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 : آذربایجان  

 شرکت ترکیه ای عالقه مند به همکاری با بندر باکو:  موضوع

 آذرتاج: منبع 
 ندترکیه از بندر تجاری دریایی بین المللی باکو دیدن کرد Albayrak در اول اکتبر هیاتی به سرپرستی احمد آلبایراک، رئیس هلدینگ

، نتایج تژیک بندر باکو ، قابلیت های فنیدر مورد موقعیت استرا خود المللی دریایی باکو طالع زیادوف به مهمانانمدیرکل بندر تجارت بین 

  .این بندر توضیحاتی را ارایه نمودو اهداف آینده 

به لطف این پایانهه کهه    ،دش خواهد کود در بندر باکو راه اندازیحمل و نقل پایانه  2222شده تا پایان سال  انجام برنامه ریزی بر اساس

 میلیون تن خواهد داشت ، مقدار زیادی کود صادر شده از آسیای مرکزی به غهر  از طریهآ آبربایجهان حمهل      2.2ظرفیت حمل ساالنه 

  .می شود

 .است بازدید نمودنداحداث  باکو در حال گندم که در بندر حمل و نقل از پایانه انهمانیم ادامه در

 را مثبتیهای ، خاطرنشان کرد که موقعیت ، قابلیت های فنی و دستاوردهای بندر باکو زمینه  Albayrak هلدینگاحمد آلبایراک ، رئیس 

 .استفراهم کرده برای همکاری های آینده 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

در بیشتر مسیرهای ترانزیتی با آبریها در حال  وحمایتهای سیاسی نفوب زیادی در آبربایجان دارند  شرکتهای ترکیه ای با حضور مستمر و

 .تعامل و همکاری میباشند

 

 کاار  -تفلیس-باکو در مسکو و بررسی امکانات خط آهن  حمل و نقل معدن و متالورژی برگزاری کنفرانس بین المللی :  موضوع

 برای حمل کاالها به اروپا

  آذرتاج: منبع 
 در مسکو برگزار شد "نقل معدن و متالورژی از طریآ راه آهنحمل و "دوازدهمین کنفرانس بین المللی 

در طول این کنفرانس دو روزه ، نمایندگان شرکت های معدنی و متالورژی و همچنین نمایندگان شهرکت ههای حمهل و نقهل و تهدارکات      

 .سنگ و فلزات بحث کردندبرجسته در مورد ظرفیت راه آهن و در دسترس بودن ناوگان واگن در برابر تقاضای زیاد برای زغال 
ADY Express LLC  

واقعیهت ههای جدیهد بهه اشهتراک       وکارشناسان و تحلیلگران برجسته نظهرات خهود را در مهورد ترییهرات بهازار حمهل و نقهل ریلهی          

لورژی، موضوعات اصلی کنفرانس امسال تأثیر ترییرات بازار زغال سنگ و فلزات بر سازماندهی محمولهه ههای معهدنی و متها     .گذاشتند

 . مبارزه برای ظرفیت، مسیرهای جدید و زیرساخت های راه آهن ، موقعیت صاحبان بار، ناوگان واگن برای معدن و متالورژی بود

شرکت کنندگان در کنفهرانس در مهورد پتانسهیل راه      .شددر این کنفرانس امکان حمل چنین کاالهایی را از طریآ خاک آبربایجان ارائه 

و مزایهای مسهیرهای ترانزیتهی از     رسانی نمودنهد کارس اطالع -تفلیس-همچنین پروژه های زیربنایی مهم مانند باکوآهن آبربایجان و 

 قابل بکر است بررسی نمودند،طریآ آبربایجان به ترکیه ، اروپا و دیگر کشورها را 

، کهه فرصهتهای    ADY Express نماینهدگان  .کارس از مسیرهای سهنتی مطلهو  تهر اسهت    -تفلیس-که قابلیت های راه آهن باکو 

لجستیکی را برای تحویل کاال از روسیه به ترکیه و همچنین کشورهای ثالث فراهم می کند ، محصوالت لجستیکی خود را در این بازار به 

 .نمایش گذاشتند

ر کشهورها برگهزار   جلسات دو جانبه ای با صاحبان عمده محموله در روسیه و دیگه  ADY Express در طول این کنفرانس، نمایندگان

 .کردند

، لتهونی، آلمهان،   ، نهروژ نماینده و نماینده مشاغل بزرگ از روسیه ، قزاقستان ، اوکراین ، بالروس ، فنالنهد  222در این کنفرانس بیش از 

 .لهستان و دیگر کشورها حضور داشتند
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 بین المللی از فرصتهای پیش آمده برای معرفی پتانسیلهای ترانزیتی کشهور خهود بهه خهوبی      مسولین آبری با مشارکت در کنفرانسهای

لذا با سرمایه گذاری در تکمیل مسیرهای ترانزیتی شمال به  بهره برداری می نمایند و در صدد جلب همکاری کشورهای همسایه میباشند

 .عیت جررافیای اقتصادی خود بهره برداری مینمایندجنو  و غر  به شرق و با تجهیز امکانات بندری و ریلی از موق

 

 .بیش از دو برابر شده استآذربایجان صادرات محصوالت غیر خوراکی :  موضوع

 آذرتاج: منبع 
 .رشد داشته استدرصد  221.1، صادرات محصوالت غیر خوراکی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به  2222در آگوست 

میلیون دالر آمریکا  2.2.2غیر غذایی گزارش می دهد که در آگوست سال جاری ، صادرات محصوالت  اقتصادیمرکز تحلیل و اصالحات 

 .بوده است

میلیهون دالر   ....درصد افهزایش یافتهه و بهه       2..2 گذشته نسبت به مدت مشابه در سال  صادرات مواد غذاییالزم به بکر است که 

 .تآمریکا رسیده اس

  :رایزن ها و پیشنهاداتتحلیل / نقطه نظرات
 .توجه به امر صادرات غیر نفتی و حمایتهای دولتی از آن موجب افزایش تولید و حجم صادرات شده است

 

 .د، پنبه اولین بو0202ژانویه تا آگوست  از آذربایجان در لیست محصوالت غیر نفتی صادر شده:  موضوع

 آذرتاج: منبع 
 .ه استدر ژانویه تا آگوست، پنبه اولین بوددر لیست محصوالت غیر نفتی صادر شده 

در ( میلیهون دالر  ....2) بها  مرکز تجزیه و تحلیل و ارتباطات اصالحات اقتصادی نشان می دهد که در ژانویه تا آگوست امسال، پنبه آمار

در ( میلیهون دالر  2..22)بها و گوجه فرنگی  دوم(میلیون دالر 2.2.2) بادر این فهرست طال  .صدر فهرست صادرات غیرنفتی قرار داشت

 .رتبه سوم قرار دارد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

منطقه میباشد و با توجه به دارا بودن معادن طال و آمهوزش کشهاورزان و رعایهت اسهتاندارهای      آبربایجان از قطبهای مهم تولید پنبه در

 .صوالت کشاورزی توفیآ نسبی بدست آورده استصادراتی بازار کشورهای هدف مخصوصا روسیه در زمینه مح

 

 .هادرت به سرعت ادامه دارد-جبرائیل-ساخت بزرگراه شکوربایلی : موضوع

 آپا: منبع 
هادرت یکی از پروژه های زیربنایی جاده ای است که به دستور رئیس جمهور در مناطآ اقتصادی قره بها  و  -جبرائیل-بزرگراه شکوربیلی

-کریدور حاجی گابل .اجتماعی مناطآ و روستاهای آزاد شده ایفا خواهد کرد-ده و نقش مهمی در توسعه اقتصادیزنگازور شرقی اجرا ش

زنگزار از قسمتی از بزرگراه که از روستای شکربایلی در منطقه جبرائیل می گذرد شروع می شود و تا شهرک هادروت در منطقه -منجیوان

 .کیلومتر است 3...ل ساخت طول جاده در حا .خوجاوند امتداد می یابد

با در نظر گهرفتن وسهعت کهار و     .خط در حال ساخت است .هادرت با توجه به برنامه توسعه قره با  ، با -جبرائیل-بزرگراه شکوربایلی

 ".2عملیات جاده ای ویژه هدف شماره "ربایجان بوظیفه تکمیل پروژه در مدت زمان کوتاه، ساخت و ساز توسط آژانس دولتی راههای آ

LLC و یک شرکت محلی "Korpu-Bina" انجام می شود. -Tikinti "LLC   متخصص در ساخت جاده به عنوان پیمانکهار فرعهی 

  .میباشد
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

تا در صورت برقهرای  تکمیل مسیرهای ترانزیتی مخصوصا جاده هایی که به کریدور زنگزور منتهی میشود به سرعت در حال اجرا میباشد 

