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 : آذربایجان  

 اعطای یارانه به تولید کنندگان آرد جهت خنثی نمودن افزایش قیمت گندم وارداتی:  موضوع

 Sherg.az: منبع 
 اقدامات اضافی برای کاهش تأثیر منفی افزایش قیمت  واردات ننتدغ اتیایی بتر قیمت   رد و م آتو ت  رد      "کابینه وزیران در مورد 

 .تآمیم نیری کرده اس  "فروخته شده در کشور

، به افرادی که در تولید  رد مشغول هستند ، به ازای هر تن  رد فروخته شده بته   2021سپتامبر 1بر اساس این تآمیم ، از اول ماه مه تا 

 .منات یارانه پرداخ  می شود 53شیوه ای که توسط وزارت اقتآاد مقرر شده اس  ، 

 .بود مه برنامه ریزی 1فوریه تا  1که این دوره قبالً برای   زغ به ذکر اس 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 .دول  در راستای کنترل قیمتها برای م آو ت تولیدی و درجه  کنترل تورغ نسب  به اعطای یارانه اقداغ مینماید

 

 ی اقتصادی شورای همکاری کشورهای ترک زبانبرگزاری مجمع تجاری بازسازی قره باغ در نشست وزرا:  موضوع

  Sherg.az: منبع 
 .برنزار شد در نشس  وزرای اقتآادی شورای همکاری کشورهای ترک زبان بازسازی قره باغ مجمع تجاری

ه روابتط  وزیر اقتآاد میکائیل جباروف در افتتاحیه مجمع تجاری اختآاص داده شده به بازسازی مناطق  زاد شده  ذربایجتان ، نفت  کت   

 اقتآادی با کشورهای ترک زبان بر اساس منافع متقابل سال به سال سطح کیفی جدیدی در حال نسترش اس 

 13.5 ، کشورهای عضو 0201ماه  5تا  1993از  .شده اس انجاغ  با کشورهای عضو یهمکاری تجاری و سرمایه نیاری موفقتا کنون 

 ری کرده اندسرمایه نیااقتآاد  ذربایجان  درمیلیارد د ر 

   . اقتآاد کشورهای عضو سرمایه نیاری کرده اس درمیلیارد د ر  1.81 نیز  ذربایجان .

کته بایتد در ایتن     "دهکده هوشتمند "و  "شهر هوشمند"مفهوغ  ازمیکائیل جباروف در مورد بازنش  بزرگ به سرزمین های  زاد شده 

برای ایجاد کریدور زنگزار در حال انجاغ اس  کته ت قتق ایتن     های زیادیفعالیتوی خاطرنشان کرد که .مناطق اجرا شود ، ص ب  کرد

  .پتانسیل منجر به راه اندازی مسیرهای جدید حمل و نقل ، تقوی  همکاری و ثبات منطقه ای می شود

خاطرنشان شد  .روزه از  ذربایجان حمای  زیادی کرد 44در طول جنگ همکاری کشورهای ترک زبان وزیر اقتآاد تاکید کرد که شورای 

که عالقه زیاد شرکتهای شورای همکاری کشورهای ترک زبان در بازستازی منتاطق  زاد شتده و تمایتل  نهتا بترای ایستتادن در کنتار         

مشارک  بسیاری از تجار در امور ساختمانی ، حمل و نقل و تدارکات ، کشتاورزی،   . ذربایجان در این کار ارجمند بسیار قدردانی می شود

، صنایع سبک، نردشگری، معدن و دیگر زمینته هتا در مجمتع تجتاری اختآتاص داده شتده بته        ایی، انرژی های تجدیدپییرایع ایصن

  .اس  بازسازی مناطق  زاد شده  ذربایجان ، نمونه دیگری از دوستی و برادری از کشورهای ترک زبان

ین تجار کشورهای عضو ، تاکید کرد که قتره بتاغ بته یکتی از     نسترش همکاری ب بغداد  مریف، دبیرکل شورای ترکها، با تاکید بر اهمی 

 .مناطق توسعه یافته جهان ترک تبدیل خواهد شد

روسای هیئ  های ترکیه ، قزاقستان، ازبکستان ، قرقیزستان و مجارستان دیتدناه هتای ختود را در متورد توستعه همکتاری در زمینته        

 .های دیجیتال ، تجارت و سایر زمینه ها به اشتراک نیاشتند ، فناوری "سبز"کار فرینی، سرمایه نیاری ، اقتآاد 

 .ارائه شد ددر طول این رویداد، کارهایی که باید برای بازسازی و قره باغ انجاغ شو

 و مرکتز توستعه سیاست  هتای تجتاری      (AZPROMO) سپس، تفاهم نامه ای بین بنیاد ارتقاء صادرات و سرمایه نیاری  ذربایجان

GazTrade این سند تبادل تجربه در زمینه سازماندهی و ت ریک تجارت خارجی را پوشش می دهد .ان امضا شدقزاقست. 
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

و کشور مجارستان ( به ایر از ترکمنستان) شورای همکاری کشورهای ترک زبان یک سازمان بین المللی متشکل از کشورهای ترک زبان

 .قرقیزستان و ازبکستان تشکیل شده اس  قزاقستان، بین کشورهای  ذربایجان،ترکیه، 0229ر اس  که در سال به عنوان ناظ

 

 حمایت سفیر آمریکا از طرحهای سرمایه گذاری در زمینه انرژی در آذربایجان:  موضوع

 Sherg: منبع 

وی  .ستننرانی کترد   ADA در دانشتگاه  "ژی منطقته ای امنیت  انتر  "اورل لیتزنبرنر، سفیر ایا ت مت ده در  ذربایجان در سمپوزیوغ 

 جمهوری  ذربایجان سالهاس  که همتراه بتا شترکای استتراتویک و تجتاری ختود زیرستاخ  انترژی پایتدار ایجتاد           : خاطرنشان کرد

 .لیتزنبرنر نف  که این پروژه از امنی  انرژی اروپا در دهه های  ینده پشتیبانی می کند .می کند

  .را در خط مقدغ امنی  انرژی بسیاری از مت دان و شرکای ما قرار می دهد SOCAR شرک ز  ذربایجان کریدور جنوبی نا

ر این دیپلمات  مریکایی نف  که  نها عالقه مند به حمای  از پروژه کریدور ناز جنوبی و  ذربایجان در زمینه تامین انرژی به اروپا و دیگت 

 .مناطق هستند

 ت مت ده همکتاری  حات دموکراتیک با تاکید بر اینکه جمهوری  ذربایجان همیشه در زمینه انرژی با ایاعاصم مالزاده رئیس حزب اصال

 :، نف  که هر دو کشور پروژه های بزرنی را در زمینه امنی  انرژی اجرا کرده اندموفق داشته اس 

ایا ت مت ده در اجرای این پروژه  .ربایجان سود ببرندجیهان ، کشورهای اروپایی توانسته اند از نف   ذ-تفلیس-در نتیجه پروژه باکو" 

 .در عین حال ، کریدور ناز جنوبی در حال حاضر نقش مهمی در تامین ناز اروپا دارد .حمای  سیاسی کرده اس   ذربایجاناز دول  

لیل اس  که ایا ت مت تده همتواره از   به همین د .برخی از کشورها توانسته اند امنی  انرژی خود را از طریق ناز  ذربایجان تضمین کنند

امیتدوارغ   .ما همکاری خود را در این زمینه ادامه ختواهیم داد  .حمای  کرده و از  ن تمجید کرده اس  ذربایجان پروژه های انرژی کشور 

 .ایا ت مت ده به مشارک  خود در منطقه  زاد اقتآادی  ذربایجان ادامه دهد

ایتن امتر    .های عمده انرژی در منطقه، یک منطقه حمل و نقل و  زاد با اهمی  بین المللی ایجاد کرده است  زیرا دول  ما، همراه با پروژه 

همکتاری در ایتن    .باعث افزایش نردش تجاری منطقه و تقوی  عالقه برخی از کشورها به ویوه مت دان  مریکا در این روند متی شتود  

 .ار اس راستا نیز برای  ذربایجان از اهمی  با یی برخورد

  :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات
 . ذربایجان با کسب حمایتهای دیپلماتیک و جیب سرمایه نیاری خارجی در صدد توسعه صادرات در همه زمینه ها میباشد

 

 امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه تبادل اطالعات و تجربیات بین کشورهای ترک زبان:  موضوع

 Sherg: منبع 
، تفاهم نامه ای در زمینه تبادل اطالعات و تجربیتات در منتاطق   در باکو س  وزرای اقتآادی شورای همکاری کشورهای ترک زباننش در

میلیتون   112م مد تجارت وزیر تجارت ترکیه نف  که کشورهای ترک زبتان   .منتلف اقتآادی بین کشورهای ترک زبان به امضا رسید

 .تریلیون د ر اس  181ی کل  نها سا نه نفر جمعی  دارند و ارزش اقتآاد

وزیر ترکیه همچنین در مورد توافق تجاری ترجی ی امضا شده با  ذربایجان که امسال اجرایی شد، ص ب  کرد و نف  که می توان سند 

 .مشابهی را با ازبکستان امضا کرد

همانطور که  قای رجب طیب اردواان نف ، بانتک هتای    .انیمما قآد داریم امسال میاکرات خود را با ازبکستان به پایان برس: وی افزود

 .مرکزی و دول  ها باید اقدامات مطمئن را انجاغ دهند تا اطمینان حاصل شود که مشاال در تجارت با پول ملی اعتماد دارند

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

گ مشترک زمینه توسعه منطقه ای را برای  نها فراهم خواهد نمود و با توجه ایجاد ات ادیه های اقآادی با نرایش کشورهای دارای فرهن

 .به  نزدیکی مساف  موجب کاهش هزینه های واردات م آو ت و افزایش مزیتهای رقابتی خواهد شد
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 .به روسیه افزایش یافته است از آذربایجان شده صادرمحصوالت زراعی  میزان : موضوع

 Sherg: منبع 
نیاهی، افزایش چشمگیری در صادرات تعدادی از م آو ت نیاهی از جمهتوری  ذربایجتان بته     م آو تقدامات بهداشتی در نتیجه ا

 .مشاهده شد 0201فدراسیون روسیه در سال 

درصتد   109به فدراسیون روسیه صادر شد که در مقایسه با سالهای نیشته  خرماتن م آول  56،166895،  0201ژانویه تا  نوس   از

به این کشتور   م آو ت کشاورزی ، نسب  به سالهای نیشته، صادرات0201ین ، طی دوره مربوطه در سال همچن .زایش یافته اس اف

