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ديدگاه

اقتـصـاد
فـردا

صادرات همیشه قربانی
مسعود دانشمند

عضو اتاق بازرگانی تهران

بسته شدن مرزها به واس��طه تصمیمگیریهای
سیاسی در س��الهای اخیر موجب شده است که
بخش خصوص��ی ایران بازارهای زی��ادی را برای
صادرات از دست بدهد .تفوق تصمیمگیریهای
سیاسی بر مسائل اقتصادی و صادراتی موجب شده
بازارهای همس��ایه ضمن اینکه از پتانسیل عالی
برای جذب تولیدات ایرانی برخوردارند و استقبال
خوبی هم از تولیدات ایران��ی دارند ،کمتر حاضر
به پذیرش ریس��ک انعقاد قرارداد با شرکتهای
صادراتی ما باشند.

10

اصوال ما باید س��عی کنیم مانند همه کش��ورهای
پیش��رفته در این زمینه اقتصاد را از سیاست جدا
کنیم و تا آنجا که مقدور است بخش خصوصی را
از آس��یبها و بحرانهای سیاسی دور نگه داریم.
در واقع تصمیمات سیاس��ی باید بر مبنای اصول
دیپلماسی اتخاذ شود و نباید به واسطه آن فضای
اقتصادی را سخت و سنگین کنیم.
بنابراین وقتی به بازاری کاال صادر میکنیم و بعد
به دالیل سیاسی ترانزیت کاال را متوقف میکنیم،
بازار هدف منتظر ما نمیماند تا این مشکل سیاسی
را حل کنیم ،پ��س در این زمان نیازهای خود را از
بازارهای دیگر و رقبای م��ا تامین میکند .بر این
اساس اگر بعد از مدتی دوباره رجوع کنیم و برای
تجدید مراودات اقتصادی و تجاری سعی کنیم که

نظر آنها را جلب کنیم ،کار بسیار سختی پیشرو
داریم و ریسک باالیی دارد.
پس بهتر است کوش��ش کنیم بازارهای به دست
آم��ده را از دس��ت ندهیم ،زیرا تبعات آن بس��یار
س��نگین اس��ت و تولیدکنندگان ما توان تحمل
آن را ندارند .در جایی ک��ه تولیدکننده با هزاران
مش��کل تولید خود را به بازار هدف رس��انده ،اما
نتوانس��ته اس��ت صادر کند متحمل ضرر و زیان
میش��ود و اگر هم به دنبال یافتن بازارهای جدید
باشد در برخی موارد موجب از بین رفتن سرمایه و
تولید میشود.
بازت��اب این تغیی��ر جهت سیاس��ی دراقتصاد ما
در توقف خط تولید ،از دس��ت رفتن م��واد اولیه
و بی��کاری کارگران انع��کاس پی��دا میکند که
تمام��ی این موارد یعنی از دس��ت دادن بازارهای
هدف صادراتی.
درمورد اقلیم کردس��تان نیز با توجه به اینکه بازار
مساعد و جذابی به نظر میرسد؛ فراز و فرودهای

در میان همسایگان ،کش��ورهای ترکیه ،امارات،
ایران ،سوریه و اردن عمده کشورهای صادرکننده
کاال به عراق هس��تند که از آن می��ان ،ترکیه ۱۹
درصد ،امارات  ۱۷/۳درصد و ایران  ۱۳/۴درصد از
کل صادرات به عراق را در اختیار دارند .تعرفههای
وارداتی کش��ور عراق صفر اس��ت و ب��رای برخی
کاالها حداکثر به  ۵درص د میرسد .ایران در برخی
محصوالت کش��اورزی ،مصنوعات پالس��تیکی،
بیس��کوییت ،نان شیرینی ،شیش��ه ساختمانی،
فرش و موکت رتبه نخست و در آهنآالت ،مصالح
ساختمانی ،لبنیات ،روغن خوراکی ،مواد شوینده،
کفش و لوله رتبه دوم یا سوم صادرات به عراق را در
بین تمام کش��ورها دارد .این موارد نشان میدهد
که صادرکنندگان ما برای دستیابی به این بازارها
تالش فراوان کردهاند ک��ه میباید تصمیمگیران
اقتص��ادی در جه��ت حفظ منافع ش��رکتهای
صادرکننده تا حد لزوم اقتصاد و صادرات را قربانی
تصمیمات سیاسی کشور نکنند.

