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آخرین وضعیت طرح مالیات بر مجموع 
درآمد اعالم شد

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور 
آخریــن وضعیت طرح مالیات بر مجموع درآمد را اعالم 
کرد.مهدی موحد در گفت وگو با ایســنا، درمورد طرح 
مالیات بر مجموع درآمد اشــخاص حقیقی توضیح داد: 
الیحه مالیــات بر مجموع درآمد که تحت عنوان الیحه 
اصالحاتی بر قانون مالیات های مســتقیم صورت گرفت 
و بحث اجرای مالیات بر جمع درآمد و هم ســاماندهی 
معافیت ها و مشــوق ها را هدف گذاری کرده اســت، در 
ابتدای دولت سیزدهم در سازمان امور مالیاتی مورد توجه 
قرار گرفت.وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آخرین 
اصالحات مد نظر سازمان بر این الیحه صورت گرفت و 
این الیحه به وزارت اقتصاد ارسال شد و این وزارت خانه 
هــم اصالحات مد نظر خود را انجــام داد. در نهایت در 
ابتدای ســال جاری الیحه مذکور همراه با اصالحات به 
کمیسیون اقتصادی دولت رسید و درحال حاضر آخرین 
بررســی ها و اصالحات در کمیســیون اقتصادی دولت 
روی الیحــه صورت می گیرد. امیدواریم تا پایان ســال 
جاری آخرین اصالحات صورت گرفته و الیحه در نوبت 
صحن مجلس قرار بگیرد.رئیس مرکز آموزش، پژوهش 
و برنامه ریزی مالیاتی کشور تاکید کرد که اجرای الیحه 
منوط به تصویب در مجلس است و الیحه هنوز در مرحله 
تدوین قرار دارد.بر اساس این گزارش، پیش از این اعالم 
شــده بود که در این طرح هر فرد ایرانی یا هر فرد مقیم 
ایران که دارای یک شناسه هویتی یکتا مانند شماره ملی 
یا شماره گذرنامه باشد، یک مودی بالقوه مالیاتی است و 
هر نوع فعالیت اقتصادی را شروع کند و درآمدی داشته 
باشد، به یک مودی بالفعل مالیاتی تبدیل خواهد شد و 
به اتکای این موضوع امکان وصول مالیات فراهم می شود.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران:
۳0 درصد صادرات کشور، کاالهای خام 

و نیمه خام است
به گفته دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران مطابق آمارها، 
۳۰ درصد کل صادرات کشــور را صادرات کاالهای خام 
و نیمه خام تشکیل می دهد که حدود ۷.۳ میلیارد دالر 
اســت. نکته دیگر این اســت که باید برای هر صنعت 
پیشران در کشور یک تصمیم خاص گرفته شود.بر اساس 
گزارش ها، حمیدرضا غزنوی در نشست خبری به مناسبت 
هفته جهانی کارآفرینی اظهار کرد: باید در استراتژی های 
صنعتی  تجدیدنظر و زمینه هــای فرهنگی و اجتماعی 
آن فراهم شــود. برنامه پنج ساله صنعتی یا حتی برنامه 
پنج ســاله برای انتخاب صنایع مزیت دار در کشور وجود 
ندارد که در تدوین برنامه هفتم توسعه باید این مسائل در 
نظر گرفته شود. موضوع پیش ران های اقتصادی تاکنون 
 کمتر در محافل اقتصادی و کالن کشور مطرح شده است.

وی همچنین با اشــاره به خشک ســالی های پیاپی در 
کشــور، وضعیت نامناسب کشــاورزی و دامداری متاثر 
از آن و اینکــه صنایع های تک در کشــور مزیت ندارد، 
تصریح کــرد: بر این اســاس باید به ســمت صنعتی 
شــدن هر چه بیشتر در کشــور حرکت کرد و در این 
راه می تــوان از تجــارب موفق کشــورهایی همچون 
 کره جنوبــی، آلمان، ژاپن و حتی ترکیه اســتفاده کرد.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه حمایت های 
ویــژه در موضوع بهــره بانکی و مالیــات، جلوگیری از 
واردات کاالهــای مشــابه داخلی، کاهــش تعرفه مواد 
اولیه مورد نیاز، جلوگیری از ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی در صنایع پیشــران و جلوگیری از بروز رقابت 
مخرب داخلی با محدودســازی صدور مجوزها، بخشی 
از حمایت دولت های کشورهای یاد شده از شرکت های 
بزرگ و پیشــران صنعتی است، اظهار کرد: توجه صرف 
به بنگاه های کوچک و متوســط هیــچ وقت نمی تواند 
موجب تنومند شدن اقتصاد شود و باید به سمت تولید 
 انبــوه برویم تــا قیمت و کیفیت تولید منطقی شــود.

