
 یتعال باسمه

 نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی پیوست

 عراق و رانیا یاقتصاد روابطو تثبیت  توسعه جهت ییشنهادهایپ

 عراق ارائه می گردد: وپیشنهادهایی جهت توسعه و تثبیت روابط اقتصادی ایران  نامه ارسالی، در ادامه

 از طریق منابع حاصل از صادرات برق و گاز عراق خاک در یگذارهیسرما -1

 یهمکار شنهاداتیپ لیسبب شده است که س ،رانیا به نسبت دشمنان خصمانه یزهیانگ نیهمچن و عراق بازار یهاتیجذاب

 خود دارد.  یرو شیپ یمتعدد یهانهیعراق گز نیبنابرا ؛شود ریکشور سراز نیگوناگون به ا یکشورها یاز سو یاقتصاد

کشور  نیا خاک در یگذارهیسرما به حاضر که داشت خواهند را برتر دست کشورهایی ،عراق بازار در حضور انیمتقاض انیم در

. شده است انیب یتوسط مقامات عراق گاهیاست که گاه و ب یامسئله نیا ؛باشنددر این راستا خود  یهاشرکت یمال نیو تام

 است.  یحتم ازین کی ،کشور نیا بازار از رانیا سهم توسعه و حفظ یبرا عراقخاک در  یگذارهیسرما بنابراین،

زمان  نیدر ا رانیدر حال ربوده شدن است و اگر ا رانیدشمنان ا ایموجود در بازار عراق به سرعت توسط رقبا و  یهاتیظرف

 ورود منابع نیمهمتر از یکی و شدقادر به فتح بازار عراق نخواهد  یبه راحت گریبازار قرار ندهد، د نیخود را در ا یسبد اقتصاد

 .داد خواهد دست از را کشور به ارز

شود. قبل از  یگذارهیکشور سرما نیدر ا ،عراق به گاز و برق صادرات درآمد حاصل ازاز  یبخش ضروری است در این راستا،

 که گرددنکته توجه  نیاست به ا الزمدر عراق پرداخته شود،  یگذارهیپول به سرما نیسازوکار اختصاص ا نییبه تع نکهیا

 هامیاست در تحر لیما یبا خطر مواجه است. از آنجا که عراق از طرف ،یکنون طیبه عراق در شرا برق و گازتداوم صادرات 

دو کاال  نیدر ا ییخودکفا عیبه تسر کند،یم زیپره زین کایاز اصطکاک با آمر ،گرینداشته باشد و از طرف د ینقش رانیا هیعل

 .ستیعراق مقرون به صرفه ن یکار برا نیا ،رانیا برق و گاز متیهرچند که باتوجه به ق ؛آورده است یرو



 یمقامات عراقلذا و  دنکشور دار نیمقامات ا یریگمیدر تصم ینقش مهم ،در عراق یکه افکار عموم دهدینشان م هایبررس

 به کرد، خواهند متوقف را خود گاز نهیپرهز بخش در یگذارهیسرما ارائه گردد، رانیا یاز سو یخوب شنهاداتیکه پ یدر صورت

 لیدل به که است ذکر به الزم .می دهند شیافزا رانیواردات گاز را از ا در مقابل،خواهند پرداخت و  گرید یهاتیاولو

 یگاز مشترک دانیم از قطر وقفهیب برداشت نیهمچن و کنندگان عرضه روزافزون شیافزا گرفته، صورت یهایگذارهیسرما

 شود. افتیدر ندهیپول آن در آ ؛ حتی اگربود خواهد گاز شتریب هرچه صدور در رانیا منافع ران،یا با

کشور است.  نیا ازیدر صادرات برق قادر به رفع ن وگاز به عراق را دارد  مکعب متر ونیلیم ۶۰ روزانهصادرات  تیظرف رانیا

 . می شودعراق صادر  به از ایران برق مگاوات ۱۰۰۰ نیهمچن و روز در گاز مکعب متر ونیلیم ۲۷ حدود حاضر حال در

 ۱۵از سقف  شیب برق و گاز صادرات ارزش ،سال ۱۰ مدتمی شود که در قراردادی با عراق به  شنهادیپبه صورت عملیاتی، 

