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دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﺧﺒﺮ داد :ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﻠﻮﮐﻪ
ﺷﺪه اﯾﺮان در ﻋﺮاق آزاد ﻣﺷﻮد
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دﺑﯿﺮﮐـﻞ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧ اﯾـﺮان و ﻋـﺮاق ﻣﮔﻮﯾـﺪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺷـﺮط دﺷـﻮاری ﮐـﻪ
دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﻮلﻫﺎی اﯾﺮان در ﻋﺮاق اﻣﺎن
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾ از ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺮاق در ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﺮدن ﭘﻮل
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﯾﺮان داﺷﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎﯾ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ داده و ﺣﺘ
ﺻﺤﺒﺖ از دادن ﯾ ﻣﻬﻠﺖ  ۱۲۰روزه ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﭘﻮلﻫﺎی اﯾﺮان در ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ
دﻧﺒﺎل ﻣﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮاق در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻤﻦ ﺷﺪن
آزادﺳﺎزی ﭘﻮلﻫﺎی اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و از آﻣﺎدﮔ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻫﻤﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻐﺪاد ﺷﺮطﻫﺎی دﺷﻮاری را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ دﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اﯾﺮان و ﻋﺮاق درﺑﺎره ﺷﺮطﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ارز اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮطﻫﺎ ﮐﺎر را در ﻋﺮﺻﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﺮاﻗ دﺷﻮار ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ اﯾﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺗﻤﺎم وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و
ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ،ﭘﻮل ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ال ﺳ ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ارز ﻧﯿﺰ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﺷﻮاری اﻣﺎ اﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻨ درﺑﺎره اﺑﻌﺎد ﺳﻔﺮ وزﯾﺮ ﮐﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﯾ از اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﺑﺤﺚ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﺮاﻧ در ﻋﺮاق اﺳﺖ .ﻋﺮاق در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮﺧ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ ﺷﻞ اﻧﻔﺮادی ﮐﺎر ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
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وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪن ﺗﻮاﻓﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑ اﯾﺮاﻧ و ﻋﺮاﻗ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﺎریﻫﺎی رﺳﻤ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧ را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﯾﺪی دو ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﺗﺒﺎدﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺎریﻫﺎی دو ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ
ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻨﺎﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری – وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ – اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ،دو ﻃﺮف ﯾ
ﺳﻨﺪ ﻫﻤﺎری ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
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