سیاسی زیادی را پشتس��ر گذاشته تا به مرحله
بازس��ازی برس��د؛ مرحلهای که به ب��اور مقامات
این کش��ور از توان خود عراقیها هم خارج است
و س��رمایهگذاریهای خارج��ی را میطلبد ،این
بازار مس��تعد برای کش��ورهای همس��ایه به یک
فرصت طالیی بدل شده است ،بازاری که هریک از
همسایگان در رقابتی تنگاتنگ تالش دارند سهم
بیشتری از آن را به خود اختصاص بدهند؛ رقابتی
که گاهی چین در آن برنده میشود و گاهی ترکیه
پیش میافتد و در برههای ایران آنها را پشتس��ر
میگذارد ،البته در این میان ویژگیهایی بین ایران
و س��ایر رقبا تمایز قائل میش��ود ایجاد می کند؛
ویژگیهایی به سود ایران که از جمله آنها داشتن
بیش از ١٤٥٠کیلومتر مرز مشترک و وجود قریب
به ٢٠گذرگاه و بازارچه رسمیو غیررسمی مرزی
است .ویژگیهایی که س��بب شده فعاالن خرد و
کالن ،پیلهوران ،تجار و صنعتگران درگیر تجارت
با عراق و اقلیم کردستان شوند.

سایه سنگین سیاست بر صادرات

صدورکاال
به اقلیمکردستان
عراق 71درصد
کاهش یافت

مهناز اعتدالی
روزنامه نگار

خسارت 30درصدی
به صادرات اقلیم کردستان

محمد حسینی ،دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق ،در
گفتوگو با «جامعهفردا» در باره کاهش قابلتوجه
صادرات کاال به اقلیم کردستان در هفتههای اخیر
توضیح داد« :یکهفتهای مرزه��ای ایران به اقلیم
کردستان بسته ش��د که این امر مشکالتی را در امر
صادرات ایجاد کرد ،البته در این مدت بازارچههای
مرزی فعال بودن��د اما هنوز آمار دقیق��ی از میزان
کاهش ترانزیت کاال از این مرزها منتش��ر نش��ده،
ول��ی آنچه با قطعی��ت در م��ورد آن میتوان گفت
عدم ترانزیت اقالم س��وختی است .درحالحاضر با
بازشدن مرز باشماق و فعالبودن بازارچهها ،بهنظر
میآید حدود 30درصد به ص��ادرات ما لطمه وارد
شده باشد».
او در مورد آمارهایی مبنی بر ثبت 100شرکت ایرانی
در اربیل و  105ش��رکت در سلیمانیه و همچنین
ی–عراقی که از س��وی
 470ش��رکت محل��ی ایران 
فعاالن اقتصادی حاضر در بازار عراق اعالم ش��ده و
سرنوش��ت آنها ،باتوجه به اتفاقاتی که در این اقلیم
افتاده است ،یادآوری کرد« :رقم دقیقی نداریم ولی
طرفعراقیمدعیاستتعدادشرکتهایثبتشده
ایرانی در اقلیم کردستان ،در مقایسه با ترکیه که بازار
بزرگتری را در آنجا بهدست آورده ،کمتر است .اما
ممکن است اعالم این تعداد شرکت ایرانی درست
باشد ،زیرا بسیاری از شرکتهای ایرانی که در عراق
فعال هس��تند ترجیح دادهاند که ثبت شرکتشان
در اقلیم انجام شود و دفاترشان در همانجا باشد.
چون در اقلیم ش��رایط ثبت شرکت سادهتر است و
سختگیریهای کمتری در سازوکار آن وجود دارد؛
از جمل��ه اینکه ویزا الزم ندارد و بس��یاری از کاالها
بازرسی سختی ندارند ،تعرفه گمرکی آن کمتر است
و مهمتر هم اینکه ،بسیاری از سختگیریهایی که
گمرکات اصلی عراق دارند ،گمرک اقلیم کردستان
ندارد .بههمین دلیل بسیاری از صادرکنندگان که
در س��رزمین اصلی خود فعالیت میکنند ،ترجیح
میدهند دفاتر خ��ود را در اقلیم کردس��تان ثبت
کنند تا مدیریت بهتری داشته باشند .از طرف دیگر
برخی از تج��ار ایرانی برای اینکه بتوانند راحتتر از
امتیازات این کار بهرهمند ش��وند ،شرکت خود را با
نام ط��رف عراقی خود ثبت میکنند .آمار رس��می
دقیقی وجود ندارد اما شرکتهای ایرانی زیادی در
گروه مواد غذایی ،لبنیات و فنی مهندسی در اقلیم
فعالیت میکنند که به نظر میرسد اعداد اعالم شده،
میتواند درست و منطقی باشد».
روزانه  500کامیون سهم صادرات ایران
به اقلیم کردستان