 .ارتباط با نخجوان و ترکیه از پتانسیلهای ترانزیتی آن بهره برداری شود

 

 .با شرکت های چک همکاری کند "دهکده هوشمند"و  "شهر هوشمند"ذربایجان می تواند در پروژه های آ:  موضوع

 آپا: منبع 
 . ر خارجه چک دیدار کردزیر اقتصاد میکائیل جباروف با هیاتی به رهبری یاکو  کوالنک وزیو

 .کردنههد تاکیههد کشههور دو هههای همکههاری توسههعه در متقابههل هههای بحههث و دیههدارها اهمیههت بههر طههرفین در ایههن مالقههات 

کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، علمی، : جباروف با اشاره به پتانسیل های تقویت مشارکت اقتصادی و تجاری ، خاطرنشان کرد

اشاره شد که فرصت های گسترده ای بهرای  . آبربایجان و دولت جمهوری چک بستری مفید در این زمینه استفنی و فرهنگی بین دولت 

همکهاری بها   . در کنهار اینهها  . تجارت ، صنعت ، حمل و نقل و ترانزیت و گردشگری وجود دارد دو کشور در زمینهگسترش همکاری بین 

 .نیههز امکههان پههذیر اسههت  "روسههتای هوشههمند"و  "شهههر هوشههمند"شههرکت هههای چههک در پههروژه هههای صههنعت خههودرو ،    

و   Zangazurدر این نشست اطالعاتی در مورد شرایط مطلو  تجاری و سرمایه گذاری، کار بازسازی در منهاطآ آزاد شهده، کریهدور   

 .کننهد  منطقه آزاد اقتصادی آالت ارائه شد و از شرکتهای چک دعوت شهد تها بهه طهور فعهال بها همتایهان آبربایجهانی خهود همکهاری          

، وزیر امور خارجه چک، به همکاری مشترک دو کشور به عنوان یک شریک استراتژیک اشاره کرد و نظرات خود را در مورد یاکو  کوالنک

 .راههای گسترش روابط بیان کرد

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ل دارد از تمام امکانات موجود برای توسعه کشهور خهود اسهتفاده    دولت آبربایجان با برقراری ارتباطات گسترده با کشورهای جهان تمای

 .نماید لذا مراودات گسترده ای با کشورهای اروپایی و مسلمان برنامه ریزی شده است

 

 .مهوری آذربایجان و جمهوری چک توافقنامه همکاری انرژی را امضا کردندج:  موضوع

  آپا: منبع 

ر زمینه انرژی بین جمهوری آبربایجان و جمهوری چک ، موافقتنامه  همکاری در زمینهه انهرژی   به منظور گسترش و توسعه همکاری ها د

 .بین وزارت انرژی جمهوری آبربایجان و وزارت صنعت و تجارت جمهوری چک امضا شد

: پهذیر گفهت  شهبازوف در مورد فرصتهای توسعه همکاری های انرژی با جمهوری چک در زمینه های نفت و گهاز و انهرژی ههای تجدید   

 همچنهین از   او. کهربن مهی شهود    کهاهش  گسترش کریدور گاز جنوبی که دریای خزر را با اروپا متصل می کند منجر به همکاری در زمینه

مگاوات که قرار است به حراج گذاشته شود ، اطالع داد و از شهرکت ههای    322پروژه های حوزه انرژی های تجدیدپذیر با ظرفیت کلی 

 .در این فرایند شرکت کنند چک دعوت کرد تا

خاطرنشان کرد که همکاری های انرژی نقش مهمی در توسعه مشارکت استراتژیک بهین کشهورها    چک یوری کوالنک، وزیر امور خارجه

 می کندایفا 

انرژی زیستی و این توافقنامه گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه انرژی ، نفت و گاز ، پتروشیمی، انرژی های تجدیدپذیر و همچنین 

  .ایجاد روابط بین واحدهای اقتصادی مربوطه را مطابآ قوانین ملی هر دو کشور پیش بینی می کند

 .بر اساس این توافآ، برنامه ریزی شده است که یک گروه کاری مشترک در زمینه همکاری های انرژی ایجاد شود

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 .ین کنندگان اصلی گاز اروپا میباشد و در صدد توسعه همکارها دراین زمینه میباشدآبربایجان از تام
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 .سال دیگر از حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند 5االهایی که برای کشتی سازی وارد می شوند تا ک:  موضوع

 آپا  :منبع 
سال دیگر  2کشتی سازی در شهرک صنعتی گرادا  به مدت کارخانه فعالیتها، ر اساس سند تأییدیه وزارت اقتصاد به منظور انجام این ب

 .از حقوق گمرکی معاف است

این امر در اصالحات پیشنهادی قانون تعرفه گمرکی و قانون مالیات که در جلسه امروز مجلس شورای ملهی مهورد بحهث قهرار گرفهت،      

منظهور  )نعتی مشرول فعالیت کشتی سازی در یک شهرک صهنعتی  طبآ قانون تعرفه گمرکی ، ساکن یک شهرک ص.منعکس شده است

ایهن  ( ایجاد شده اسهت  2222ژوئن  .مورخ  2222شهرک صنعتی گرادا  است که به دستور رئیس جمهور جمهوری آبربایجان شماره 

هادی بها در نظهر گهرفتن    الیحه پیشهن این  . عوارض گمرکی معاف استپرداخت  از  سال  2برای واردات انواع کاال برای مدت کارخانه 

انقضای این مدت در سال جاری و به منظور ادامه حمایت از فعالیت ها در این زمینه ، تمدید معافیت از عوارض را برای پنج سهال دیگهر   

 .پیش بینی می کند

 2رت اقتصاد تها  شهرک صنعتی مشرول کشتی سازی بر اساس گواهی وزا انبر اساس اصالحیه پیشنهادی قانون مالیات، ساکنهمچنین 

 .پیش نویس قوانین به رای گذاشته و تصویب شد.هستندمعاف نیز سال دیگر از مالیات بر ارزش افزوده 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

بهر   حمایت از پروژههای صنعتی با روش معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی برای مواد اولیه سهاخت محصهوالت در آبربایجهان و مالیهات    

 .در صد میشود از مهمترین روشهای جذ  سرمایه گذاری خارجی در این کشور میباشد 2.ارزش افزوده که جمعا حدود 

 

 .آذربایجان و ترکیه توافقنامه ای در زمینه اکتشاف ذخایر سنگ معدن امضا کردند:  موضوع

 آذرتاج  :منبع 
 .شاف و راه اندازی بخایر سنگ معدن امضا کردندجمهوری آبربایجان و ترکیه توافقنامه ای را در زمینه اکت

رئیس هیئت  مهمت چنگیزسپتامبر ، وزیر اقتصاد میکائیل جباروف ، وزیر اکولوژی و منابع طبیعی مختار بابایف ،  2.در  آبرتاجگزارش به 

اکتشهاف ،  در تحقیقهات ،    AgduzdagوGashgachay   ،ydas əElbبین بخایر سهنگ معهدن    "Cengiz Holding"مدیره

 .کردندامضا را موافقت نامه  ترکیه توسعه و راه اندازی

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

یکی از محورهای توسعه کشور آبربایجان اکتشاف و صادرات محصوالت معدنی میباشد لذا با توجه به ارتباطات نزدیک ایهن کشهور بها    

 .اگذار میگرددترکیه بیشتر این پروژهها به شرکتهای ترک و

 

 .میلیون دالر خدمات صادر کرده است 8.03مرکز ارتباطات آذر کاسموس :  موضوع

 آذرتاج  :منبع 
میلیون دالرخدمات مخابراتی ماهواره ای و خهدمات مهاهواره ای    ..2. بیش ازژانویه تا آگوست امسال ،  مرکز ارتباطات آبر کاسموس از

 .است ه کشور جهان صادر کرد 2.نوری  را به 
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 : چین 

 گزارش فضای کسب و کار چین:  موضوع

 تولید محتوا توسط رایزن: منبع 
منتشر  2222گزارشی را در خصوص فضای کسب و کار چین در سال  2.22شهریور  2. (CCPIT)الملل چین شورای توسعه تجارت بین

در فصل اول این گزارش، ارزیابی کلی از فضای کسب . هیه شده شامل پنج فصل کلی استصفحه ت ..2این گزارش که در . کرده است

وضعیت سرمایه گذاری و . فصل دوم به جزئیات شاخصهای فضای کسب و کار در چین پرداخته است. و کار چین تشریح شده است

کار با وجود همه گیری ویروس کرونا  در فصل چهارم به ساختار فضای کسب و. عملیاتی شرکتهای چینی موضوع فصل سوم است

 . می پردازدکسب و کار  طیدر ساخت مح نیچ یدستاوردهابه فصل پنجم .  پرداخته شده است

 :است ریگزارش به شرح ز نیا یاصل جینتا

(I) رضایت بخش بوده است یبه طور کل .0.0در سال  نیمحیط کسب و کارچ ،شرکتهااز نظر. 

