآهن اسفنج دیکارخانه تول جادیا یبرا یگذار هیسرما هیشرکت اعالم نیا: گفت یمصاحبه ا

پر ژه : افز د ی .برسد انی  ساب به پاکارخانه فوالد ظرف د یر د مواد رراضه برا یکه انتظار م یطیدر شرا ژهیارائه دادخ به   مجموعه آن

با (  رق پالت)آهن  دیکارخانه تول سیارائه شده است که در حاب حاضر در مرحله اعال  کارخانه تاس یگذار هیسرما یبرا زین یگرید

 . تن در ساب است ونیلیم 3 دیتول تیر ز با ظرف یتکنولوژ

شرکت با  یآن کارخانه ها قی جود دارد که از طربرق نیزمگا ات  212 تیفبا ظر ر گاهین یگذار هیسرما  کی: خاطرنشان کرد ناصر

 .مورد نیاز می باشد  شرکت  ی ارع یازهای  با توجه به ن ازیمورد ن یانرژ

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

های آزادخ ریل آهنخ همسایگی نزدیک  فرصت سرمایه گذاری در بصره عراق باتوجه به مزیت های موجود ازجمله بندر  دسترسی به آب

 در کشورهای همسایهخ برای حنور شرکت های ایرانی بسیار مناسب ( آهن رراضه)مرزی با د  کشورایران  کویت    جود مواد ا لیه 

سیخ در این خبر سه فرصت اعال  شده است که در صورت تمایل شرکت های ایرانی می توان اطالعات ا لیه را جهت برر .می باشد

 .دیگر کشورها برای حنور دراین پر ژه ها اعال  آمادگی نموده اند. ارساب نمود

 

 .اجرا کنند 2722خدمات را در برنامه  یکند تا پروژه ها یاز شرکت ها دعوت م یالمثن استانداری:  موضوع

 وزین نیمواز :منبع 
 یمنف احمد.آغاز کردرا  2222 یخدمات در برنامه پر ژه ها یاز پر ژه ها یتعداد یاجرا یدعوت از شرکت ها برا یمثنال استانداری

پر ژه ها در مرکز استان هستند دعوت  نیا یبه اجرا لیکه ما ییاز شرکت ها ید لت یبتش رراردادهاخ گفت یا هیانیندار در باستا

جبار استخ  دی  س یاسیس انیخ زندانمیمحله الحک یها ابانیخ شامل خکه به عنوان مرحله ا ب اعال  شد ییافز د که پر ژه ها یمنف.کرد

  .است هیمنطقه الجربوع یها ابانیخ یایعال ه بر گسترش خطوط فاضالب   اح
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ور این استان از نظر مرزی نیز با کش. نجف می باشد در همسایگی استان بصره   استان المثنی عراق از استان های جنوبی عراق  

 نسبت به  ر د در پر ژه ها اردا   عربستانی حنور موثری در این استان دارند   شرکت های چینی  . عربستان همسایه می باشد

 تعداد محد دی پر ژه داشته اند که آن هم به دلیل مشکالت خاصی به  جای شرکت های ایرانی در این استان خالی بوده  . نموده اند

جهت بهره برداری از این فرصت الز  است شرکت های ایرانی با ایجاد دفتر دراین استان در این پر ژه ها . بهره برداری نرسیده است

 .شرکت نمایند
 

است  یعناصر یبصره دارا. میدالر برس اردیلیم 277در استان به  یگذار هیسرما یکه برا میما آرزو دار: استاندار بصره:  موضوع

 .کند یم لیتبد یگذار هیکه آن را به مقصد سرما

 وزین نیمواز :منبع
در  یدانیع.در بصره برسد یگذار هیسرما یدالر برا اردیلیم 222آرز  دارد به  یکرد که د لت محل دییخ استاندار بصرهخ تأیدانیاسعد الع

 هیسرما یصوصاز طرف بتش خ ید لت محل: در بصره گفت یگذار هیسرما یالملل نیکنفرانس ب یها تیفعال انیخود در جر یستنران

 یم دیها تاک یگذار هیاز همه سرما تیرسد   بر حما یدالر م اردیلیم 222در بصره به  یگذار هیسرما یکند   برا یم قیرا تشو یگذار

 یگذار هیسرما ونیسیکم سیاستاندار بصره   سها النجار رئ یدانیبا حنور اسعد الع یگذار هیسرما یالملل نیکنفرانس ب یتهایفعال. کند

 .در استان بصره آغاز شد یگذار هیسرما یاز شرکتها یبا حنور تعداد یمل

 یگذار هیاست که آن را به مقصد سرما یعناصر یخ  فاش کرد که استان بصره دارایمل یگذار هیسرما ونیسیکم سیسها دا د النجار رئ

 .کند یم لیتبد

  لیگذاران تبد هیسرما یبرا یاست که آن را به مقصد یصادارت یاجزا یاستان بصره دارا: گفت یکنفرانس مطبوعات کی یط النجار

 ازیخ عال ه بر نیگذار هیسرما یبرا زیحاصلت یها نیزمیخ انسان میعظ ی  انرژ یخ ثر ت معدنکیاستراتژ تیاز نظر مورع رایکندخ ز یم

به  یمیدر صنعت پتر ش یتتصص یپر ژه ها: افز د ی .شود یمتتلف مشتص م ی  در بتش ها یگذار هیسرما یپر ژه ها هبازار ب

با  یبا محصوالت صنعت یعراق را به طور کل یکند   بازار بصره به طور خاص   بازار محل یدر شهر کمک م یانسان یر یاستتدا  ن

 اردیلیم 22در بصره  یگذار هیکرد که حجم سرما دییخ تأخ سها النجاریگذار هیسرما ونیسیکم سیرئ .کند یم نیمشتصات استاندارد تأم

 هیسرما یحجم پر ژه ها: در بصره گفت یگذار هیسرما یالملل نیکنفرانس ب یتهایفعال انیخود در جر یدر ستنران النجار.تدالر بوده اس

 اردیلیشده در استان از شش م لیتکم یگذار هیسرما یپر ژه ها: دالر بود   خاطرنشان کرد اردیلیم 22در استان بصره بالغ بر  یگذار

بصره  یپر ژه ها نکهیبا اشاره به ا ی .دالر بود اردیلیدر بصره حد د سه م یگذار هیکه مبلغ درخواست سرما یر د خ در حال یمدالر فراتر 

در  یگذار هیسرما یها در عراق سودآ ر است   پر ژه ها یگذار هیهمه سرما: خ خاطرنشان کرداستان ها است نیدستا رد در ب نیباالتر

 .هستند ینفت ریآنها غ شتریبصره در حاب توسعه است   ب

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

میلیارد دالر از سوی استاندار بصرهخ با توجه به مورعیت   ظرفیت این استان حرف بیهوده ای  222شعار توسعه سرمایه گذاری تا سقف 

رگی است که درصورت احیاء می تواند در خیلی از کاال ها عراق را بی نیاز ار  اردات بصره دارای نواحی صنعتی  شرکت های بز. نیست

مصالح ساختمانیخ مواد غذاییخ کشا رزی   خدمات زیر بناییخ آمادگی  خ سیمان  خ فوالدزمینه های نفتی  پاالیشگاهیخ پتر شیمی. نماید

متاسفانه فرصت بصره برای شرکت های . ه گذاری  تولید تبدیل نمایدجذب سرمایه گذار بوده  می تواند جنوب عراق را به رطب سرمای

به نظر می رسد که باید استان خوزستان در این خصوص . ایرانی   استان های جنوبی ایران به خوبی مورد بهره برداری ررار نگرفته است

 .یشتری از این بازار را به خود اختصاص دهدفعاب تر شده  با حنور خود دراین استان  ایجاد کارگر ه پیگیری امور عراق سهم ب
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 .قرار دارد هیاز ترک یاهیگ یعراق در خط مقدم واردکنندگان روغن ها: موضوع 

 وزیشفق ن: منبع 
از  یاهیگ یعراق رتبه نتست در  اردات ر غن ها خاعال  کرد هیاژه ترک یایدر در یر غن یخ حبوبات   دانه هاصادرکنندگان غالتانجمن 

با   2222ماه از ساب  1در مدت  هیترک: گفت یانجمنخ در گزارش سیرئ خیرسیت یمصطف .کرد کسبرا در پن  ماه نتست امساب  هیترک

درصد  32 موفق شدند یر غن نبات دکنندگانیکشور جهان صادر کردخ   خاطرنشان کرد که تول 222به  یدالر ر غن نبات ونیلیم 12366

 یصادرات ر غن ها: افز د یترس. افزایش دهند 2222تا مه ساب  هیبا د ره ژانو سهیمدتخ در مقا نیدر اارزش مالی صادرات خود را

 2222در پن  ماه ا ب ساب  زانیم نیکه ا یدر حال دیرسکاهش درصد  0 ایتن  222خ326  به  افتیکاهش  یاز لحاظ کم هیترک یاهیگ

دالر در رتبه  ونیلیم 12با  یبیدالر   ل ونیلیم 12با  هیخ سوردالر ونیلیم 62با  هیترک یدر صادرات ر غن نبات عراق.دیتن رس 2.1خ222به 

 .نتست ررار گرفت

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

با ارساب ر غن فله به عراق  بسته بندی به برندهای . ترکیه به غیر از صادرات مستقیم این محصوب اردا  به تولید درعراق نموده است 

عراق  ارد کننده ر غن خا  می باشد  در . از جمله زیر   التوسا توانسته است سهم زیادی از بازار عراق را برای خود داشته باشد  متتلف

شرکت های ایرانی می توانند با توجه به نیاز . تنها کارخانه این کشور به نا  اتحاد تصفیه  با بسته بندی های متتلف  ارد بازار می شود 

 .به مشارکت در ساخت کارخانه تصفیه ر غن  یا بسته بندی همکاری مشترک داشته باشند عراق نسبت

 

 .کند یثبات خود را حفظ م جاتیسبز متیروز ، ق نیسوم یبرا  : موضوع

 وزین یاالول: منبع 
 اعال  شدهر انبار بغداد د لوگر یک هر جاتیسبز متیر ریز در .ثابت ماند یر ز متوال نیسوم یبرا یمحل یدر بازارها جاتیسبز متیر