به گفته وی باید شــرکت های بخــش خصوصی دارای 
پتانســیل و مزیت دار که توانایــی مدیریت صنعتی را 
دارند انتخاب و حمایت شوند؛ چرا که در موضوعی مثل 
تحریم ها نیز شرکت های بزرگ قادر به کنترل مشکالت 
هستند نه شرکت های کوچک.غزنوی با بیان اینکه کمبود 
تسهیالت بانکی یکی از مشــکالت اساسی پیش ران ها 
اســت، گفت: در شرایط کنونی، وام و تسهیالت کم تری 
برای تامین ســرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدها 
داده می شود. بانک های کشور به دو دسته تقسیم شده اند. 
دسته نخست بانک هایی هستند که زیان انباشته دارند، اما 
با وجود این به راحتی در حال کار کردن هستند و حتی 
سود بیشتری برای جذب سپرده های بیشتر مردم در نظر 
می گیرند. دســته دوم بانک هایی هستند که می توانند 
تسهیالت ارائه کنند، اما قوانین موجود سبب شده تا به 

سمت تولید و ارائه تسهیالت به این بخش نروند.
 برج ها و خانه های خالی متعلق به بانک ها، آفتی 

برای تولید کشور
وی بــا بیان اینکــه مطابق آمارها از ابتدای امســال 
تاکنون کم تر از ۴۰ درصد تســهیالت سهم صنعت 
در کشــور از ســوی بانک ها پرداخت شده، تصریح 
کــرد: تعداد زیادی برج هــا و خانه های خالی متعلق 
به بانک هــا در کشــور وجود دارد که سال هاســت 
خالی از ســکنه هســتند و اســتفاده ای نمی شوند. 
قانون بــرای مقابله بــا این رویکــرد بانک ها وجود 
 دارد، اما تاکنون اقدامی علیه آنها انجام نشــده است.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه فروش 
ایــن منابع به ویــژه برج هایی که برخــی بانک ها در 
مناطقی همچون الهیه، زعفرانیه و غیره در تهران دارند، 
مشکالت تولیدی کشور را رفع خواهد کرد، اظهار کرد: 
برخــی آمارها حاکی از وجود یک میلیون و ۷۴۰ هزار 
واحد خالی در کشور است که بیش از ۹۰۰ هزار واحد 
آنها متعلق به اشــخاص حقوقی به ویژه بانک ها ست. 
اگر خواســتیم منابعی برای بانک ها از طریق فروش 
امالک شان ایجاد کنیم، باید قانون سختگیرانه و نظارت 

جدی در این زمینه وجود داشته باشد.

خبر

در جلسه امضای تفاهم نامه  همکاری با گروه 
صنعتی گلرنگ تأکید شد: 

بانک سینا به دنبال ارزش افزایی بیشتر 
برای مشتریان است 

 سرپرست بانک سینا از برنامه های این بانک برای 
ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان خود خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، غالمرضا 
فتحعلی در مراســم امضای تفاهم نامه میان بانک 
ســینا و گروه صنعتی گلرنگ کــه با هدف ارتقای 
ســطح همکاری های متقابــل و افزایش تعامالت 
فی مابین صــورت گرفت، تأمین مالــی بنگاه های 
اقتصادی را از مهم ترین وظایف بانک ها دانســت و 
گفت: بانک ســینا با ایجاد بستری امن و مناسب 
در حوزه های مختلف در تالش اســت بتواند برای 
مشتریان ارزش افزوده ای بیش از گذشته ارائه دهد 
تا گامی مهم در راستای رونق تولید برداشته شود.