تحت فشار  نیچ یاقتصاد فعالیتهای، یو تجار یاقتصاد تیدر وضع تیو عدم قطع COVID-19 ری، تحت تأث2222در سال  

را به صورت هماهنگ اجرا  یو اجتماع یو توسعه اقتصاد یدمیو کنترل اپ یریشگیپ ی،دولت و مقامات کشور. بودقرار گرفته  یشتریب

حفظ موثر بر  رکسب و کار و به طو طیمح. را ادامه دادند یساز نهیکردند و به یها و اقدامات مربوطه را معرف استی، به موقع سکرده

و  افتیبه سرعت بهبود  نی، اقتصاد چجهیدر نت. شده بود یسازمانده دیکار و تول یریو از سرگتاکید کرده  متیثبات عرضه و ق

و در سه ماهه  افتهیکاهش  جیبتدر نیچ یناخالص داخل دی، تول2222اول سال  مهیدر ن. از خود نشان داد یقابل قبول یریانعطاف پذ

شد، عرضه و تقاضا به  لیبه مثبت تبد یدر سه فصل اول از منف ینرخ رشد اقتصاد. است افتهی شیزادرصد اف ...سوم ساالنه 

و بهبود قرار  تیتثب ریدر مس یشد و اقتصاد مل تیمردم تقو شتیاشترال و مع تی، امنافتی شی، نشاط بازار افزاافتیبهبود  جیتدر

رتبه  22با سال گذشته  سهیدر مقا نیچ یمنتشر شد، رتبه کل یکه توسط بانک جهان Doing Business 2020طبآ گزارش . تگرف

 .222باالتر از سال  21..که  افتی شیافزا ازیامت ..33جهان را به خود اختصاص داد و نمره کل آن به  2.و رتبه  افتی شیافزا

بخش  تیرضا 2222را در سال  نیچمحیط کسب و کار ،درصد از شرکت ها 3...، میدهدنشان  CCPITای پرسشنامه برآورد . است

با  سهیدر مقا. است افتهیدر سه سال گذشته بهبود  نیدرصد آنها معتقد بودند که محیط کسب و کارچ ..1.. کردند یابیباالتر ارز ای

 . است افتهی شیافزا ازیامت .2.2 حدود 2222در سال  نیمحیط کسب و کارچ یبرا یکل ی، رتبه بند.222سال 

گسترش بازار و  ،شرکت ها یگذار هیسرما یاصل لیدال. رشد درآمدی ثبت کرده انددرصد از شرکت ها  32از  شی، ب2222سال  در

 لتایجید یبار، فناور نیاول یبرا. است یشخص یگذار هیشرکت ها هنوز سرما یگذار هیسرما یمنبع اصل. بود یاستفاده از منابع محل

 .شده است نیچ یفرصت تجار نیعنوان مهمتر بهباز شدن بازار  نیگزیجا

(II) است دهیرس یبه سطح باالتر نیکسب و کار چ طیساخت مح.  

 ضیو تفو تیریمد یساده ساز یاصالحات برا. 2: عبارتند از 2222در سال  نیبرجسته ساخت محیط کسب و کارچ یدستاوردها

را  نههایو هز اتهایدولت مال. 2. است افتهی بهبود یادیتا حد ز یاطالع رسان وتر شده،  آیت عم، بهبود مقررات و ارتقاء خدمااریاخت

به طور کامل اجرا  یفهرست منف ستمیس. .. کاهش داده است تا به شرکتها در مقابله با مشکالت کمک کند وانی ونیلیاز دو تر شیب

طور مداوم در حال  هکاال از گمرک ب صیروند ترخ. .. گسترش است اصالحات به طور مداوم در حال یشیشده است، و منطقه آزما

 تیقانون تقو یو اجرا افتهیبه طور مداوم بهبود  IPحفاظت از  ستمیس. 2. است افتهیکاهش  زیواردات ن نهیاست و هز یساده ساز

 یها رساختیساخت ز. 3. شود یمحافظت م شتریمشاغل ب یو حقوق قانون افتهیبطور مستمر ارتقا  یعموم تیامن. 1. شده است
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 یکسب و کار برا طیمح. به طور همزمان در حال ارتقا است دیجد یها رساختیمانند راه آهن، بزرگراه ها و فرودگاه ها و ز یاصل

 .است افتهیبه طور مداوم بهبود  رساختیصنعت ز

(III) نیازمند بهبود است، یدانیم لیو تحل هیزو تج قاتیپرسشنامه و تحق ینظرسنج یآمار جینتا با توجه به نیکسب و کارچ یفضا 

 شیافزا. 2؛ ستین یو کارآمد تیبر عقالن یمبتن شهیهمی استگذاریس. 2: وجود دارد نیهنوز در محیط کسب و کارچ ریمشکالت ز 

 .د داردوجو یو غرب یاستعدادها در مناطآ مرکز یکمبود جد. .. کند یم دیبنگاه ها تشد یحمل و نقل مشکالت را برا یها نهیهز

، گران و یدسترس رقابلیغ ین مالیتأم. 2. وجود دارد یصنعت یتیحما ساتیو تأس یپارک صنعت یها رساختیدر ز ییها یکاست. . 

کاهش انگیزه شرکتها برای حفظ حقوق باعث  از مالکیت معنوی یحفاظت ناکاف. 1. کند یکند هنوز توسعه شرکت ها را محدود م

 .سایرین می شود

(IV) شنهاداتیو پ یاستیی سها هیتوص 

ساده  یاصالحات برا آیتعم. 2: را ارائه داد ریز شنهاداتیپ آیتحق میو نظرات کارشناسان و محققان، ت یدانیم قاتیتحق جینتا بیبا ترک

اهش اصالحات بهازار و که   آیتعم. 2و اجرا ؛  یاستگذاریس یساز نهی، بهبود مقررات و ارتقاء خدمات و بهاریاخت ضیو تفو تیریمد یساز

و بهبهود   جهاد یا. .. یتخصصه  یها نهیکار در زم یرویکاهش کمبود ن یپرورش استعداد برا. .حمل و نقل ؛  یها نهیو هز اتی، مالیانرژ

 تیه تقو. 1. شهرکتها  یلما نیتأم یها نهیمتنوع و کاهش هز یمال یپرورش بازارها. 2. ستیز طیو حفظ مح یصنعت یبانیپشت ساتیتاس

 .رقابت عادالنه طیو بهبود مح یمعنو تیاز مالک تیحما

 

 .عبور کرد وانی اردیلیم 092از  نیچ یمازاد تجار: موضوع 

 Xinhua: منبع 

 .بود( کایدالر آمر اردیلیم 2.حدود ) وانی اردیلیم 2.2.1در ماه اوت  نیچ یالملل نیکاال و خدمات ب یمازاد تجار

 2.32ها حدود  نهیو هز وانی ونیلیتر 2 باًیکشور تقر نیا ی، درآمد تجاردولت یمنتشر شده توسط اداره ارز خارج یاساس داده ها بر

 .است وانی ونیلیتر

 اردیلیم 2..1.بوده و منجر به مازاد  وانی ونیلیتر 1..2 نهیهز و وانی ونیلیتر 2..2 نیچ یدهد درآمد تجارت کاالها یها نشان م داده

 .شده است وانی

 اردیلیم 1...2و  وانی اردیلیم .23 بیبخش به ترت نیا نهیمواجه شد و درآمد و هز وانی اردیلیم 32.3معادل  یخدمات با کسر تجارت

 .بود وانی

 

 .است قایآفر یتجار کیشر نیسال بزرگتر 20به مدت  نیچ:  موضوع

 Xinhua: منبع 
 .مانده بود یباق قایآفر یتجار کیشر نی، بزرگتریسال متوال 22به مدت ، 2222سال  انیتا پا نیچ

 تیدالر تجارت ، موقع اردیلیم 2.3با  نیکه روز شنبه منتشر شد، چ( 2222) قایو آفر نیچ یو تجار یگزارش ساالنه روابط اقتصاد طبآ

 .حفظ کرد 2222در سال  قایآفر یتجار کیشر نیخود را به عنوان بزرگتر

 .2تا  21، از نیچ یا، مرکز استان هونان مرکزکه در چانگش قایو آفر نیچ یو تجار یاقتصاد شگاهینما نیاز دوم شیگزارش پ نیا

