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خبر اقتصادی

الپید: 
از سال آینده می توانیم به اروپا 

گاز صادر کنیم
 نخســت وزیــر رژیم 
صهیونیستی در کنفرانس 
مطبوعاتی با اوالف شولز، 
صدراعظم آلمان در برلین 
گفت: »ما از سال آینده قادر 

خواهیم بود به اروپا گاز صادر کنیم«. به گزارش ایسنا، به 
نقل از النشره، یائیر الپید، اعالم کرد که »ما یک شراکت 
راهبردی با آلمان داریم و بــه برلین کمک می کنیم تا 

توانایی های هوایی خود را توسعه دهد«.
وزیر انرژی رژیم صهیونیستی خردادماه گذشته از 
امضای توافقی در زمینه صادرات گاز به اروپا خبر داد و 
اعالم کرد که با مسئوالن مصری و اتحادیه اروپا توافقی را 

در زمینه صادرات گاز به اروپا امضا کرد.
پیشتر در همین رابطه، اتحادیه اروپا اعالم کره بود که 
اسرائیل می تواند منبع جدیدی برای تامین گاز اروپا باشد 
زیرا این اتحادیه به دنبال کاهش وابستگی به انرژی روسیه 
است. پیشتر اورزال فون درالین، رئیس کمیسیون اتحادیه 
اروپا در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: من از اینکه 
اسرائیل عرضه انرژی به اتحادیه اروپا را افزایش خواهد 

داد، سپاسگزاری می کنم.
    

کار برنج های باران خورده
به کجا رسید؟

ایســنا- رئیــس کل 
گمرک آخریــن وضعیت 
برنج هــای بــاران زده در 
گمرک زاهدان را تشــریح 
کرد. علیرضا مقدســی با 

اشاره به خیس شــدن برنج ها در گمرک زاهدان در پی 
بارندگی ابتدای مردادماه اظهار کــرد: درمورد برنج ها 
تشریفات گمرکی انجام شده اســت. وزارت بهداشت و 
سازمان استاندارد باید این موضوع را بررسی کنند زیرا 

مجوز ترخیص باید از سوی آن ها صادر شود.
وی با تاکید بر اینکه مقــدار برنج های باران زده قابل 
توجه نبوده است، گفت: اگر وزارت بهداشت و سازمان 
استاندارد مجوز بدهند گمرک برنج ها را ترخیص می کند 

و اگر مجوز ندهند قاعدتا برنج ها قابل ترخیص نیستند. 
    

همتی: برنامه عملیاتی دولت 
برای سفره مردم چیست؟

خبرآنالیــن- همتی 
در یادداشــتی در صفحه 
شــخصی خود در یکی از 
شبکه های اجتماعی این 
سئوال را مطرح کرده است 

که برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟
رییس کل اســبق بانک مرکزی در پســت خود در 
اینستاگرام نوشته است: در خبرها بود که خبرگان رهبری 
در ضیافتی که رییس جمهور هم حضور داشت، مطرح 
کرده اند که هنوز نتایج برنامه های اقتصادی خودش را در 

سفره مردم نشان نداده و مردم مشکل دارند.
در ادامه آمده اســت: جزییات بیشتری از مذاکرات 
جلسه منتشر نشده است .آیا این سئوال هم مطرح شد 
که اصال برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟

    
آخرین تصمیم دولت
 درباره قیمت بنزین

خبرآنالین- معاون وزیر نفت، آخرین تصمیم دولت 
درباره قیمت بنزین را اعالم کرد.

جلیل ساالری با بیان اینکه بحثی برای افزایش قیمت 
بنزین مطرح نیست، تاکید کرد: توزیع بنزین سهمیه ای 
با نرخ ۱۵۰۰ تومان و آزاد با نرخ ۳هزار تومان به قوت خود 
باقی است. وی خاطرنشــان کرد: قرار نیست سهمیه 
کاهش یابد بر اساس آنچه در تبصره ۱۴ قانون پیش بینی 

شده کارت سوخت دارندگان خودرو شارژ می شود.
    