 یاعطا شکل به دیبا کشور نیا در یگذارهیسرما. شود یگذارهیسرما کشور نیادر  ،برق مگاوات ۸۰۰گاز و  مکعب متر ونیلیم

 . باشد عراق ازین مورد یهارساختیز تکمیل یبرا نهاآ یمال نیو تام یرانیا یهاشرکت به وام

 یهاحوزه در یاریبس یرانیا یهاخواهد شد و شرکت بیترغ رانیاز ا برق و گازواردات  شیعراق به افزا ،صورت نیا در

امکان  گر،ید یهابخش نیهمچن و کیالکترون دولت یبسترها جادیا اطالعات، یفناور ،یشهر خدمات ،برق ،انرژی ،عمران

 .افتیحضور در بازار عراق را خواهند 

 ،یخارج یکشورها یاز سو این کشور اما ؛است شده فیتعرزیرساختی دالر پروژه  اردیلیم ۱۰۰اکنون در عراق تا حدود  هم

 کرده است. افتیدر را یگذارهیدالر سرما اردیلیم ۳۰ یتنها قول مساعد برا

 به منظور رفع موانع تجاری دو کشور عراق و رانیا انیم دوجانبهقرارداد تجارت  انعقاد -2

جهش  کیبه عراق را با  رانیصادرات ا تواندیدو کشور م نیتجارت آزاد ب یو عراق، برقرار رانیتجارت ا یکنون تیوضعدر 

به  لیما ،یداخل داتیمحافظت از تول نیو همچن رانیا صادراتحاصل از  یگمرک یدرآمدها لیمواجه کند. طبعا عراق به دل

  .ستین یکار نیچن



در صورتی که  تنها گمرکی داشته است؛ لذامیلیون دالر درآمد  ۲۰۰حدود  ،عراق در سال گذشته بواسطه واردات کاال از ایران

حاضر به تجارت آزاد با این کشور ، و منافع آن را نیز لحاظ نماید به طرف عراقی ارائه کند های قابل توجهیایران پیشنهاد

 خواهد شد. های گمرکی برای کاالهای ایرانیایران و یا حداقل کاهش تعرفه

 در این راستا، ضروری است موارد زیر در قرارداد تجارت دوجانبه میان دو کشور لحاظ گردد:

 یاساس محصوالت دیخر نیتضم ارائه و عراق یکشاورز بخش در یگذارهیرماس (الف

 یاست. بخش کشاورز یغن اریبس ،نیریقابل کشت و آب ش زیحاصلخ نیزم یعنی ،یکشاورز یعیطب امکانات لحاظ به عراق

ارائه عراق  یدر بخش کشاورز یگذارهیسرما یبرا یجذاب هایشنهادیپ عربستان رایاخ. است عراق ییخودکفا یهاتیاز اولو

عراق  یبا حضور در بخش کشاورز رانیکند. ا ازین یب یرانیکشور را از واردات محصوالت ا نیا ،لهینوسیبد که است نموده

نماید و خرید بخشی از  تیهدا ،یکشاورز محصوالت واردات به خود یازهاین سمت به را عراق یدیتول مهبرنا تواندیم

 و شودیمبه عراق حفظ  یرانیهم صادرات محصوالت ا نصورتیا در. از این طریق را نیز تضمین نماید محصوالت تولید شده

  .دهدیم شیافزا را رانیا به کشور نیا صادرات و شده شکوفا عراق یکشاورز یهاتیظرف هم

 عراق در یواردات یکاالها تیفیک کنترل یبرا ازین مورد یهاشگاهیآزما سیتاس (ب

 و یشگاهیآزما ساتیتاسضعف عراق در  ،شوندیم مواجه آن با عراق یمرزها در یرانیا صادرکنندگان که یمشکالت از یکی

 به عراق منجر شده است.  رانیمسئله به کاهش سرعت صادرات کاال از ا نیکه ا ؛است تیفیک کنترل

. است کرده یآمادگ اعالم عراق،در  تیفیکنترل ک ساتیو تاس شگاهیآزما احداث یمال نیتام نسبت به رانیاستاندارد ا سازمان