 فلفلخ نارید 622سبز  فلفلخ نارید 112 بادمجانخ نارید 312ینیزم بیسخ نارید 212 ازیپخ نارید 222 اریخخ نارید 122یفرنگ گوجه است

 .نارید 212 هند انهخ نارید 212 خربزهخ نارید 212 کد خ نارید 022تند 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

برداشت محصوالت کشا رزی در نقاط متتلف عراقخ در هفته های اخیر انواع تربنار نوسنان ریمنت نداشنته  در      جه به فصل تولید  با تو

 .مقایسه با بعنی از محصوالت ایرانی شاهد ریمت پائین تر بوده ایم

 

 .خود با عراق خبر داد یحجم مبادالت تجار شیاز افزا جانیآذربا:  موضوع

 وزین نیمواز: منبع 
در  حسنوا.خبر داد 2222ساب  یبا عراق از ابتدا یحجم مبادالت تجار شیخ از افزاجانیآذربا یارتصاد جمهور ریحسنوا معا ن  ز نچیفیس

که در شش ماهه نتست امساب  یخ در حالافتیدرصد کاهش  32از  شید  کشور ب نیخ حجم تجارت ب2222در ساب : گفت یا هیانیب

 ی .در عراق ثبت شده است جانیآذربا هیشرکت با سرما 262از  شیخ بیعال ه بر رشد تجار: افز د ی .ددرصد رشد کر 31از  شیب

با عراق  یتجار یشورا جادیاز ا یجانیافز د که طرف آذربا نیمقا  همچن نای .میکن یم تید  کشور حما نیما از توسعه ر ابط ب: گفت

 .کند یم تیحما

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

کشور آذربایجان از کشورهایی است که پی به بازار  تقاضای موجود در این کشور برده است  علی رغم عد  همسنایگی بنا عنراق خ بنه     

از موارد مهمی که می توان به آن اشاره نمنود خ موضنوع ثبنت شنرکت هنای آذربایجنانی       . دنباب توسعه صادرات خود با عراق می باشد

. تأسیس شورای تجاری بین د کشور نیز از دیگر تصمیمات راه گشا برای افزایش تعامالت تجاری می باشند . د  حمایت د لتی می باش

اتاق بازرگانی مشترک ایران  عراق در تهران باید موضوع پیشنهاد تأسیس اتاق مشترک همتراز یا نهادی معادب این اتاق را به اتحادیه 

 .این رایزنی آمادگی پیشبرد این موضوع در عراق می باشد.اتاق های بازرگانی عراق را عنوان نماید 
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 .شود یآغاز م نوایدر ن ندهیدر سپتامبر آ یساخت و بازساز شگاهینما.. تجارت وزارت : ع ضومو

 االقتصاد نیوز: منبع 
ساختمان  شگاهینما یاندازشاهد راه  ندهیدر  زارت تجارت اعال  کرد که چهاردهم سپتامبر آ ی  خدمات بازرگان شگاهینما یشرکت عموم

با  ی  همکار یبا هماهنگ( نیعیا  الرب) یالملل نیبود که توسط شرکت ب میخواه نواین یالملل نیب شگاهی  ساخت   ساز در سالن نما

خ در عراق یها شگاهیشرکت نما رعاملیخ مددیطه سع سرمد .برگزار خواهد شد عراق یها   خدمات بازرگان شگاهیمان یشرکت عموم

 زارت مسکن خواهد   مناطق آزاد شده  یشاهد مشارکت  زارت صنعت   معادنخ صند ق بازساز شگاهینما نیکرد که ا دییتأ یا هیانیب

 .بود

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ل خسارات فرا انی این استان دررطوب د ره هجو  تر ریست های داعش متحم.استان موصل از استان های شماب غربی عراق می باشد 

از محل کمک های بشر د ستانه صند ق بازسازی خ بودجه ای برای بازسنازی اینن اسنتان    .ر ستای تتریب شده دارد 212شد  بیش از

فعالیت این نمایشگاه منی توانند   . پر ژه های متفا تی در این منطقه آماده  اگذاری به بتش خصوصی می باشد. درنظر گرفته شده است

حنورشرکت های . ایران که ررار است درمهر ماه سالجاری در موصل برگزار کند هموارتر خواهد کرد.ا.نمایشگاه اختصاصی ج راه را برای

 .توانمند اعتبار  استقباب ازاین نمایشگاه را افزایش خواهد داد

 

 .در کربال هستند یگذار هیبه سرما لینفت ما نهیمتخصص در زم یرانیا یشرکت ها:  موضوع

 المستقله یخبرگذار :منبع 
 یبنرا  ییغنذا  عیهنا   صننا   رساختیخ ز یمینفت خ گاز خ پتر ش یها نهیمتتصص در زم یرانیا یشرکت ها لیکربال از تما یاتاق بازرگان

در  انرین سنفارت ا  یبازرگان زنیخود با را داریپس از د  یا هیانیاتاق در ب سیخ رئ یاالنبار لینب.در عراق   استان خبر داد یگذار هیسرما

 مین آنها را دار نیبه گسترش ر ابط موجود ب یابید  کشور   دست نیب ی  تجار یارتصاد یها یهمکار شیافزا یبغداد خ گفت که ما راهها

 رانین ا دیاز د لت جد یاالنبار.میهست یرانیبا طرف ا ی  مشارکت  ارع شتریب یخ ما مشتاق همکار دید لت جد استیپس از ر: گفت ی .

پر ژه ها باشد مانند د لت  نیا یکند   پوشش امن برا تیدر عراق هستند حما یگذار هیبه سرما لیکه ما یرانیا یت هاخواست از شرک

 جناد یا یبرا یرانیگذار ا هیسرما لیعد  تما لیدال نیاز مهمتر یکیداد که  حیدر عراق توض رانیا یبازرگان زنیخ را گریطرف د از. هیترک

هستند در  یبا مشکالت ما مشکالت ساده ا سهیکرد که آنها در مقا دیاست خ   تأک رانیقاب مبالغ هنگفت به اپر ژه در عراق خ مشکالت انت

 .کرد میحل آنها تالش خواه ی  لبنان خ   ما برا هیربا سو سهیمقا

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

دی از تجنار د طنرف برگنزار شندخ موضنوع سنرمایه گنذاری در احنداث         در دیدار ر ز چهارشنبه  جلسه ای که دراتاق بازرگانی با تعدا

طرف های تجاری کربال . کارخانجات مورد نیازخ فعاب نمودن پر ژه های متورف شده   فعالیت درزمینه های نفتی  پتر شیمی مطرح گردید

اتاق بازرگانی کربال خ فهرسنتی از اینن    مقرر شد که برحنور شرکت های ایرانی جهت مشارکت در پر ژه های این شهر تأکید داشتند  

 .پر ژه ها را جهت بررسی به رایزنی بازرگانی در بغداد ارساب تا به شرکت های مرتبط منعکس گردد

 

 .میسال پرداخت کن 0ها را ظرف  یاست که بده نیا رانیتفاهم ما با ا: ییدارا ریوز : موضوع

 وزیاقتصاد ن: منبع 
اسنت     افتهینفت نسبتاً بهبود  متیر شیپس از افزا یعراق در ساب جار یمال تیاعال  کرد که  ضع یعال  ریعبداالم یعل ییدارا ری ز

 کین کر نا خ عراق شناهد   یریزمان شر ع همه گ از.ساب  جود دارد 3ظرف  رانیا یها یپرداخت بده یبرا رانیکرد که تفاهم با ا دیتاک

پرداخت  یعراق برا یفشار خ از بانک مرکز جادیا یبرا یعموم یفشارها شی ه بر افزاخفه کننده بود که باع  شد د لت عال یبحران مال

منا نسنبتاً بهبنود     یمال تی ضع رایخ ز میبه  ا  ندار یازیاکنون ن: گفت یدر مصاحبه ا یعال . ردیحقوق کارمندان    بازنشستگان  ا  بگ

 رانین خود  از ا یگاه ها ر یکارکردن ن یبرا عراق.میبه اصالح ارتصاد دار کمک یپوب برا یالملل نیبا صند ق ب یاست خ اما مذاکرات افتهی
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 یعنال  .خود را بپردازد یدالر اردیلیم 2 یخ عراق نتوانسته بده رانیا هیعل کایآمر یارتصاد یها میکند   با اعماب تحر یبرق   گاز  ارد م

 یط رانیما به گاز ا یکنم  ابستگ یخ   فکر نم میرا بپرداز رانیا یها یهیبد ندهیساب آ 3خ تا  میتفاهم دار رانیما در حاب حاضر با ا: گفت

فارس تاکنون نارص است     یخل هیحاش یبرق عراق با کشورها. هنوز اندک است نیگزیجا یراه حل ها رایخ ز ابدیکاهش  ندهید  ساب آ

 .کامل نشده است وزهن

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

خت بدهی های عراق حاصل از صادرات برق  گاز در حسابی در بانک تجارت این کشور اند خته می شودخ با این ر ند که در موضوع پردا

توسط شرکت های عراری در حاب انجا  اسنت  ( جی تی سی   اسالب)غالب خرید مواد غذایی هفت گانه برای شرکت های د لتی ایران 

چراکه فرایند خرید  پذیرش شرکت های عراری تنأمین کنننده توسنط    .ه طوب خواهد انجامید استرداد این مبالغ  بیش از سه ساب هم ب

تقریباً ارزش کاالی هر کشتی از مواد هفتگانه بین )هزارتنی  2.شرکت های خریدار ایرانی بسیار کند است  برای خرید هر کشتی حد د 

به نظر می رسد که برای تسریع در فرایند خرید کاالهای مورد نیاز . شدبیش از سه ماه  رت تلف خواهد ( میلیون دالر می باشد 32تا  21

 تدابیر  یژه ای باید اندیشیده شودخ تا انتقاب این  جوه با توجه به اینکه صادرات گاز به صورت مسنتمر ادامنه داشنته  موجنب افنزایش      

 .بدهی ها خواهد شد به تسهیل انجا  شود

 

