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حمایت بانک صادرات ایران از سیل زدگان 
مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن ابراز همدردی 
ب��ا س��یل زدگان، گفت: تس��هیالت ویژه ای��ن بانک با 
حداقل نرخ کارمزد و بیش��ترین زم��ان بازپرداخت به 
هموطنان آسیب دیده از سیل در لرستان، کرمانشاه و 

دیگر استان ها پرداخت خواهد شد. 
حجت ال��ه صی��دی در جری��ان بازدی��د از مناطق 
سیل زده و در نشست مشترک مدیران شعب استان های 
کرمانشاه و لرس��تان، افزود: همواره پس از هر سختی، 
آس��انی و برکتی اس��ت. امیدواریم دش��واری هایی که 
هموطنان عزیز ما در لرس��تان، کرمانش��اه، گلس��تان، 
خوزس��تان و... متحمل شده اند به لطف خداوند سپری 
شده و هر چه زودتر به روال عادی زندگی بازگردند.این 
مقام مسئول در راستای کمک به سیل زدگان لرستان از 
اعزام دو کامیون کمک های امداد و نجات به شهرستان 
پلدختر خبر داد و افزود: این اقالم در وهله اول با توجه 
به سردی هوا شامل پتو، آب، نان، خرما، دارو و... است.
وی تاکید ک��رد: با توجه به خس��ارات تحمیلی در 
مناطق سیل زده، بانک صادرات بخشی از اعتبارات خود را 

در راستای حمایت از این عزیزان اختصاص خواهد داد.

 پرداخت 200 میلیارد ریال غرامت
در شعب بانک کشاورزی مازندران

مبلغ 200 میلیارد ریال غرامت به 28000 نفر بیمه 
گزاران خسارت دیده بخش کشاورزی در سیل اخیر مربوط 

به شهرستان های بابلسر و جویبار پرداخت می شود.
پرداخت غرامت به خس��ارت دیدگان سیل اخیر در 
شعب بانک کشاورزی از روز 15 فروردین آغاز شده است 
و با تکمیل فرآیند فنی بررسی خسارات، غرامات تمامی 
بیمه گذاران در سراسر کشور به آنان پرداخت خواهد شد.

حضور عضو هیات مدیره بانک ملی ایران 
در مناطق سیل زده استان گلستان

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با همراهی رئیس 
و تعدادی از مدیران اداره امور ش��عب استان گلستان با 
حضور در مناطق س��یل زده آق قال و گمیش��ان، ضمن 
بررسی وضعیت موجود، از نزدیک با برخی خانواده های 

آسیب دیده دیدار کرد.
برات کریمی در دیدار با خانواده های خسارت دیده 
از س��یل اخی��ر، ضمن ابالغ س��الم و پی��ام همدردی 
حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران و تشریح اقدامات 
انجام شده توس��ط این بانک درخصوص امدادرسانی و 
کمک به سیل زدگان گلستان، با اظهار امیدواری نسبت 
به بازگش��ت دوباره شور و نش��اط و امید به زندگی، از 
آمادگی این بانک در اس��تمرار امدادرسانی و حمایت و 
پشتیبانی برای جبران خسارت های وارده به هموطنان 
خبر داد. وی همچنین از ش��عب آق قال، سیمین شهر و 
گمیش��ان بانک که در معرض خسارت ناشی از سیالب 

قرار گرفتند بازدید کرد.

اعالم ساعت کار شعب بانک اقتصادنوین 
در شش ماه نخست سال 98

با توجه به تغییر س��اعت رس��مي کشور و با هدف 
تس��هیل ارایه خدمت به هموطنان عزیز، س��اعت کار 
ش��عب بانک اقتصاد نوین در ش��ش ماه نخست سال با 

تغییر همراه خواهد بود.
بر این اساس، س��اعت کار شعب بانک اقتصادنوین 
در ش��هرهاي تهران، کرج، و شعب داراي باجه عصر در 
ش��هرهاي اصفهان، شیراز، مش��هد و تبریز در شش ماه 
نخست س��ال جاري در روزهاي ش��نبه تا چهارشنبه از 
س��اعت 7:30 دقیقه صبح تا 16 و در روزهاي پنج شنبه 
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 13 خواهد بود. ساعت کار 
ش��عب بانک اقتصادنوین در سایر شهرها از ساعت7:30 
دقیقه صبح تا 14 و در روزهاي پنج شنبه از ساعت 7:30 
دقیقه صبح تا 13 خواهد بود. همچنین شعبي که داراي 
باجه عصر ناپیوسته هستند در نوبت عصر از ساعت 17 

تا 19 در خدمت مشتریان ارجمند خواهند بود. 