 .شده بود، منتشر شد یزیسپتامبر برنامه ر

دالر در  اردیلیم 2...2و به  افتی شیدرصد در سال افزا 2.2.را تجربه کرد و حجم تجارت ساالنه  یدیدو جانبه امسال رشد شد تجارت

 .رکورد ساالنه در سال است کی رکورد نی، انیچ یبه گفته وزارت بازرگان. دیهفت ماه اول رس
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 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

برگزاری نمایشگاههای دو جانبه ایران و آفریقا فرصتهای بسیار . برای چین توسعه بازار در هر منطقه جررافیایی از اهمیت برخوردار است

ی صادراتی کشورهای افریقایی به چین شناسایی می شهود و در  در بستر این نمایشگاهها، ظرفیها. مناسبی را برای طرفین خلآ می کند

این مدل می تواند در مورد تجارت ایران و چین نیز نقهش اسهاس ایفها    . مقابل فرصتهای سرمایه گذاری چین برای آفریقا مهیا می گردد

 .کند
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 : عراق

 .کند یم دایپ یبحران مزمن انرژ یبرا یدیبرق عراق راه حل جدوزارت :  موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
 یا شرکت هاقرارداد ب آیکشور را از طر یاز استان ها یدر تعداد یدیخورش یالوقوع از انرژ بیوزارت برق عراق امروز شنبه استفاده قر

 شیافزودن ب یسال برا کیوزارت برق در مدت : شفآ گفت یوزارتخانه به خبرگزار نیا ی، سخنگویالعباد احمد.کرد دییتأ یالملل نیب

اشاره کرد که وزارت برق به  یالعباد.شود یم سیوارد سرو یدر شبکه سراسر ندهیمگاوات در حال کار است که در تابستان آ 2222از 

است و شامل سه  دهیمگاوات رس 2222 دیتول یبرا یدیخورش یانرژ یادر پروژه ها یقرارداد با شرکت امارات یامضا ییمراحل نها

 ریوزارت برق در حال حاضر در حال مذاکره با سا: افزود یو .مگاوات خواهد بود 2222فاز اول . شود یم سانی، االنبار و منوایاستان ن

مجهز  ریدپذیتجد یمگاوات به عنوان انرژ 3222از  شیرا به ب یمل ستمیاست که س یدر طرح یدیخورش یانرژ دیتول یشرکت ها برا

برد و سالهاست که مردم نسبت به  یاز بحران کمبود برق رنج م یدر پ یپ یمحاصره و جنگ ها جهیده ها سال است که در نت عراق .کند

 ی، جمعه، بانک مرکزروزید .کنند یرسد اعتراض م یم گرادیسانت درجه 22هوا به  یدما یقطع مکرر برق بخصوص در تابستان که گاه

کمتر و  نهیرا ترک کرده و با هز یخصوص دکنندگانیتول یساکنان عراق به زود یاعالم کردند که خانه ها ستیز طیعراق و وزارت مح

آن به  یموضوع اشاره کرده است و ط نیبه ا یا هیانیدر ب ستیز طیمح وزارت .آورند یم یرو یدیخورش یبه سمت انرژ شتریب یداریپا

، عالوه بر خانه شهروندان به منظور یو کشاورز ی، صنعتیمختلف از جمله مسکون یها تیفعال یوام برا یبر اعطا یاتمام طرح بانک مبن

 .اشاره کرده است یدیخورش یانرژ یها ستمیس دیخر

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

بستن قرارداد با شرکت های مختلف نشان از این  تالش وزارت برق و ع بحران برق در سال های آتی جدی است وعزم عراق برای رف

ظرفیت ورود شرکت های . دارد که در تابستان سال آینده مشکل برق عراق با افزایش تولید درنیروگاه های خورشیدی کمتر خواهد بود

بوده وشرکت های ایرانی می توانند درتجهیز و بهره برداری این پروژه ها فعالیت مطلوبی ایرانی برای تأمین برق خورشیدی عراق پابرجا 

الزم است شرکت های ایرانی نسبت به برپایی نمایشگاهی در این خصوص وعرضه توانمندی های خود اقدام نمایند تا از . داشته باشند

 .فرصت موجود بیشترین بهره برداری را داشته باشند

 

 .کردستان به استانها وارد کند میدارد تخم مرغ و مرغ را از اقل میلت عراق تصمدو:  موضوع

 وزیشفق ن :منبع 

 معاون .عراق عرضه کند یاستان ها هیکردستان به بق میگرفته تا تخم مر  و مر  زنده را از اقل میاعالم کرد که تصم یوزارت کشاورز

 رایوجود ندارد ز یواردات خارج شیگشا یبرا یمیتصم چگونهیگفت که ه یا هیانی، امروز در بنیعبدالحس ثاقی، میوزارت کشاورز یفن

واردات تخم  یبرا یماتیداد که تصم حیتوض یو .است یمحصول محل آیمر  منجمد ممنوع است و هدف آن تشو ایواردات تخم مر  

قبالً  یمحصوالت کشاورز نیتأم یست و شرکت عموماستانها گرفته شده ا هیآنها به بق یکردستان و از محصول محل میمر  و مر  از اقل

بکر  قابل .آغاز کرده است دثبت شده ان یکه به طور رسم یکردستان به کسان میتخم مر  در اقل دکنندگانیتول یرا برا یا ژهیو یمجوزها

 .است دهیرس ناریهزار د 3شانه به  کی متیاست و به ق شیتخم مر  و مر  رو به افزا متیاست که ق

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ طه نظراتنق

وزارت کشاورزی در هفته قبل مجوز واردات تخم مر  را به شرکت عمومی تأمین محصوالت کشاورزی از شرکت های زیر مجموعه خود  

مصرف کننده از یک نشر این اخبار به منزله حمایت از . برای مصارف خاص داده بود و دراین خبر اجازه تأمین توسط اقلیم را داده است 

مین سو واز سوی دیگر تأمین نیاز داخلی با استفاده از منطقه اقلیم کردستان می باشد تا با استفاده از ورود کاالهای ممنوعه نیاز داخلی تأ

 .در حال حاضر مر  وتخم مر  از مرزهای اقلیم وارد شده وبا بسته بندی عراقی به مناطآ دیگر عراق توزیع می گردد. گردد
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 دو کشور نیراه آهن ب یبازساز یدر ارائه برنامه ها عیتسر یبرا هیتوافق عراق و ترک:  موضوع

 وزیاقتصاد ن :منبع 
 یاز وزرا اتیه کی، با حمل و نقل ری، وزیناصر الشبل .عراق شد تختیدو روزه عازم برداد ، پا یدر سفر هیتجارت ترک ریمحمد موش وز

 در ارائه  عیتسر یشاهد توافآ دو جانبه برا دارید نیکه ا یدو کشور گفت و گو کرد، در حال نیب درباره تجارت و حمل و نقل هیترک

حمل و نقل، با  محمد موش  ریوز یبندر الشبل نیوزارتخانه آمده است که ناصر حس نیا هیانیب در.مشترک راه آهن بود یبازساز یطرح ها

وزارت حمل  یفن ندهینما  شیبا حضور طالب ب و تجارت ریمعاون وز یرضا تن تور ک ، و هیترک ریسف یرضا کونا ی، علهیتجارت ترک ریوز

 نیو حمل و نقل ب ی، در مورد حرکت تجار ینیو زم ی، حمل و نقل بندر ییخطوط هوا ،آهن راه یکل شرکت ها و پروژه ها رانیو نقل و مد

بود که در مورد  یاز جلسات و مباحث قبل یمالقات مکمل مجموعه ا نیا: دیافزا یم هیانیب نیا. قرار دادند  یمورد برسمباحثی را دو کشور 

بندر  نیو ارتباط راه آهن ب هیعراق و ترک نیب تیترانز یدو طرف از جمله فعال ساز نیامضا شده ب یتوافآ نامه ها یفعال ساز یراه ها

در هشت ماهه  ودالر بود  اردیلیم 2..ال گذشته بالغ بر به عراق در س هیترک صادرات .انجام شد هیخابور در ترک شیبه ف دنیفاو و رس

 یبا کشورها یروابط اقتصاد تی، ماهیوزارت بازرگان یرسم یمحمد حنون، سخنگو. رسیده استدالر  اردیلیم 1.1 به نخست امسال

عراق خواهان توسعه : گفت ونانه.است هیبا ترک یو تجار یتوسعه روابط اقتصاد یعراق برا لیرا فاش کرد که نشان دهنده تما هیهمسا

 نیهمچن یا هیطرف ترک: افزود یو.دو کشور است نیب یحجم مبادالت تجار شیافزا نیو همچن هیخود با ترک یو تجار یروابط اقتصاد