هرچند بهتازگی مشکالتی در عرصه تجارت ایران
و اقلیم کردستان بهوجود آمده و این موضوع باعث
شده هنوز برای اعالم برآوردهای دقیق از وضعیت
صادراتی کشور به این منطقه زود باشد ،پیش از این
هم آمارهای کامل و دقیقی از این تجارت و وضعیت
آنمنتشرنشدهبود.زمانبسیاریازآخرینآمارهای
اعالم شده میگذرد و جداول اقالم صادراتی و حجم
آنها هم ،مربوط به سالهای 2014یا 2015میالدی
اس��ت .دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به
این سوال که چرا از سال  2014به بعد آمار صادراتی
رسمی منتشرنش��ده ،توضیح میدهد که «در این
زمینه اش��کالی وجود داش��ت؛ بس��یاری از کاالها
وارد اقلیم میشد اما بعد از آن به مرکز عراق ارسال
میشد .این کار بهخاطر دریافت گمرکی کمتر بود و

کاالهای
ترانزیت از
کشورهایی
نظیر چین،
امارات،
اتحادیه اروپا
و قطر هم در
اقلیم دیده
میشوند و
در این مدت
که مرزهای
ما بسته
بود ،روزی
 1500کامیون
ترانزیت
انجام دادهاند

عکس :سایت جام کوردی

پس از اعالم خودمختاری اقلیم کردس�تان و قط�ع روابط ایران با این
منطقه ،یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران دچار مشکلی جدی شده
است .پیش از آغاز بحران اقتصادی و سیاسی در این منطقه ،مبادالت
تج�اری ایران با اقلیم کردس�تان ،همواره رو بهگس�ترش بود و میزان
صادرات ایران به عراق از 145میلیون دالر در سال  1380به 7/5میلیارد
دالر در سال  1392افزایش یافته بود ،کردستان عراق بهتنهایی سهم
55درصدی از ص�ادرات بیش از  14میلیارد دالری ب�ه عراق را بهخود
اختص�اص داد .اما با آغاز بحران ،این رقم س�یر نزول�ی بهخود گرفت؛
بهطوریکه اکنون به حدود 4میلیارد دالر رس�یده اس�ت و این میزان
کاهش ،حکایت از افت 71درصدی دارد.