 کینزد خیدر تار یگذار هیسرما یبسته مجوزها یراه انداز : موضوع

 وزین نیمواز: منبع 
به  النجار .خبر داد ندهیدر هفته آ یگذار هیسرما یبسته مجوزها یراه انداز خ از رصدیمل یگذار هیسرما ونیکمس سیسها النجار رئ

کنترب ر ند توسعه شهر بغداد  است که با هدف دیشهر جد نیکرده اندخ ا شنهادیرا پ لیمقامات پر ژه مسکن الرف: گفت یرسم یخبرگزار

نم  د 212با مساحت  سانیشده در استان م یپر ژه راه انداز نیشده است   ا ل یزیدر استانها برنامه ر گرید یپر ژه ها نی  همچن

 یسکونشهر م 22 نی  همچن هیبا  زارت مسکن در مورد د  پر ژه در بغداد مشابه پر ژه بسما یهماهنگ: خاطرنشان کرد ی .دخواهد بو

 ریبرنامه نتست  ز یبه اجرا ونیسیکم نکهیبا اشاره به ا النجار.شده است در حاب انجا  است یزیکه توسط  زارت مسکن برنامه ر

پس از  ندهیبسته در هفته آ نیا ل یاز راه انداز ی دهد خ  یافتاده   متورف شده ادامه م به تعویق یگذار هیسرما یمصادره مجوزها یبرا

 .خبر داد حیصح یحقور تیاز  ضع نانیاطم یبرا هیبا روه رنائ اتما  مراحل

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

اینن شنهر هنای    .پر ژه های جدید مسکونی با شرایط  یژه  حمایتی هیأت سرمایه گذاری دردستور کار این سازمان ررار گرفته اسنت  

نظر گرفته شده   فرصت های مناسبی را جهت حنور شنرکت هنای ایراننی در     مسکونی با هدف ارائه طرح های مسکن ارزان ریمت در

با توجه به اینکه این فرصت ها از سوی هیأت سرمایه گذاری مطرح شده تنابع رنانون سنرمایه گنذاری بنوده      . عراق فراهم نموده است

 .معافیت مالیاتی می باشدخ حمایت از امواب  کارکنان   دارای ت گمرکی جهت  ر د مصالح ساختمانی مشموب تتفیفا

 

 .کرد یداریدرصد از محصوالت ما را خر 22عراق : هیانجمن حبوبات ترک : موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
درصد از محصوالت حبوبات خود را که در ماه  26اعال  کرد که عراق  هیترک یر غن یصادرکنندگان غالتخ حبوبات   دانه ها هیاتحاد

انجمن در ماه  نیگفت که ا یاداره انجمن خ در گزارش سیرئارسالن  نیحس .کرده است یداریشودخ خر یمبه خارج از کشور صادر  هیژ ئ

با  ارسالن.است افتهی شیدرصد نسبت به مدت مشابه ساب ربل افزا .2که  افتیدالر دست  ونیلیم 22262به ارزش  یبه صادرات یجوال

صادرات  نیشتریب: خ خاطرنشان کردصادر کرد یجهان یتن محصوب به بازارها 010هزار    222 یانجمن در ماه جوال نیا نکهیا انیب

کشور    212به  یانجمنخ که در ماه جوال یاصل یبازارها: خاطرنشان کرد ارسالن.بوده است ای  لوب یماه نتود فرنگ نیمحصوالت ا

 هیبق. دارد اریما را در اخت یاز صادرات منطقه ا یدرصد 26خ   اشاره کرد که عراق سهم است قایخ ار پا   آفر انهیمنطقه صادر شدخ خا رم

 شیدالر با افزا ونیلیم 666با ارزش  نیخلق چ یجمهور. ررار گرفت د  در رتبه  یدرصد 02 شیبا افزا هیکه سور یکشورهاخ در حال

 .دالر در رتبه سو  ررار گرفت ونیلیم 262  ارزش  یدرصد 201
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

در پیش بودن مراسم اربعینخ که مصرف حبوبات را درعراق به چندین برابر  سوریه   با توجه به بازار پرمصرف لوبیا در د  کشور عراق  

. افزایش می دهدخ علی رغم ممنوعیت صادرات بعنی از ارال  حبوباتخ باید برای این بازار پر مصرف برنامه ریزی صادراتی انجا  داد

لوبیای سفید  سپس نتود . ای تأمین کننده مرزی به مانند کرمانشاه می توانند دراین خصوص نقش مهمی را ایفا نماینداستان ه

 .بیشترین مصرف را دربین حبوبات در این د  کشور دارند

 

 شرکت 54 حضورساخت عراق با  شگاهینما ییبرپا...  هیمانیسل : موضوع

 شفق نیوز: منبع 
 یر ز سه شنبه در اردام یی  غذا یمتتلف صنعت یاز تتصصها یشرکت عرار 21با مشارکت  هیمانیسل یمل عیصنا شگاهینما یتهایفعال

   قیشوت: عراق گفت یمل عیصنا شگاهینما یمجر یالجناب ازهار .آغاز شد یمل دیاز تول تیبه حما یمصرف کننده محل قیتشو یبرا

 نیا: افز د ی .است یمل ی ارع یارتصاد ستمیس کی جادیشهر ندان   ا د لت با یهمکار ازمندیعراق ن عیاز بتش صنا تیحما

 . کردستان است میگذاران در ارل هی  سرما یعرار یشرکت ها نیب ییآشنا یبرا یها در ازه ارتصاد شگاهینما

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

خت داخل در دستور کار  زارت صنایع  مواد معندنی عنراق رنرار گرفتنه     برپایی نمایشگاه های عراق در بعنی از استان ها با موضوع سا

است خ تابدین  سیله هم برای عرضه کاالهای داخلی بازاریابی نماید  هم اینکه برای تولید کاال  یا توسعه کارخانجات سرمایه گذار جذب 

مواد ا لیه مورد نیاز این  احدها یا در توسعه کارخانجات  شرکت های ایرانی می توانند دراین نمایشگاه ها حنور داشته  در تأمین. نماید

 .مشارکت داشته باشند

 

 .کند یم دییرا تأ یصنعت یها نیاختصاص زم تهیکم یها هیتوص  یالغزحمید  : موضوع

  وزین نیمواز: منبع 

در ( یصننعت  یشهرک هنا  یبرا نیماختصاص ز) یبر اساس آنچه در جلسه مشورت: آمده است رانی ز یشورا یعموم رخانهیدب هیانیدر ب

 یشورا رکلیدبی الغز مینع دیمقامات مربوطه ارائه شدخ حم شنهاداتیبرگزار شد   بر اساس آنچه در جلسه چشم اندازها   پ 6/1/2222

 .کند یغلبه بر موانع موجود کمک م یمناسب برا یراه حل ها افتنیکرد که به  دییها را تأ هیاز توص یخ تعدادرانی ز
 :است ریها شامل موارد ز هیافز د که توص ی 

در اسنرع   یدانیم یانجا  بازرس یبرا( در استان نجف  ی  ادارات امالک   کشا رز یصنعت یاداره شهرک ها) ندگانینما نییتع -2

الز  در  یهنا  هیدر استان نجف در دسترس است   توصن  یشهرک صنعت سیتأس یکه در حاب حاضر برا یمساحت نییتع.  رت

 .شود یم رائهآن ا صیبه منظور انجا  مراحل تتص نهیزم نیا

ارائنه   یدر استان بصنره خ بنرا   یخ   مقامات بتش یآن   اداره امالک   مستغالت د لت نیخ ب یصنعت یاداره شهرک ها یهماهنگ -2

   ینداراسنتا  تین با توجنه بنه اهم   سیتأس یبرا ازیدر استان مذکور خ از جمله منطقه مورد ن یدر مورد شهر صنعت یچشم انداز

 .یصنعت یشهرها ادارهشده توسط  هیته یگذار هینقشه سرما

 یبنرا  افتنه یسنطح اختصناص    نینی در تع یاداره امالک   مستغالت د لت یها هیخ ر  یصنعت یاداره شهرک ها ندهینما یریگیپ -3

 .نباراالدر استان  یشهرک صنعت سیتأس

 یبنه پنر ژه هنا    یاراضن  صیمطالعنه   تتصن   تهیکم)استان ها  نیب یهماهنگ یعال ونیسیکم دیبا یصنعت یمقامات شهرک ها -2

هنا در منورد    تین را با تمنا  ا لو ( شهرها در تما  استان ها یاصل یخارج از محد ده طراح یشنهادی  توسعه پ یگذار هیسرما

 . ارائه دهد یمصوبات اساس

در  یدر مورد شنهرک صننعت   صالحیمقامات ذ یاها خ با پاسته یاستاندار نیب یبه نهاد هماهنگ یصنعت یارائه اداره شهرک ها -1

 .در استان یالزامات اختصاص شهرک صنعت لیاستان به منظور تکم
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در استان  اسنط خ   مراحنل    یشهر صنعت سیتأس یشده برا نییتع یدر خصوص حفظ محل فعل دیبا یصنعت یاداره شهرک ها -2

 .دهد یرا ادامه م صیتتص

خ بنا   یصننعت  یشهرک ها سیتأس یبرا یطیمح ستیز یمجوزها یمراحل اعطا لیتسه یبرا ستیز طی زارت بهداشت   مح -.