وی شاخصه اصلی در مورد خدمات بانکی را تسهیل 
و تسریع در ارائه خدمات عنوان کرد و خاطرنشان 
ســاخت: با اجرای طرح تحول کسب وکار بانک و 
بازاریابی هوشــمندانه، می توان گام های مؤثری در 
مســیر حمایت از صنایع داخلی و رونق تولید در 
کشور برداشت.وی اظهار امیدواری کرد: بانک سینا 
با تقویت برنامه های بهبود و توسعه و افزایش سهم 
بازار خود، بتواند خدمات و تسهیالت بیشتری را در 
اختیار شرکت های صادرات محور و تولیدکنندگان 
در مسیر توســعه و رونق اشتغال قرار دهد.در این 
تفاهم نامه که توســط غالمرضا فتحعلی، سرپرست 
بانک سینا و مسعود ســزاوار ذاکریان، نایب رییس 
هیئت مدیره و قائم مقــام مدیرعامل گروه صنعتی 
گلرنگ امضا شده است، بر استفاده از ظرفیت های 
بانکــی و زنجیــره ارزش مالی بانک ســینا تأکید 
شد.گفتنی است در این مراسم اعضای هیئت عامل 

و هیئت مدیره دو طرف قرارداد حضور داشتند.

بانک گردشگری به خریداران کاالی 
ایرانی تا 100 میلیون تومان  تسهیالت 

پرداخت می کند
 بانک گردشــگری بــه متقاضیــان خرید کاالی 
ایرانی  از نمایشــگاه جهاد کاال تــا ۱۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت پرداخت مــی کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک گردشــگری،  حسین رحمتی 
قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک گردشــگری و 
مدیران گروه جهاد کاال با هدف حمایت از تولیدات 
داخلی تفاهم نامه همکاری امضا شد.طبق تفاهم 
نامــه مذکور متقاضیــان خریــد کاالی ایرانی از 
نمایشــگاه جهاد کاال می توانند از تسهیالت بانک 
گردشــگری برای خرید کاالی مورد نیاز خود به 
صورت اقســاطی بهره مند شوند.نمایشگاه جهاد 
کاال در محل نمایشــگاه هــای دائمی بین المللی 
تهــران دایر شــده و اکثر تولیدکننــدگان بزرگ 
داخلی در آن حضــور دارند. متقاضیان می توانند 
کاالی مورد نظر خود را بدون واسطه و به صورت 
مســتقیم تهیه کنند .میزان تسهیالت خرید لوازم 
خانگی از نمایشگاه جهاد کاال بین ۳۰ تا  حداکثر 
۱۰۰ میلیــون تومان اســت که با اعتبارســنجی 
وام تعلــق مــی گیرد.مزایــای جهــاد کاال برای 
تولیدکنندگان شامل ایجاد نقدینگی برای تولید، 
افزایش ظرفیت تولید، برندسازی در جامعه ایرانی 
و فروش حضوری و آنالین است.مزایای جهاد کاال 
برای خریداران نیز شــامل تســهیالت بلندمدت 
بانکی، افزایش قــدرت خرید، ارائه جهیزیه ایرانی 
و وفاداری سازمانی است.در مراسم افتتاح رسمی 
جهاد کاال ، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، 
معــاون تجارت و خدمات وزارت صمت، روســای 
اتــاق های اصناف ایران و تهران ، رئیس شــورای 

عالی گروه جهاد کاال حضور داشتند.