ایجاد هم افزایي در مسیر رونق تولید
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با تأکید بر 
ایج��اد هم افزایي در مس��یر رونق تولی��د گفت: تمامي 
ارکان نظ��ام روي حمایت از موضوع تولید در ش��رایط 

حساس کنوني، همفکر و متفق القول هستند.
محس��ن صالحي نیا در دیدار ن��وروزي با معاونان، 
مدیران و کارکنان این س��ازمان با اشاره به نامگذاري 
س��ال 1398 به عن��وان "رونق تولید" از س��وي مقام 
معظم رهبري، افزود: امسال را با هماهنگي و هم افزایي 
مضاعف با دیگر دس��تگاه ها و صرف انرژي بیشتر براي 
نیل به اهداف مورد نظر براي تحقق ش��عار وزین سال 
آغاز مي کنیم. وي با ابراز تأس��ف از خسارات وارده بر 
اثر سیل اخیر در برخي استان هاي کشور تصریح کرد: 
تالش همکاران ما در شهرک هاي صنعتي استان هایي 
که درگیر موضوع س��یل بودند، شبانه روزي بود و این 
تالش در تعامل و همکاري مستمر با ستادهاي استاني 
مدیریت بحران چند برابر شد که جا دارد از این تالش 

جهادي تقدیر و تشکر به عمل آید.
وی گفت: برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت این 
سازمان براي جبران خسارات وارده بر اثر سیل تدوین 
ش��ده اس��ت که در قال��ب تصمیم��ات کالن به زودي 

جمع بندي و ارائه خواهد شد.

اخبار

رفع انحصار از معامالت کاالیی 
 نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، یکی از اقدامات نادرست اقتصادی در سال 

گذشته را بازگشت نظام قیمت گذاری کاالها و اقتصاد دستوری عنوان کرد.
حسین سالح ورزی گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید، نگاهی بسیار 
هوشمندانه و دقیق برای عبور از مشکالت است. در این بین سال گذشته، بار دیگر با 

اقتصاد دستوری و بازگشت نظام قیمت گذاری روبه رو شدیم که این امر به کاهش انگیزه 
تولید منجر شد و برای سال جاری نیز، لزوم احترام به نظام عرضه و تقاضا و کشف قیمت 
مواد اولیه و سایر محصوالت در بورس کاال، امری ضروری برای رونق تولید به شمار می رود.

وی افزود: در شرایطی که آمریکا و برخی دیگر از کشورها با هدف ایجاد ضربه به اقتصاد 
کش��ور، ایجاد نارضایتی و فش��ار اقتصادی به مردم، برنامه ریزی گس��ترده ای را برای ایجاد 
تحریم های خصمانه داش��ته اند، نامگذاری سال»رونق تولید« تمرکز و توجه اجزای نظام به 

توان تولید ملی را اعالم می کند که نگاهی بسیار هوشمندانه و دقیق است.  مهر

ینگ وی ر ر
 اقتصاد ایران در رکود نمی ماند

وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه ایران در رکود نمی ماند و راه پیش��رفت 
اس��تفاده از منابع داخلی اس��ت، گفت: کشور به تولید س��االنه یک میلیون واحد 

مسکونی نیاز دارد.
 محمد اسالمی با بیان اینکه "با توجه به نامگذاری سال به نام "رونق تولید" 

از س��وی رهبر معظم انقالب و سهم قابل توجه وزارت راه و شهرسازی در چرخه 
تولید، برنامه های ابالغی باید با سرعت انجام شود، اظهار کرد: کشور در رکود نمی ماند 

و راه پیش��رفت از مسیر خودباوری و اس��تفاده از منابع داخلی است. طبق برآورد اولیه، 
آسیب دیدگان سیالب های اخیر به بیش از 55 هزار واحد مسکونی نیاز دارند.

وی افزود: تکلیف قانونی وزارت راه و شهرس��ازی تشویق و حمایت از انبوه سازان برای 
ورود به عرصه ساخت و ساز است که منجر به رونق فضای کاری صنایع وابسته حوزه مسکن 

و ساختمان،  جامعه مهندسی و نظام کاردانی می شود.  وزارت راه و شهرسازی

یل گاردر
دستاوردهای منحصر بفرد پیمان اوراسیا برای ایران

 رئی��س کل گمرک ایران گف��ت: عضویت ایران درپیمان گمرکی اوراس��یا 
می تواند شرایط منحصر به فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند.