و دو کشور . مشترک است یپروژه ها جادیعراق در ا یبا عراق و امکان مشارکت با بخش خصوص یحجم مبادالت تجار شیبه دنبال افزا

 .دهند شیدالر افزا اردیلیم 22به  ندهیآ سالآرزو دارند که آن را در 

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

وزارت تجارت ترکیه به دنبال افزایش راه های انتقال کاالهای ترکیه ای به عراق از یک سو واستفاده از راه های آبی عراق برای صادرات 

صورت راه اندازی خط ریل آهن فاو به فیش خابور دسترسی ترکیه به کشورهای حوزه خلیج فارس با زمان در . به دیگر کشورها می باشد

وزارت تجارت ترکیه خواهان در اولویت قراردادن این پروژ در صدر پروژه های حمل ونقلی عراق . هزینه کمتر امکان پذیر خواهد بود و

قابل توجه . تصال ریل آهن شلمچه به بصره رابه صورت جدی تری پیگیری نمایندالزم است مقامات کشورمان نیزموضوع پروژه ا. است

 2..میلیارد دالر خواهد رسید چراکه عراق صادرکننده نفت به ترکیه می باشد ودر سال قبل  22است که حجم تجارت ترکیه با عراق به 

، مثبت به نفع به ترکیه تراز تجاری بین دوکشور فت عراق طی دهه اخیر علی رغم صادرات ن. میلیارد دالر به ترکیه صادرت داشته است

 .ترکیه بوده است
 

 .کند یصادر کننده را اعالم م یکارخانه ها و شرکت ها یدرخواست برنامه ثبت نام برا خیتجارت تاروزارت :  موضوع

 وزین نیمواز :منبع
طه  سرمد.اعالم کرد ندهیماه آ یادر کننده به عراق را از ابتداص یبرنامه ثبت کارخانه ها و شرکت ها یواقع یاز اجرا یوزارت بازرگان

برنامه به  نیاعالم کرد که ا یا هیانی، در بی، وابسته به وزارت بازرگانعراق یها و خدمات بازرگان شگاهینما یشرکت عموم رکلی، مددیسع

از  ی عراقجمهورکاال برای کننده  نیتأم یاآن حضورکارخانه ها و شرکت ه آیکه از طر. کند یم یادیتوسعه بخش واردات کمک ز

آنها  یبندیشرکتها و پا ییکارآ ستمیس نیا: افزود یو.شود یم دییصادر کننده به عراق تأ یمحل کارخانه ها و شرکت ها صیتشخ آیطر

اعطا شده به آنها در  یمجوزها اسناد و دییتأ نی، و همچننیآنها در تأم ییو توانا دیتول ندیدر فرا یالملل نیب یبه روشها و استانداردها

از مواد تحت  یعراق فهرست یشگاههاینما یادامه داد که شرکت عموم یو. دهد یها را نشان مه منشاء آن کارخان دییکشور خود و تأ

 یارخانه هاکننده عراق را منتشر کرد تا کارخانه ها و شرکت ها بتوانند شرکت ها و ک نیتأم یپوشش برنامه ثبت کارخانه ها و شرکت ها

 .ثبت کنند ستیاعالم شده در ل یخود را طبآ برنامه زمان

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ثبت واحدهای تولیدی و کاالهای تولید شده جهت صادرات کاال به عراق در یک شرکت بین المللی برای بررسی اصالت وکیفیت در سال 

شرکت های  درحال حاضر با مناقصه ای که سازمان استاندارد کاال برای. مناسب به تأخیر افتاد قبل مطرح ولی به دلیل آماده نبودن بستر

می بایست نماینده خود را درکشورهای صادرکننده کاال به  ، شرکت بی وی فرانسوی برنده این مناقصه شده وبین المللی گذاشته است
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اطالعات تکمیلی این طرح به صورت گزارش ارسال . شرکت انجام پذیرد تولیدات دراین عراق مستقر نماید تا موضوع ثبت کارخانه و

 .خواهد شد

 

 .کند یحفظ م هیترک یواردکننده محصوالت دام نیخود را به عنوان بزرگتر تیموقع نیعراق اول: موضوع 

 وزیشفق ن: منبع 
واردکننده محصوالت  نیخود را به عنوان بزرگتر تیموقع نیاژه اعالم کرد که عراق اول یدام یو فرآورده ها التیانجمن صادرکنندگان ش

تا  یو محصوالت دام انیبخش آبز: گفت یانجمن، در گزارش سی، رئتیگر یبدر.حفظ کرده است 2222تا آگوست  هیاز ژانو هیترک یدام

و  اردیلیم .به  2222سال  انیرود صادرات تا پا یاست و انتظار م دهیخود رس یدالر به هدف صادرات اردیلیم 2.2به  2222سال  انیپا

و محصوالت عسل  ی، گوشت مر ، تخم مر ، محصوالت لبننیاز پروتئ یسالم غن  انیمحصوالت آبز: افزود یو.دالر برسد ونیلیم 222

 تیموقع نیعراق اول: خاطرنشان کرد یو .داده شده است حیترج 2222تا آگوست  هیکشور از ژانو 222نفر در  اردهایلیتوسط م یترک

دالر  ونیلیم 2.1که  یدالر حفظ کرد، در حال ونیلیم ...تا آگوست با  هیاز ژانو یدام یو فرآورده ها انیآبز حصوالتد را در واردات مخو

 .دالر صادرات سوم شد ونیلیم .22با  ایتالیصادر شد و ا هیبه روس

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

. ی اعالم شده از سوی مقامات دولت مرکزی نسبت به واردات این نوع کاالها اقدام می نمایداقلیم کردستان علی رغم ممنوعیت ها

حتی عسل از عمده کاالهای ممنوعه می باشد ولی با برند ترک در این منطقه وارد شده وپس از آن به دیگر  دامی و محصوالت آبزیان و

توافآ در رفع مواضع این  یته بازرگانی بین دوکشور جهت بررسی والزم است هرچه سریعتر کم. مناطآ عربی انتقال داده می شود

 .رویکردهای تبعیض گرانه برگزار و موضوع اعمال رفع ممنوعیت ها برای کشورما نیز مورد بررسی قرار گیرد

 

 .از راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای حمایت می کندتجارت وزارت   : موضوع

 هیالعراق یخبرگزار: منبع 
فاش کرد و  یگذار هیسرما یپروژه ها جادیا یبرا یو خارج یداخل یبخش خصوص نیب یهماهنگ یبرا یبرنامه کار کی یت بازرگانوزار

وزارت : گفت یا هیانیوزارتخانه، در ب یسخنگو .کرد دییدر کشور را تأ یا رهیزنج یبازارها یایاح یبرا یکه وجود برنامه ا یدر حال

از شرکت ها از  تیکند، قسمت اول مربوط به حما یم یط یرا در دو قسمت مواز یبخش خصوص یشرکت هااز  تیحما ندیفرا یبازرگان

 آیاز طر کهشرکت ها  نیبه ا یگذار هیمجوز سرما یروند اعطا عیبا تسر گریو بخش د یبخش مربوط به توسعه بخش خصوص آیطر

دپارتمان ثبت شرکتها، که مربوط به ثبت  آیشرکتها از طر نیثبت ا نیعراق و همچن یها و خدمات تجار شگاهینما یشرکت عموم

وجود دارد که شامل ارائه  یا رهیزنج یبازارها یبازساز یبرا یکرد که برنامه ا عنوان یو .می باشد است یو خارج یعرب یشرکتها

در  شنهاداتیپ افتیدر یانتظار برا و فراخوان آی، و دوم از طری، اول به صورت مشارکتنهیدو گز آیاز طر یگذار هیسرما یبازارها برا

، استان وجود دارد .در  یگذار هیپروژه سرما . یراه انداز یبا شرکت لولو امارات برا دیجد یهماهنگ کی: افزود یو .است نهیزم نیا

وزارتخانه  نیا و.کند یزنده م یمحل یمشارکت با بخش خصوص آیبازارها ادامه دارد و آنها را از طر نیدر ا یگذار هیسرما یکار برا رایز

 .امر حدود  نیکرد که ا دیامضا کند و تاک یبخش خصوص یرا با کارخانه ها دیآرد زرد و سف دیقرارداد تول ندهیآ یاست در روزها دواریام

 .دهد یدولت قرار م اریدر اخت نارید اردیلیم

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

این شرکت دارای فروشگاه هایی در استان ها بهوده کهه   .های تابعه وزارت تجارت عراق می باشد شرکت اسواق مرکزی یکی از شرکت