افزایش تقاضا تخم مرغ را گران کرد
مهــر- رئیــس هیات 
مدیــره اتحادیه مرغ تخم 
گذار با اشــاره بــه دالیل 
افزایش قیمــت تخم مرغ 
در بازار گفت: هنوز قیمت 

این کاال به نرخ منطقی و واقعی خود نرسیده است. ناصر 
نبی پور با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ به شانه ای ۸۰ 
تا ۹۰ هزار تومان گفت: این قیمت ها طبیعی است و گران 
نیست چرا که خود دولت قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ را 
در خرده فروشی ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم کرده که با 
این حساب قیمت هر شانه دو کیلویی تخم مرغ ۸۰ هزار 

تومان می شود.
وی توضیح داد که عالوه بر هزینه بار، شکســتگی و 
موارد دیگر نیز وجود دارد ضمن اینکه باید خرده فروش 
مقداری هم سود کند. به گفته وی، قرار است دولت در 
تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ برای تخم مرغ قیمت جدید 

تعیین کند.

 »حســاب های تجاری مشــمول 
پرداخت مالیات می شوند.«  همین خبر 
کوتاه حاال دارندگان حساب های بانکی 
را در شــرایطی جدید قرار داده اســت. 
بساط مالیات در اقتصاد ایران گسترده تر 
از قبل شــده اســت. از پس اعالم خبر 
بررسی الیحه مالیات بر عایدی سرمایه 
که بخش مهمی از تمامی عایدی های 
شهروندان را مشمول پرداخت مالیات 
می کند، حاال خبر رسیده بانک مرکزی 
مکانیزم های تفکیک حســاب تجاری 
از حســاب شــخصی را اعــالم کرده 
 است تا حســاب های تجاری مشمول 

مالیات شوند. 
 بــرای دریافــت اهمیــت موضوع 
باید کمی عقب تر رفت. مالیات ســال 
گذشــته اصناف بر اســاس مکانیزمی 
جدید محاسبه شــد. صاحبان مشاغل 
حاال می دانند که بابت هر کارتی که در 
دســتگاه های کارتخوانشــان کشیده 
می شود باید مالیات بدهند و در نتیجه 
احتیاط را پیشه کرده اند.  اما پای مالیات 

به حساب های بانکی نیز رسیده است . 
 داوود منظور، رئیس ســازمان امور 
مالیاتی با تایید افزایش میزان دریافت 
مالیات از صاحبان مشاغل گفته است: 
امسال شاهد افزایش سه برابری مالیات 
ابرازی صاحبان مشــاغل بابت عملکرد 

سال ۱۴۰۰ بودیم. 
حاال مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار 
به کمک سازمان مالیاتی آمده تا درباره 
معیار حســاب های تجاری مشــخص 
شود. بر اساس این مصوبه چنانچه یک 
حســاب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش 
واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ 
میلیون تومــان در تراکنش ها جابه جا 
شــود، تراکنش تجاری تلقی می شود و 
باید مالیات پرداخت کند. بنا به گفته قائم 
مقام بانک مرکــزی، ابتدا پیامکی برای 
افراد ارسال می شــود که تراکنش های 
باالیی که دارند، حساب تجاری است و 
حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است.
اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه 
فرد مدعی شــود که کار تجاری انجام 
نمی دهد و به اشــتباه جزو حساب های 

تجاری شناسایی شده می تواند مدارک 
مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و 
مساله حل می شود. او همچنین از ارسال 
پیامک حساب های تجاری و غیرتجاری 
به افراد از ابتدای مهرماه خبر داده و گفته، 
نه تنها شناسایی حســاب های تجاری 
خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی کند که 
برای حساب های تجاری موارد مشوقی 

هم در نظر گرفته شــده اســت. پس از 
اجــرای قانون پایانه های فروشــگاهی 
و ســامانه مودیان از ســوی دولت که 
منجر به ســاماندهی ۱۹ میلیون درگاه 
پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری 
از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع 
تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری 
به عنوان تکمیل کننده این زنجیره مطرح 
شد که هفته گذشــته بانک مرکزی در 
بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب 
سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط 
با آن را برای اجرا به شــبکه بانکی ابالغ 
کرد. بر اســاس اعالم بانک مرکزی، در 
حال حاضر ۲۲۰ هزار حســاب تجاری 

شناسایی شده است.