، (تن 4841..5)درصد  110، خیار و کدو تنبل (تن 321383.)درصد  05سیب زمینی  :افزایش داشته شامل( تن 50134830)درصد  01

،  لتو و بلتوبری   (تتن  0923811) ٪.16هندوانه ، انگور تتازه  ( تن 19528.0) ٪131شلیل ، م آو ت هلو و ( تن 19242843) ٪ 1.0

بیشتر م آو ت فوق الیکر از طریق خطوط راه  هن به روسیه صادر شده . افزایش یافته اس  %166نالبی  و% 100توت فرنگی   ،46٪

  .اس 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

لی توسعه اقتآادی کشور  ذربایجان تولید م آو ت کشاورزی میباشد که با برنامه ریزی و حمای  از ایتن حتوزه   یکی از م ورهای اص

 .وکمک نرفتن از مشاوران روسی و رعای  استاندارهای کشور روسیه موفق به افزایش صادرات به این کشور شده اس 

 

 .آذربایجان پشتیبانی خواهند کرد یترانزیت هایشرکت های بزرگ کشتیرانی چینی از مسیر:  موضوع

 azertag: منبع 
هیئتی به سرپرستی وزیر حمل و نقل جمهوری خلق چین لی شیائوپینگ و هیاتی به رهبری راشاد نبی اف وزیر حمل و نقل، ارتباطات و 

 .فناوری های عالی به صورت  نالین دیدار کردند

ی خود را برای شرک  در بازارهای پایدار کنفرانس حمل و نقل سازمان ملل مت د وزیر حمل و نقل چینی همتای  ذربایجان لی شیائوپینگ

  .اکتبر برنزار می شود دعوت کرده اس  11-14در  که در پکن

لی شیائوپن با اشاره به اهمی  توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور در زمینه حمل و نقل و تدارکات، بر خدمات ویوه حیدر علی اف رهبر 

نفتگوی سیاسی  ذربایجان و در .  ذربایجان و جیانگ زمین رئیس جمهور چین در ایجاد سطح با یی از خدمات تاکید کرد جمهوری

 نها همچنین  .در نشس  وزیران، توافق شد که شرک  های بزرگ حمل و نقل چینی از مسیر ترانزیتی  ذربایجان حمای  کنند چین

ذکر شد که  .فاده از پتانسیل مسیر حمل و نقل بین المللی خزر در حمل و نقل بارها بیان کردندنظرات خود را در مورد حمای  چین در است

 .حمای  می کند "یک کمربند ، یک جاده"جمهوری  ذربایجان از ابتکار چین 

ماده حمای  از وزیر حمل و نقل چین لی شیائوپن نف  کشورش  . در عین حال، دو کشور در مورد بهبود چارچوب نظارتی توافق کردند

 .پروژه های توسعه زیرساخ ، حمل و نقل و تدارکات در  ذربایجان اس 

 .دو طرف توافق کردند که یک نروه کاری در زمینه حمل و نقل ت   رهبری معاونان وزیر ایجاد کنند هاهمکاریاثر بنش به منظور اجرای 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

مللی و احداث زیر ساختهای زمینی ؛دریایی و هوایی برای توسعه ختدمات ترانزیتتی از برنامته هتای مهتم کشتور       نسترش روابط بین ال

 . ذربایجان اس 
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 درصد از کسانی که می خواهند در قره باغ سرمایه گذاری کنند ، سرمایه گذذاران کشذورهای عضذو شذورای     05حدود :  موضوع

  .هستند زبان  ترک همکاری کشورهای

  azertag: بع من

درخواس  از سرمایه نیاران داخلتی و   002تاکنون  حدود نف   KOBIA  ذربایجان رئیس  ژانس توسعه کسب و کار کوچک و متوسط

درصد از این درخواست  هتا از    32حدود  .هستندقره باغ خارجی دریاف  کرده اس  که عالقمند به اجرای پروژه ها در مناطق  زاد شده 

هستند این عالقه تآادفی نیس  ، زیرا قره باغ فرص  های تجتاری   همکاری کشورهای ترک زبان  ه اعضای شورایکشورهایی اس  ک

 .زیادی دارد

فرص  های بزرنتی را بترای   کشورهای ترک زبان  همکاری وی نف  که همکاری های دوجانبه و چند جانبه بین کشورهای عضو شورای

ایجاد می کند و فرصت  هتای جدیتدی را     (SMEs) مشارک  کار فرینان کوچک و متوسطنسترش همکاری های تجاری در قره باغ با 

اورخان ممتدوف   .ما از جامعه تجاری دعوت می کنیم از این فرص  ها استفاده کنند .های کشورهای عضو شورا باز می کند SME برای

ل به سرمایه نیاری در  ذربایجان هستند در زمینه هتایی   ماده هستیم تا از سرمایه نیاران خارجی که مای KOBIA ما به عنوان": نف 

 .ممانند هماهنگی با نهادهای مربوطه و یافتن شرکای م لی مناسب حمای  کنی

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ازستازی قتره بتاغ    به عنوان متولی شناسایی و انتناب شرکتها برای ب KOBIA  ذربایجان  ژانس توسعه کسب و کار کوچک و متوسط

 .تعیین شده اس  و تمامی اطالعات شرکتها در این سازمان پا یش خواهد شد

شایان ذکر اس  لیس  شرکتهای توانمند ایرانی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی از طرف سفارت جمهوری استالمی بته ایتن    

 .سازمان ارسال شده اس 

 

 .شورهای اتحادیه اروپا در زمینه کشاورزی و گردشگری آشنا می شوندبا تجربه ک آذربایجانکارآفرینان :  موضوع

 Sherg   :منبع 
بسته به شرایط همه نیری ، ": جه   شنایی با تجربیات  نها در زمینه کشاورزیبازدید کشاورزان  ذربایجانی از کشورهای ات ادیه اروپا 

 .انجاغ می شود 0200این بازدیدها در اوایل سال 

 .از شکی، زاناتا  و شیروان از ات ادیه اروپا دیدن خواهند کردکشاورز  12 

 . اس  نردشگری و فرصتی برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجربه  نها در صنع  کشاورزی شنایی با امکانات  هدف

 " میباشد کوچک مقیاس  حمای  از کشاورزان و کار فرینان  این اقداغ در راستای 

 :رایزن و پیشنهادات تحلیل ها/ نقطه نظرات

 .شنایی با تجربیات جهانی و حمای  مالی موجب توسعه کشاورزی در  ذربایجان شده اس    موزش کشاورزان،
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 : ارمنستان 

 .مجلس ملی برنامه پنج سال آینده دولت ارمنستان را تصویب کرد:  موضوع

 arminfo: منبع 
امنی  و سیاس  خارجی، اقتآاد، توسعه : بنش می باشد 1این برنامه شامل  .کرد سال دول  را تآویب 3مجلس ملی ارمنستان برنامه 

 .زیرساخ  ها، توسعه سرمایه انسانی، قانون و عدال ، توسعه نهادی

 رشد درصد 9 صورت بوجود  مدن شرایط مطلوب،  در و درصد 6 حداقل سا نه دارد مدنظر دول   ینده سال 3 در سند، این براساس

 یابد، کاهش درصد 12 از کمتر به باید فعلی درصد .1-16 از بیکاری نرخ شده، ریزی برنامه اقدامات نتیجه در. نماید تضمین را اقتآادی

تا رسیدن به ( دراغ 52،222 اولیه مستمری حاضر حال در) بازنشستگی حقوق و شود حیف کامل طور به مطلق فقر شود، نآف فقر نرخ

عالوه بر . هزار دراغ افزایش یابد 3.هزار دراغ فعلی به  .1حداقل حقوق نیز از . افزایش می یابد( دراغ 33222)حداقل سبد مآرفی 

 1درصد و نسب  سرمایه نیاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی  03تولید ناخالص داخلی حداقل به / این، نسب  سرمایه نیاری 

، سهم شرک  های کوچک و  0201تا سال . درصد خواهد بود 3حداقل  افزایش بهره وری کل عوامل. درصد افزایش خواهد یاف 

 .درصد افزایش خواهد یاف  33درصد به  06در تولید ناخالص داخلی ارمنستان از  (SME)متوسط 

ردد و در زمینه کشاورزی، برنامه ریزی شده اس  تا فن  وری ها توسعه داده شود و به رشد هزاران هکتار بااات انبوه در سال کمتک نت  

اعطتای واغ  . همچنین هزینه  ب  بیاری برای کشاورزانی که به طور کامل به  بیاری قطره ای روی  ورند به مدت پنج ستال رایگتان شتود   

قرار اس  پوشش بیمه کشتاورزی  . برای ساخ  نلنانه های جدید، خرید مزارع و احداث دامپروری ها برای حیوانات ادامه خواهد داش 

منظور افزایش سطح بهره وری کار ، مقامات قآد دارند تآمیمات ایر متداول اتناذ نمایند که به نفته ننس  وزیر نیاز به . افزایش یابد

پاشینیان همچنین به نقش . به طور خاص، مقامات باید به دنبال اصالحات ارضی، احتما ً بزرگ کردن اراضی باشند. به اراده سیاسی دارد

 .، برنامه ریزی و نسترش برنامه بیمه م آو ت کشاورزی اشاره کرد(هکتار در سال 1222)افزایش سطح بااات انبوه 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

را دارا می باشد و در سالهای اخیر سعی کرده اس  فستاد   46ارمنستان از ل اظ رتبه شاخص کسب و کار در بین کشورهای جهان رتبه 

ا برای سرمایه نیاری بنش خآوصی فراهم  ورد و با تکیه بر این موضوع و علی رام شتیوع ویتروس کرونتا،    اداری را کاهش و زمینه ر

 .توانسته اس  به رشد اقتآادی، افزایش ارزش پول ملی و کاهش بیکاری دس  یابد

 

 کاهش بیست و دو درصدی تعداد گردشگران در ارمنستان:  موضوع

 civilnet: منبع 
به  0201ر شده از سوی کمیته ملی  مار جمهوری ارمنستان تعداد نردشگرانی که طی شش ماه اول سال مطابق با نزارش منتش

 .درصد کاهش داشته اس  00ارمنستان سفر کرده اند در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال نیشته 

هزار نفر بوده  0598015سفر کرده اند  به ارمنستان 0201مطابق با نزارش منتشر شده تعداد نردشگرانی که طی شش ماه اول سال 

 .نفر بوده اس  5268392اس  در حالی که این تعداد در سال نیشته 

نفر در  1138341به  0202نفر در نیم سال اول سال  0648453تعداد نردشگرانی که از ارمنستان به سایر کشورها سفر می کردند نیز از 