طی گزارش های قبلی فرصت استفاده از این فروشگاه ها اعالم شده بود ولی متاسفانه دراین خصوص .غیر فعال می باشد  اکثراً متروکه و

که شرکت های ترک چند فروشگاه از این شرکت دربرداد ودیگر استان هارا  استقبالی از سوی شرکت های ایرانی مشاهده نشد، درصورتی

مزیت این فروشگاه ها این است که با تمامی کارکنان وزارت خانه ها قرارداد خواهند بست و همه ملزم به خریهد از  . راه اندازی نموده اند

 . د اقالم مورد نیاز خهود را از ایهن فروشهگاه هها تهأمین کننهد      وهمچنین وزارت خانه ها نیز موظف خواهند بو. این فروشگاه ها می باشند
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پیشنهاد می شود شرکت های ایرانی نیز از این فرصت شرکت اسواق مرکهزی  . شرکت های اماراتی نیز به این پروژه ورود پیدا کرده اند

 .استفاده نمایند

 

 .را امضا کردند یرمبادالت تجا تیتقو یبرا یتفاهم نامه همکار جانیعراق و آذربا : موضوع

 هیالعراق یخبرگزار: منبع 
و آژانس توسعه مشاغل کوچک و  جانیآبربا عیو صنا یبا اتاق بازرگان یتفاهم نامه همکار کیعراق امروز   یبازرگان یاتاق ها ونیفدراس

جهان و توسعه  یبا همه کشورها یمبادالت تجار شیبه افزا لیاظهار داشت که با تما یا هیانیدر ب هیاتحاد.امضا کرد جانیمتوسط آبربا

  ونیفدراس سی، رئیریعبدالرزاق الزه استیبه ر یتجار ئتیه کی .ی داردخارج یمقاصد اقتصاد هیعراق و بق نیب یروابط اقتصاد

 تختیاز باکو پا یوزارت تجارت عراق و نخبگان عراق یخارج یاقتصاد ابطرو رکلی، مدیعراق و عادل المسعود یبازرگان یاتاق ها

دو  نیتفاهم نامه ب کیشد و  رفتهیآژانس توسعه پذ سیو رئ جانیآبربا یتجار یاتاق ها سیتوسط رئ ئتیه نیا. کرد دنید جانیابربا

 .دو کشور و توسعه چشم اندازها امضا شد نیب یروابط اقتصاد تیطرف به منظور تقو

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

. ی عراق به دنبال استقبال سفیر آبربایجان از افزایش تعامالت اقتصادی با عهراق بهه ایهن کشهور سهفر کهرد      اتحادیه اتاق های بازرگان

مهمترین اقالم صادراتی آبربایجان به عراق میوه . ترکیه ویا ایران کاالهای خود را  به عراق صادر می کند -آبربایجان از طریآ ارمنستان 

صادرات عراق به آبربایجان درسهال   .صد دارد در پروژه های عمرانی عراق حضور داشته باشدهمچنین این کشور ق. وخشکبار می باشد 

میلیون دالر  22هزار دالر وشامل ضایعات جوش وپالستیک و روغن های صنعتی و واردات عراق از آبربایجان در مدت مشابه  3.،  2222

 .ار ، ترانسفورماتورهای الکتریکی میوه وتربار بوده استوشامل چربی های گیاهی وحیوانی ، مواد غذایی، روغن خام ، سیگ

 

 .نکرده است ایخود را اح یها نیسال است که زم 5عراق : یزیبرنامه ر: ع ضومو

 وزیاقتصاد ن: منبع 
 ایرا احخود  یها نی، زمکرونا یریشده با همه گ دیتشد یبحران اقتصاد لیبه دل 2221اعالم کرد که عراق از سال  یزیوزارت برنامه ر

را انجام نداده  نیزم یایاح اتیعمل 2222-2221 یگفت که عراق در بازه زمان یآمار وزارتخانه در گزارش یآژانس مرکز و .نکرده است

 مساحت  به طور کامل به 2221سال  از قبل یها نی؛ زماستدونم  ونیلیم 22.1بالغ بر  اءیکل مناطآ تحت پوشش اح: افزود یو.است

 یابانیب یامر اغلب در اراض نیکه ا ی استزراع یها نیبه زم ریبا یها نیزم لیتبد ندیفرآ نیزم یایاح.ه است شد احیاءم دون ونیلیم 2.2

 یباران ای یبسته به نوع محصول در حال کشت قطره ا یاریشود و آب یکشت انجام م یبرا ینیرزمیز یآوردن آ  ها یبا حفر چاه برا

 .است

 :رایزن شنهاداتتحلیل ها و پی/ نقطه نظرات

وزارت کشاورزی از سرمایه گذاران جهت  .عراق دارای زمین های حاصلخیز ودارای آ  کشاورزی برای کشت محصوالت زراعی می باشد

، کت های ایرانی در اسهتان ههای واسهط   تعدادی از شر. سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی عراق وتولید محصول دعوت کرده است

همچنین اینکه زمین های . در این خصوص تولید محصول نمایند م به عقد قرارداد با مالکان زمین نموده اند وتوانسته اندبرداد ودیالی اقدا

ایهن زمهین هها دارای آ  و بهرق ونزدیهک بهه راه ههای اصهلی          .سال می باشد 22کشاورزی متعلآ به دولت نیز آماده واگذاری به مدت 

 .رکت های فعال در بخش کشاورزی از این فرصت استفاده نمایندپیشنهاد می شود ش .مواصالتی می باشد

 

 .دیدالر رس اردیلیم 02به  0202با عراق در سال چین  یحجم مبادالت تجار:  موضوع

 وزیاقتصاد ن: منبع 
دالر  اردیلیم 2.به  2222کشورش و عراق در سال  نیب یدر عراق اعالم کرد که حجم مبادالت تجار نی، کاردار سفارت چنگیفانگ انیج

 یآن بهر سهر راههها    یبرقرار کردند و ط یتماس تلفن نیجمهور عراق و چ یاوت گذشته، روسا: گفت یا هیانیدر ب نگیفانگ.است دهیرس
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حجهم  : خاطرنشهان کهرد   یو. توافآ کردند یادیو عراق تا حد ز نیچ کیدوجانبه و توسعه روابط مشارکت استراتژ یها یهمکار آیتعم

 نیبزرگ چ یتجار کیشر نیکرد که عراق سوم دیتاک یو.دالر فراتر رفت اردیلیم 2.از  2222در سال  نیعراق و چ نیب یمبادالت تجار

دو کشهور   نیبه  یو تجار یاقتصاد یها یبا اشاره به همکار یو .کننده بزرگ نفت آن است نیتام نیو سوم قایو شمال آفر ایدر غر  آس

، بهرق،  یانهرژ  یعراق در بخش هها  یدر بازساز ینیچ یدر حال انجام است و شرکت ها داریپاکرونا به طور  ریهمه گ یامدهایپ رغمیعل

 .دارند تیارتباطات، صنعت، مشارکت فعال

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ین شهریک اول تجهار   چه . میلیارد دالر بوده اسهت   ..22میلیارد دالر و واردات عراق از چین  2..2صادرات عراق به چین  2222در سال 

این . چین بیشترین خریدار نفت عراق ورتبه اول در بین کشورهای واردکننده نفت از عراق می باشد. عراق در تجارت کاال ونفت می باشد

آمار تجارت عراق با چین جدا از سرمایه گذاری عظیم در سایر بخش ها اقتصادی بوده وپیش بینی می شود حجم سرمایه گذاری شرکت 

 .برسد 2222میلیارد دالر درسال  22چینی در عراق به بیش از  های

 

 .کنند یم دییتا یدب 0202اکسپو   شگاهیشرکت در نما یخود را برا یآمادگ یعراق یشگاههاینما:  موضوع

 وزین نیمواز: منبع 
غرفه عهراق شهرکت کننهده در     لیتکماعالم کرد مراحل  یعراق وابسته به وزارت بازرگان یها و خدمات بازرگان شگاهینما یشرکت عموم

غرفه عهراق شهرکت    لیعراق به امارات رفت تا مراحل تکم یها شگاهیکل نما ریمد دیسرمد طه سع .کند یرا دنبال م یدب 2222اکسپو 

 طیمحه  یداد که هدف از مشهارکت عهراق معرفه    حیتوض یو .کند یریگی، پشود یآغاز م ندهیرا که در دو روز ا یدب 2222کننده در اکسپو

است که کهار   یی، دستورالعمل ها و کنترل هانی، قوانایموجود در آن، از جمله مزا یگذار هیسرما یعراق از نظر فرصت ها یگذار هیسرما