 مهدی میراش��رفی اظهار داشت: تعدادی از پست اسکله های بندر کاسپین 
این منطقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اولین بار در بنادر کشور ایجاد 

و در حال بهره برداری اس��ت؛ این مس��اله س��بب افزایش ظرفیت بنادر با کمک 
بخش خصوصی شده که نوید بسیار خوبی برای کشور است.

رئی��س کل گمرک ای��ران افزود: اولویت م��ا در بحث دریای خزر و نگاه کش��ور به 
تجارت، نگاه به کش��ورهای همسایه است و اورآسیا پیمانی صد درصد گمرکی است که 
به کش��ورهای عضو امکان می دهد بدون پرداخت حقوق عوارض همچون کشوری واحد 
کاالهایش��ان را با هم مبادله کنند؛ عضویت ایران در این پیمان می تواند شرایط منحصر 

به فردی را برای تولید و تجارت کشور فراهم کند.  گمرک ایران

تجارت

روز گذش��ته در حالی س��فر  ت ر نخس��ت وزیر عراق ب��ه تهران تج����ا
آغاز ش��د که طبق آمار عراق در سال 97 به یکی از 
مهمترین شرکای اقتصادی ایران تبدیل شده است 
و ب��ه گفته تحلیلگران این حوزه حضورعبدالمهدی 
و هیات بلندمرتبه همراه درپی س��فر های پیش��ین 
رئیس جمه��ور به این کش��ور می توان��د نویدبخش 

اخبار خوشی در آینده اقتصاد 2 کشور باشد.
طبق آمارو اطالعات موجود تا بهمن ماه سال 97؛ 
میزان مبادالت تجاری بین دو کش��ور ایران و عراق 
س��االنه به بیش از 7 میلیارد دالر رس��یده بود و آن 
طور که عنوان شده دو کشور در تالش هستند تا این 
رقم را تا 20 میلیارد دالر در س��ال برسانند. براساس 
مستندات موجود کاالهای ایرانی، 50 درصد نیاز عراق 
به کاال را تامین می کند در حالی که میزان مبادالت 
تجاری بین دو کشور به بیش از هفت میلیارد دالر در 
سال می رسد و همین سبب شده تا ایران به دومین 

شریک تجاری عراق پس از چین تبدیل شود.
ب��ه گفته فعاالن اقتص��ادی؛ آب و هوا، خاک و 
بسیاری از عوامل موجود سبب شده تا کاالهای ایرانی 
رتبه اول را در بازارهای عراق به خود اختصاص دهد. 
بر همین اساس چندی پیش صالح الهماش، مشاور 
وزیر بازرگانی عراق با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران از مهمترین ش��رکای تجاری عراق است و در 
حال حاضر دومین ش��ریک بزرگ تجاری بغداد به 
شمار می آیدگفته بود؛ در حال حاض واردات کاال از 
ترکیه بسیار کاهش یافته در حالی که تبادل تجاری 
ب��ا ایران افزایش یافته اس��ت به گون��ه ای که تبادل 
تجاری دو کش��ور در سال 2018 به هشت میلیارد 
دالر رسیده است. با توجه به اینکه ایران با تولیدات 
کش��اورزی و مواد غذایی بازارهای عراق را پوش��ش 
می ده��د و محصوالت غذای��ی ایرانی نزدیک به 50 
درص��د از نیاز بازار عراق را تامین می کند این حجم 

تجارت می تواند بیشتر از این رقم شود.
طب��ق مس��تندات موج��ود کااله��ای ایرانی 

در ص��در کااله��ا در بازارهای عراق ق��رار دارند و 
بیش��ترین کاالهای مصرفی ش��هروندان عراقی را 
تشکیل می دهند و ایندر حالی است که بازرگانان 
عراق��ی نیز کیفیت باال و قیمت مناس��ب آن برای 
ش��هروندان عراقی را مدنظر قرار داده و عالقه این 
افراد ب��ه واردات کاالهای ایران��ی را افزایش داده 
است. به باور تحلیلگران اقتصادی دو کشور تالش 
می کنند س��طح تبادل تجاری بین ایران و عراق را 

تا 20 میلیارد دالر در سال افزایش دهند.