 .کند یدر استان ها باز م ستیز طیرا با شعب مح یشعبه ا یصنعت یمقا  شهرک ها یهماهنگ

 یژگیرا با توجه به  ( بزرآ خ متوسط     کوچک) یشامل پر ژه ها یصنعت ینقشه شهرها یصنعت یاداره شهرک ها نکهیا دییتأ -6

 یهمناهنگ  ی  مرجع عال هیته یمل یگذار هیسرما ونیسیکم یها خ با توجه به چشم انداز مقا  فوق الذکر خ با هماهنگ یانداراست

 .استان ها خواهد کرد نیب

 یصنعت یکند خ تا الزامات استقرار شهرک ها یریگیرا پ ربطیمراحل انجا  شده توسط مقامات ذ دیبا یصنعت یمرکز شهرک ها -0

 .مطرح شود رانی ز یشورا رکلیدب یبرا( در صورت  جود)شود   موانع  لیتکم( میبه طور مستق)در استانها 

  ر شنن شندن چشنم     یگذار هینقشه سرما یبررس یبرا یجلسه ا یمل یگذار هیسرما ونیسیبا کم یصنعت یاداره شهرکها -22

 .برگزار کنند یصنعت یشهرک ها جادیا یبرا یشنهادیدر مورد محد ده مناطق مشتص شده  پ یصنعت یانداز سازمان شهرکها

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

موضنوع  . پیگیری اجرایی شدن مصوبات شهرک های صنعتی استان های نجفخ بصرهخ االنبار     اسط تأکید شده اسنت  در این جلسه بر

شنوررای  زینران بنا    . ور این کمیته ررار گرفته اسنت  اگذاری زمینخ نمایندگان دستگاه های متولی برای اختصاص بودجه  محل در دست

توجه به نیاز احداث شهرک های صنعتی کلیه تقاضای های استانی که ا لویت نیاز به شهرک صنعتی را دارنند را بنه کمیسنیون سنرمایه     

. هرک صننعتی ارندا  شنود   بررسی کلیه امور مرتبط نسبت به مجوز احداث ش گذاری مرکز   محلی اعال  می نماید تا با تشکیل جلسه  

باعنایت به اینکه  سازمان صنایع کوچک  شرکت شهرک های صنعتی کشورمان نیز به دنباب همکناری بنا  زارت صننایع عنراق جهنت      

 .این فرصت امکان همکاری سریعتر را فراهم می نماید خاحداث شهرک های صنعتی می باشد

 

 .است هیاز ترک مویواردکننده بزرگ ل نیعراق دوم : موضوع

 شفق نیوز: منبع 
 بر.در رتبه د   ررار دارد هیاز ترک موی اردکننده ل نیاعال  کرد که عراق به عنوان بزرگتر هیدر ترک یا ترانهیصادرکنندگان مد هیاتحاد

بالغ بر  2222 هیئتا ژ  هیژانو نیب یتن بوده   درآمد آن در بازه زمان 02.خ32.کل صادرات مرکبات بالغ بر  زانیخ م هیاساس آمار اتحاد

درصد  10 خ 2222ماهه ا ب ساب  .با  سهیدر کشور در مدت مشابه در مقا مویصادرات ل: افز د ی .دالر برآ رد شده است ونیلیم 362

 ارد کننده  نیشتریب هیر س: خاطرنشان کرد ی .است دهیهزار دالر رس 022   ونیلیم .22به  مویرشد داشته است   درآمد صادرات ل

 .  صربستان ررار گرفتند نیخ ا کرا یبود   عراق در رتبه د   ررار گرفت   پس از آن ر مان هیترک شموتریل

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

همچنین اینکه . ارائه اخبار صادرات کشورهای رریب در عراق به منظور بررسی  ضعیت رربا  ظرفیت صادرات این کشورها به عراق است 

با عنایت به ظرفیت تولید خیلی از کاالها  استقباب از کاالی ایراننی درعنراق خ   . ود عراق ظرفیت  اردات چه کاالهایی را دارد مشتص ش

 .باید برای صادرات حداکثری این محصوالت خ باتوجه به مزیت های صادراتی کشورمان برنامه ریزی مناسبی انجا  شود

 

 .دهند یرا مورد بحث قرار م یدیخورش یانرژ یروژه هاپ ACWA Powerعراق و عربستان  : موضوع

 شفق نیوز: منبع 
. صحبت کرده است یدیخورش یانرژ یپر ژه ها جادیعربستان در مورد اACWA Power زارت برق عراق اعال  کرد که با شرکت 

برگزار  یعربستان جلسه ا ACWAبا شرکت برق  یریارتباطات تصو قیاز طر یگفت که   یا هیانیبرق عراقخ در ب ری ز میعادب کر

 یشرکت ها یاز سو یبزرگ شنهاداتیپ: افز د ی .را مورد بح  ررار داده است یدیخورش یانرژ یدر پر ژه ها یهمکار یکرده   راه ها

تواند  یم یهکه پادشا ییجامع همه پر ژه ها ی  به بررس یبا بتش سعود میخواه یگردندخ اما ما م ی جود دارد که به ما برم یالملل نیب



 
 

 گزارشات رایزنان : ماخذ 27 دبیرخانه کارگروه شناسایی و ارزیابی متقاضیان رایزنان بازرگانی

www.tpo.ir 

نوع پر ژه ها  نیتواند در ا یدر جنوب خود است که م یعیمناطق  س یعراق دارا: خاطرنشان کرد ی .میکن یدر عراق اجرا کند همکار

 آنها از جادینسبت به ا خ   مامیتوافقات محتاطانه   متوازن هست قیخ ما به دنباب آغاز آنها از طرنیبنابرا. ردیررار گ یمورد بهره بردار

 .تمایل داریم  دارد ی  گسترده ا یجد یامدهایخود با عربستان که پ یتوافقنامه ها قیطر

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

صورت مستمر اطالع رسانی شده  این فرصت به. موضوع نیاز به انرژی خورشیدی از برنامه های دارای ا لویت  زارت برق عراق می باشد

ی ایرانی با راطعیت  ارد این حوزه نشده اندخ حتی بتش د لتی کشورمان نیز  ارد مذاکره به صورت رسمی نشده   خ  لی شرکت هااست

پیشنهاد می گردد فرصنت سنرمایه گنذاری در بتنش تنأمین اننرژی       . این فرصت به کشورهای رریب در منطقه در حاب  اگذاری است

عراری  اعال  شود تا در استان های مورد نظر به خصنوص جننوب عنراق    خورشیدی در رالب یک هیأت تجاری متتصص  فنی به طرف 

 .همکاری الز  صورت پذیرد

 

 .کند یکشورها حرکت م گریواردات گاز به سمت قطر و د یعراق برا : موضوع

 وزیاالقتصاد ن: منبع 
 یگاز برا افتیدر یبرا جانی  آذربا ریاخ الجزهیشدن به رطرخ ترک کینزد ی زارت برقخ رصد  زارت خود را برا یخ ستنگویاحمد العباد

که توسط  یا هیانیدر ب یالعباد.خ فاش کردگذشته یدر ساب ها رانیاز ا ی اردات ریبرقخ پس از نوسان مقاد یها ر گاهیاز ن یبهره بردار

نوع سوخت کار  1عراق با برق در  دیتول یها ر گاهیشده استخ گفت که ن منتشر وزیتصاد نرالصباح گزارش شده   توسط ای ر زنامه رسم

 یگاز رسان انیاز جر نانیاطم یکه برا ستین نیا رانی ز یانرژ یبرق   نفت   شورا ی زارتتانه ها یکل یریجهت گ: افز د ی .کنند یم

 یبا شرکت ها یکسانیداد که  زارت برق در فاصله  حیتوض ی .کنند هیمنبع گاز تک کیبه عراق   عد   جود نوسان در منابع خ به 

 ازیها   مشتصات مورد ن متی جود ندارد به شرط آنکه با ر یشرکت چیه یبرا یشرط چیبه عراق ررار دارد   ه یگازرسان یتتصص

  یحوزه خل یاتصاب برق با کشورها یپر ژه ها لی   زارت برق به دنباب تکم رانی ز یانرژ یافز د شورا یالعباد.مطابقت داشته باشد

گاز  زانیم رانیسه شنبهخ ا ر ز.کشور هستند نیبرق در ا دیحل بحران تول یبرا یدیخورش یانرژ یپر ژه ها یفارسخ اردن   مصر   اجرا

   یدیتول یمگا ات از کل انرژ 2122کشور را کاهش داد   باع  از دست رفتن  نیکارکرد عراق در مرکز   جنوب ا یبرا ازیمورد ن

 .شد هزار مگا ات است 22از  شیکشور که ببه  ی اردات

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 زارت برق در برهه های متتلف  در موارعی که با کاهش صادرات گاز ایران مواجه می شودخ موضوع  اردات گاز ازدیگر کشورها را مطرح 

ورمان دربرنامه های آتنی اینن   هرچند که  اردات این سوخت از دیگر کشورها برای عراق به عنوان جایگزین صادرات گاز کش. می نماید 

ایران می باشد  مقامات عراری نیز خود  این مطلنب را  .ا.کشور است  لی در حاب حاضر با صرفه ترین  سهل ترین نوع دریافت گاز از ج

رطعی برق . نددرک کرده اند  فقط به دنباب ایجاد رریب فرضی می باشند تا بتوانند در فصل پرمصرف تمامی نیر گاه های خود رافعاب نمای

درجه خ شهر ندان عراری با مشکالت بسیاری ر به  12عراق به صورت مکرر درتما  ساعات شبانه ر ز اتفاق می افتد  در گرمای بیش از 

 .ر  شده اند

 

 .اوردیخواهند تا آنها را دوباره به صحنه ب یاز دولت م یعراق یصنعت یشرکت ها : موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
 ریخود که توسط نتست  ز یبرنامه اصالحات ارتصاد تی  ا لو یاتیبتش ح نیا یاز د لت خواسته اند که برا یعرار عیصنا یشرکتها

   عیصنا یمل شگاهیدر چارچوب نما نیا کند یبانیشود خ کمک   پشت یگفته م دیخ که به آن کاغذ سفخواسته شده است یالکاظم یمصطف

خ یموس عدنان..استخ انجا  شد   به مدت چهار ر ز ادامه خواهد داشت یر حاب برگزارد هیمانیخ که در شهر سلیمل یگذار هیسرما

   ییمواد غذا دیتول یبرا 2022در ساب  ییشرکت غذا نیا: خ اظهار داشت ی زارت صنعت   مواد معدن ییشرکت محصوالت غذا ندهینما

  با محصوالت  تیرا تقو یداخل دیکه تول یبه برنامه مل ازیشد   اکنون ن یجهان صادر م یشد که به کشورها سیتاس یاهیگ یر غن ها
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 گنجانده  عیارائه شده در صنا دیبا تول سهیمناسب خود در مقا متیکه در محد ده ر هیدر مواد ا ل التیبا ارائه تسه  ررابت  یارجخ