خبر

پایتخــت در حالی در ســیطره  همدلی| 
خانه هــای خالــی قرار گرفته کــه افزایش 
اجاره بها در محله به محلــه تهران همچنان 
خبرساز است. آن طور که بررسی گزارش ها 
نشان می دهد متوسط اجاره بها در تهران طی 
اولین ماه پاییزی، ۴.۶ درصد افزایش داشت 
که از دالیــل اصلی آن می توان به رکود در 
بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت 
کاالها و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن 
به بخش اجاره اشــاره کرد. این افزایش در 
حالی اســت که گفته می شود بازار مسکن 
در بخش خرید و فروش به ثبات رســیده، 
ولی وضعیت حوزه رهن و اجاره متفاوت از 
بخش خرید و فروش اســت. بر اساس رصد 
اخبار، تنها در چند مــاه اخیر، اجاره بها در 
شــهر تهران ۴.۶ درصد افزایش داشته که 
رشــد بیش از چهار برابری را در مقایسه با 
میزان افزایش قیمت مسکن به ثبت رساند. 
همچنین شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن 
نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در کل مناطق 
شهری کشور حدود ۴۷ درصد بود. این در 
حالی اســت که تورم نقطه به نقطه مسکن 
در تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۳۶.۳ 
درصد و در کل کشور )مطابق گزارش مرکز 
آمــار( ۳۲.۶ درصد بود. تورم ماهیانه در هر 
دو شــاخص فروش مســکن و اجاره بها در 
کل کشــور نیز ۳.۵ درصد به ثبت رسید. با 
فروکش کردن انتظارات کاهشــی در حوزه 
فروش، رشــد قیمت خانه در آخرین ماه از 
نیمه اول ســال به پایین ترین سطح خود از 
فرورین تاکنون رسید و افزایش ماهیانه ۱.۱ 
درصــد را به ثبت رســاند. در همین زمینه 
فعاالن بازار مســکن نیز می گویند با توجه 
به نوســانات قیمــت در محله های مختلف 
و رشــد اندک بازار در شهریورماه به نوعی 
می تــوان گفت که بــازار در بخش خرید و 
فروش به ثبات کامل رســیده است. طبق 
اعالم بانک مرکزی شــهریور امســال رشد 
ماهیانه و ســالیانه قیمت مسکن در تهران 
بــه ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصــد بود. آمار و 
ارقام نشــان می دهــد که با وجــود ثبات 
نسبی قیمت مسکن در شــهر تهران، بازار 
اجاره در پایتخت و کل کشــور تا حدودی 
ملتهب است. عواملی همچون تورم عمومی 
)۴۲ درصد(، میزان افزایش دســتمزد )۵۷ 
درصــد(، جبران عقب ماندگی بــازار اجاره 
نســبت به قیمت مسکن، پر شدن ظرفیت 
بازار ملک، رکود معامالت، انتقال انتظارات 
تورمــی از بخش خرید و فروش به ســمت 
بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب 
مســکن از دالیل رشــد اجاره بهــا ارزیابی 
می شود. روند کاهشی معامالت شهر تهران 
که از تیرماه امسال آغاز شده در شهریورماه 
نیز ادامه پیدا کرد. شــهریور  امسال ۶۰۳۳ 
فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که 
از کاهــش ۲۳ و ۲۲.۵ درصــدی به ترتیب 
نسبت به مرداد امســال و شهریور پارسال 

حکایت دارد. تجربه نشان می دهد در زمان 
اســتراحت بازار مســکن و ثبات قیمت ها، 
بازار اجاره بــه تدریج عقب ماندگی خود را 
جبران می کند. بررســی رشد ماهیانه اجاره 
خانه در کل کشــور طی مهرماه امســال از 
افزایش ۶.۱ درصد در مقایســه با شهریور 
حکایت دارد که بیشــترین میزان افزایش 
در سال جاری محسوب می شود. معموال با 
ورود به پاییز بازار اجــاره فروکش می کرد 
اما از سال گذشــته به دلیل رکود خرید و 
فروش مســکن و تورم عمومــی، اجاره بها 

روند صعودی داشته است. 
به گزارش ایســنا، مهرماه امسال نرخ اجاره 
مســکن در کل کشور ۶.۱ درصد و در شهر 
تهــران ۷ درصد در مقایســه با شــهریور 
افزایش یافت که در هر دو بخش بیشترین 
میزان تورم ماهیانه اجاره در ســال جاری 
محســوب می شــود. به نظر می رســد اثر 
فروکش کردن بازده سرمایه در بخش خرید 
و فروش مسکن شهر تهران به شکل سرعت 

گرفتن تورم اجاره بها بروز یافته است.
بر اســاس گــزارش مرکــز آمــار، میزان 
رشــد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشــور در 
اردیبهشــت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، 
تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شــهریور 

۳.۵ درصد و مهر ۶.۱ درصد بوده است.
در شــهر تهــران نیز طبق شــاخص بانک 
در  اجاره بهــا  ماهیانــه  رشــد  مرکــزی، 
اردیبهشــت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، 
تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد، شــهریور 

۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد اعالم شد.
منحنی کرایه خانه در شــرایطی رو به باال 
حرکت می کند که درآمد بسیاری از اقشار 
اجاره نشــین، چندان متناســب با آن رشد 
نکرده است. از ســوی دیگر انتظار می رفت 
بــا ورود بــه نیمه دوم ســال و پایان پیک 

جابه جایی، بازار اجــاره فروکش کند اما به 
دلیــل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران 
عقب ماندگی در مقایســه با قیمت مسکن، 
مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.