بسیاری از صادرکنندگان از این راه کاالهای خود را
به بغداد ارسال میکردند .اما در سال جاری ،دولت
عراق یک ایستگاه گمرکی در اقلیم و سرزمین اصلی
عراق گذاش��ته اس��ت که به این ترتیب دیگر برای
صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد که یکبار در
گمرک اقلیم کاال را وارد کنن��د و دوباره در گمرک
س��رزمین اصلی گمرکی بدهند .به این دلیل آمار
صادرات از گمرک اقلیم کاهش پیدا کرده اس��ت و
صادرکنندگان ترجیح دادهاند که کاالی خود را به
طور مستقیم از مرزهای مهران ،شلمچه و سومار وارد
عراق کنند .براساس آمار اتاق بازرگانی روزانه حدود
2هزار کامیون از ایران به عراق و اقلیم کردس��تان
میرود که بهطور معمول  500کامیون یعنی حدود
 25درصد آن به اقلیم کردستان تعلق دارد».
حس��ینی در ادامه افزود« :ما سه مرز رسمی پرویز
خان ،باش��ماق و تمرچین با اقلیم کردستان داریم
که در روزهای اخیر تنها مرز باشماق بازگشایی شده
است .ولی ما در کنار گمرکات ،بازارچههای مرزی
نیز داریم ک��ه کاال در آنجا ب��ا کارتهای پینهوری
معامله میشود .این بازارچهها در این مدت تعطیل
نشد ولی محدودیت اقالم دارد ،بهطورمثال ترانزیت
سوخت نمیتواند از طریق بازارچهها انجام شود یا
برخ��ی از اقالم که احتیاج به قرنطینه بهداش��تی و
نباتی دارند ،نمیتوانند از بازارچه رد ش��وند ولی در
لوفصل شود و
هفته گذشته سعی شد این مورد ح 
گمرک اقلیم پذیرفت ،حتی اقالمی که نیاز به گواهی
پزشکی دارند ،صادر شوند .با بسته شدن مرزها در
مناقشات اخیر کسانی که هدف صادراتی داشتند و
بارهایشان در نیمه راه بود با مشکالت فراوانی روبهرو
شدند؛ زیرا اطالع نداشتند که از طریق بازارچههای
مرزی هم میشود بس��یاری از کاالها را ارسال کرد.
گروهیدیگرنیزاصرارداشتندکاالرابهنامخودصادر
کنند که از این طریق بتوانند ارزشان را پس بگیرند؛
بههمیندلیلبسیاریازصادرکنندگانکاالهایشان
را برگرداندند یا صادراتشان را متوقف کردند».
صادرکنندگان برای صادرات کاال
به اربیل احتیاط کنند

او با اشاره به اینکه با بازش��دن مرز باشماق ،دوباره
شاهد افزایش صادرات هس��تیم خاطرنشان کرد:
«التهاب و ناآرامی بهوجود آم��ده در منطقه اربیل
فضای تجاری را علیه ایرانیها رقم زده است ،از سوی
دیگر درگیریهای داخلی کردس��تان بین احزاب
کرد تا مرحله حملههای مسلحانه پیش رفته است،
تا جایی که در روزه��ای اخیر پارلمانی که به دنبال
توضیح اختیارات بارزانی بود محاصره و دفتر حزب
گوران به آتش کشیده شد؛ ضمن اینکه خانه یکی از
رهبران کرد مسلمان نیز محاصره شد .بهنظر میآید
درگیری در بین احزاب کرد به شکل گستردهتری
جریان پیدا کند که در این فضای ملتهب ،طرفداران
بارزانی تالش میکنند تمامی اتفاقات پیشآمده را
به ایران نسبت دهند؛ بر این اساس عاقالنه است که
صادرکنندگانایرانیکهکاالیمشخصیبانامایرانی
دارند ،در ارسال آن به منطقه اربیل احتیاط کنند؛
ولی در مورد این صادرات به س��لیمانیه و شهرهای
دیگر مشکل کمتری وجود دارد».
دبیر اتاق بازرگانی ایران و ع��راق ،با تاکید بر اینکه
قطعا ای��ران از این جریان لطم��ه اقتصادی زیادی
میخورد ،یادآوری کرد« :در روزهایی که مرزهای
ما بسته بود ترکیه 45درصد افزایش صادرات را ثبت
کرد؛ حتی در مورد صادرات سوخت که پیش از این
بازاری نداشت 35درصد رشد فروش داشت .وقتی
برای مدتی کاال از بازار خارج میشود ،دیگر معلوم
نیست که خریدار تمایلی برای ادامه همکاری داشته
باشد .برهمین اس��اس با توجه به حضور برندهای