 .کاهش یافته اس % .3یعنی  0201نیم سال اول 

اکثری  نردشگرانی که به ارمنستان با هدف نردشگری سفر می کنند از کشورهای مشترک المنافع، نرجستان، کانادا و ایا ت مت ده می 

 .باشند
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 0202درصد نسبی تعداد نردشگران در نیم سال اول  ...نردشگران از کشور
درصد نسبی تعداد نردشگران در نیم سال اول 

0201 

 44.7 41.5 روسیه

 4.3 5.3 فرانسه

 5.5 3.2  مریکا

 0.6 0.5 کانادا

 13.4 6.6 ایران

 2.5 1.6 نرجستان

 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

. دول  ارمنستان برای البه بر ب ران نردشگری سعی کرده اس  از طریق واکسن تعدادی از نردشگران برخی کشتورها را جتیب کنتد   

ر در کشورهای اروپایی باید کارت واکسن داشته باشند و بسیاری از  نها کشور ارمنستان را برای تزریق واکستن  کارنران هندی برای کا

 .انتناب می کنند

 

 یارمنستان در سال جار یاز نرخ رشد اقتصاد یکارشناس ارمن ینیب شپی:  موضوع

 ام یا وزین: منبع 
 نیدر بهتر 0201ارمنستان در سال  یخبرنگاران اعالغ کرد که نرخ رشد اقتآاددر نفتگو با  یارمن یکارشناس اقتآاد ان،یاتول ماناسر

 هیسرما ،یتوسعه کشاورز یکه برا دیرس ینرخ رشد نیتوان به چن یم یدر صورت یبه نفته و. درصد باشد 6تا  183تواند  یم طیشرا

 یطیشرا نیچن ابیافزود که در ا یشناس ارمنکار. ابدیشود و تورغ کاهش  جادیا یمساعد طیشرا یو رشد صنعت ی، نردشگرینیار

  .میباش یدرصد 3تا  4که شاهد نرخ رشد  س ین دیبع

 شیپت  یدرصتد  481ارمنستان نترخ   یرشد اقتآاد یبرا یارمنستان در اواسط ماه ژوئن سال جار یبانک مرکز: افزود انیماناسر تاتول

 یاقتآتاد   یت نرخ رشتد فعال  بیبه ترت 0205و  0200، 0201سال  یبرا ارمنستان یرشد اقتآاد نهیدر زم یبانک جهان. کرده بود ینیب

 یدرصد 1رشد  0201ارمنستان در سال  یناخالص داخل دیتول یپول برا یصندوق جهان. کرده اس  ینیب شیپ یدرصد 385و  485، 584

 .اس کرده  ینیب شیرا پ

 

 افزایش قیمت محصوالت در ارمنستان:  موضوع

 ای ام. تنیک آرمنیاسایت خبری سپو: منبع 
درصتد   .8.میانگین قیم  مواد ایایی در طی یک سال معادل . یم  مواد ایایی طی یک سال نیشته در ارمنستان افزایش یافته اس ق

 .می باشد که قابل توجه اس 

  نوش  ناو به قیم. درصد افزایش یافته اس  12قیم  نوش  حدود  .کاهش داشته اس % 9قیم  میوه ها طی یک سال نیشته تنها 

دلیل انتقال ناو از قره باغ در اواخر سال نیشته به طور موق  نسبتاً پایین اس ، اما قیم  انواع دیگر نوش ، به ویتوه مترغ و ختوک، در    

 .حال افزایش اس 

شت  و هتم بتر    در ارمنستان، قیم  سبزیجات و م آو ت لبنی به دلیل خشکی هوای م لی افزایش یافته اس  که این امر هم بر بردا

 .قیم  تنم مرغ نیز به دلیل مشکالت ت ویل مرغ های پرورش یافته افزایش یافته اس . میزان علف مراتع تأثیر نیاشته اس 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ش تقاضا در شترق  ستیا   قیم  برخی م آو ت مانند شکر بدلیل کاهش عرضه از برزیل افزایش یافته اس  و قیم  لبنیات بدلیل افزای

ارمنستان وارد کننده جوجه یک روزه از ایران می باشد و بدلیل ممنوعی  صادرات جوجه یک روزه از ایتران، قیمت    . افزایش یافته اس 
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انی بنابراین دلیل قسمتی از افزایش قیم  مواد ایایی در ارمنستان مربوط به بازارهای جه. مرغ بشدت در ارمنستان افزایش یافته اس 

 .بوده اس 

 

 درآمد مالیاتی ارمنستان در هشت ماه اول سال جاری:  موضوع

 armtimes: منبع 
 .میلیارد دراغ در مد مالیاتی داشته اس  9.4جمهوری ارمنستان در ماه های ژانویه تا  نوس  سال جاری 

 0201الیاتی ارمنستان در هش  ماه اول ستال  مطابق با نزارش منتشر شده از سوی کمیته در مدهای دولتی جمهوری ارمنستان در مد م

میلیتارد   011، %(3)میلیارد دراغ  41، %(11)میلیارد دراغ  .9به ترتیب  .021و  0219، 0202در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال ها 

 .، افزایش داشته اس %(06)دراغ 

در مقایسته بتا    0201اس  به این ترتیب که در هش  ماه اول سال  مبالغ بازنردانده شده با مالیات پرداخ  کنندنان نیز افزایش داشته

میلیتارد دراغ   33، %(336)میلیتارد دراغ   44، %(.5)میلیتارد دراغ   54بته ترتیتب    .021و  0219، 0202بازه زمانی مشابه در سال هتا  

 .، افزایش یافته اس %(1.)

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

نگاغ ثب  شرک ، یک کد مالیاتی به هر شرک  اختآاص می یابد و شرکتها موظف هستند از اولین روز فعالی  شرک  در ارمنستان در ه

 .درصد می باشد 02درصد و مالیات بر ارزش افزوده  .1مالیات بر در مد . وضعی  درامدی خود را بطور شفاف نزارش دهند
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 : چین 

 0502ماهه 8چین در  گامهای باثبات تجارت خارجی:  موضوع

 رایزن تولید محتوا توسط: منبع 
برخوردار  یریاز رشد چشمگ یالدیم یاقتآاد در هش  ماهه ننس  سال جار داریو رشد پا یخارج یبا رشد تقاضا نیچ یتجارت خارج

 .بود

 .0486و به  افتهی شیفزادرصد سا نه ا 0586در هش  ماهه اول سال، کل واردات و صادرات کشور  چین نشان می دهدنمرک  مار 

 .اس  دهیرس( کاید ر  مر ونیلیتر 58.4حدود ) وانی ونیلیتر

داشته  شیدرصد افزا .008به میزان  0219با سطح ثب  شده در مدت مشابه در سال  سهیرقم در مقا نینمرک ، ا یاساس داده ها بر

 .اس 

 شیدرصد نسب  به سال قبل افزا 0484و  0580 بیداشته و به ترت یتا  نوس  رشد دو رقم هیصادرات و هم واردات در دوره ژانو هم

 .اس  افتهی

 .اس  دهیرس وانی ونیلیتر 0854و به  افتهی شیدرصد افزا .168در مدت مشابه سا نه  یتجار مازاد

صادرات تلفن  .ه اس را ثب  کرد یتا  نوس  رشد دو رقم هیو م آو ت پرمآرف در دوره ژانو یو برق یکیم آو ت مکان صادرات

 .اس  افتهی شیدرصد افزا 0481درصد و  1689درصد ،  980 بیبه ترت یکیو م آو ت پالست ی، پوشاک و لوازغ جانبهمراه

 ا تیاروپا و ا هی، ات ادای س یجنوب شرق یانجمن کشورها -خود  یاصل یتجار کیبا سه شر نیهش  ماه اول سال، تجارت چ در

 .اس  درصد بود .038درصد و  0081درصد ،  .008 بیبه ترته و حفظ کردرا  یرشد قابل توجه -مت ده 

 .دیرس وانی ونیلیتر 6809و به  هافتی شیدرصد افزا 0481کمربند و جاده  ابتکار یبا کشورها نی، تجارت چ  ماراساس  بر

 4.81اس  که  دهیه اول رسدر هش  ماه وانی ونیلیتر 11890به  یدرصد 0989 شیبا افزا یخآوص یو صادرات شرک  ها واردات

 .دهد ینشان م شیدرصد افزا 085دهد که نسب  به مدت مشابه سال قبل  یم لیدرصد از کل را تشک

درصد از کل ارزش تجارت  1384که  دیرس وانی ونیلیتر 58.1و به  اف ی شیدرصد افزا 0380 یدولت یو صادرات شرک  ها واردات

 .ص دادمدت به خود اختآا نیرا در ا نیچ یخارج

اس   دهیرس وانی ونیلیتر 5845و به  افتهی شیدرصد افزا 1.89کشور تنها در ماه  نوس   نیدهد واردات و صادرات ا یها نشان م داده

 .اس  یماه متوال 13 یبرا نیچ یسا نه تجارت خارج شیکه نشان دهنده افزا

 

 .شود یرک افتتاح ممشت ندهیجامعه آ جادیبا تمرکز بر ا آسه آن-چین شگاهینما: موضوع 

 Xinhua: منبع 

 ااز شد  نیژوانگ در جنوب چ یمنطقه خودمنتار نوانگش تن ی، پا نگی سه  ن  در نان-نیچ ینیار هیو سرما یاجالس تجار نیهجدهم

 .مشترک برجسته کرد ندهی   یبرا کترراینزد یو افق

و  سه  ن با  نیچ نیمت د ب ی، خلق جامعه ا یخشک-ییایدر دیجد دوریشده توسط کر جادیا یبه اشتراک نیاشتن فرص  ها"تم  با

و   یو  سه  ن را تقو نیچ نیها ب نهیزم ریهمه جانبه در تجارت ، اقتآاد و سا یامسال قآد دارد همکار شگاهی، نما "مشترک یا ندهی 

  .کند میت ک

کشور و منطقه را به  42از  شیاز ب ییو شرک  ها برنزار شد نیو  فال نیمتر مربع ، به صورت  نال 120222با مساح   شگاهینما نیا

 .خود جیب کرد

  .اس  یو تجار یفروغ اقتآاد .14انجمن سطح با  و  01 زبانیم نیچهار روزه همچن شگاهینما نیا
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 سال دستاوردها یس
همه جانبه و  یبا همکار یطقه ا، دو طرف متعهد به ارتقاء توسعه و رفاه من 1991و  سه  ن در سال  نیچ نیروابط ب یزمان برقرار از