تحت خ است افتهیدرصد کاهش  21صد به در 222از  شان یداخل دیتول تیکه  ضع ییمتاسفانه کارخانه ها: افز د یموس.د دارد شده ان

عارالنه  یخ اظهار داشت که مشارکت شرکت ها شگا یپ یشرکت دار ساز ندهیدکتر حبش حما نما. دشده ان لیتعط این کاهش ریتاث

جهش  کیدارد که نشان دهنده  ریونیپا ییدار  عیخ از جمله شرکت صناصنعت ی  توسعه بتش خصوص جادیدر ا یثرونقش م یعرار

که شرکت ما امکان  میده ا یمشارکت به د لت   شهر ندان پ قیاز طر میخواه یما م: ادامه داد حما. است قدر سطح عرا دیدر تول یفیک

 یارزان تر متید لت را به دار ها با ر یازهایتوانند ن یکنند   م یررابت م یخارج یبا دار ها تیفیرا دارد که از نظر ک ییدار ها دیتول

کرد که هدف از  دییبرگزار کردخ تأ هیمانیرا در سل Made in Iraq شگاهیخ که نماییطال نیشرکت شاه ریخ مدیازهر الجنب .برطرف کنند

از د لت  تیعراق با حما یها شگاهیعراق را با توسعه کارخانه ها   آزما یارتصاد یها رساختیاست که چگونه ز نیعراق ا شگاهینما

 ی .را بازسازی  یا تولید نماییم شوند یم عیکه مانع توسعه صنا یمشکالت   موانع ی رفعبرا نانهی ارع ب یراه حل ها افتنیعراق   

 یامر به زمان   همکار نیر ند   ا یم شیپ یبرداشته اند   به سمت مرحله بهبود یجسورانه   مطمئن یگا  ها یمل عیاکنون صنا: افز د

 .دهد ید ا  را نشان مبا    تیفیشده ک نیتحس گاهیبه جا یحصوب ملنقش د لت در رساندن م نجایدارد   در ا ازیهمه ن

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

موضوع برپایی نمایشگاه ها باعنوان ساخت عراق در بغداد  سپس در سلیمانیه بیشتر جنبه جذب سرمایه های مردمنی در بتنش تولیند    

راق سرمایه های پراکنده ای  جود دارد که بیشتر صرف خرید امالک در داخل یا خارج کشور در ع.  اعتماد به کاالی تولید داخل می باشد

با این حرکت نمادین نمایشگاهی که تولیدات عراق را به نمایش  بازدید . می شود  کمتر این سرمایه ها  ارد بانک ها یا تولید شده است

. ی درتوسعه   بازسازی صنایع متورف شده  ایجاد صنایع جدید می باشدشهر ندان گذاشته استخ در اصل هدف ترغیب به سرمایه گذار

برگردانند تا در حوزه صنعت بین کشنورهای منطقنه حرفنی     2222عراری ها تمایل دارند که تولیدات صنعتی خود را به ربل از ساب های 

کننده در محصوالت تولید محصوالت صنعتی   صادرخ عراق یکی از کشورهای دارای تا ربل از د ران دفاع مقدس. اشندبرای گفتن داشته ب

خ مصالح ساختمانیخالستیکخ مواد پتر شیمی  شیمیایی  مواد غذایی بوده است که به  اسطه بحران ها  جنگ های پی نساجی  ریسندگی

 .ساب اخیر این صنایع از بین رفته اند 22در پی در 

 

 .کرد عنوانغیرقانونی خارجی وزیر کار تدابیری را برای کاهش نیروی کار  : موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
عادب الرکابیخ  زیر کار   امور اجتماعیخ ر ز جمعه اعال  کرد که تعداد مشموالن تأمین اجتماعی امساب بیش از د  برابر شده است   

:  رتصاد گفتز آن اخبار االبی در مصاحبه با خبرگزاری عراق   پس ااالرک .اردامات کاهش نیر ی کار غیررانونی خارجی را فاش کرد

که های ایالتی کارهای بزرگی انجا  می دهندخ از جمله  زارت نفتخ  سازمانبا همکاری د لت های محلی   امور اجتماعی زارت کار   

که با این   ی افز د که  زیر نفت تما  ادارات این  زارتتانه   شرکت های خارجی را .همکاری   ارتباط مستقیم با  زیر نفت  جود دارد

این همکاری   زارتتانه طرف ررارداد هستندخ دستور داد تا با بازرسان  زارت کار   امور اجتماعی همکاری کنندخ   خاطرنشان کرد که

  . هزار نفر آنها شد 222هزار نفر در ششمین ماه ساب گذشته به  212تحت پوشش تأمین اجتماعی از افراد منجر به افزایش تعداد 

 ی با توجه به موضوع نیر ی کار خارجی .حت پوشش بیمه تامین اجتماعی کسانی هستند که در بتش خصوصی کار می کنندت کارکنان

بی بر ضر رت همکاری اداره االرک.تاکید کرد که تعداد زیادی از کارگران خارجی  ارد کشور می شوند   به صورت غیررانونی ارامت دارند

خ زیرا کار برای شهر ندان عراری یک حق غیررانونی خارجی تاکید کرد گرانکار ر د ردن جریان ارامت    زارت کشور برای محد د ک

 . ها هستند میسان پیگیر این پر نده های متتلف از جمله استان بازرسی از  زارت کار در استان یم هایاستخ   خاطرنشان کرد که ت

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ق برای  ر د کارگران خارجی مقررات ستت گیرانه ای  ضع کرده است   حتی برای  ر د کنارگر دارای مجنوز خ پرداخنت     زارت کار عرا

همچنین اینکه  زارت دارایی نیز برای حنور کنارگران خنارجی   .هزار دینار عراری جهت صد ر  یزای کار تعیین کرده است  26122مبلغ 

نی برای  ر د کارکنان خود به پر ژه ها باید از کارفرمای د لتی حتماً مجوزهای مربوطه را اخذ شرکت های ایرا. مالیات تعیین نموده است
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درغیر این صورت  زارت کشور  اداره ارامت عراق می تواند برخوردهای تعزیری  جزایی . نسبت به هماهنگی با  زارت کار اردا  نمایند 

 .را با متتلفین از رانون اعماب نماید

 

 .در بصره فاش شد(  النبراس ) ئیات جدیدی در مورد پروژه پتروشیمی جز : موضوع

 االولی نیوز: منبع 
 سها النجار رئیس هیئت . اداره سرمایه گذاری ملی جزئیات جدیدی در مورد پر ژه پتر شیمی النبراس در استان بصره فاش کرد

می النبراس در پیشنهاد ایجاد پر ژه سرمایه گذاری پتر شییکی از شرکت های بین المللی : سرمایه گذاریخ در یک مصاحبه ای گفت

خ اما شورای انرژی  زیران در حاب حاضر امکان سنجی پیشنهاد ارائه شده را برای مقایسه ریمت نفت جهانی بررسی بصره را ارائه کرد

خ در حالی د ا لیه را از خارج  ارد می کنندر مواکارخانه های شویندهخ لوله هاخ پالستیک   دیگر کارخانه ها در حاب حاض:  ی افز د .می کنند

 ی اظهار داشت که امکان بررسی شورا برای پر ژه بد ن شک  .که این مواد در اصل از نفت صادر شده توسط عراق استتراج می شود

ه در ررارداد با در دسترس استخ زیرا مذاکرات به مراحل پیشرفته رسیده است   شورا در حاب تعیین ریمت یک بشکه نفت است ک

 . شرکت خارجی تعیین می شود

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

فرصت سرمایه گذاری دربصره با توجه به اینکه کوتاه ترین فاصله مرزی را با شهرهای استان خوزستان دارد به دلیل عند  توجنه یکنی    

می شود برای حنور دراستان بصره  استفاده از فرصت های موجنود   مجدداً پیشنهاد.پس از دیگری به کشورهای رریب  اگذار می شود 

این استان یک کارگر ه  یژه در منطقه آزاد ار ند با مدیریت بتش خصوصی تشکیل  از توان  ظرفیت شرکت های مستقر دراسنتان ینا   

 .خارج از استان بهره برداری بعمل آید

 

 .در کارخانه آجر حورا در بابل را اعالم می کند شرکت عمومی صنایع ساختمانی از سرگیری کار : موضوع

 سایت وزارت صنایع: منبع 
شرکت عمومی صنایع ساختمانخ یکی از شرکت های  زارت صنعت   معدنخ از سرگیری کار   تولید در کارخانه آجر حورا بابل  ابسته به 

میلیون آجر ساالنه اعال  کرد  ( 32)ک ماهخ با ظرفیت تولید این شرکت  ارع در منطقه المحا یل در استان بابل را پس از  رفه بیش از ی

اجرا میشود این شرکت یکی از شرکت های بتش خصوصی محلی ( البیت الهندسی ) که سرمایه گذاری این کارخانه توسط شرکت 

 .د ایجاد کرده است  کارخانه را احیا کردهخ سه کوره ساخته   یک خط خشک کن جدی. در آن کار می کند .222است که از ساب 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

درحناب حاضنر بیشنتر از    . نیاز به تولید مصالح ساختمانی باتوجه به پر ژه های متعدد مسکن در عراق بیش از پیش محسوس می باشد 

ی اسنتفاده از مصنالح  مطنابق بنا     پیشنهاد می گردد شرکت های ایرانی دارای تکنولوژ.مصالح سنتی درساخت مسکن استفاده می شود

این رایزننی  .  ضعیت جغرافیایی عراق نسبت به ثبت شرکت  ارائه طرح های خود به  زارت مسکن  بتش خصوصی عراق اردا  نمایند

 .آماده همکاری  انتقاب طرح های پیشنهادی به مراکز مربوطه در عراق می باشد

 

 .به عراق باز می گردانداردن سیستم حمل و نقل درب به درب را  : موضوع

 شفق نیوز: منبع 
یعنی بد ن مبادله بین د  محد ده از ل به عراق تحت سیستم درب به درب فتحی الجغبیرخ رئیس اتاق صنایع اردن از بازگشت حمل   نق