 . جهان یکشورها ادیکند و با توجه به مشارکت ز یم میعراق را تنظ یگذار هیسرما

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

بی مهمترین رویداد بین المللی درمنطقه می باشد وشرکت های زیادی از کشهورهای مختلهف در ایهن رویهداد حضهور      نمایشگاه اکسپو د

شرکت های ایرانی . حضور عراق در این رویداد جهانی به منظور ارائه فرصت های سرمایه گذاری در این کشور می باشد . خواهند یافت 

مرده واز غرفه عراق بازدید نمایند تا با فرصت های سرمایه گذاری موجود درایهن کشهور   حاضر دراین نمایشگاه باید فرصت را مرتنم ش

 .جهت مشارکت در سرمایه گذاری آشنا شوند

 

 .کند یم یقار راه انداز یرا در ذ یگذار هیپروژه سرما نیبزرگتر ییکایشرکت آمر کی،  ندهیماه آ:  موضوع

 وزین یاالول: منبع 
پهروژه   کیه از  ی، به عنوان بخشقار ی، در استان بهیالرراف و الناصر یها دانیاز م ندهیگاز در ماه آ یگذار هیسرما اتیرود عمل یم دیام

 کهر ی، بییکایشرکت آمر: قار گفت یاستاندار ب یاحمد الخفاج. کند، آغاز شود نیکشور را تأم یازهایدرصد از ن 22بزرگ که ممکن است 

  هیالرراف و الناصهر  یها دانیاستخراج گاز از م یقار، برا یدر ب یگذار هیپروژه سرما نیبزرگتر یروکار خود را بر  ندهیماه آ لی، اواوزیه

بهازار   ازیه درصهد از ن  22فوت مکعب در روز  که  ونیلیم 222حدود  تیشرکت منعقد شد، با ظرف نیکه با ا یتوافق. کند یدر داخل آغاز م

 .کند نیبه گاز را تام یمحل

 :رایزن ها و پیشنهاداتتحلیل / نقطه نظرات

حضور شرکت های آمریکایی در استان های جنوبی هشداری برای دیگر شرکت ها بوده که ، آمریکایی ها مهی تواننهد در منهاطآ شهیعه     

. در نبود شرکت های ایرانی درجنو  عراق راه برای ورود دیگهر شهرکت هها بهاز خواههد بهود      . نشین هم فعالیت اقتصادی داشته باشند

می شود برای حضور قوی وبا ثبات درجنو  عراق یک کارگروه ویژه با محوریت استان خوزستان تشهکیل ونسهبت بهه برنامهه      پیشنهاد

 .ریزی جهت حضور شرکت های ایرانی در این منطقه اقدام نماید
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 .است یمحصوالت محل یبرا زییجشنواره پا زبانیم هیمانیسل:  موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
از کشهاورزان   یادیه با مشهارکت تعهداد ز   یاز محصول محل تیبه منظور حما هیمانیامروز چهارشنبه در سل یزییه پاجشنوار یها تیفعال

از شههروندان و   یجشنواره صبح امروز با حضور تعداد نیا.برپا شد هیمانیدر سل گاریدر محوطه کارخانه س شگاهینما نیا.استان آغاز شد

اسهت و   یمحصوالت محل شینما یجشنواره برا نیا: خاطرنشان کرد یو.وز ادامه خواهد داشتعالقه مندان افتتاح شد و به مدت پنج ر

 .از کشاورزان است یبا مشارکت تعداد یاز محصول محل تیهدف آن حما

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

 دو دستور کار مقامات اسهتانی قهرار گرفتهه اسهت و     یا برگزاری جداگانه در موضوع برگزاری جشنواره ها درعراق، در کنار نمایشگاه ها و

البته بعضی از کشهورها ازجملهه مصهر    . ابتدا معرفی کاالهای ساخت داخل ودوم فروش فوق العاده .هدف در این خصوص دنبال می شود

یرانهی مجهری   به نظهر مهی رسهد کهه شهرکت ههای ا      . نسبت به عرضه کاالهای خود اقدام می نمایند واردن در این جشنواره شرکت و

با توجهه بهه خریهد    . نمایشگاهی با توجه به تقاضای موجود می بایست برای برگزاری چنین جشنواره هایی در عراق برنامه ریزی نمایند

 .خرده فروشی در این رویدادها، زمینه مناسبی برای معرفی کاالهای ایرانی به وجود خواهد آمد

 

 تن در ساعت 05 دیتول تیدر کرکوک با ظرف علوفه دیکارخانه تول نیافتتاح اول:  موضوع

 وزیالمورد ن: منبع 
 نی، افتتاح اولیکشاورز ری، وزیالخفاج میکرکوک، بر اساس دستورالعمل مهندس محمد کر یاداره کشاورز آی، از طریوزارت کشاورز

انواع  هیو ته یحفاظت از محصول محل، یبخش خصوص یتهایاز فعال تیحما یدر استان کرکوک را برا(  لجیسا) علوفه  دیکارخانه تول

 نیو متخصصان ا( نیحس یعل ریزه)کرکوک  یکشاورز ریکارخانه با حضور مد نیاعالم کرد که ا وزارتخانه. را اعالم کرد خوراک دام

خوراک دام  هیهدر ت یآن به طور قابل توجه آیتن در ساعت اغاز شد که از طر 2. تیکارخانه در کرکوک با ظرف نیکارخانه به عنوان اول

دامها به عنوان  یشود و برا یحفظ م ریتخم ندیفرآ یسبز است که ط یعلوفه ا(  لجیسا) کارخانه محصول  نیا دیتول .کمک خواهد کرد

 .شود یباال استفاده م ییارزش غذا یبا هضم آسان و دارا یخوراک

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ولی باتوجه به کشت داخلی جو وعلوفه ، توانایی راه اندازی محصهول  . وفه دامی وخوراک ماهی وطیور می باشدعراق از وارد کننده های عل

یکی از فرصت های موجود درعراق تولید خوراک دام وطیور با استفاده از تولید داخل و احداث کارخانه ههای  . نهایی رابدست آورده است

این ظرفیت بوده ومی توانند با مشارکت با شرکت های عراقهی در ایهن خصهوص فعالیهت      شرکت های ایرانی دارای. کنسانتره می باشد

 .نمایند 
 

 .موافقت کرد یبا عربستان سعود همیجم یعراق رسماً با افتتاح گذرگاه مرز:  موضوع

 شفق نیوز: منبع 
منتشر شده  هیانیاساس ب بر .موافقت کرد یبا طرف سعود مهیجم یدر عراق روز پنجشنبه با افتتاح گذرگاه مرز یمرز هیأت گذرگاه های

آن،  یسازمان را با حضور همه اعضا نیا یجلسه شورا نینهم استیر هیأت گذرگاه هاانجام شد که  یامر در حال نیمقام، ا نیا یاز سو

آمده است کهه شهورا بهه     هیانیب نیا در .مدار بسته برگزار شد، انجام داد ونیزیتلو آیاداره و از طر نیکه در دو بخش، با حضور در مقر ا

 یبهرا  یپس از اخذ موافقهت طهرف سهعود    مهیجم یافتتاح گذرگاه مرز دییدر مورد تأ یکه به استان المثن یا تهیکم یها هیتوص بیتصو

مهورد  کهه   یجملهه موضهوعات   از.داد یارسال شده بود، را استانداری بهها و الزامات  رساختیهمه ز یمربوطه و آماده ساز گذرگاهافتتاح 

فورس ماژور وجود داشته  طیشرا نکهیمعاف از مجازات است مگر ا یکاالها یگذرگاه برا رییقرار گرفته است، موافقت نکردن با تر دیتأک

 یدارا عهراق  .نههایی گرفتهه شهود    میتصم ونیسیکم یشورا درارائه شود و ررسیب یجلسه برا اولینموضوع در  نکهیباشد، مشروط بر ا
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 بجهز اسهت ،   ییایه و در ینه یزم مهرز  22 گذرگاه ها نیخود با شش کشور اطراف است و تعداد ا یدر امتداد مرزها یرسم یمرز گذرگاه

 .شوند معرفی میکه توسط فرودگاه ها  ییهوا مرزهای

 :رایزن تحلیل ها و پیشنهادات/ نقطه نظرات

ین مرز درجنو  غربی، عربستان را بهه اسهتان ههای    ا گذرگاه جمیمه دراستان المثنی عراق سومین مرز بین عراق وعربستان می باشد و

مرز عرعر فقط به اسهتان ههای   . عربستان قصد دارد ازکلیه این مرزها برای تبادل کاال استفاده نماید. جنوبی عراق نزدیک تر خواهد نمود

الهای عربستانی قرار خواهد جنو  غر  نیز در دسترس کا با افتتاح این مرز استان های جنو  و سنی نشین دسترسی داشت و غربی و