به دس   مده در سه دهه نیشته توسط رهبران  سه  ن در مراسم  یها  یموفق. مردغ منطقه هستند یبر وردن منافع ملموس برا

 .قرار نرف  قبالمورد است شگاهینما هیافتتاح

 اردیلیم 1.481به  1991د ر در سال  اردیلیم .و  سه  ن از کمتر از  نیچ نیب ی، حجم مباد ت تجار نیچ یرسم یاساس داده ها بر

 لیتبد گریکدی یتجار یشرکا نیطرف در سال نیشته به بزرنتر دو .اس  افتهی شیبرابر افزا 2.از  شیکه ب دیرس 0202د ر در سال 

 .شدند

 افتهی شیافزا 0202سال درصد در  3585به  1995درصد در سال  0.89 سه  ن از   به نیچ یو برق یکینسب  صادرات م آو ت مکان

 .اس  افتهی شیافزا زی سه  ن ن  و خودرو به یصادرات تلفن همراه ، کشت همچنیناس  ، 

، در  دیرس 0202درصد در سال  3086به  1995درصد در سال  1181از   سه  ن از  نیچ یکیو الکتر یکیواردات م آو ت مکان نسب 

 .اف ی شیبه سرع  افزا زی سه  ن ن م آو ت از  رینف  و سا ، کی،  ست یکه واردات م آو ت کشاورز یحال

 ونیلیم 13از  COVID-19 یریقبل از همه ن 0219شده اس  ، مبادله پرسنل در سال   یتقو زیو  سه  ن ن نیچ نیمردغ ب انیم مراودات

 .دارند  یجف  شهر خواهرخواندن 022از  شیمبادله کرده و ب گریکدیدانش  موز با  022،222از  شیدو طرف ب. نفر فراتر رف 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

استفاده از ظرفی  منتاطق  زاد، وجتود توافتق نامته هتای      . برابر شدن تجارت بین چین و  سه  ن درسهای زیادی برای اموختن دارد 2.

حجم از مباد ت تجتاری نقتش تعیتین کننتده ای      تجاری دوجانبه و چند جانبه و حجم عظیم سرمایه نیاریهای مشترک در ترسیم این

 .داشته اند

 

 .کند یکانتون در اکتبر آغاز به کار م شگاهینما:  موضوع

 Xinhua: منبع 
اکتبتر در استتان نوانگتدونگ در     13معروف اس  ، قرار اس   زیکانتون ن شگاهیکه به نما نیواردات و صادرات چ شگاهینما نیچهاردهم

 .،  ااز شود نیو  فال نیال نبه صورت  نیجنوب چ

  یت بار اس  کته فعال  نیاول نیبرنزار شد ، ا COVID-19 ریتاث لیبه دل 0201 لیو  ور 0202که در سال  یقبل یمجاز دادیاز سه رو پس

کنتد   یم اشاره نیتوسعه چ دیجد میشود که به پارادا یبرنزار م "دونانه چرخه"با موضوع  نمایشگاه. شود یاز سر نرفته م نی فال یها

 .ستون اس  نیتر یبه عنوان اصل یکنند و بازار داخل یم  یرا تقو گریکدیو خارج  یداخل یکه در  ن بازارها

از  شیشترک  کننتد و بت    نیارفه دار به صورت  فال 122222رود حدود  یانتظار م: استان نف  یبنش بازرنان سی، رئنسونگیج ژانگ

 .کنند یم یداریکا  را در م ل خر داریخر 0228222

کشور و منطقه  42از  دارانیخر جیب را با هدف نی نال یغاتیتبل  یفعال 30 دادیرو نیا: نف  شگاهینما رکلیو دب ری، معاون مدایجیش چو

 .کند یبرنزار م

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

به د یل . هم نمایشگاهی چین در توسعه این کشور اس شروع به فعالی  کرده اس  یکی از پلتفرمهای م 1936نمایشگاه کانتون که از 

وجود مسایلی مانند فاصله و رقاب  در بازار چین  به تولیدکنندنان و صادرکنندنان ایرانی توصیه می شود از ظرفیتهای موجود نمایشگاهی 

 .خآوصاً نمایشگاههای بزرگ برای پیدا کردن شرکای تجاری استفاده شود

 

 

 

 



 
 

 گزارشات رایزنان : ماخذ 01 دبیرخانه کارگروه شناسایی و ارزیابی متقاضیان رایزنان بازرگانی

www.tpo.ir 

 .شد آغازها برای چهارمین نمایشگاه واردات چین  رسانه از ثبت نام:  موضوع

 Xinhua: منبع 
ناغ  ثب  از ی برنزار می شود نوامبر امسال در شانگها 12تا  3که از   (CIIE) نیواردات چ یالملل نیب شگاهینما نیچهارممجری برنزاری 

 .این رویداد خبر داد یرسانه ها برا

 ینیم ای WeChat ی،  حساب رسم CIIE یوب سا قیاز طر نیتوانند به صورت  نال یرسانه م اص ابو  دادامه داراکتبر  13ناغ تا  ثب 

 .ثب  ناغ کنند WeChat برنامه

، طیشرا  یخود را فعال کرده و با رعا یتوانند مدارک قبل یثب  ناغ کرده بودند، م CIIE نیسوم ینگاران که سال نیشته برا روزنامه

 .امسال استفاده کنند شگاهیمان یهمچنان از  ن برا

 نیثب  ناغ کرده اند از سوم CIIE نیچهارم یکه برا یبرجسته ا ی، نف  که تعداد شرک  هاCIIE  دفتر ری، معاون مدیچنگها سان

 یآاصاخت شگاهینما نیاول CIIE .شرک  کرده اند شگاهیسوغ در نما ایبار دوغ  یاز شرک  ها برا یاریفراتر رفته اس  و بس شگاهینما

 .مثمر ثمر داشته اس  جیواردات در جهان اس  و در سه دوره نیشته نتا

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

یکی از مالحظاتی که برای تجارت با چین باید در نظر داش  شناخ  ص یح این بازار اس  و یکتی از ابزارهتای مهتم بترای ایتن کتار       

ا وجود نمایشگاههای بزرنی که در چین وجود دارد پوشش رسانه ای این رویدادها ضعیف اس  ب. شناسایی و حضور در نمایشگاههاس 

 .و رسانه ها می توانند به  شنایی بیشتر  فعا ن بنش خآوصی و تجار عالقه مند کمک کنند

 

 .محموله فله در گوانگدونگ افتتاح شد دیجد انهیپا:  موضوع

 chinadaily: منبع 
 یخدمات کل  ی، استان نوانگدونگ  ااز به کار کرد و ظرف انگیاز روز جمعه رسماً در ژانج یتن 422222له فله م مو دیجد انهیپا کی

 .دیرا بهبود بنش انگیبندر ژانج

 .شد هیتنل در این بندر در روز جمعه هن حامل سنگ  یهزار تن 422 ینروه کشت چهار ،اعالغ کرد انگیژانج یشرک  نروه بندر

شهر،  نیا انیرا به مشتر یداده و خدمات بهتر شیرا افزا انگیبندر ژانج یفله ، رقاب  اصل انهیاز پا ی  ، بهره بردارشرک نینفته ا به

 .دهد یدر نوانگدونگ ارائه م دیتول یاصل گاهیپا

خود را با  یارکند تا روابط تج یبنشد و به شهر کمک م یرا بهبود م انگیدر ژانج ینیار هیسرما یفضا نیهمچن دیجد نالیترم نیا

 .نسترش دهد ندهی  یجهان در سالها ریسا

 یخارج انیبا همتا یهمکار شبردیپ یشدن بندر برا یتالیجیو د یشدن، اکولوژ یصنعت جیترو یبرا یتالش چیشرک  نف  که از ه نیا

 .ننواهد کرد غیخود در

 یبرا نیچ یاصل یاز شهرها یکیاس  ، اکنون  نانیان هااست روبرویژوانگ هم مرز اس  و  ی، که با منطقه خودمنتار نوانگش انگیژانج

 .اس  ای س یجنوب شرق یکشور و کشورها نیا نیب یو روابط تجار یاقتآاد یها یهمکار شرف یپ

 

 .خود را منتشر کرد یقرارداد خارج یگزارش پروژه ها نیچ:  موضوع

 Xinhua: منبع 

د ر  اردیلیم 033834به  0202در سال  نیچ یخارج یقرارداد ید پروژه ها، ارزش قراردا (MOC) یبر اساس نزارش وزارت بازرنان

 .دیرس کای مر

کشور در امتداد کمربند  11و  نیچ نیب راًیکه اخ یینف  که ارزش قراردادها یکنفرانس مطبوعات کیدر  MOC ی، سننگونگیتیجوئ شو

 .دهد یم لید از ارزش کل قرارداد را تشکدرص 3384د ر بوده اس  که  اردیلیم 141841و جاده امضا شده اس ، 

 کشور را از  نیا یدرصد از کل نردش تجار 3.84د ر بود که  اردیلیم 91810کشورها  نیبا ا نیچ یتجار یدوره، نردش مال نیا در

 .داد یم لیتشک یخارج یقرارداد یپروژه ها



 
 

 گزارشات رایزنان : ماخذ 00 دبیرخانه کارگروه شناسایی و ارزیابی متقاضیان رایزنان بازرگانی

www.tpo.ir 

به خود  0202را در سال  نیچ یخارج یقرارداد یصد از پروژه هادر 2.از  شیب قایو  فر ای، تجارت در  سییاینف  که از نظر جغراف شو

 .اختآاص داده اس 

برق و  یحمل و نقل، ساختمان، مهندس یمنتلف با تمرکز بر بنش ها عیکشور در صنا نیا یخارج یقرارداد یپروژه ها: افزود سننگو

 .اس  افتهینسترش  یمیپتروش

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

بنابراین . یران با داشتن موقعی  خوب در ابتکار کمربند جاده، فرص  بی نظیری در استفاده از سرمایه نیاری خارجی چین در اختیار داردا

 .برای استفاده از این ظرفی  باید تالش شود موانع پیش رو مرتفع نردد و ساز و کار  زغ برای استفاده از این فرص  فراهم نردد
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 : روسیه

 گردش عمده فروشی کاال در روسیه:  موضوع

 روستات: منبع 
بته  ( روبل در برابر هر د ر .0با نرخ برابری )تریلیون روبل  581که برابر با  0222ارزش عمده فروشی کا  در فدراسیون روسیه از سال 

برابتر و از ل تاظ د ری    02روبل رسیده اس  که از ل اظ روبلی بیش از  60با نرخ برابری هر د ر )  0202تریلیون روبل در سال  1685