 صادرکنندگان به التیتسه ارائه مثابه به یرانیا طرف یبرا و مطلوب اریبس یعراق طرف یبرا حوزه نیا در رانیا یگذارهیسرما

 .کندیم لیرا تسه فعالیت ایشان رایز ؛است

 رانیوارد شده از عراق به ا یکاالها یبرا یاتعرفه فیتخفتنظیم  (ج



 یهامیانواع تحر لیگذشته به دل سال 4۰طول  درکه دالر کاال وارد کرده است. از آنجا  اردیلیم ۵۱در سال گذشته حدود  رانیا

 ینقش واسط تجار تواندیعراق م ،شده استبا واسطه انجام  ایراناز تجارت  یبخش ران،یا هیعل یرانیو کشت یبندر ،یمال

 . ردیرا در هر دو بخش صادرات و واردات بر عهده گ رانیا

 کی به جیتدر به عراق دهد، کاهش ای و کند حذف را عراق ریمس از خود ازین مورد یکاالها یبرخ واردات تعرفه رانیا اگر

 .محسوب می شودکشور  نیا یبرا یبزرگ ازیخواهد شد که امت لیتبد برای ایران یامنطقه تجارت مرکز

 عراق  به دیانتقال خطوط تول جهت یرانیا یهاشرکت یمال نیتام (د

 صادرات که است معنا بدان مسئله نیا. شود خودکفا یلیتبد و ییغذا عیصنا جمله از عیصنا یبرخ در که است آن صدد در عراق

به مقدار و تعداد  ع،یدست صنا نیا دیالزم است خطوط تول لیدل نینخواهد بود. به هم داریپا ،عراق به رانیا از محصوالت نیا

 به عراق منتقل شود.  رانیمناسب از ا

 لیدل به زین رانیا یبرا همچنین. شودیکشور محسوب م نیا یبرا ازیامت کیعراق مطلوب خواهد بود و  یبرا اقدام، نیا

 نیتام به نسبت تعهد با تواندیم رانیا نیبنابرا. است مغتنم و مطلوب یعرب یکشورها و عراق به میمستق ریغ صادرات تداوم

 برای شرکت های ایرانی،و  ینیعراق اشتغال آفر یبه عراق را دارند، برا دیکه قصد انتقال خط تول هاشرکت لیقب نیا یمال

 .آورد ارمغان به را صادرات تداوم و حفظ

 بصره -راه آهن شلمچه لیتکم (ه

زمینه ؛ همچنین زمینه را برای رشد اقتصادی عراق فراهم کندتواند اوال های عراق میگذاری در زیرساختایران با سرمایه

های خود را فراهم کرده، حضور محصوالت ایرانی در بازار عراق را تسهیل نموده و استانداردهای خود در رشد و توسعه شرکت

 کند. های گوناگون را بر بازار عراق حاکم کند که خود تداوم صادرات به عراق را تسهیل میبخش

تواند منافع های عراق است که میای و خط آهن ایران به سوریه از مسیر عراق، از جمله مهمترین زیرساختصال جادهات

در دست ساخت  یلیمحور ر نیتر نهیو کم هز نیبصره کوتاه تر-راه آهن شلمچهدر این میان،  طرفین را در پی داشته باشد.

 یپل بر رو کیدر خاک عراق و  یلیخط ر لومتریک ۳۲ دیبصره با-شلمچهآهن احداث راه یاتصال به عراق است. برا یبرا



درآمد که از محل  شود یدالر برآورد م ونیلیم ۵۰ یلیخط ر نیساخت ا نهیهز طبق اعالم مسئولین،اروندرود ساخته شود. 

قول تکمیل این خط ریلی را به ترانزیت بار و مسافر قابل بازگشت است. ایران در قرارداد تجارت دوجانبه می تواند حاصل از 

 عراق بدهد.

