در ﻧﻈـﺮ دارﯾـﻢ ﺗﺒـﺎدل ﺗﺠـﺎری ﺑـﺎ
ﻋﺮاق ﺑﻪ 20ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮﺳﺒﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس» ،اﯾﺮج
ﻣﺴﺠﺪی« ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻋﺮاق اﻣﺮوز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ( ﻃﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ
»ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﻧﻔﺘﯽ« در ﺑﺼﺮه – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺤﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺮاق -از ﺣﺠﻢ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺷﺒﮑﻪ اﻟﺴﻮﻣﺮﯾﻪ ،ﻣﺴﺠﺪی در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ،ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ و ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ده ﮔﺬرﮔﺎه ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
روزاﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
او اﻓﺰود :ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﺎﻫﺪان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ داﻋﺶ
رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ داﻋﺶ در ﮐﻨﺎر ﻋﺮاق
ﺑﻮد؛ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و آﺑﺎداﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻋﺮاق اﺳﺖ.
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻋﺮاق را ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و درﻣﺎن و ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﺗﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺮج ﻣﺴﺠﺪی در اداﻣﻪ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮاق
ﺑﺘﻮان ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن ﻋﺮاق و اﯾﺮان را ﺑﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
رﺳﺎﻧﺪ.
او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺞ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی در ﻋﺮاق
دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ آﻣﺎده ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ» ،اﺳﻌﺪ اﻟﻌﯿﺪاﻧﯽ« اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺼﺮه ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻋﺮاق ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۷۹ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮاق

ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﺮژی ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﺷﻬﺮ ﺑﺎزیﻫﺎ و
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ارزش ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.
][ad_2