 .برابر رشد پیدا کرده اس  685نزدیک 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 1685بته بتیش از    0222تریلیتون روبتل در ستال     581مالحظه می فرمایید ارزش عمده فروشی کا  از  1در جدول شماره همانطوریکه 

 .می باشد 60حاضر برابر و در حال  .0برابر با  0222نرخ برابر روبل در برابر د ر در سال . رسیده اس  0202تریلیون روبل در سال 

 

 غالت در فدراسیون روسیهمیزان تولید، مصرف، تجارت نگاهی به :  موضوع

 تحقیقی رایزنی بازرگانی: منبع 
نیشته می باشد که در ات اد جمتاهیر   با نگاهی به جدول شماره دو که شامل اطالعات تولید میزان االت فدراسیون روسیه طی سی سال

میلیتون تتن و    116ب تولیتد  میلیون تن بوده که با احتسا 12 رشوروی سابق یک سال قبل از فروپاشی ذخیره االت در ابتدای سال براب

میلیتون تتن    14میلیون تتن بعنتوان بتیر و     16میلیون تن می رسیده اس  از این میزان  194میلیون تن موجودی االت به  16واردات 

میلیون تن االت به  رد و م آو ت فر وری شتده تبتدیل متی نردیتده      93. بعنوان خوارک داغ طیور مورد استفاده قرار می نرفته اس 

 1992ابر با ستال  جمع موجودی کل االت روسیه بر 0219در سال . میلیون تن بوده اس  0میلیون و صادرات نیز  0میزان تلفات .  اس

کاهش یافتته است ، میتزان اتالت متورد       11میلیون تن به  16وریکه در جدول ذیل مشاهده می شود مآرف بیر از بوده اس  و همانط

میزان االت جه  فر وری و تبدبل بته  . میلیون تن کاهش یافته اس  15میلیون تن به  14نداشته و از مآرف داغ و طیور تغییر چندانی 

که این می تواند نشان از بهبود ترکیب سبد ایایی مردمتان   میلیون تن رسیده اس  34میلیون تن به  93 رد به شدن کاهش یافته و از 

میلیون تن بوده اس  و در سه سال نیشته بته صتفر    1ریباً بطور میانگین کمتر از واردات در سالهای ده سال نیشته تق. این کشور باشد

به میزان قابل توجهی افتزایش یافتته و بته رقتم      1993تا  1992رسیده اس  اما میزان صادرات از میانگین یک میلیون تن در سالهای 

 .عالقمندان توصیه می نردد مطالعه جدول پیوس  به. سال نیشته رسیده اس  3میلیون تن در  44میانگین 

 

 نگاهی به میزان تولید، مصرف، تجارت گوشت و فرآورده های گوشتی در فدراسیون روسیه:  موضوع

 تحقیقی رایزنی بازرگانی: منبع 
فدراسیون روسیه نوش  و فر ورده های نوشتی ، مآرف، واردات و صادرات سه که در برنیرنده اطالعات تولیدبا نگاهی به جدول شماره 

نوش  و فر ورده ذخیره میزان که در ات اد جماهیر شوروی سابق یک سال قبل از فروپاشی در می یابیم طی سی سال نیشته می باشد 

میلیون تن  183و واردات  میلیون تن 12برابر با تولید  میزان اس  در این سالبوده  هزار تن 954 ر بادر ابتدای سال برابهای نوشتی 

میلیون تن می رساند میران صادرات رقم ناچیز  10در ات اد جماهیر شوروی را به اس  که کل میزان نوش  و فر ورده های نوشتی  بوده

، مآرف، واردات و صادرات نوش  و فر ورده های نوشتی فدراسیون روسیه طی با نگاهی به  مار  تولید. ده اس هزار تن نزارش ش 12

میزان ( هزار تن .96) بوده اس   1992برابر با سال تقریباً روسیه نوش  و فر ورده های نوشتی   جمع موجودی کل 0202در سال 

مشاهده می شود  میکوروریکه در جدول همانط. میلیون تن رسیده اس  1180صدی به در 12و با افزایش تغییر چندانی نیافته تولید 

   .میلیون تن می باشد 1180کماکان مقدار  ن برابر تغییری نکرده و  0202نسب  به سال  1992سال مآرف میزان 

 13تولید می بایس  به این نکته توجه داش  که مبنای مقایسه ات ادیه جماهیر شوروی سابق که در برنیرنده  تهیه شدهدر جدول : نکته

 .بوده اس  با فدراسیون روسیه کنونی می باشد( کشورهای مشترک المنافع)کشور 
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 میزان تولید، مصرف، تجارت شیر و فرآورده های لبنی در فدراسیون روسیهنگاهی به :  موضوع

 تحقیقی رایزنی بازرگانی:  منبع
که در برنیرنده اطالعات تولید، مآرف، واردات و صادرات شیر و فر ورده های لبنی فدراسیون روسیه طی  4با نگاهی به جدول شماره 

شیر و فر ورده های  سی سال نیشته می باشد در می یابیم که در ات اد جماهیر شوروی سابق یک سال قبل از فروپاشی میزان ذخیره 

میلیون تن بوده اس   .میلیون تن و واردات  3386تن بوده اس  در این سال میزان تولید برابر با  میلیون 584بر با در ابتدای سال برالبنی 

هزار تن  553میلیون تن می رساند میران صادرات رقم ناچیز  16در ات اد جماهیر شوروی را به  لبنیو فر ورده های  شیرکه کل میزان 

 0202فدراسیون روسیه طی در سال شیر و فر ورده های لبنی  ر تولید، مآرف، واردات و صادرات با نگاهی به  ما. نزارش شده اس 

میزان تولید تغییر ( هزار تن 0013)بوده اس    1992با سال  در مقایسهروسیه تقریباً شیر و فر ورده های لبنی  جمع موجودی کل

 همانطوریکه در جدول میکور مشاهده می شود میزان مآرف. ه اس میلیون تن رسید 0229درصدی به  12 کاهشچندانی نیافته و با 

  .میلیون تن کاهش یافته اس  53میلیون تن به  36درصد کاهش از  .5با  0202نسب  به سال  1992سال  شیر و فر ورده های لبنی در

 13ه جماهیر شوروی سابق که در برنیرنده تولید می بایس  به این نکته توجه داش  که مبنای مقایسه ات ادی تهیه شدهدر جدول : نکته

 .بوده اس  با فدراسیون روسیه کنونی می باشد( کشورهای مشترک المنافع)کشور 

 

 سیگنال مثبت بانک مرکزی روسیه به سپرده گذاران:  موضوع

 راشا. کا.ام: منبع 

اقتداغ بانتک    ایتن بتا   نفته ت لیلگتران به  د در سال رسانددرص 1863بهدرصد افزایش  2803 با رابانکی نرخ بهره  روسیه بانک مرکزی

میانگین نرخ های سپرده کنونی  می شود ده ها و حسابهای پس انداز پدیدارموج جدیدی از افزایش نرخ ها در  ینده در بازار سپرمرکزی 

دیر بانتک مرکتزی   رئیس هیأت مت . در حال حاضر از تورغ رسمی سا نه پیشی نرفته و در مد واقعی کوچک اما پایداری را ایجاد می کند

کس پوشیده نیس  کته در ابتتدای   بر هیچ  خواهد داش ،سپرده نیاران  تأثیر مثبتی برتغییر سیاس  های پولی قطعاً روسیه اشاره نمود 

شتهروندان پتس   ناشی از کرونتا  دلیل پیامدهای  این بهو  سرمایه شد بازار ازروج سپرده نیاران باعث خ، بهره سال، به دلیل نرخ پایین

 .درصدی سپرده نیاری ها شود 12پیش بینی می شود این تغییر باعث افزایش / انداز خود را صرف نیازهای اساسی کردند

 

از به اروپا را به شدت افزایش دادروسیه عرضه گ:  موضوع  

لنتا: منبع   
حجتم  ، در مقایسه با روز قبتل . سپتامبر به شدت افزایش یاف  14اروپا در صبح سه شنبه -پمپاژ ناز روسیه از طریق خط لوله ناز یامال

 نتاز   ت ویتل  میزان جو ی، ماه در ،به طور متوسط . ن رسیدمیلیو 081ن متر مکعب در ساع  به میلیو 183از  و عرضه تقریباً دو برابر شد

 ،در پایتان متاه اوت   .یافت   کتاهش  مکعتب  متر میلیون 183 به تش سوزی،  حادثه یک از پس اما بود، ساع  در مکعب متر میلیون 583

قآتد   و، اندچیز می دتولید ناز نا تش سوزی را در شرک  تأثیر این . کرد اظهار نظر عواقب  تش سوزی در مورد نازپروغ برای اولین بار

 .این شرک  را به طور کامل احیا کند 0200دارد تا پایان سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lenta.ru/news/2021/08/31/posled/
https://lenta.ru/news/2021/08/31/posled/
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 تریلیون روبل : ارزش   0202الی  0222آمار عمده فروشی فدارسیون روسیه طی سالهای  :جدول شماره یک

 سال

از جمله سازمان های تجارت عمده  گردش عمده

 کل  -تجارت    فروشی

2000 4,256.80 3,133.70 

2001 5,507.80 4,221.70 

2002 6,819.20 5,465.60 

2003 8,887.70 7,249.60 

2004 11,422.90 9,170.50 

2005 15,626.00 11,007.50 

2006 19,921.80 14,758.00 

2007 24,015.60 19,604.60 

2008 31,136.40 25,549.60 

2009 28,258.80 23,514.80 

2010 32,153.50 25,955.60 

2011 39,154.00 31,205.70 

2012 42,946.00 33,595.70 

2013 45,121.40 35,673.40 

2014 51,343.90 41,434.50 

2015 56,732.50 46,732.20 

2016 61,715.10 50,324.60 

2017 69,694.20 56,725.40 

2018 79,779.90 63,315.00 

2019 84,148.70 66,186.00 

2020 84,417.20 67,321.00 
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 0 جدول شماره

 میلیون تن: ارقاغ                              نگاهی به میزان تولید االت در فدراسیون روسیه                                                    

 سال

 مصرف: ب منابع: الف

 صادرات
ذخیره 

 پایان سال
موجودی 

 ابتدای سال
 واردات تولید  

جمع کل 

 موجودی

جمع کل 

 مصرف 
 بذر

برای خوراک 

 دام و طیور

جهت فرآوری به 

صورت آرد، غالت، 

خوراک ترکیبی و 

... 