هرچند که کاالهای عربستانی در جنو  عراق مورد استقبال قرار نگرفته است ولی با ارائه تسهیالت و ایجاد بستر مناسب توسهط  . گرفت

یرانی شرکت های ا. شرکت های عربستانی این امکان به وجود خواهد آمد که این شرکت ها دربازار جنو  برای خود سهمی داشته باشند

برپایی نمایشگاه های ایرانی در جنو  . باید برای رقبای حاضر درمنطقه برنامه ریزی متقابل جهت ثبات عرضه کاالهای خود داشته باشند

از جمله موارد ارائه ظرفیت وتوان کاالهای ایرانی می باشد که متاسفانه در جنو  عراق نمایشگاه های ایرانی، طی سال های اخیهر کمتهر   

 .شده است وباید به این موضوع توجه ویژه شود برگزار
 

 .است یغرب یدر صحرا یعیگاز طب کریعراق در حال مطالعه پروژه اکتشاف غول پ:  موضوع

 شفق نیوز: منبع 
پروژه  بیتصو یشرکت در حال بررس نینفت ، روز پنجشنبه اعالم کرد که ا ری، وز لینفت و احسان عبدالجبار اسماع یشرکت مل سیرئ

 بیتصو یدر حال بررس گفت ، که از شرکت اکتشاف نفت داشت یدیدر بازد لیاسماع.است یغرب یدر صحرا یعیاکتشاف گاز طب میعظ

گهاز  ) یعه یگهاز طب  یکننده برا دواریام یگذار هیسرما یاز فرصت ها یکیاست که  یغرب یصحرا ایبزرگ در منطقه  یپروژه اکتشاف کی

تمهام   یو فهرسهت بنهد   یابیمطالعه ارز کیدر شرکت اکتشاف نفت دستور داد که  ربطیمقامات ببه : خاطرنشان کرد یو.است( گانیرا

آنهها   یمناسهب بهرا   یآنها ، نظارت بر بودجه مال بیو تصو یساز کپارچهیدر منطقه مذکور را با هدف  یاکتشاف محلاطالعات مربوط به 

 تیو حما دیینفت پس از تأ یکند و شرکت مل یم دایپ یادیز تیاهم یررساکتشاف و ب نهیدر زم یافزود که منطقه غرب لیاسماع.کنند هیته

، . کند یاستفاده م یاکتشاف یچاه ها یدر گاز با حفار یگذار هیسرما یخود برا یفن یها تی، از تمام قابلپروژه ها نیا یاجرا یدولت برا

خاطرنشهان   یو.خواهد بهود  داریو توسعه پا یارکان اقتصاد مل نیاز مهمتر یکیگاز عراق ،  دیتول دیجد یتهایقابل به یکه با افزودن انرژ

و پهروژه  ( گهان یرا) یعیگاز طب یها دانیگاز مرتبط و توسعه م یگذار هیبزرگ در بخش سرما یپروژه ها یکرد که عراق در آستانه اجرا

بهه   عیمها  یوارد اسهتفاده از سهوختها  همه مه  لینفت بر ضرورت تبد ریوز.جهت است نیجهان در ا یپاک ، مطابآ با روندها یانرژ یها

 یهها  از راه حهل  یکه ی یغربه  یداد که صهحرا  حیکرد و توض دیپاک قرار دارند تأک یکه در مرحله انتقال به مصرف انرژ یگاز یسوختها

و  یمیپتروش عیاصن یو به عنوان منبع اصل یکیرالکت یروین دیتول یبرا یعیاستفاده از گاز طب نهیتواند در زم یهدفمند و بزرگ است که م

در استان نجف عالقه مند است که ههدف آن   یلرزه نگار یبررس اتیبه عمل زینفت ن یادامه داد که شرکت مل یو.ی بکارگرفته شودصنعت

محمهد   باسهم .گهاز اسهت   ایه در آن اعم از نفت  یدروکربوریه ریبخا تیکننده در استان و نسبت و کم دواریامو  یاکتشاف یحفار اتیعمل

  لیه انجهام و تکم  تیه نفهت بهر اهم   یوزارتخانهه و شهرکت مله    نیه ا یچشم انداز و برنامه ها: آژانس اکتشاف نفت گفت رکلی، مدریخد

پهروژه   کیه  یغرب یو پروژه گاز صحرا یدروکربنیوجود گاز ه نییتع یبرا یاکتشاف یدر منطقه غر  و شروع حفار یلرزه ا یها یبررس

بهه   یدر مهورد پهروژه بهرا    رانیوز یمطالعه کامل به شورا کیمقاله کار و  کیبود، که در آن خواهد  یاکتشاف یها تیفعال یجداگانه برا

و شهروع   یسهه بعهد   ایه دو  یلرزه ا یها یبررس تیهدف هدا. شود یپروژه ارائه م نیا یاجرا یبرا ادگرایبن یها هیدییدست آوردن تأ

کنهد و   یمه  تیه حما یدر استان ها از اقتصاد مل یاکتشاف یها یرحفا ای یلرزه ا یها یاظهار داشت که بررس یو.است یاکتشاف یحفار

ها  رساختیسطح خدمات و ز نیو همچن به دست آورده شوند یکه پروژه ها در آنها اجرا م ییمردم استان ها یرا برا یشرل یفرصت ها

 .بخشد یرا ارتقا م
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هرچند فعالً . صورت رسیدن به این هدف، تحولی درعراق به وجود خواهد آمد در عراق یک امر حیاتی بوده وپروژه های اکتشاف گاز برای 

این پروژه دردست مطالعه بوده وسال ها طول می کشد که به بهره برداری برسد ولی این پروژه می تواند عراق را ازواردات گاز بهی نیهاز   
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سرمایه گذاری دراین بخش برای شرکت های بین المللی آمهاده  . یع موجود را تأمین نمایدنموده و سوخت تمامی نیروگاه های خود وصنا

در بحث اکتشاف، شهرکت ههای ایرانهی دارای    . چین نیز آمادگی خود را برای حضور دراین بخش اعالم کرده اند حتی عربستان و شده و

 .ز عراق استفاده نمودظرفیت های مناسبی می باشند که باید از این ظرفیت در پروژه های گا

 

 .ابدی یدالر دست م اردیلیم 7به  کینزد یمال یبه درآمدها ،  ماه کی یعراق از فروش نفت ط:  موضوع

 وزیشفق ن: منبع 
ماه  یحاصل شده برا یکل صادرات و درآمدها، ، وزارت نفت  SOMO نفت عراق یابیصادر شده توسط شرکت بازار هیبر اساس آمار اول

 باًیبشکه و درآمد آن تقر( 2..)هزار و ( 22.) ونیلیم( 2.)صادرات نفت خام بالغ بر  زانیاساس آمار ، م بر.ته را اعالم کردسپتامبر گذش

مهاه سهپتامبر از    ینفت خام صهادر شهده بهرا    ریدهد که کل مقاد ینشان م آمارها . هزار دالر بوده است( 3)و  ونیلیم( 322) اردیلیم( 1)

بنهدر   آیه کرکوک از طر یدانهایمورد م در.بشکه بوده است( .2.)هزار و ( .22) ونیلیم( ..) باًیو جنو  عراق تقردر مرکز  ینفت نیادیم

هزار ( 232)صادر شده به اردن بالغ بر  ریکه مقاد یدر حال. بشکه بوده است( 23.)هزار و ( 22.)و  ونیلیصادر شده دو م ری، مقاد هانیج

ههر   مهت قیمتوسط  و.است دهیهزار بشکه در روز رس( 2.)و  ونیلیم( .)روزانه کل صادرات نفت به  نیانگیم و.بشکه بوده است( .23)و 

 .دالر بود( 32.122)بشکه معادل 
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ه ههای عمرانهی تعلهآ    ژ.بودجه های استانی به پر. کسری بودجه عراق تا اندازه زیادی جبران شد  2222با افزایش قیمت نفت در سال 

دالر پیش بینهی شهده    2.فروش هربشکخ نفت  2222در بودجه سال . گرفت ورونقی در کسب وکار شرکت های دارای پروژه دیده شد

با توجه به مدت باقی مانده به پایان سال جاری میالدی ، تاکنون بودجه سال . دالر افزایش پیدا کرده است 32بود که این رقم به حذاقل 

قابهل بکهر   . اکتبر سالجاری نیز تنظیم وتویب بودجه را به تعویآ خواهد انداخت  22تنظیم نشده است و در پیش بودن انتخابات  2222

 .است که بیش از نیمی از بودجه عراق صرف هزینه های جاری می شود
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