در حال حاضر مسکن به عنوان سنگین ترین 
کاال در سبد هزینه خانوار ۶۰ درصد درآمد 
خانواده هــای تهرانی را بــه خود اختصاص 
می دهد که به ۱.۳ برابر حد مجاز رســیده 
اســت. این برآورد مربوط به تیرماه ۱۴۰۱ 
اســت که با توجه به رشــدهای پس از آن 
در حال حاضر این عدد رشد بیشتری یافته 
است. طبق اعالم مرکز آمار، مهرماه امسال 
قیمت مســکن در کل کشــور ۶.۱ درصد 
نسبت به شهریور امسال و ۳۶.۳ در مقایسه 
با مهرماه سال گذشته رشد نشان داد. رشد 
قیمت مسکن شــهر تهران در دو شاخص 
ماهیانه و سالیانه نیز به ترتیب ۰.۷ درصد و 

۴۴.۷ درصد بود.
از طرف دیگــر تورم ماهیانــه اجاره بها در 
کل کشور ۶.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه 
اجاره )نســبت به مهرماه ۱۴۰۰( به میزان 
۳۶ درصد اعالم شــد. در شــهر تهران نیز 
طبق اعالم بانک مرکزی اجاره بها ۷ درصد 
نسبت به شهریور امسال و حدود ۴۱ درصد 

در مقایسه با مهر سال گذشته رشد کرد.
دولت در ســه ســال اخیر به منظور کمک 
بــه مســتاجران، برنامه هایــی را شــامل 
پرداخت وام ودیعه مســکن و تعیین سقف 
گرفت.  نظر  اجــاره در  قراردادهــای  برای 
اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره بهای 
مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در 
تهران حداکثر ۲۵ درصد، کالن شــهرهای 
باالی یک میلیــون نفر جمعیت ۲۰ درصد 
و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. 
همچنین بــه مســتاجران در تهران ۱۰۰ 
میلیــون، مراکــز اســتان ها ۷۰ میلیون و 

شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون 
می شود.  مسکن پرداخت  ودیعه  تومان وام 
البته همان طــور که وضعیت بازار نشــان 
می دهد تاکنــون هیچ کدام از این برنامه ها 

به نتیجه نرسیده است. 
اما همان طور که آمار نشان می دهد تعیین 
حد مجاز چندان نتوانســته در جلوگیری از 
رشــد قیمت ها در بازار اجــاره موفق عمل 
کنــد. بازار اجاره معموال نســبت به جهش 
قیمت مسکن دیر واکنش نشان می دهد اما 
بــه مرور از تحوالت قیمت مســکن و تورم 
عمومی تاثیر می گیرد. نرخ اجاره بخشــی 
از جاماندگی نســبت به قیمت مسکن را در 
ســال های گذشته جبران کرده اما هنوز در 

حالت سربه سر قرار نگرفته است.
بحــث P به R ارزش ســرمایه گذاری روی 
ملک نســبت بــه درآمد از محــل اجاره و 
میزان توجیه پذیری آن در مقایسه با قیمت 
مسکن را نشان می دهد. تا سال های گذشته 
این نسبت در محدوده عدد ۲۰ قرار داشت 
که با رشد قیمت ها در چهار سال اخیر این 
نسبت تا ۴۰ افزایش پیدا کرد. یعنی ارزش 
سرمایه گذاری ملک به نیت درآمد از اجاره 

نصف شد.
با رشــد اجاره بها  در یک ســال گذشــته 
اجــاره بها ۱.۷ برابر قیمت مســکن رشــد 
کــرده و P بــه R به عدد ۳۰ رســیده اما 
هم چنان ۵۰ درصد نســبت به گذشته در 
ضرر است. یعنی کســی که به قصد اجاره 
نسبت به خرید ملک سرمایه گذاری می کند 
در مقایســه با چهار سال قبل سود کم تری 
می برد. بر این اساس تا زمانی که نرخ اجاره 
در حالت معقولی در مقایسه با ارزش ملک 
قرار نگیرد، ســرمایه گذاری در بخش خرید 
و فروش و همچنین ســاخت و ســاز دچار 

رکود می شود.