واکنش کارشناسان به موضوع 
اما این مصوبه شورای پول و اعتبار با 
واکنش بسیاری از کارشناسان روبه رو 
شده است. سیامک قاسمی، اقتصاددان 
در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: 
»گفتند حســاب های بانکی با گردش 
باالی ۳۵ میلیون تومان در ماه، تجاری 
محسوب می شود و باید مالیات بدهند. 

یک خانواده در مناطق یک تا ۶ تهران با 
هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و 
رستوران و پوشــاک و مدرسه و مابقی 
بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد!«

بهنام صمدی، کارشناس اقتصادی 
نیز در یادداشــتی نوشــت: »براساس 
مصوبه شــورای پول و اعتبار، چنانچه 
یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش 
در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان 
در تراکنش ها جابه جا شــود، تراکنش 
تجاری تلقی می شــود و باید مالیات 
پرداخت کند. آفریــن! فقط بعدا محل 
هزینه کرد ریال با ریال این مالیات ها را 

شفاف اعالم کنید.«
البته مصطفــی قمری وفا در گفتگو 
با خبرآنالیــن با تاکید بــر اینکه رفتار 
حســاب های تجاری مختلف اســت و 
الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی 
آنها وجود دارد، گفت: »حســاب های 
بانکی یک فرد اگر دو شــرط را به طور 
همزمان داشــته باشــد، ممکن است 
حساب تجاری تلقی شــود :اول اینکه 
تعداد »واریز به« حســاب بیش از ۱۰۰ 
فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ 

واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال 
باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این 
دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن 
حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع 
مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد 
ریال باشــد، ولی تعداد دفعات واریز به 
حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب 
مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری 

نخواهد بود.« سخنگوی بانک مرکزی 
تصریح کرد: »مبنا، صرفا تعداد »واریز 
به« حساب اســت، نه تراکنش؛ لذا این 
برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب 
افراد به واسطه خریدها و تراکنش هایی 
که در طول ماه انجام می دهند حساب 
تجاری تلقی خواهد شد، کامال نادرست 
است.« سیامک قاسمی پس از شنیدن 
دفاعیه و توضیحات بانک مرکزی در این 
خصوص در نوشتاری دیگر تاکید کرد: 
»در دفاع از طرح تخیلی حســاب های 
تجاری می گویند هر دو شرط باید با هم 
باشد. یعنی اگر شما در ماه صد تراکنش 
داشته باشید با گردش ۳۵ میلیون تومان، 
حســاب تان تجاری اســت و مشمول 
مالیات و اگر ۹۹ تراکنش داشته باشید 
با گردش پنج میلیارد تومان، حسابتان 

تجاری نیست.« 

کشور مالیات محور می شود 
به نظر می رسد با تداوم تحریم ها قرار 
است کشور بر مبنای مالیات پرداختی 
توسط مردم اداره شــود. نکته مهم اما 
اینجاست که تورم خود بزرگترین مالیات 
پنهانی است که دولت ها از جیب مردم 
دریافت می کنند و مردم ایران نیز برای 
دهه هاست که مجبورند چنین مالیات 
گزافی را با کم شــدن ارزش پولشــان 
بپردازند. حاال در شرایطی دولت درصدد 
است مالیات حساب های تجاری را نیز 
مالیاتی جدید در نظر بگیرد که به زودی 
با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، نه 
فقط خرید کاالیی چون سکه و ارز بلکه 
حتی فــروش آن نیز مشــمول مالیات 
اســت و در نتیجه تبدیل پس اندازهای 
خرد به پس انداز کالنی چون مســکن، 
مشــمول پرداخت مالیات های گزاف 
متعدد خواهد بود .  اقتصاد ایران حاال در 
شرایطی تازه قرار دارد. شرایطی که حلقه 
مالیات در آن تنگ تر شده و کاهش قدرت 
خرید در کنار پرداخت مالیات های متنوع 
می تواند زمینه را برای تحلیل بیشــتر 
قدرت اقتصادی خانوارها مهیا کند. این 
در حالی است که شناسایی مودیان جدید 
و حذف معافیت هــای مالیاتی خاص، 
اقداماتی است که سهم مالیات از اقتصاد 

کشور را افزایش چشمگیر خواهد داد. 