 تلفات                     

1990 60 117 17 194 31 17 14 95 2 2 65 

1991 65 89 21 174 32 18 15 90 2 0 50 

1992 50 107 30 187 32 17 15 77 2 0 77 

1993 77 99 12 188 32 16 16 71 2 0 83 

1994 83 81 4 168 31 16 15 63 2 1 71 

1995 71 63 4 139 30 16 15 56 2 3 48 

1996 48 69 4 121 28 14 14 45 1 1 47 

1997 47 89 4 139 28 14 14 47 1 2 61 

1998 61 48 2 110 27 14 13 45 1 2 36 

1999 36 55 7 97 23 12 11 41 1 1 32 

2000 32 65 5 102 22 12 11 41 1 1 37 

2001 37 85 2 124 24 12 12 46 1 3 50 

2002 50 87 2 138 24 12 12 49 1 14 50 

2003 50 67 2 119 22 11 12 46 1 12 37 

2004 37 78 3 118 23 11 12 45 1 6 44 

2005 44 78 2 123 22 11 11 44 1 12 44 

2006 44 78 2 124 22 10 11 46 1 11 44 

2007 44 82 1 127 21 10 11 45 1 17 43 

2008 43 108 1 152 23 11 11 49 1 14 66 

2009 66 97 0 163 22 11 11 49 1 22 70 

2010 70 61 0 131 20 10 10 44 1 14 52 

2011 52 94 1 147 21 10 11 47 1 18 59 

2012 59 71 1 131 21 11 10 44 1 23 43 

2013 43 92 2 137 20 10 10 45 1 19 52 

2014 53 105 1 159 21 11 10 46 1 30 60 

2015 60 105 1 166 21 11 10 48 1 31 65 

2016 65 121 1 187 22 11 11 52 1 34 77 

2017 77 136 1 213 24 11 13 53 2 43 91 

2018 91 113 0 204 23 11 13 53 1 55 73 

2019 73 121 0 194 23 11 13 53 1 39 77 

2020 77 133 0 211 25 11 13 54 1 49 82 
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 :5جدول شماره 

 هزار تن: ارقاغ                                                          فدراسیون روسیه         نگاهی به میزان تولید نوش  و فر ورده های نوشتی در 

 سال

 مصرف: ب منابع: الف

موجودی ابتدای 

 سال
 مصرف  صادرات تلفات                      جمع کل موجودی واردات تولید 

ذخیره پایان 

 سال

1990         934          10,112        1,535        12,581          123            60        11,113              954    

1991         954            9,375        1,521        11,850          104            92        10,313              995    

1992         995            8,260        1,400        10,655           67            79          8,947           1,301    

1993       1,301            7,513        1,404        10,218           72            30          8,700           1,236    

1994       1,236            6,803        1,631          9,670           68            21          8,389           1,030    

1995       1,030            5,796        2,250          9,076           46            13          8,087              795    

1996         795            5,336        2,113          8,244           42            35          7,448              617    

1997         617            4,854        3,015          8,486           34            44          7,359              953    

1998         953            4,703        2,348          8,004           38            22          7,080              766    

1999         766            4,313        2,126          7,205           20            17          6,540              560    

2000         560            4,446        2,095          7,101           14            35          6,564              431    

2001         431            4,477        2,554          7,462           16            38          6,802              550    

2002         550            4,733        2,697          7,980           17            34          7,241              623    

2003         623            4,993        2,668          8,284           17            36          7,521              643    

2004         643            5,046        2,705          8,394           15            43          7,683              592    

2005         592            4,972        3,094          8,658           16            67          7,871              650    

2006         650            5,259        3,175          9,084           13            57          8,287              675    

2007         676            5,786        3,177          9,638           15            66          8,769              733    

2008         733            6,277        3,248        10,258           18            90          9,362              744    

2009         744            6,715        2,919        10,378           18            65          9,450              804    

2010         804            7,165        2,856        10,824           19            97          9,869              802    

2011         802            7,516        2,708        11,025           17            76        10,105              791    

2012         791            8,078        2,710        11,579           23          128        10,533              838    

2013         838            8,526        2,480        11,844           19          117        10,793              864    

2014         870            9,026        1,952        11,848           18          135        10,831              807    

2015         807            9,519        1,360        11,686           18          143        10,666              812    

2016         812            9,854        1,246        11,912           17          236        10,805              804    

2017         804          10,320        1,085        12,208           16          307        10,991              862    

2018         862          10,630          880        12,371           18          354        11,058              912    

2019         912          10,867          772        12,550           21          415        11,110              978    

2020         978          11,219          648        12,845           20          609        11,234              954    
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 : 4جدول شماره 

 هزار تن: ارقاغ                    نگاهی به میزان تولید شیر و م آو ت لبنی در فدراسیون روسیه                                       

 سال

 مصرف: ب منابع: الف

موجودی 

 ابتدای سال
 واردات تولید

جمع کل 

 موجودی

 مصرف صادرات تلفات

ذخیره 

پایان 

 سال

1990    3,450        55,716       8,043       67,209    

        

62    

   335       57,233    

           

2,265    

1991    2,265        51,887       6,851       61,003    

        

69    

   144       51,498    

           

1,921    

1992    1,921        47,236       3,130       52,287    

        

43    

   179       41,817    

           

2,491    

1993    2,491        46,524       5,761       54,776    

        

35    

     90       43,591    

           

3,541    

1994    3,541        42,176       5,370       51,087    

        

48    

   758       41,303    

           

1,813    

1995    1,813        39,241       6,317       47,371    

        

61    

   396       37,431    

           

2,426    

1996    2,426        35,819       4,530       42,775    

        

51    

   490       34,236    

           

1,331    

1997    1,331        34,136       6,290       41,757    

        

43    

   232       33,727    

           

1,403    

1998    1,403        33,255       4,944       39,602    

        

44    

   330       32,254    

           

1,195    

1999    1,195        32,274       4,718       38,187    

        

34    

   208       31,328    

           

1,322    

2000    1,322        32,259       4,718       38,299    

        

31    

   507       31,317    

           

1,239    

2001    1,239        32,874       4,884       38,997    

        

31    

   605       31,784    

           

1,415    

2002    1,415        33,462       4,989       39,866    

        

30    

   460       32,744    

           

1,386    

2003    1,386        33,316       5,617       40,319    

        

22    

   481       33,086    

           

1,685    

2004    1,685        31,861       6,304       39,850    

        

24    

   479       33,142    

           

1,693    

2005    1,693        30,826       7,115       39,634    

        

17    

   493       33,250    

           

1,777    

2006    1,777        31,097       7,293       40,167    

        

21    

   532       33,687    

           

1,860    

2007    1,870        31,984       7,134       40,988    

        

22    

   583       34,292    

           

1,926    
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2008    1,926        32,226       7,315       41,467    

        

21    

   612       34,459    

           

2,097    

2009    2,097        32,316       7,005       41,417    

        

23    

   520       34,683    

           

1,857    

2010    1,857        31,507       8,159       41,523    

        

29    

   460       34,949    

           

1,866    

2011    1,866        31,205       7,955       41,025    

        

29    

   615       34,729    

           

1,995    

2012    1,995        31,197       8,525       41,716    

        

28    

   645       35,188    

           

2,032    

2013    2,032        29,865       9,455       41,352    

        

31    

   628       35,099    

           

1,971    

2014    1,982        29,995       9,158       41,135    

        

35    

   629       34,953    

           

2,120    

2015    2,120        29,888       7,951       39,959    

        

34    

   606       34,148    

           

1,948    

2016    1,948        29,787       7,579       39,314    

        

30    

   645       33,833    

           

1,746    

2017    1,746        30,185       6,997       38,928    

        

29    

   608       33,737    

           

1,639    

2018    1,639        30,611       6,493       38,743    

        

31    

   576       33,552    

           

1,680    

2019    1,680        31,360       6,728       39,768    

        

38    

   611       34,328    

           

1,799    

2020    1,799        32,216       7,009       41,024    

        

29    

   707       35,262    

           

2,009    
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 : عراق

 .است هیترکاز  ییایمیوارد کننده بزرگ محصوالت ش نیعراق سوم:  موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
 شورا در  نیا.اس  هیترک ییایمیوارد کننده بزرگ م آو ت ش نیاعالغ کرد که عراق سوم هیصادرکنندنان ترک یروز شنبه، شورا

در  نوس  نیشته بالغ بر دو  هیترک ییایمید که صادرات مواد و م آو ت ششفاک مشاهده شد، اعالغ کر یکه توسط خبرنزار یا هیانیب

 افتهی شیافزا 0202با ماه مشابه سال  سهیدرصد در مقا 4981صادرات  نیاظهار داش  که ا یو.د ر بوده اس  ونیلیم 41و  اردیلیم

 .بوده اس عراق  سپس و  کایده  مرمت  ا تی، ا، هلندهیترک ییایمیمقآد مواد ش نیبزرنتر: خاطرنشان کرد یو. اس 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 وعراق برای راه اندازی واحدهای تولیدی خود نیاز به مواد اولیه شیمیایی داشته واین مواد را از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، ایران 

وسط متعددی در استان های منتلف شروع به کار کرده اند وبیشتر مت طی سال های اخیر واحدهای کوچک و. عربستان تأمین می نماید

در ابتدا بیشتر این مواد ازطریق  ایران تهیه می شد ولی به د یل متعدد از جمله نوسانات . این واحدها نیاز به م آو ت شیمیایی دارند

پیشنهاد می شود که . از ایران کاهش یافته اس  قیم ، عرضه در بورس وحضور رقبای دیگر ازجمله عربستان وقطر، واردات این مواد

 .شرایط خرید از بورس برای شرک  های عراقی فراهم نردد

 

 .داشته وعراق رتبه اول را در واردات از ترکیه کسب کرده است هیهمسا یصادرات را به کشورها نیشتریب هیترک:  موضوع

 شفق نیوز :منبع 
در هش  ماه نیشته امسال  هیهمسا یروز شنبه اعالغ کردند که صادرات به کشورها هینان ترکصادرکنند یو شورا هیترک یوزارت بازرنان

 یو شورا هیاساس  نچه که توسط وزارتنانه ترک بر.اس  افتهی شیدرصد افزا 5483با مدت مشابه سال نیشته  سهیدر مقا

 1.89و به  افتهی شیدرصد افزا 30ه سال نیشته کشور در  نوس  نیشته نسب  به مدت مشاب نیصادرکنندنان منتشر شده صادرات ا

 یبه کشورها هیدهد که صادرات ترک ینشان منزارش  نیا همچنین  و اس  هیارزش صادرات ترک نیاس  که با تر دهید ر رس اردیلیم

  به مدت مشابه سال درصد در هش  ماهه امسال نسب 5483 ونانیو  هی، عراق ، نرجستان ، سور رانیبلغارستان ، ا از جمله هیهمسا