ر کشور تصمیم گرفت جغبیر در بتشنامه ای که امر ز به اتاق های بتش صنعتی توزیع شد خ گفت که  زی.بیست  د   این ماه خبر داد 

 ی . آگوست محموله به عراق را از طریق سیستم بگ تو بگ به کسانی که مایل به ادامه صادرات هستند اجازه داده شود مجاز کند  22از 

 خاطرنشان کرد که این تصمیم هزینه حمل   نقل به عراق را کاهش می دهد   ررابت محصوالت اردنی را در بازار عراق افزایش می دهد

 .  ابراز امید اری کرد که این امر بر صادرات اردن تأثیر مثبت بگذارد
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

اردن درحاب استفاده از حداکثر تسهیالت صادراتی به عراق می باشد تا در صحنه ررابت با دیگر کشورها سهم بیشتری از بازار عنراق را  

راق هم ازطریق بندر عقبه اردن با کامیون های عراری نسبت به حمل کاالهای خود به صورت مسنتقیم  همچنین ع. برای خود تصاحب کند

این توافق در کاهش هزینه حمل  تسریع درارساب کاال  کم کردن تشریفات گمرکی بین د کشوربسنیار منوثر   . به عراق اردا  می نماید

 .می باشد

 

 .درصد افزایش یافت 02 واردات غالت و حبوبات عراق از ترکیه : موضوع

 شفق نیوز: منبع 
اتحادیه صادرکنندگان غالت خ حبوبات   دانه های ر غنی در استانبوب  اعال  کرد که عراق  اردات غالت   حبوبات ترکیه را در جوالی 

های ر غنی ما در  صادرات غالت خ حبوبات   دانه: رئیس انجمن خ هالوک اکتور در گزارشی گفت.درصد افزایش داده است 36گذشته 

درصد  .2260میلیون دالر بوده که  260خ که از ژانویه تا ژ ئیه را شامل می شود خ بالغ بر یک میلیارد    2222هفت ماهه ا ب ساب 

 22661میلیون دالر صادر شد که نسبت به ماه مشابه ساب ربل  21266حبوبات   غالت در ماه ژ ئیه :  ی افز د. افزایش داشته است

کشور جهان صادر کرد خ خاطرنشان  222انجمن حبوبات خ غالت   دانه های ر غنی را به   ی با اشاره به اینکه.افزایش یافته است درصد

درصد    36636درصد افزایش یافته است خ در حالی که صادرات ما به عراق  266.0صادرات به ایاالت متحده نسبت به ماه ربل : کرد

 .درصد افزایش یافت 2066.2صادرات ما به  نز ئال 
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در خبرهای ربلی  تحلیل صورت گرفته اشاره شد که بازار حبوبات عراق بسیار پرمصرف بوده  باید برای این بازار پرمصرف برنامه ریزی 

ق برای کشت بعنی از محصوالت کشنا رزی مسنتعد   ارلیم کشا رزی عرا. کرد   نسبت به تأمین آن برای ساب های طوالنی اردا  نمود 

کارشناسان متتصنص مربوطنه منی بایسنت نسنبت بنه شناسنایی اینن         . نبوده یا در صورت استعداد جوابگوی نیاز داخلی نتواهد بود

 .محصوالت  برنامه ریزی کشت محصوالت صادراتی دارای مزیت اردا  نمایند

 

 .میلیارد دالر است 2.5گمرک حداقل درآمد کردستان از تعرفه : العبیدی : موضوع

 اقتصاد نیوز: منبع 
 33العبیدی در ستنرانی خود در پایگاه خبری گفت که بر اساس گزارش صادرات کشورهاخ حجم صادرات از پن  کشور به عراق تنها 

ملیارد دالر ذکر  2از این کشورها  میلیارد دالر استخ   خاطرنشان کرد که آنچه بود در گزارش  اردات صادره از سوی مقامات عراری تنها

به دنباب اظهار نظر  زارت برنامه ریزیخ بیشتر این تفا تها ناشی از  ر د بیشتر این کاالها از گذرگاه های ارلیم :  ی افز د. شده است

بگیرد حجم در امد باید در صد تعرفه  .کردستان استخ به این معنی که گذرگاه ارلیم به کل کاالهایی که از طریق آنها  ارد می شود 

 . میلیارد دالر برسد 262حدارل 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

طبق بررسی بعمل آمده از اداره آمار  زارت برنامه ریزی عراق خ میزان صادرات کشورهای متتلف به عراق با اطالعات ارائه شنده توسنط   

یکی از مهمترین این موارد اختالف عد  ثبت خیلی از کاالها درگمرک مقصد چه درارلیم  .کشور های صادرکننده کاال به عراق تطابق ندارد

در صورت ثبت اطالعات  اردات کاال موضوع پرداخت عوارض گمرکی مطرح خواهد شد   بنا  . یا منطقه د لت مرکزی می باشدکردستان 

با توجه به نفوذ   رانت موجود این رشر خناص در   باشند   توجه به اینکه ذینفعان زیادی در این خصوص حاضر به پرداخت عوارض نمی

از دیگر رانت های موجود دراین زمینه استفاده از مجوزهای پر ژه هنای سنرمایه   . د لتخ کاالهای خود رابد ن ثبت  ارد کشور می نمایند

ده هنزار تنن  اردات انجنا  شنده   فقنط       گذاری می باشد که پر ژه به عنوان مثاب دارای مجوز هزارتن آهن می باشد  لی با این مجوز

هزارتن آن در گمرک مقصد ثبت شده استخ  لی گمرک کشور مبدأ ده هزارتن اظهار کرده است  این اختالف آمار از این نوع فساد اداری 

 .در عراق نشأت گرفته است
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 .است تیو کو یبا عربستان سعود یگذرگاه مرز نیعراق در آستانه افتتاح مهمتر : موضوع

 شفق نیوز: منبع 
گذرگاه پس از ساب  نیفارسخ که مهمتر  یحوزه خل یبا کشورها یگذرگاه مرز کی یفاش کرد که عراق به ز د یمنبع آگاه د لت کی

که عراقخ عربستان  یدر مثل  مرز( عوجه الباطن ) بندر  شیعراق در مراحل موافقت با گشا: منبع گفت نیا است خ باز خواهد کرد 2223

این اشاره کرد که  ی .است دهیرس ای شرفتهیکندخ به مراحل پ یکشور متصل م یدر مرزها یاستان مثن یرا در صحرا تی  کو یسعود

 یاصل ریخ   خاطرنشان کرد که مس  بصره خدمت خواهد کرد یرارخ مثن یذ یخواهد بود   به استانها یگذرگاه به د ر از حکومت محل

 .است این گذرگاهشهر به  نیکترینزد ینینظر جاده زماز  هیاستان  ناصر قیگذرگاه از طر
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تا کننون   (به جز گذر گاه عرعر که گذر گاه اصلی بین د  کشور است)عربستان سعودی به دنباب افزایش گذرگاه های خود با عراق است 

ه  گذرگاهی هم در استان المثنی در دستور کار رنرار داده  گنذرگاه جدیند هنم کنه      د  گذرگاه را با استان های االنبار  نجف افتتاح نمود

تمنامی اینن   . درمثل  مرزی سه کشور ررار دارد تا با افتتاح این گذرگاه بتواند به استان های جنوبی هم به راحتی دسترسی داشته باشند 

 .عراق  سپس به استان های مرکزی می باشد تالش ها برای افزایش  تسهیل  صادرات کاال به تمامی استان های مرزی

 

 .است یدر تاج  ریکارخانه لوازم التحر یو راه انداز یصنعت در حال بحث در مورد قرارداد بازساز : موضوع

 شفق نیوز: منبع 
بح  در  یبرا را یخ جلسه ایزیصنعت   معادن در امور برنامه ر ریمحمد جاسم معا ن  ز وسفیخ مهندس 2222ا ت  21خ کشنبهیامر ز 

  یگذار برا هیبه شرکت سرما ا  .از کارخانه لواز  مدرسه برگزار کرد یخ توسعه   بهره برداریمورد مشکالت مربوط به ررارداد بازساز

 .کند تی  ضوابط ررارداد را رعا طیگذار خواست شرا هیپرداخت ارزش ررارداد   حقوق  کارکنان   از شرکت سرما

 :رایزن و پیشنهاداتتحلیل ها / نقطه نظرات

با راه اندازی مجدد این کارخانه رسنمتی  . خ  اردات انواع لواز  التحریر  آموزشی بوده است   ارداتی عراق در ساب های اخیریکی از ارال

ربالً . د در ساب های اخیر حتی موضوع چاپ کتب درسی نیز درخارج از عراق به چاپ می رسی. از نیاز دانش آموزان عراری تأمین می گردد

به فعالین این بتش اطالع رسانی شده بود که درزمینه تأمین ارال  دانش آموزی با  زارت آموزش  پر رش جهت همکاری  ارد منذاکره  

درحاب حاضر هم فرصت سرمایه گذاری مشترک برای تولید این ارال  فراهم شده است که بایند از اینن فرصنت جهنت حننور      . شوند

 .ق استفاده نمودشرکت های ایرانی درعرا

 

 .بندد یقار قرارداد م یبا شرکت نفت ذ یکیپالست یلوله ها نیتام یبرا یساختمان عیشرکت صنا : موضوع

 االولی نیوز: منبع 
رار منعقد کرد تا محصوالت  یرا با شرکت نفت ذ یخ ررارداد زارت صنعت   معادن یاز شرکت ها یکیخ یساختمان عیصنا یشرکت د لت

  همکاری در یبرا یآمادگاین شرکت . شرکت عرضه کند نیمتتلف را به ا یدر اندازه ها   طوب ها( HDPE) لنیات یپل یلوله ها

 .اعال  کرد را  یبازار محل یازهای  ن یخدمات یپر ژه ها

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 برای مصارف مورد نیناز شنرکت هنا  بنازار پرمصنرف عنراق         زارت صنایع عراق در حاب پیگیری راه اندازی شرکت های دارای ا لویت

 .علی رغم اطالع رسانی های صورت گرفتهخ شرکت های ایرانی از فرصت های سرمایه گذاری درعنراق اسنتقباب ننمنوده انند    . می باشد