پای مالیات به حساب  های بانکی باز شد

تولد یک مالیات جدید در اقتصاد راکد ایران
ایمان    ربیعی

سیامک قاسمی، 
اقتصاددان: »گفتند 

حساب های بانکی با گردش 
باالی ۳۵ میلیون تومان 
در ماه، تجاری محسوب 

می شود و باید مالیات 
بدهند. یک خانواده در 
مناطق یک تا ۶ تهران با 

هزینه اجاره و حمل و نقل 
و خوراکی و رستوران و 

پوشاک و مدرسه و مابقی 
بیشتر از ۳۵ میلیون تومان 

هزینه دارد!«

سخنگوی بانک مرکزی:  
حساب های بانکی یک فرد 

اگر دو شرط را به طور همزمان 
داشته باشد، ممکن است 

حساب تجاری تلقی شود: 
اول اینکه تعداد »واریز به« 

حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد 
و در عین حال، مجموع مبلغ 

واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ 
میلیون ریال باشد، بنابراین 
صرف دارا بودن یکی از این 

دو شرط، مبنایی برای تجاری 
دانستن حساب نیست

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف 
تهران اظهار داشــت: در حال حاضر با توجه بــه ریزش بیمه 
بافندگان، افراد تحت پوشش نصف شده اند. ما توانستیم بعضی 
از بیمه ها را برگردانیم اما به طور کلی، توان و زور بیمه به بافندگان 
ضعیف می رسد در حالی که شرکت های بسیار بزرگی داریم که 
بدهکار به بیمه هستند اما بیمه شهامت قطع حمایت از آن ها 

را ندارد.
محمدعلی زرینه کفش در گفت وگو با ایلنا، اذعان کرد: بخشی 
از مشکالت بافندگان به تصمیمات دولتی بازمی گردد و در این 
میان بحث بیمه قالیبافان از مسائل مهم است. این موضوع آن قدر 
گفته شده که دیگر برای تولیدکننده و بافنده فرش که جای خود، 
برای مردم نیز مشخص و مبرهن است که بافندگان با مشکل بیمه 

دست و پنجه نرم می کنند.
وی در ارتباط با معضل بیمــه قالیبافان بیان کرد: این بیمه 
از سالی که راه افتاد یک بیمه دست و پا شکسته تا سال ۱۳۸۹-

۱۳۹۰ بود و از آن سال به بعد، این بیمه تقریبا کامل شد و در پی 
آن، دولت به این نتیجه رسید که برای حفظ این اشتغال که نقش 

سربار را برای دولت ایفا نمی کند، بیمه و بودجه ای را به بافندگان 
اختصاص دهد. برای ایجاد یک اشــتغال، بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
تومان نیاز به هزینه است؛ در حالی که بافنده ها با مبالغی نظیر 
۵-۱۰ و نهایت ۳۰ میلیون تومانی که خود تهیه می کنند و انتظار 
حمایت از دولت ندارند، توانایی ایجاد یک اشتغال پایدار را دارند.

وی با اشاره به نقایص بیمه قالیبافی گفت: بدلیل کامل نبودن 
بودجه، تعداد کمی از افراد تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و طی 
۲-۳ سال این افراد به تعدادی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر رسیدند که 
این تعداد کافی نبود چون ما بیش از ۲ میلیون نفر بافنده داریم که 
حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰، ۳۰۰ هزار نفر در اتحادیه صنفی، کارت 
شناسایی دار دارند و شناخته شده هستند. بنا بود که بر اساس 
حقوق قالیبافان، مقدار و میزان بیمه افزایش پیدا کند و حداقل 
افرادی که کارت شناسایی دارند، تحت پوشش قرار گیرند که 
این افراد، ۳ برابر میزان گفته شده ) ۴۰۰ هزار نفر( بودند. البته این 
اتفاق نیفتاده و کاهش تعداد افراد تحت پوشش بیمه نیز رخ داد.