: خاطرنشان کرد یو.(اس بوده هزار د ر  0.2و  اردیلیم 9 ارزش  دوره نیا در) .اس  دهید ر رس اردیلیم 1083نیشته بوده و به ارزش 

د ر را وارد  هزار 146و  ونیلیم 523و  اردیلیارزش پنج م رایدر رتبه اول قرار دارد ، ز هیواردکننده از ترک هیهمسا یکشورها در بینعراق 

و  اردیلیم کیبا  ونانیهزار د ر در رتبه دوغ قرار نرف  و پس از  ن  511و  ونیلیم 1.3و  اردیلیبلغارستان با ارزش دو م .اس  کرده 

 ونیلیم 904با  هیهزار د ر رتبه چهارغ ، سپس سور 131و  ونیلیم 423و  اردیلیم کیبا  رانیا.هزار د ر قرار نرف  56.و  ونیلیم 644

 .هزار د ر در رتبه چهارغ قرار نرف  432و  ونیلیم 914نرجستان با   یهزار د ر و در نها 163و 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

هرچند در سال نیشته به دلیل انتشار ویروس کرونا وبسته شدن . می باشد رقاب  صادرات کشورمان با ترکیه به عراق بسیار نزدیک

عربی عراق به مدت پنج ماه، ترکیه توانس  صادرات بیشتری نسب  به کشورمان به عراق داشته باشد ولی درسال جاری تقریباً  مرزهای

عراق موجب خواهد شدکه ما بتوانیم نقش اول در سهم  عوامل متعددی در تجارت بین کشورمان و. به صورت موازی در رقاب  می باشیم

باید از این فرص  های زود نیر بهره  باشیم و این عوامل وامتیازات ویوه فرص  های ماندنار نیستند وبازار صادرات به عرا ق داشته 

نیر ناه رسمی،  10درحالیکه ما دارای . ترکیه با داشتن یک نیرناه با عراق به این جایگاه صادراتی رسیده اس  . برداری کامل برد

 .ظرفی  به طور کامل استفاده نکرده ایم بازارچه ومرز  بی با عراق می باشیم ولی از این
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 قرارداد با توتال فرانسه یامضا اتیجزئ:  موضوع

 وزیاقتصاد ن :منبع 
 بامرتبط وناز  ینیار هیسرما یقرارداد موافقتنامه پروژه ها ی، مراسم امضایالکاظم یمآطف ریننس  وز  ی، ت   حماکشنبهیامروز، 

 یپروژه انرژ اردادقر نیو چهارم.  شود، برنزار شد یوزارت نف  و توتال فرانسه م و عراق نیرداد ب، که شامل سه قراینفت نیادیتوسعه م

 جادینف  و ناز و منابع  ب و ا ریذخا در ینیار هیبه سرما یابیتوافق دست نیا هدف.منعقد شد وزارت برق و توتال فرانسه نیب یدیخورش

 دی، با تول یاوطری عنفت دانیپروژه شامل توسعه م نیاول.نف  اس  دیتول  یظرف شیافزا نیو همچن یکیالکتر یانرژ یثبات با  برا

 یفرص  ها جادیو ا یمدرن ،  موزش کارکنان عراق یفناور یبشکه در روز ، معرف 012،222 دیبشکه در روز ، تا حداکثر تول 3222.

( mSQF)فوت مربع استاندارد  ونیلیم 122  یبا ظرف یرطاوعدوغ شامل ساخ  مجتمع ناز  پروژه.اس  یشهروندان عراق یبرا یشغل

مقدار  دی، تولهیهمسا ی، که منجر به کاهش واردات ناز از کشورها ینفت نیادیناز سوزانده شده از م ینیار هیبه منظور سرما. اس 

، و یبازار م ل یز براتن در رو 5222شود که  یزده م نیتنم LPGمقدار  دیبشکه در روز و تول 10222در حدود  ینیتنم عاناتیم

مورد پروژه سوغ ، شامل  در.می باشد  شهروندان یبرا یشغل یفرص  ها جادیو ا یمدرن،  موزش کارکنان عراق یفناور یمعرف نیهمچن

 683 یطراح  یخانه با ظرف هیبشکه  ب در روز ، تآف ونیلیم 3  یاز شبکه خط لوله با ظرف یبنش ی، به استثناایمشترک  ب در نیتام

پروژه شامل ساخ   نیچهارم.یشغل یفرص  ها جادیو ا یمدرن،  موزش کارکنان عراق یفناور ی، عالوه بر معرفبشکه  ب در روز ونیلیم

 یها روناهیاز ن یانرژ دیتول نهیدرصد از هز 43کمتر از  نهیبا هز یکیالکتر یانرژ دیتول یبرا یدیخورش یبه انرژ یمتک یکیالکتر روناهین

که مجموع بازده  ید ر اس  ، در حال اردیلیم 06ذکر اس  که ارزش کل چهار پروژه  قابل.مگاوات اس  1222 دیکل تول  یبا ظرف یکنون

 .د ر اس  32 نف  هر بشکه م ید ر با م اسبه ق اردیلیم 93سود در طول مدت قرارداد 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

سایگان در ماه اوت سالجاری عالوه بر بررسی اهداف سیاسی ، اهداف مهم اقتآادی برای دو کشور حضور فرانسه در نشس  بغداد با هم

در قراردادهای سنگین سرمایه . میلیارد د ری فرانسه در عراق می باشد 06داشته اس  که مهمترین توافق، قرارداد سرمایه نیاری 

همانطور که درخبر  مده اس  قیم  . جرای پروژه های مد نظر می باشدنیاری در عراق با دیگر شرک  ها موضوع فروش نف  درقبال ا

شرک  های ایرانی می توانند در اجرای این پروژه ها . د ر تعیین شده اس  32هر بشکه نف  تا پایان مدت زمان اجرای پروژه ها 

ی کوچک ومتوسط به شرک  های بومی ویا معمو ً اجرای این پروژه ها به صورت پروژه ها. درقالب پیمانکاری حضور داشته باشند

 .خارجی وانیار می شود و شرک  های ایرانی باید از این فرص  استفاده نمایند
 

 .الوقوع است بید که ساخت فرودگاه استان االنبار قرنکن یاعالم م یمحل مقامات:  موضوع

 وزیشفق ن :منبع
 هیانیاساس ب بر.الوقوع اس  بیانبار قر یالملل نیالغ کرد که ساخ  فرودناه بدر استان ا نبار در ارب عراق اع یروز دوشنبه، دول  م ل

ا نبار  یالملل نیفرودناه ب ی، که براSelkom Turkish یشرک  ترک ندنانی، نمایمیالدل یاندار علاست داریامر در د نی، ایاستاندار

 هیاول یها یطراح انیدر جر یمی مده اس  که الدل هیانیب نیا در .صورت نرف  یدر منطقه رماد داریشده اس ، در دفتر استان یطراح

 در.کرد دییرا تأ ندهیمرحله اول در چند هفته   یاتفرودناه و شروع عمل یسازه ها یا نبار قرار نرف  و ساخ  واقع یالملل نیفرودناه ب

 ساخته  یرمادالارب  یلومتریو پنج ک یس هیر ناحهکتار د 5222به وسع   یانبار در مساحت یالملل نیفرودناه ب:  مده اس  هیانیب نیا

را  یشغل یو فرص  ها. ابدی یسا نه پانآد هزار مسافر  اختآاص م  یبا ظرف ییمسافران و حمل و نقل هوا ییشود و به جابجا یم

 .کند یفراهم م کارانیو ب النیفارغ الت آ یبرا

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

یه ای در عراق حضوری موثر داشته و قآد دارند در تمامی استان ها پایگاه اقتآادی داشته باشند از شمال تا جنوب واز شرک  های ترک

 استان های اربی عراق، . تفاوتی برای قومی  وزبان م لی نیز در سرمایه نیاری وفعالی  اقتآادی قائل نیستند ارب تا شرق و

نیاز به برنزاری . داشته وباید شرک  های ایرانی در این استان ها فعال تر حضور داشته باشندفرص  های زیادی برای فعالی  اقتآادی 

 .یک نمایشگاه تنآآی با توجه به نیاز منطقه وبا هماهنگی اتاق بازرنانی این استان ها م سوس می باشد
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 .رود یم نیکردستان از ب میعدم تعهد اقل لیما به دل یدرآمدها: گمرک: موضوع 

 وزیاقتصاد ن:  منبع
  نیکردستان از ب میاقل 15نکردن قطعنامه شماره   یرعا لیبه دل ینمرک یکل نمرک اعالغ کرد که در مدها ری، مدیدیشاکر الزب

کردستان از  میاقل یاز سو 15قطعنامه   یعدغ رعا لینف  که در مد نمرک به دل یمناطق نمرک رانیخود با مد داریدر د یدیالزب.رود یم

 یاز توسعه صنعت مقامات نظارتیعدغ اطالع  لیبه دل نیاز دس  رفتن در مد اس  و ا لیدل ینمرک یها  یمعاف: افزود یو.رود یم نیب

را به دول  اضافه  یما در مد قابل توجه نی، بنابراشود یم جادیا ینمرک در مناطق شمال یحسابرس دی، دفاتر جدندهیدر چند روز  . اس 

شود و  یم یدول  و کاهش قاچاق و دستکار یدر مدها شینمرک باعث افزا یدفاتر حسابرس جادیا دهید که ادا حیتوض یو.کرد میخواه

اظهار  یو.کامل کار نمرک خواهد بود انیو جر یمال یدر مدها یحداکثرساز یبرا یدهد که نمرک شاهد انقالب نمرک ینشان م نیا

مورد  یبنش خآوص  یواقع شبردینیاران و معامله نران و پ هیسرما قیبه منظور تشو یمآرف یکا ها یداش  که تماغ حقوق نمرک

را با توجه به  یمراحل نمرک هیکه کل میکن یم هینمرکات در سراسر عراق توص رانیما به مد: خاطرنشان کرد یو.ردین یقرار م یبررس

 .، تقلب و جعل وجود نداردیدستکار یبرا ییجا. کنند لیکنترل ها تسه

 :رایزن حلیل ها و پیشنهاداتت/ نقطه نظرات

اقلیم کردستان عراق برای ورود کا  به منطقه، قوانین نمرکی دول  مرکزی را رعای  نکرده وبه واسطه همین مهم، کا های متعددی اعم 

اوت موجب سپس به منطقه عربی ارسال می شود واین تف از ممنوعه یا با تعرفه کمتر نسب  به تعرفه قانونی وارد این منطقه شده و