خارجی ،شانس ایران برای بقا در این بازارها بهشدت
کاهش پی��دا میکند .در این زمین��ه ترکیه از نبود
صادرکنندگان ایرانی در بازار اقلیم کردستان نهایت
اس��تفاده را خواهد کرد و بازاری ک��ه ایران تاکنون
حضور چندان کمرنگی در آن نداش��ت را تصاحب
میکند .این درحالی اس��ت ک��ه کاالهای ترانزیت
از کش��ورهایی نظیر چین ،امارات ،اتحادیه اروپا و
قطر هم در اقلیم دیده میش��وند و در این مدت که
مرزهای ما بسته بود ،روزی  1500کامیون ترانزیت
انجام دادهاند».
او در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه ترکها در مس��ئله
خودمختاری اقلیم کردستان فقط مرزهای هوایی
خود را بس��تند و پروازهایشان را متوقف کردند ،در
پاسخ به این سوال که آیا حساسیت سیاسی در مورد
کاالهای ترک هم بهنسبت کاالهای ایرانی بهدلیل
مخالفت با خودمختاری اقلیم کردستان در این بازار
وجود دارد ،گفت« :بهطور دقیق نمیش��ود آماری
داد ،ولی ترکها همیش��ه با گ��روه بارزانی ارتباط
خوبی داشتند و س��عی کردند همسو با مواضع آنها
حرکت کنند ،ضمن اینکه در بحث حیثیت تجارت،
ط��رف تج��ارت را گرفتهاند که با ای��ن وجود بعید
میدانم حساسیتی که در منطقه نسبت به ایران و
کاالهای ایرانی شکل گرفته ،در مورد کاالهای ترک
صدق کند .این بازار برای ترکها بسیار مهم است؛
آنها بهخوبی توانستند هم مخالفت سیاسی خود را
اعالم کنند و هم صادرات و سرمایهگذاری خارجی
خود را توسعه دهند .آنها قرارداد گازی بزرگی با اقلیم
کردستان دارند و شرکتهای زیادی را در آنجا ثبت
کردهاند که برای حفظ آنها تالش فراوانی میکنند تا
به تجارت خارجیشان لطمهای وارد نشود».
صندوق ضمانت صادرات
باید ریسکهای سیاسی را پوشش دهد

حسینی با بیان اینکه نمیتوان بهسادگی در مورد
سیاست ایران و ترکیه در مناقشات اقلیم کردستان
قضاوتی کرد ،یادآور ش��د« :برای ایران مهم بود که
این غائله هرچه زودتر بهپایان برسد ولی بسیاری از
مسائل را در مورد تجارت خارجی درنظر نگرفتیم.
تجار ایرانی و شرکتهای صادرکننده در این میان
ضرر زیادی را متحمل ش��دند .دول��ت باید در این
زمینه به فکر چارهای برای کاالهایی باشد که روی
ترانزیتهاماندهیاشرکتهاییکهممکناستاموال
و داراییشان در آن سو ،دچار مشکل شود .برای این
منظور دولت باید مدتی از صندوق توسعه صادرات
پوششهایمالیالزمراانجامدهدتاشرکتهاحاضر
به ادامه صادرات با اقلیم کردستان باشند».
او همچنین ،در پاس��خ به اینکه با توج��ه به اخبار
منتشرشدهدرخصوصاستعفایبارزانیوتکذیبآن
و از سوی دیگر بازشدن مرز باشماق ،این امر میتواند
تا حدودی جبرانکننده ضررهای صادرکنندگان
ایران��ی در کوتاه مدت باش��د ،عنوان ک��رد« :هنوز
بحران در منطقه حل نشده و با اینکه در خبرها اعالم
میشود بارزانی اس��تعفا داده و قدرتاش را واگذار
کرده ،پایگاههای رس��می خبر این مسئله را تائید
نمیکنند و طرفداران بارزان��ی با تحریکاتی که در
اقلیم کردستان ایجاد میکنند ،نمیگذارند غائله به
لوفصل شود.
این راحتیها ح 
اگر این مناقشات بهزودی پایان نگیرد ،فکر میکنم
خسارت صادرکنندگان ایرانی زیاد نخواهد بود ولی
اگرادامهدارباشدبهخصوصبرایتُجاریکهمحموله
ترانزیت دارند ،مسئله حادتر میشود البته با تدابیری
سعی شده است این محمولهها از مرز باشماق عبور
داده ش��وند ،ولی در مورد محمولههای س��وخت از
حدود  15روز قبل از بسته شدن مرزها اعالم شد که
حق ارسال به اقلیم کردستان را ندارند .این گروه از
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در روزهایی
که مرزهای
ما بسته
بود ترکیه
45درصد
افزایش
صادرات را
ثبت کرد؛
حتی در مورد
صادرات
سوخت که
پیش از این
بازاری نداشت
35درصد رشد
فروش داشت