این کارشناس صنعت فرش ضمن انتقاد از خلف وعده دولت 
در زمینه بیمه قالیبافان، خاطرنشان کرد: دولت بودجه هایی 

را که باید برای ۴۰۰ هزار نفر گفته شــده اختصاص می داد را 
تخصیص نداد و از سوی دیگر، بیمه نیز شروع به قطع پوشش 
همان ۴۰۰ هزار نفر قالیباف تحت پوشــش کرد و به ناحق و با 
ایرادگیری های بسیار کوچک، مشــکالتی را به وجود آوردند؛ 
چون کارشناسان بیمه افرادی نیستند که اطالع از روال بافندگی 

یک بافنده داشته باشند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف 
تهران در خصــوص امضای تفاهم نامه میان ســازمان تامین 
اجتماعی و مرکز ملی فرش، بیان داشــت: بر اساس این تفاهم 
نامه،  مقرر شد سه بازرس از سوی اتحادیه، صنعت معدن و بیمه 
برای بازرسی از روال کار بافندگان مامور شوند اما بیمه به تنهایی 
بازرس های خود را فرستاد و بیمه بافندگان را قطع می کرد که 

این مسئله خارج از تفاهم نامه بود.
این فعال صنفی اظهار داشــت:  در حال حاضر نیز با توجه 

به ریزش بیمه بافندگان، افراد تحت پوشش نصف شده اند. ما 
توانستیم بعضی از بیمه ها را برگردانیم اما به طور کلی، توان و زور 
بیمه به بافندگان ضعیف می رسد در حالی  که شرکت های بسیار 
بزرگی داریم که بدهکار به بیمه هستند اما بیمه شهامت قطع 

حمایت از آن ها را ندارد.
وی با اشاره به سایر معضالت بافندگان، اظهار داشت: مشکل 
دیگر،  خال مدیریت  در عرصه فرش دستباف است که در حال 
حاضر مرکز ملی فرش است و منشا بسیاری از مشکالت ماست. 
خال تبلیغات فرش دستباف در نمایشگاه ها که بخشی از آن به 
بافنده نیز مربوط می شود، سبب کاهش خرید از سوی تجار و 
مصرف کننده می شود و در خارج از کشور نیز معضالت دیگری 
وجود دارد. سایر معضالت شــامل مواردی نظیر کیفیت رنگ 
رزی، کمبود طرح و نقش توســط طراحانی کــه داریم و عدم 
استفاده از آن ها، عدم شناسایی بازار هدف و انتقال نامناسب به 
طراحان، نظارت نامناسب بر واردات در زمینه پشم، نخ و ابریشم 
و عدم مدیریت صحیح در بحث نمایشگاه ها بویژه نمایشگاه های 

خارجی است.
 زرینه کفش در ارتباط با نقش حمایت دولت در رفع موانع و 
معضالت قالیبافان و بافندگان گفت: دولت باید حداقل بودجه 
خود را اضافه کند. دولت برای اشتغال بافندگی باید مقدار بسیار 
اندکی از بودجه را به بافندگان اختصاص داده تا چند صد هزار نفر 

بافنده مجددا مشغول به کار شوند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف تهران:

افراد تحت پوشش بیمه قالیبافی نصف شده اند

گفت وگو

دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق 
با تاکید بر کاهش صادرات ایــران به عراق گفت: 
متاسفانه کاالهای ایرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از قیمت پایه جهانــی باالتر رفت و اولین 
واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و 
نخریدن بود. جهانبخش سنجابی در گفت وگو با 
ایلنا، افزود: این فرضیه که ما در ۵ ماه نخست سال 
جاری با افزایش حجم تجارت مواجه شدیم درست 

نیست و با شک باید به آن نگریست.
وی با اشــاره بــه تاثیر حــذف ترجیحی در 
حوزه عــراق، خاطرنشــان کــرد: عراقی ها کف 
بازار ایران را می شناســند و از آنجایی که بیش از 
۵۰ درصد تجارت ما با عــراق به صورت پیله وری 
اســت تولیدکنندگان برند اختصاصی صادراتی 
برای عراق تهیه و تدارک نکردند و همان برند را  با 

بسته بندی عربی برای عراق تولید و صادر می کنند. 
زمانی که خریدار عراقی بــه آنها مراجعه می کند 
قیمت ها تابعی از قیمت داخلی است، آنها  از طریق 
شبکه های پخش مویرگی و بنکداری های عمده 
نیاز را خریداری و از طریق پیله ورها به عراق منتقل 
می کنند. متاســفانه کاالهای ایرانی بعد از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از  قیمت پایه جهانی باالتر رفت 
و اولین واکنش خریداران بعــد از تحول قیمتی 

مقاومت و نخریدن بود.
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: 
در کوتاه مدت حذف ایــن ارز در روند صادرات به 
عراق تاثیر منفی گذاشته و میزان تقاضا برای خرید 
کاالی ایرانی کاهش پیدا کرده است به خصوص 
در حوزه لبنیــات و کربوهیدارت های مبتنی بر 
آرد مانند ماکارونی. همچنین گزارش هایی دال بر 

کاهش مصرف این محصوالت در بازار داخلی نیز 
ارائه شده است.