تجارتی سیاسی
در همین راستا سفر عادل عبدالمهدی به همراه 
تعدادی از وزرای تجارت، امور خارجه، برنامه ریزی، 
راه و تراب��ری، بهداش��ت، ب��رق و ام��ور زیربنایی، 
نمایندگان مجلس این کشور و همچنین مشارکت 
30 نفر از فعاالن بخ��ش خصوصی عراق به تهران، 
به همان اندازه که از دیدگاه سیاس��ی، حائز اهمیت 

است، از نظر اقتصادی نیز قابل توجه است.
عراق به عنوان همس��ایه ای ک��ه طوالنی ترین 
مرز خش��کی را میان همس��ایگان غربی کشورمان 
با ایران دارد، در سال های اخیر توانست به یکی از 
متحدان اس��تراتژیک ایران در منطقه تبدیل شود 
و پس از تحریم ه��ای آمریکا نیز تبدیل به یکی از 

بزرگترین شرکای تجاری ایران شد.
کشور عراق با دارا بودن منابع عظیم انرژی از 
یک سو و در اختیار داشتن بازاری بزرگ و متنوع 
از س��وی دیگ��ر، از جای��گاه وی��ژه ای در معادالت 
اقتص��ادی منطق��ه برخوردار اس��ت ول��ی ارتقای 
مش��ارکت و تعامالت اقتصادی این کشور مسلمان 
با ایران در ماه های اخیر توانست، بیش از گذشته، 

پتانسیل اقتصادی این کشور را نشان دهد.
نگاهی به تجارت این دو کش��ور طی یک دهه 
گذشته نشان می دهد میزان صادرات انواع کاالهای 
ایران��ی به عراق از 2 میلیارد و 762 میلیون دالر در 
س��ال 1387 به 5 میلی��ارد و 150 میلیون دالر در 
سال 90، 5 میلیارد و 949 میلیون دالر در سال 92 
و 6 میلیارد و 424 میلیون دالر در سال 96 رسیده 
است، این یعنی تا س��ال 96، ایران پس از ترکیه و 
چی��ن که به ترتیب 9 و 8.4 میلی��ارد دالر صادرات 
کاال به عراق داشتند، در رتبه سوم کشورهای حاضر 
در بازار عراق قرار داش��ت. اما ب��ا آغاز تحریم ها در 
س��ال 97، این معادله تغییر کرد و ایران توانس��ت 
طی 11 ماه ابتدایی سال گذشته، رکورد 9 میلیارد 
دالری ص��ادرات به عراق را ثب��ت کند و تبدیل به 

اولین کشور حاضر در بازار عراق شود.
اما در این میان، عالوه بر پتانسیل های اقتصادی 
دو کش��ور، تعام��الت سیاس��ی طرفی��ن در ارتقای 
تعامالت بازرگانی بین دو کش��ور تأثیرگذار بود و از 
همین روس��ت که دیدار مسئوالن ارشد سیاسی دو 
کشور، می تواند امید به افزایش تعامالت اقتصادی و 
تجاری ایران و عراق و ثبت رکوردهای جدید را بیشتر 
کند، این در حالی است که براساس برنامه ریزی های 
انجام ش��ده احتماالً روز یکش��نبه، همایش��ی تحت 
عن��وان همایش مش��ترک تجاری ای��ران و عراق با 
حضور هیئت عالی اقتصادی عراقی و نخس��ت وزیر 

این کشور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شود.
س��فر عادل عبدالمهدی به ایران به دنبال س��فر 
اخیر رئیس جمهور کشورمان به عراق صورت گرفته و 
با توجه به سهم بزرگی که مذاکرات اقتصادی در دیدار 
گذش��ته مسئوالن ارشد دو کش��ور در بغداد داشت، 

می توان پیش بینی کرد که در سفر نخست وزیر عراق 
به تهران نیز همان سطح از مذاکرات ادامه یابد.