محمولههای ترانزیتی ،قطعا لطمه زیادی خورده و
بعید میدانم قابلجبران باشد و این مشکلی است
که معموال تحتتاثیر مسائل امنیتی قرار میگیرد».
حس��ینی ی��ادآوری ک��رد« :ما در بحث سیاس��ی
ای��ن توفیق را داش��تیم که این مناقش��ات را بدون
خونریزی و درگیری در منطقه بهپایان برس��انیم.
ادامه درگیریهای داخلی اقلیم کردستان به ایران
ارتباطی ندارد و مس��ئله داخلی خودشان است که
لوفصل شود.
باید ح 
ایران در مورد کرکوک سیاست عاقالنهای در پیش
گرفت که با پایان بحران در این منطقه دولت مرکزی
عراق توانست دوباره در آنجا مستقر شود و قدرت را
در مرزهای مشترک با ایران و ترکیه تحویل بگیرد.
در واقع ایران به حفظ یکپارچگی عراق کمک کرد،
ضمناینکهنگذاشتیمدرهمسایگیمانجریانهای
مش��کوک ش��کل بگیرد تا بعد پایگاهی شود علیه
ایران؛ ولی ب��رای این اقدامات ،تبعات و هزینههایی
هم داشتیم .بر این اس��اس دولت وقتی در مباحث
سیاس��ی چنین هزینههایی پرداخت میکند ،در
ح��وزه اقتصادی و صادرات نیز باید خس��ارت آن را
جبران کند».
او باردیگر تاکید کرد« :صندوق ضمانت صادرات باید
پوشش ریسکهای سیاسی را بدهد .شرکتهایی که
بیمه کردهاند میتوانند خسارتش��ان را از صندوق
دریافت کنند ولی به نظر میرس��د ک��ه دولت باید
بقیه شرکتها را هم بررسی کند تا اگر لطمه زیادی
خوردهاند جبران ش��ود .صادرکنندگان ایرانی یک
مرحله نیز در س��ال  2014دچار خسارت فراوان در
اقلیم کردس��تان ش��دند .زمانی که داعش انبارها را
در ای��ن منطقه غارت کرد خیلی از تجار کرد به علت
ورشکس��تگی نتوانس��تند اعتباری را که از ایرانیها
گرفتهبودندپرداختکنند،برهمیناصلشرکتهای
ایرانی متضرر از این بازار خارج شدند .اتفاق اخیر نیز
موجب میشود که تجار کمتری به این بازار اعتماد
کنند و ریس��ک حضور در آن را بپذیرند .دولت نباید
فقط بر اقتصاد مقاومتی تاکید کند ،ولی حاضر نباشد
هیچ جایی برای صادرات هزینه کند .بخش خصوصی
نمیتواند بهتنهایی تمام خس��ارات را عهدهدار شود.
آنچه مس��لم اس��ت باید روابط اقتصادی ما همپای
روابط سیاسیمان ارتقا پیدا کند و ما در اتاق بازرگانی
گالیهمندیم که چرا سطح روابط اقتصادی ما همتراز
با روابط سیاسیمان با دولت عراق نیست».
مرز سومار ،تنها مسیر مبادالت تجاری
در اربعین حسینی

دبیراتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه با یادآوری
نزدیکی به اربعین حس��ینی و مش��کالت تردد در
گم��رکات ایران و عراق توضی��ح داد که «گمرکات
ما با س��رزمین اصلی عراق یعنی شلمچه ،چزابه و
مهران بهدلیل نزدیکشدن اربعین حسینی با تراکم
مسافر و ماشین مواجه شده است و عمال امکان کار
گمرکی ندارد .این تراکم انس��انی به بازارچهها نیز
منتقل شده و کار را برای آنها با دشواری مواجه کرده
است .درحالحاضر مرز شلمچه اعالم کرده که کاال
نمیپذیرد و تنها ترانزیتهایی اجازه عبور دارند که
اقالم اربعین را ارسال کنند .در مورد مرز مهران هم
به زودی همین اتفاق میافتد .در چند س��ال اخیر،
وضعیت مرزهای ما با ع��راق در ایام اربعین همین
وضعی��ت را دارد و از یک هفته قب��ل و بعد ،ایالم را
دربرمیگیرد .بههمین دلیل امس��ال مرز سومار را
به مبادالت تجاری اختصاص دادهاند ،زیرا این مرز
قابلیت عبور مس��افر زمینی را ندارد .این امر اقدام
مناسبی است که ستاد اربعین انجام داده و امیدواریم
که عملیاتی ش��ود و بعد از مدتی بسته نشود .تجار
ایرانی از تجارب قبلی خود در این زمینه اس��تفاده
میکنند؛ بههمیندلیل در هفتههای گذشته حجم
صادراتبهسرزمیناصلیعراقباتراکمباالییمواجه
بود ،زیرا صادرکنندگان مجاب شدهاند برای حفظ
بازارهای خود بهاندازه کافی کاال به عراق حمل کنند
تا در این ایام دچار مشکل نشوند».
سیاستگذاری درست ،رمز رسیدن
به صادرات  10میلیارد دالری

در چنین شرایطی که صادرکنندگان ایرانی کاال به
اقلیم کردستان و حتی سرزمین عراق با مشکالت
بسیاری برای تجارت روبهرو هستند ،ترکیه بهعنوان
یکی از رقبای سرسخت ایران در صادارت به عراق و
اقلیم کردستان قصد ندارد منافع اقتصادی خود را
فدای بازیگردانی سیاس��ی در منطقه کند و حاضر
اس��ت در هر ش��رایطی ثبات خ��ود را در بازارهای
پرمنفعت عراق حفظ کند و در این دوره استفادههای
خوبی از شرایط منطقه کرده است.
ی اس��ت که عراق و اقلیم کردس��تان
ای��ن در حال 
بازاری با پتانس��یل باال برای ش��رکتهای ایرانی
اس��ت که این ب��ازار میتواند در آین��ده صادرات
کش��ور ،نقش تعیینکنندهای داشته باشد .بر این
اس��اس صاحبنظران این حوزه معتقدند ،با توجه
به خروج داعش از منطقه ،با یک سیاس��تگذاری
درست  ،ضمن حفظ و گسترش مبادالت اقتصادی
میتوان امید داش��ت صادرات ایران به این کشور
به رقم 10میلی��ارد دالر نزدیک ش��ود ،اما به نظر
میرس��د که باز هم درحال از دستدادن این بازار
خوب صادراتی به سود رقبا هستیم و رقم کاهش
صادرات ،بهخوبی گویای واقعیتی است که درحال
رقم خوردن است.