این شرکت هنا   اردات منواد   مسئولین عراری هم منتظر حنور شرکت های ایرانی نشده   بادعوت از دیگر کشورها اردا  به راه اندازی 

در عراق فرصت های اینچنینی بسیار زیاد بوده  لی باالخره تعداد این فرصت ها ر به کاهش بنوده   بنا هنر    . ا لیه جهت تولید نموده اند

 .تولید جدیدخ از اردات محصوب مشابه تولید داخل جلوگیری بعمل می آید



 
 

 گزارشات رایزنان : ماخذ 32 دبیرخانه کارگروه شناسایی و ارزیابی متقاضیان رایزنان بازرگانی

www.tpo.ir 

 .کرده استوارد  نی از چدالر کاال اردیلیم 55.66سال  6عراق در  : موضوع

 االولی نیوز: منبع 
 اتفاق افتاد خعراق درکه  ییجنگها  با توسعه  یعد  همگام لیبتشها به دل ری  سا یدر صنعت   کشا رز دیتورف تول جهیعراق در نت

 لیبه دل یاکثر تجار عراراز آنجا که  ژهیاستخ به   هی  ترک رانیعراقخ پس از ا یتجار کیشر نیسوم نیچ. می باشدبه  اردات  متکی

هزار بشکه نفت از   622ر زانه  نیهمچن نیچ. افتتاح کرده اند ی اردات لواز  برر یبرا نیرا در چ ییکارخانه ها هیمجوز کار   مواد ا ل

 یدالر از سو اردیلیم 22622از  شیعراق به ارزش ب یرنفتیغ ی اردات کاالها طی گزارشی اعال  کردخوزیارتصاد ن .دکند یعراق  ارد م

 .عراق است

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

میلیارد دالر به  6ترکیه . میلیارد دالر  اردات از عراق داشته است 20میلیارد دالر به عراق صادرات    22حد د  2222کشور چین در ساب 

میلیارد  62.با  2300در ساب  ان به عراق نیز یک طرفه بوده  تراز تجاری ایر.میلیارد دالر از عراق  اردات داشته است 0 عراق صادرات  

سپس ترکیه   ایران در رتبه  با این آمار شریک تجاری عراق در رتبه ا ب چینخ. درصدی داشته است 22دالر نسبت به ساب ربل کاهش 

 ک تجاری مهمی برای عنراق بنه حسناب     لی مهم این است که د  کشور چین  ترکیه با  اردات نفت خا  از عراق شری. سو  ررار دارد

برای افزایش . میلیون دالر نرسیده است 222می آیند  لی جمهوری اسالمی ایران فقط صادرکننده بوده  ررم  اردات از عراق درساب به 

 .تعامل تجاری با عراق باید راه های  ر د کاال های مورد نیاز ازطریق این کشور مورد بررسی ررار گیرد

 

 .دهد یبابل خبر م الستیکدر کارخانه  دیالوقوع تول بیقر یریصنعت از سرگ ریوز : موضوع

 اقتصاد نیوز: منبع 
متعهد شد که بر  نکهیبابل خبر دادخ ضمن ا کیدر کارخانه الست دیالوروع تول بیصنعت   معادنخ از آغاز مجدد رر ریالتباز  ز زیمنهل عز

 کیگفت کارخانه الست کیالست عیصنا یخود از شرکت عموم یدانیم دیبازد انیدر جر تبازال.خود غلبه کند یر  شیپ ی  مال یموانع فن

  2222متورف شده است   با توجه به بودجه  یمشکالت فن یبرخ لیساب است به دل نیاستخ اما چند شرفتهیپ دیخطوط تول یبابل دارا

 در  یگذار هیدر مورد سرما ری ز .خواهد شد تیهدا یز دکارخانه ها   جهت بازگشت کارخانه به  یایاح یبودجه برا صیتتص

گذاران تاکنون  هیکه سرما ی  موانع ادار یمشکالت رانون یبرخ لیبه دل نهیزم نیدر ا یگذار هیسرما: افز د یبتش د لت یکارخانه ها

 نیرا در ا شرکتکارکنان خ گذار هیاست که سرما نی زارتتانه ا طیاز شرا یکی رایحل آنها تالش نکرده اندخ همچنان معطل است ز یبرا

 . را در کارخانه نگه دارد ی  کارگران اصل ردیکمک بگ یتواند از متتصصان فن یگذار م هیحفظ کند   سرمامحل 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ساب است که  26اق است که بیش ازکیلومتری شهر نجف یکی از بزرگترین کارخانجات تولیدی عر 21کارخانه الستیک بابل یا نجف در 

از اهم مشکالت این شرکت نبود سرمایه در گردش جهت راه اندازی  تعداد زیناد کارکننان اینن    . از تورف فعالیت این شرکت می گذرد

منذاکره  شرکت های ایرانی زیادی برای راه اندازی این کارخانه پیشنهاد داده اند اما هیچ کدا  به صنورت جندی  ارد   . شرکت می باشد

عراق دارای د  کارخانه الستیک در دیوانیه . ت انواع الستیک به عراق خواهد شدراه اندازی این کارخانه موجب ممنوعیت  اردا. نشده اند

مشارکت در راه اندازی پنر ژه  . بابل می باشد که هرد  از شرکت های تحت مجموعه  زارت صنایع  معدن   متعلق به د لت می باشند  

 .ازی بابل برای شرکت های ایرانی با توجه به تکنولوژی در دست متتصصان کشورمان می تواند بسیار ارز آ ری داشته باشدالستیک س

 

 .کنند یم نییرا تع یشهر اقتصاد جادیعراق و اردن مراحل ا..  نیپس از اختصاص زم : موضوع

 شفق نیوز: منبع 
پس از  یپر ژه مشترک شهر ارتصاد یالز  برا ی  عراق در مورد ساز کارها ر ز سه شنبه گزارش دادند که اردن یاردن یرسانه ها

 دئوی  قیکه از طر یجلسه ا یاردن د  طرف ط ونیزیگزارش تلو به.شهر بح  کردند سیتأس یبرا نیاز طرف نیزم صیاتما  تتص

 یصنعت   معادن عراق   با حنور تعداد ری ز زی   منهل عز یصنعتخ تجارت   از طرف اردن ری ز یمها عل نیتام یکنفرانس به سرپرست
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از این  هدف .انجا  شد اردن   عراق نید جانبه ب یهمکار یهاپر ژه که در چارچوب پر ژه  نیا یعال تهیکم یاز مقامات د  کشور   اعنا

از بتشها که به نفع هر  یبه ادغا  در تعداد یابی  مشارکت در دست یمتتلف ارتصاد یها نهید جانبه در زم یها یهمکار شیافزا گفتگو

 .می باشد  د  طرف است

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

هندف از اجنرای اینن پنر ژه     . اردن در تالش است تا هرچه سریعتر نسبت به راه اندازی شهر ارتصادی مشترک با عراق ارندا  نمایند  

ر اردنی در این منطقه    ر د مواد ا لیه دراین شنهر ارتصنادی  بسنته    دسترسی آسان به بازار های استانی عراقخ به کار گیری نیر ی کا

درحاب حاضر تعداد زیادی از شرکت های اردنی درارلیم کردسنتان ارندا  بنه تأسنیس شنرکت      . بندی  صادرات به بازار عراق می باشد

 .درزمینه های بسته بندی نموده اند

 

 در عراق یتورم در ماه جوال ینرخ باال : موضوع

 شفق نیوز: بع من
 262)با ماه ژ ئنخ که در آن نرخ تور   سهیدر مقا( درصد .26) یماه جوال ینرخ تور  ط شیاز افزا یزیامر ز چهارشنبهخ  زارت برنامه ر

 لیخ دال یزی زارت برنامه ر یرسم یخ ستنگویاستخ عبدالزهرا الهندا  دهیشفق رس یکه به خبرگزار یا هیانیب در.بودخ خبر داد( درصد

دستمزد اشتراک  شیخ افزامنابع آب   برق نرخ شیمتاثر از افزا  ( درصد 261)بتش مسکن  متیراین نرخ را ناشی از افزایش  شیافزا

 متیر شیرا با توجه به افزا شیافزا( .26) یدر ماه جوال نیهمچن تفریحی  افز د که بتش  دانست عراق یژنراتورها در اکثر استان ها

 ی  .است افتهی شیافزا مایهواپ طیبل متیر شیافزا جهیدر نت 262که بتش حمل   نقل  یدر حال. کرده است ثبت یستیتور یسفرها

 یدر بازارها  ند کن یکاال   خدمات نظارت م( 333)از  شیب متیبر راست که  یدانیم یها میت دارایخ یادامه داد که سازمان آمار مرکز

 .بود( 62.)معادب  این نرخ  2222در ساب . ثبت کردند هینسبت به ماه ژ ئخ نرخ تور  ساالنه را  یدر ماه جوال یمحل

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

هزینه های زندگی در عراق  محاسبه نرخ تور  بیشتر به کمبود امکانات د لتی   اجبار به پرداخت مبالغ زیاد به بتش خصوصنی جهنت   

خ آب آشنامیدنی  تغیینر ننرخ اننواع کناال بنه  اسنطه        تأمین برق مشکل. ادر به تأمین آن نمی باشداستفاده از امکاناتی است که د لت ر

  همچننین کناهش ارزش دیننار دربرابنر دالر نینز از     . ممنوعیت  اردات بعنی از کاالها موجب نوسان نرخ تنور  در عنراق شنده اسنت    

درصد تجنا ز نکنرده بنود  لنی بنا       2نرخ تور  درعراق از  2220تا ربل از ساب . بوده است 2222محرک های نرخ تور  درابتدای ساب 

 درصند رسنیده اسنت      .به بیش از  2222  انتشار  یر س کر نا این نرخ در ساب  2220شر ع مشکالت مالی  اعتراضات اکتبر ساب 

 .نرخ نیز تغییر پیدا کند پیش بینی می گردد که در ساب های آتی نیز با انتشار اسکناس  استفاده از  ا  های بین المللی این

 