حمید حس��ینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و 
عراق نیز معتقد اس��ت، در سفر عادل عبدالمهدی، 
پیش بینی می شود مقدمات اجرایی شدن توافقات 
سفر دکتر روحانی در زمینه ویزای تجاری، ترانزیت 
کاال از مسیر عراق، فعال شدن شرکت های بازرسی 
ایران��ی در رابطه ب��ا کنترل کیفیت و اس��تاندارد، 
مش��ارکت ایران در بازس��ازی ع��راق و پیوند زدن 
ظرفیت ه��ای صنعت��ی دو کش��ور ب��ا راه ان��دازی 
ش��هرک های صنعت��ی مش��ترک در دس��تور کار 

مذاکرات اقتصادی مسئوالن دو کشور قرار گیرد.
سفر نخست وزیر عراق به تهران در شرایطی انجام 
می ش��ود که طی روزهای گذشته، هیئتی از مقامات 
عربس��تانی به همراه جمع بزرگی از تج��ار و فعاالن 
اقتصادی سعودی به بغداد سفر کردند و در این سفر، 
عالوه بر کمک 1.5 میلیارد دالری پادش��اه سعودی 
برای احداث یک ورزشگاه در کشور عراق، طرح 186 
فرصت سرمایه گذاری و تأسیس منطقه آزاد تجاری 
از سوی عربستان به عراق ارائه شد؛ از همین رو سفر 
عبدالمه��دی به تهران بالفاصله بعد از س��فر هیئت 
س��عودی به بغداد، می تواند حضور نخست وزیر عراق 

در تهران را بیش از پیش پراهمیت سازد.
 عادل عبدالمهدی که در رأس هیأتی بلندپایه 
برای آغاز روابطی نو در عرصه تجارت، سیاس��ت و 
اقتصاد وارد ایران ش��ده تا بازدید حس��ن روحانی 
را که چندی پیش به کش��ورش سفر کرده بود را 
پس دهد. در این میان اگرچه بسیاری سفر حسن 
روحانی را ب��ه بغداد از بس��یاری از جنبه ها، حائز 
اهمیت می دانستند، اما اکنون سفر عبدالمهدی نیز 
ب��ه لحاظ اهمیت، کم از آن ندارد و امیدواری های 
زیادی به خص��وص در مقطع کنونی اقتصاد ایران 
که ضرورت تحکیم روابط با کشورهای همسایه را 

بیش از هر زمان دیگری نمایان می سازد.
روابط بانکی و ارزی ایران و عراق نیز قرار اس��ت 

در سفر نخست وزیر عراق به ایران مورد بررسی قرار 
گیرد و ش��رایطی فراهم ش��ود که تسهیل در نقل و 
انتقاالت پولی دو کشور صورت گیرد. البته سناریوی 
اصلی همکاری در این بخش، مربوط به همکاری های 
بانکی در حوزه پول های ملی دو کش��ور است و قرار 
اس��ت مطابق با توافق��ات انجام ش��ده در دور قبلی 
مذاکرات، تبادالت مالی با ریال و دینار انجام شود؛ اما 
برای اجرایی شدن آن نیاز به امضای پیمان دوجانبه 

پولی و فراهم شدن مقدمات الزم است.

دید و بازدید
پیش از س��فر روحانی به عراق، در سفری که 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 
عراق و دیدار با مقام��ات بلندپایه عراقی در بغداد 
داشت، بخش��ی از همکاری های بانکی مورد عمل 
قرار گرفته بود و در سفر امروز نخست وزیر عراق به 
تهران، بخ��ش دیگری از توافقات و مذاکرات برای 

عملیاتی شدن مورد بررسی قرار می گیرند.
در سفر بهمن سال گذشته عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی به عراق، توافقات متعددی 
صورت گرفت، از جمله آن تأس��یس ش��عبه بانک 
الرش��ید در ای��ران بود. در دی��دار همتی با رئیس 
کل بانک الرش��ید، مقرر ش��د تا ع��الوه بر افتتاح 
ش��عبه ای از این بانک، س��ایر بانک های عراقی نیز 
در ایران ش��عبه دایر کنند. همچنین توافق شد که 
صادرکنن��دگان ایرانی بتوانن��د از طریق بانک های 
عراقی فعالیت کنند و بانک های ایرانی نیز بتوانند 
در بانک های عراقی، حساب دیناری داشته باشند.

ام��ا مهمترین توافق در حوزه ارزی و مبادالت 
خارجی ایران و عراق، توافقی بود که بر مبنای آن 
مقرر ش��د بانک مرکزی ایران حساب های یورویی 
و دیناری داشته باشد و مبادالت گاز و نفت با این 
حساب ها انجام شود.باید منتظر ماند و دید که در 
س��فر نخس��ت وزیر عراق به تهران چه گامی برای 

عملیاتی شدن توافقات مذکور صورت می گیرد. 

مناسبات اقتصادی ایران و عراق بررسی شد؛
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