در رکود خرید وفروش مسکن؛ اجاره بها رکورد زد 

خانه های خالی؛ بالی زندگی مستاجران

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید 
بیــرون آوردن آمار صــادرات گاز به عراق 
عامــل اصلی افت آمار صادراتی در ماه های 
گذشــته بوده و امکان جبــران آن تا پایان 

سال وجود دارد.
یحیی آل اســحاق در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: »در ماه های گذشــته با توجه 
به برخی مشــکالتی که در رابطه با مسائل 
حساب رســی و تبادالت گازی در صادرات 
به عراق وجود داشــت بنا شد در آمارهای 
صادراتی کشور اعداد مربوط به این بخش 
لحاظ نشــود. از این رو یکی از اصلی ترین 
دالیل کاهشی شدن آمار صادرات ایران به 

عراق مربوط به همین حوزه می شود«. 
وی با بیان این که برخی مشــکالت داخلی 
در اقتصــاد ایران نیز همچنان در مســیر 
افزایــش صادرات به عراق وجود دارد، بیان 
کرد: »خوشــبختانه با توجه به همسایگی 
و ارتباطــات قوی و همه جانبه سیاســی، 
فرهنگــی و مذهبــی بازار عــراق همواره 
برای تجار ایرانی فرصت بسیار مناسبی به 
حساب می آمده است. با این وجود اما برای 
حفظ آمارهای صادراتی به عراق و افزایش 
آن نیاز به برطرف شدن برخی مشکالت و 

محدودیت ها احساس می شود«. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: 
اعمال  بروکراسی،  محدودیت های  »کاهش 
مانند  در حوزه هایی  سیاست های حمایتی 
ارز و البته به نتیجه رساندن مذاکرات برای 
بهبود شــرایط در عقد قراردادهای جدید 
مسائل مهمی است که به ما کمک می کند 

تا آمار تجاری با عراق را افزایش دهیم«. 
آل اســحاق با بیان این که رسیدن به هدف 
گذاری تجارت مشترک ساالنه ۲۰ میلیارد 
دالری با عراق ممکــن خواهد بود توضیح 

داد: »با وجود کاهش آمار صادرات ارزیابی 
ما این است که با حضور قدرتمند می توان 
تا پایان ســال جاری صادرات به عراق را به 
مرز ۱۰ میلیارد دالر رساند تا بدین ترتیب 
کاهشی ثبت نشود. برای رسیدن به اهداف 
بلندمدت نیز باید شاهد همکاری های همه 
جانبه دولت ها و البته فعال شــدن ظرفیت 

شرکت های بخش خصوصی باشیم.« 
وی با اشاره به برخی تحوالت ثبت شده در 
اقتصاد عراق در ســال های گذشته تصریح 
کرد: »عراق در ســال های اخیر توانســته 
میزان درآمد نفتی خود را به شــکل قابل 
توجهی افزایــش دهد تا جایی که در حال 
حاضر ماهانه صادرات این کشــور به حدود 
۱۱ میلیــارد دالر رســیده اســت. این به 
معنــی آن خواهد بود که به زودی عراق به 
یکی از اصلی ترین مقاصد ســرمایه گذاری 
زیرســاختی و عمرانی تبدیل می شود و در 
چنین شرایطی ما باید آماده حضور رقبای 
قدرتمنــد از چین، امــارات متحده عربی، 

عربستان سعودی و اروپا باشیم.« 
رئیس اتاق بازرگانی ایــران و عراق افزود: 
»پیش بینی ما این اســت که تا ۱۵ ســال 
آینــده فرصت ها برای ســرمایه گذاری در 
عراق بســیار بــاال خواهد بــود در چنین 
شرایطی شــرکت های ایرانی باید از مزیت 
همسایگی و ارتباطات گسترده خود نهایت 
اســتفاده را ببرند. با توجه به مشــکالتی 
که در ســال های گذشــته در عراق وجود 
داشــته هنــوز شــرکت های اروپایی برای 
سرمایه گذاری تردیدهایی دارند اما با کنار 
رفتن این تردیدها فضای رقابتی شــدیدی 
به وجود خواهد آمد و ایران نیز باید تالش 
کند که این بستر را به بهترین شکل حفظ 

کند.« 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق توضیح داد

سازمان علل افت صادرات ایران به عراق
آگهی ها
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