در صورت رسیدن به توافق نهایی جه  یکپارچه شدن امور نمرکی بین . استقبال تجار عراقی جه  واردات کا  از این منطقه شده اس 

اقلیم کردستان و دول  مرکزی، احتمال کاهش صادرات برای شرک  های ایرانی متآور خواهد بود چون کنترل ها دقیق تر، ممنوعی  ها 

 .اید موانع بیشتری در ورود کا ی ایرانی به عراق نیاشته شودش اجرایی تر و

 

 .ترکیه وارد می کنداز عراق برای اولین بار ماهی آزاد   : موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
ساس ا بر .وارد کرده اس  هیبار از ترک نیاول یقزل    را برا یفاش کرد که عراق ماه هیدر ترک یشرق اهیس یایصادرکنندنان در هیات اد

، از یماه اول سال جار .، در هی، شمال ترکاهیس یایدر شرق در( لموناس)قزل     ی، صادرات ماههیات اد یمنتشر شده از سو هیانیب

شد و پس از  هیترکازقزل     یواردکننده ماه یکشورها س ید ر وارد ل 4،365،466.با  هیوسر:افزود یو.د ر فراتر رف  ونیلیم 120

 یعراق برا: خاطرنشان کرد یو.را به خود اختآاص دادندهای بعدی د ر رتبه  5،151،693د ر و ژاپن با  63.،.3.،.با  تناغی ن و

 .، دانمارک، اردن و امارات وارد کردریالجزا یبازارهاه همراه را ب هیبار م آول ترک نیاول

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 دراین خبر موضوع واردات ماهی از ترکیه بته صتورت بستته اعتالغ شتده است  و      . منوع اعالغ کرده اس عراق واردات انواع ماهی را م

درصورتیکه واردات ماهی تازه از ترکیه انجاغ شده باشد می توان برای واردات این . اشاره ای به واردات ماهی منجمد یا تازه نشده اس 

 .م آول از طریق کشورمان نیز اقداغ کرد

 

 .استبازار عراق بسیار امیدوار کننده : شرکت های قطری :  موضوع

 شفق نیوز: منبع 
سرمایه نیاران و بازرنانان قطری تمایل خود را برای سرمایه نیاری در عراق اعالغ کردند، به ویوه اینکه این کشور در  ستانه یک 

شرک  قطری در نشس   شتی  .1ن امر طی مشارک  ای .عملیات نسترده بازسازی در مناطق  زاد شده از داعش تروریس  قرار دارد

مدیر فروش کارخانه کابل های  .بین کشورهای قطر و عراق صورت نرف  که در حال حاضر در بغداد پایتن  به کار خود ادامه می دهد

بزرنترین کارخانه های دوحه  هزار تن مس اس  و بنابراین یکی از 12تولید سا نه این کارخانه : دوحه در نف  و نو با اقتآاد نیوز  نف 

این کارخانه می : وی خاطرنشان کرد.میلیارد ریال قطر بوده اس  184میزان فروش این کارخانه در سال نیشته بالغ بر : وی افزود.اس 
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ه از داعش تواند بنشی از نیازهای عراق را بر ورده کند، به ویوه این که عراق در  ستانه تجارت بزرگ، به ویوه در مناطق  زاد شد

هدف از شرک  ما در این نشس  شناسایی عوامل بالقوه در عراق و همچنین شناسایی شرک  های : وی تاکید کرد.تروریس  قرار دارد

بازار عراق بسیار امیدوار کننده اس  و نیازهای : وی خاطرنشان کرد.عراقی متنآص در بنش برق و  ناهی از الزامات بازار عراق اس 

ما مشتاقانه منتظر افتتاح کارخانه ها در عراق هستیم، اما موضوع هنوز در مرحله  ماده : اس  و بر وردن  نها دشوار اس   ن بسیار زیاد

م مد  .سازی برنامه ها اس ، اما  نچه که ما اکنون در مورد  ن فکر می کنیم این اس  که نمایندنان کارخانه را در بازار عراق پیدا کنیم

حضور ما در این نشس  بر اساس ایجاد و توسعه روابط اقتآادی بین دول  قطر و : انه عطر، به نوبه خود نف رشید، از شرک  کارخ

وی اظهار داش  که بازار عراق در بین سایر بازارها متمایز اس  ، به ویوه به . امیدوارغ  نها نمایندنی های ما را داشته باشند. عراق اس 

ما عالقه تجار عراقی را برای اطالع از : رشید افزود.نشی از فرهنگ های عربی و خلیج فارس اس دلیل عالقه به تجارت عطر، زیرا ب

دیروز سه .  م آو ت و خدمات ارائه شده توسط بقیه شرک  های قطری احساس کردیم و این باعث می شود ما احساس ارور کنیم

ضور بانک مرکزی عراق، انجمن بانک های خآوصی، وزارت م یط شنبه، نشس   شتی بین کشورهای قطر و عراق در پایتن  بغداد با ح

 .حمد السلیتی  سفیر قطر در عراق و تعدادی از شرک  های قطری برنزار شد زیس ، خالد بن

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

شترک  هتای قطتری معمتو ً  بتا      . می کنندشرک  های قطری با توجه به بررسی بازار عراق، برای حضور خود دراین بازار برنامه ریزی 

نیازهای اولوی  دار عراق برای قطری ها مهتم  . شرک  های بزرگ بین المللی مشارک  داشته وتوانایی اجرای پروژه های منتلف را دارند

 ستیار مهتم بتوده و    تأمین تجهیزات بترق بترای شتهروندان ودولت  عتراق ب     . بوده و با این اولوی  ها قآد ورود به بازار عراق را دارند

تنها راه ارتباطی عراق با قطر از طریق  ب های  زاد . تأمین وسرمایه نیاری را دراین بنش مورد اولوی  قرار داده اند شرک  های قطری

  ، مواد بهداشتی وایایی نیتز  متادنی ختود را اعتالغ    ن دیگر نیازهای عراق از جمله نازشرک  های قطری در تأمی. خلیج فارس می باشد

شرک  های ایرانی به ویوه در زمینه تجهیزات برقی  زغ اس  در عراق حضوری موثر تر داشته باشند تا ازفرص  های موجود . کرده اند

 .ظرفی  شرک  های ایرانی قابل رقاب  با دیگر کشورهای منطقه می باشد. استفاده بیشتری داشته باشند

 

 .دارد ازیدالر ن اردیلیم 6به  یبازساز یبرا نواین: یاقتصاد پارلمان: ع ضومو

 وزیاقتصاد ن: منبع 
 ن  یبازساز ینیشته بر  ن وارد شده اس ، برا یسال ها یکه ط ییها یرانیپس از و نوایپارلمان اعالغ کرد که استان ن یاقتآاد تهیکم

 پس از  نوایبار ا قتآانف  که استان نپارلمان، به اخ یاقتآاد تهیکم یاز اعضا یکی، یالجبور انتآار.دارد ازید ر ن اردیلیم 1به 

 رساخ یدرصد ز 92 نکهی ن با اشاره به ا یبازساز یبه  ن وارد شده اس ، برا یداعش تروریس  هایکه از زمان ورود  ییها یرانیو

به داد  0201سال  کرد که بودجه دیتأک یو.دارد ازید ر ن اردیلیم 1شده اس  به  بیتنر رهی، مدارس و اها مارستانیاز ب تاناس یها

 .تنآیص داده اس  بودجه نیز پروژه ها  ریمانند پل ها ، فرودناه و سا ییپروژه ها یو ارام  پرداخ  کرد و برا یدنیرس نوایاستان ن

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

. ایرانی کمتر در این استان حضتور داشتته انتد   شرک  های . قبالً از استان نینوا وموصل وظرفی  های موجود این استان نفته شده اس  

برنزاری نمایشتگاه ، اعتزاغ هیتأت تجتاری     . میلیارد د ر پروژه می تواند برای شرک  های ایرانی فرصتی ایر قابل تکرار باشد 1حدود 

 .ومیاکره با مقامات استانی می تواند به  مشارک  در اجرای پروژه های این استان کمک نماید

 

 صنایع عراق یشرکت در بغداد به دنبال بازساز 21متشکل از  یاردن یصنعت ئتیه کی:  موضوع

 وزیاقتصاد ن: منبع 
در  ینفت  کته و  ی القتادر .عتراق ب تث کترد    یسفر به بغداد ، درباره الزامات بازساز انیشرک  در جر 15شامل   یاردن یصنعت أتیه

 یثمربنش بود و ابعاد مثبتت  دارید نیا. در عراق شرک  کرد  یزامات بازسازب ث در مورد ال یبه بغداد برا یاردن یتجار صنعت  یمأمور

اتاق  ونیفدراس سیدر بغداد ، رئ مانکارانیپ هیبا ات اد  یمأمور نیخاطرنشان کرد که ا یو.خواهد داش  کینزد ندهیدر    نهیمز نیدر ا

راستتا ،   نیهمت  در.ها مالقتات کترد   شگاهیدر م ل نما یت بازرنانها و خدما شگاهینما ریبغداد و مد یاتاق بازرنان سی، رئ یبازرنان یها
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در همان سطح ، از  یو.را فاش کرد 0201دسامبر  02تا  11 یدر بغداد در بازه زمان یاردن عیصنا شگاهینما ییبرپا یبرا ی مادن یدراالق

اردن خواست    یاز بنش بانک یو.کند عیموجود را تسر یفرص  ها یداده و جستجو شیها را افزا یخواس  تا همکار یبنش خآوص

 یاردنت  یدر عراق ، که به شترک  هتا   یاردن یبا توجه به حضور شعب بانک ها وهیدهد ، به و شیرا افزا یعراق یبا بانک ها یتا همکار

 .کنند که ممکن اس  بهتر و  سان تر باشد اف یدر یاعتبار التیدهد تسه یامکان م

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

اردنی ها با هماهنگی . شرک  های اردنی با استفاده از تسهیالت بانکی موجود درعراق به دنبال مشارک  دراحیای صنایع عراق می باشند

شترک   . بنش خآوصی عراق و با هدف تولید مشترک برای عرضه م آو ت خود درتدارک برنزاری نمایشگاه اختآاصی متی باشتند  

 زغ . د ایایی ، پوشاک و بعضی م آو ت صنعتی توانسته اند سهمی از بازار عراق را برای ختود داشتته باشتند   های اردنی درزمینه موا

با برپایی نمایشگاه ها شرک  های . اس  در برنزاری نمایشگاه اختآاصی کشورمان در منطقه عربی وبه ویوه در بغداد تسریع بعمل  ید

 .رتری در عراق حضور داشته باشندایرانی می توانند با ظرفی  وتوانمندی موث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