تجارت خارجی باال رفت؟
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با مقایسه 
آمار صادراتی به عراق در ۵ ماه نخست ۲ سال اخیر، 
تصریح کرد: در ۵ ماه نخست ۸ میلیون ۶۶۵ میلیون 
کاال به عراق صادر کردیم که در ۵ ماه مشابه سال 
گذشته ۱۲ میلیون ۱۵۲ میلیون تن بوده است. 
در ارزش کاالی صادراتی ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون 
دالر کاال صادر کردیم که سال گذشته ۳ میلیارد 
۲۲۰ میلیون دالر بود یعنی ۸ درصد از نظر ارزش و 

حدود ۲۸ درصد از نظر تناژ افت صادرات داشتیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در  ۵ ماه نخست 
سال صادرات ما حدود ۱7 میلیارد و ۲۴۵ میلیون 
دالر بود و این آمار به معنای این است که اگر چه از 
نظر ارزش کاالی صادراتی ۲۱ درصد رشد داشتیم 
اما از نظر وزنی منفی ۳.۵ درصد کاهش داشتیم و 
این اختالف در اثر گران شدن قیمت های جهانی 

است و کاالی صادراتی ما هم از این مستثنی نبودند. 
ســنجابی با بیان اینکه  افت صادرات با تیترهای 
افزایش آن در دولت فعلی در تضاد اســت، خاطر 
نشــان کرد : عراق دومین شــریک تجاری ایران 
محسوب می شود که از عدد ۴۴ میلیون و 7۵ هزار 
تن حدود حجم صــادرات ۳۱ میلیون ۳۸۴ هزار 
تن را به ۵ کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند 
صادر می شود و معنای سخن من این است که در 
سهم عراق از حجم صادرات ۱۹.۶۴درصد وزنی و 
۱۴.۱۵ ارزشی است. در سال گذشته صادرات به 
عراق ۲۶.۶۱ درصد از نظر وزنی و ۱۸.۶7 درصد از 
ارزش کل صادراتی ما بوده، بنابراین در وزن و ارزش 

با کاهش صادرات مواجه شدیم.

پول های بلوکه شده چه شد؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری دال بر 
بازگشت پول های بلوکه شده در عراق مطرح شده 
است؟ گفت:  طرح جزییات این موضوع به نفع کشور 
نیست ولی من با در مجموع با عبارت پول های بلوکه 

شده در عراق موافق نیستم به این دلیل که واقعیت 
میدانی این پول ها با سایر کشــورها از جمله کره 
جنوبی متفاوت اســت، این پول ها ناظر به منابع 
دولتی و یا شرکت های است که به نام خود و یا بانک 
مرکزی در بانک های عراقی حساب باز کردند و بعد 
از اعمال تحریم ها سیستم بانکی عراق این تحریم ها 

را اعمال کرد.
وی ادامه داد: در دولت پیشــین و دولت فعلی 
۲ اتفاق مهم بــرای دور زدن تحریم ها رقم خورد؛ 
نخست اینکه عراقی ها طی مذاکراتی که با ایرانیان 
داشتند توانست از آمریکاییان معافیت خرید گاز 
از ایران را بگیرند و دوم اینکه پول انرژی خریداری 
شده باید به ایران بازگردانده شود. از این رو مقرر شد 
بخش خصوصی و دولتی بتواند مواد غذایی، دارو، 
نهاده های دامی و ماشین آالتی که با تولید عجین 
هستند را تهیه کنند همچنین ما ذخایر پولی در این 
کشور داریم که حفظ شده اند. در مجموع صادرات 
در بخش برق و گاز روزانه انجام می شــود و امکان 

بهره برداری از منابع وجود دارد.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی دو کشور خبر داد:

کاهش صادرات ایران به عراق