 و عراق  رانیدر مرز مشترک ا شگاهیپتروپاال جادیا -3

های نفتی به شدت ضعف دارد. این و تولید فرآورده پاالیشعراق علی رغم آنکه خود دارای ذخایر عظیم نفتی است، در بخش 

میلیارد دالر از  ۲های نفتی و حدود وردهآمیلیارد دالر محصوالت ابتدایی از فر ۲تا  ۱.۵در حالی است که عراق ساالنه به 

 های نهایی نفتی احتیاج دارد. فرآورده

عالوه بر اینکه تحریم های نفتی را بی اثر نموده و نفت را به  ،با عراقمشترک در مرز  پتروپاالیشگاه ایجادتواند با ایران می

را به بازار بزرگ این کشور صادر  خود و محصوالت تولیدی فرآوده تبدیل کند، بخشی از نفت عراق را نیز خریداری نموده

 نماید. 

 یاتباع عراق برایلغو روادید و صدور دفترچه خدمات درمانی  -4

های ورود ارز به کشور است. از میان مسافرین وارد شده به ایران، ایران یکی از مهمترین راه ورود اتباع عراق به خاک

بررسی ها نشان می دهد گردشگران عراقی به طور میانگین حداقلی، کنند. گردشگران سالمت بیشترین ارز را مصرف می

میلیون عراقی به ایران وارد  ۳ل جاری حدود های صورت گرفته در ساطبق ارزیابی دالر در ایران هزینه می کنند. ۱۰۰۰

میلیارد  ۱که درآمد ایران را  میلیون نفر برسد 4شود با لغو روادید حتی به صورت یکطرفه، این آمار به بینی میاند و پیششده

 . دالر افزایش خواهد داد

در  یهای درمانی اتباع عراقهزینه صدور دفترچه خدمات درمانی به طوری که در حد مناسبی، موجب کاهشدر این راستا، 

. بر این اساس ارز کمتری بودبرای دو طرف مطلوب خواهد منجر به افزایش حضور اتباع عراقی در ایران شده و ایران شود، 

 و در عوض درآمد گردشگری سالمت ایران افزایش خواهد یافت. می شوداز عراق به کشورهای خارجی سرازیر 

 



 رانیا در یعراق انیدانشجو به یآموزش خدمات ارائه لیتسه -5

 یهاسال طول در عراق و است کرده جادیا یعال آموزش حوزه در یاریبس یها تیظرف انقالب، از پس یها سال در رانیا

 . است بوده دهید آموزش یانسان یروین در کمبود دچار شدت به جنگ، و یداخل یهایریدرگ لیدل به گذشته،

 ژهیو طیو شرا کند لیتسه را یعراق انیدانشجو لیتحص امکان خود، یهادانشگاه در مازاد تیظرف از استفاده با تواندیم رانیا

 یشتریب لیتما و شده آشنا رانیا امکانات با عراق آموختگان دانش که منظر نیا از مسئله نیا. ندیتدارک بب شانیا یبرا یا

 رانیا در یعراق آموختگان دانش رایز است؛ تیاهم حائز رانیا یبرا داشت، خواهند را کشور آن مناسبات قالب در یهمکار به

 .کرد خواهند برقرار رانیا با یبهتر روابط شد، خواهند عراق نیمسئول بعدها که

 شده آزاد تازه یشهرها در یگذارهیسرما -6

دارد،  یتیمشکل امن یاز دست داعش باز پس گرفته شده است، هنوز تا حد یعراق که به تازگ یشمال یآنجا که شهرها از

 و دارند یبازساز به یدیشد ازین فوق مناطق که است یدرحال نیا. ستیمناطق ن نیدر ا تیحاضر به فعال یشرکت چیه بایتقر

 هیبه سور رانیکاال از ا تیترانز وطبه لحاظ اتصال خط که این کشورها نیهمچن ؛برخوردارند زین یمطلوب یاقتصاد تیظرف از

 دارند.  یراهبرد تیاهم کشور یبرا زین

به  ،خود ینظام ینهادها به وابسته یهاشرکت لهیبوس و کردهمناطق استفاده  نیعدم حضور رقبا در ا فرصت از تواندیم رانیا

 .ورزد مبادرت مناطق نیا ازین مورد یهارساختیز یشده و بازساز فیتعر یهااخذ پروژه