 .نفت به دست خواهد آورد یباال متیاست که عراق از ق یزیچ نیا: عضو پارلمان : موضوع

 وزین هیسومر: منبع 
نکته مثبت  کینفت  یجهان متیر شیپارلمانخ ر ز چهارشنبه معتقد بود که افزا یگذار هیارتصاد   سرما تهیکم سیخ رئینانیالک میحمد سل

افزایش ریمت نفت در : در بیانیه ای گفت الکینانی.دهد یرا پوشش م 2222 یبودجه ساب جار یمال یکسر رایاست زعراق  یبرا

بر عراق تأثیر  2222دالر در بودجه عمومی د لت در ساب جاری  21بازارهای جهانی به دلیل محاسبه ریمت هر بشکه نفت با محد دیت 

 هیارتصاد   سرما تهیکم سیرئ.دهد یعراق را پوشش م یبودجه مال یجار یکسر متی ت رتفا نیا: خاطرنشان کرد ی . مثبت می گذارد

بودجه  هیحقوق کارکنان در  هله ا ب است خ عال ه بر امکان ته نیتأم یدر بودجه د لت به معنا یجار یرفع کسر: خاطرنشان کرد یگذار

 .ودش یعراق م یدر استان ها یگذار هیسرما یپر ژه ها یزمجلس که ممکن است شامل راه اندا یجلسه فعل انیربل از پا یلیتکم

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

نظر رئیس کمیته ارتصاد  سرمایه گذاری پارلمان عراق نزدیک به  ارعیت می باشد خ چراکه شرکت های د لتی تابع  زارت خانه ها اردا  

حنور  زینران  . خارجی به صورت مشارکت درتدارک راه اندازی صنایع خود می باشند به حرکت نموده   باجذب سرمایه گذاران داخلی  
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مرتبط در بعنی از کارخانه ها    عده به راه اندازی  اعزا  هیأت های نظارتی حکایت از اختصاص بودجه جهت فعاب نمودن این  احد ها 

 .دارد

 

 زی جدید در دهوک عراقتاکید وزیر تجارت ترکیه بر اهمیت گشایش گذرگاه مر : موضوع

 میدل ایست نیوز: منبع 
 زیر تجارت .محمد موش  زیر تجارت ترکیه بر اهمیت افتتاح گذرگاه مرزی جدید در منطقه فیشتابوردر استان دهوک عراق تاکید کرد

مرزی منجر به افزایش افتتاح این گذرگاه : مطبوعاتی مشترک با عالء الجبوریخ همتای عراری خود در بغداد گفت ترکیه در کنفرانس

از سوی دیگرخ  زارت تجارت .حجم مبادالت تجاری میان د  کشور   نیز تسهیل نقل   انتقاب کاالها در گذرگاه ابراهیم خلیل خواهد شد

  ای اعال  کرد  زرای تجارت ترکیه   عراق همچنین درباره اردامات مربوط به تسهیل اعطای ر ادید به بازرگانان  عراق در بیانیه

های ترکیه در عراق   نیز درخواست از تاجران   صنعتگران برای  ر د به شراکت   همکاری  هایی از بانک گذارانخ افتتاح شعبه سرمایه

های تجاری فیمابین به   زیر تجارت ترکیه چهارشنبه گذشته در سفری رسمی با هدف توسعه همکاری. گو کردند ارتصادی رایزنی   گفت

 .بغداد سفر کرد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ قطه نظراتن

در حاب حاضر تنها مرز فعاب گنذرگاه ابنراهیم خلینل در اینن     . استان دهوک شمالی ترین استان عراق  با کشور ترکیه هم مرز می باشد

جناد تسنهیالت درتنردد    کشورهای همسایه عراق بنه دنبناب ای  . هزار کامیون از این مرز تردد می نمایند 2استان بوده که ر زانه بیش از 

عربستان با ایجاد گذرگاه های جدیدخ اردن با حمل مستقیم کاال به داخنل عنراق   حننور  زینر     .کاالهای صادراتی خود به عراق هستند 

تجارت ترکیه در عراق جهت پیگیری افتتاح مرزهای جدید خ همه با هدف توسعه فعالیت صادرات به عراق  افزایش سهم خنود در بنازار   

. ایران دارای بیشترین گذر گاه مرزی با عراق می باشد  لی بیشترین بهره برداری را از این مزیت  نداشنته اسنت   .ا.ج. ق می باشندعرا

ربالً پیشنهاد اختصاصی شندن بعننی از   . باید برای تسهیل در تردد  عد  تورف کامیون ها درگذرگاه های پر ترافیک برنامه ریزی نمود

 .ز تجمع در یک مرز داده شده بودمرزها جهت جلوگیری ا

 

 .کند یگذار فراهم م هیسرما یشرکت ها یرا برا یمناسب طیکه مح میکرده ا هیرا ته ییما برنامه ها: نفت ریوز : موضوع

 وزیاقتصاد ن: منبع 
 هیمناسب سرما یفنا جادیا یخود را برا ی زارتتانه برنامه ها نیکرد که ا دیینفتخ ر ز پنجشنبه تأ ریخ  زلیاحسان عبدالجبار اسماع

 کایآمر یبا اتاق بازرگان ییویدیجلسه   کیمشارکت خود در  هیدر حاش لیاسماع.کرده است نییتع یالملل نیب یشرکت ها یبرا یگذار

 ردن فراهم آ یخود را برا یها تی زارتتانه برنامه ها   ا لو نیا: شدهخ گفت افتیکه توسط  زارت نفت در یا هیانیدر هوستونخ در ب

پاک    یگازخ انرژ یدر بتش ها ژهیدر عراق هستندخ به   اربه ک لیکه ما یالملل نیب یشرکت ها یبرا یگذار هیمناسب سرما طیشرا

توسعه بتش  ید لت    زارتتانه برا اقینفت بر اشت ریز  .اعال  کرده است ستیز طیها   بهبود مح رساختی  توسعه ز ریدپذیتجد

 دیتأک یالملل نیب یتتصص یشرکت ها یبا همکار ریدپذیپاک   تجد یانرژ یدر پر ژه ها یگذار هیم سرماحج شینفت   گاز   افزا

خ تجارت    زارت خارجه یانرژ ی   زارتتانه ها ییکایآمر یشرکت ها ندگانینشست شامل نما نیا نکهیبا اشاره به ا لیاسماع.کرد

  بح  در مورد  د  کشور نیر ابط د جانبه ب تیدر چارچوب تقو دارید نیا: عراق در  اشنگتن بودخ خاطرنشان کرد ری  سف کایآمر

 .ردیگ یصورت م ریدپذیپاک   تجد ینفتخ گاز خ انرژ نهیدر زم ندهی  آ یفعل یگذار هیسرما یپر ژه ها یبرا یهمکار یها سمیکانم

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 خ موضوع سنرمایه گنذاری در زمیننه هنای منورد توجنه       جهی که از بودجه عراق در دست داردو زارت نفت عراق به  اسطه سهم رابل ت

خ گناز   بنرق   نفت در ازای اجرای پر ژه های نفتحنور این شرکت ها درعراق به صورت خرید . های بین المللی را اعال  می کند شرکت

المی  زارت نفت عراقخ به  یژه تنأمین اننرژی خورشنیدی شنرکت     شرکت های ایرانی توانمند هم می توانند در پر ژه های اع. می باشد

 .تنمین برگشت سرمایه از مهمترین حمایت های  زارت نفت عراق از سرمایه گذاران می باشد خرید رطعی برق تولیدی  . کنند
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 یی هاایدر بدوش با مشارکت اسپان دیجد مانیشروع ساخت کارخانه س..  نواین : موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
به آن  دیکه پر ژه احداث کارخانه جد ییایشرکت اسپان کمشارکت یبا  یگذار هیسرماپر ژه صنعت منهاب التباز در  ریر ز پنجشنبهخ  ز

کارخانه  نیا: شفق گفت یبه خبرگزار یا هیانیدر ب التباز.در منطقه بد ش را گذاشت دیجد مانیآغاز کارخانه س یارجاع شدخ سنگ بنا

 یدیجد یها مانیس ییخایاسپان یگذار هیشرکت سرما این کندخ عال ه بر یم دیتول هیتن به عنوان مرحله ا ل 2122تا  2222 نیر زانه ب

از نیاز استان نینوا را  یادیمقدار ز  می تواند مفید بودهما  یاست که برا یگام نی  ا نمی شده است دیتول در عراقکند که  ربالً یم دیتول

عراق اشاره  ری ز. دالر است ونیلیم 212آن  نهیانجامد   هز یبه طوب م میساخت کارخانه حد د د  ساب   ن لیزمان تکم .تأمین نماید

ساخت خود را آغاز  هیشرکت مراحل ا ل نیعراق است   امر ز ا یبه طور کل  نواین یمثبت برا اریگا  بس کی یگذار هیسرما نیکرد؛ ا

خود پایانی نطق در التباز.  ارائه شود توانمند یالملل نیب یشرکت ها به یشتریب یگذار هیسرما یکه فرصت ها مید اریکرده است   ما ام

به مراحل خوب در  یابیدست یما را برا یر  شیاز موانع پ یاریکند   بس یم تیحما یگذار هیبه شدت از موضوع سرما یالکاظم: گفت

 .کرده است لیپر نده تسه نیا

 :رایزن تتحلیل ها و پیشنهادا/ نقطه نظرات

یکنی از  . استان نینوا با مرکزیت موصل از استان های مستعد سرمایه گذاری بوده   می تواند بازار مناسبی برای شرکت های ایرانی باشد

شرکت های تأمین کننده سیمان مورد نیاز این استان شرکت سیمان العماره شستا می باشد که از استان میسان در جنوبخ سیمان منورد  

شرکت اسپانیایی این بازر . شناسایی بازار برای شرکت های ایرانی بسیار مهم است. از استان ها شمالی عراق را تأمین می کند نیاز یکی

اتاق بازرگانی موصل   تجار این شهر از حنور شرکت های . یابی را انجا  داده  اردا  به حنور  مشارکت درسرمایه گذاری کرده است

 .با سرمایه گذاری مشترک استقباب می کنند ایرانی در احداث کارخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


