
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 وتجارت خراسان رضويرياست محترم سازمان صنعت ، معدن 

  ٢٩/٢٢/٨٩لغايت  ٢١/٢٢/٨٩زمانی  ۀباز در –اقتصادي عراق  اخبارموضوع: 

 با سالم

 از دريافتی ٢٩/٢٢/٨٩ لغايت ٢١/٢٢/٨٩ زمانی بازۀ در ي بازه در عراق اقتصادي اخبار پيوست به احتراماً         

 .گردد می ايفاد مقتضی برداري بهره و مالحظه جهت بصره در ايران اسالمی جمهوري سركنسولگري

 

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 رياست محترم اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي  - 

 اتحاديه صادركنندگان و وارد كنندگان خراسان رضوي  - 

 استانداري خراسان رضوي اديمديركل محترم هماهنگي اموراقتص  - 

 جناب آقاي  سياهپوش سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در بصره  - 

 جناب آقاي  مسجدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  بغداد  - 

 ي مديركل محترم ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم هاجناب آقاي  سجاد  - 

 فر مدير كل محترم  هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه وميجناب آقاي   معص  - 

 جناب آقاي   ميرحسيني رئيس محترم اداره امور عراق  - 

 

 

 

  ٨٨٧٢ / ١١٢ / ٢٧٢٨٥١ :شماره 
 ١٢/٢٢/٢٢٨٩ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



 باسمه تعالی

 18/11/98 غایتل 12/11/98در بازۀ زمانی  –اخبار اقتصادی عراق 

 :عرب شرکت می کنداتحادیه گمرکی های کمیته یکپارچه تعرفه  چهل و سومین نشستگمرک عراق در  -1

عرب، که در دفتر مرکزی ی اتحادیۀ گمرکهای کمیته یکسان سازی تعرفه  چهل و سومین نشستگمرک عراق در 

بخشی از  نشستاین برگزاری  .شرکت می نماید برگزار می شود قاهره مصراتحادیه عرب در شهر مجمع عمومی 

 به دنبال آنتسهیل تجارت  جهتگامهایی است که کشورهای عربی در تالش برای یکسان سازی مراحل گمرکی خود 

با قدمت  لین مؤسسات گمرکی در منطقهیکی از اوو گمرک عراق، عضو دائمی این کمیته  . گفتنی است سازمانهستند

 طوالنی حضور در این اتحادیه می باشد.

به اجرایی نمودن یکسان  تمایل چندانیعراق یکی از کشورهای اتحادیه عرب است ولی در زمینه گمرکی  مالحظه:

صادرات دیگر ممکن است روند  ،لی درصورت پذیرفتن این توافقنامه، واستسازی تعرفه ها با دیگر دول عربی نداشته 

 .یتهایی مواجه گرددمحدودبا  کشورها به عراق

 :صید را تأیید می کند ممنوعیت تکثیر،با آغاز فصل  عراق همزمانکشاورزی وزارت  -2

به منظور جلوگیری از صید مااهی در فصال تکریار، از هرگوناه فاروش و       است مقرر بنا به اعالم وزارت کشاورزی عراق،

 یماه یابی، فروش و بازارصید تیممنوعمتخذه مبنی بر  میوزارتخانه افزود: تصم نیابازاریابی نیز جلوگیری به عمل آید. 

، صالح یالیبغداد، د یو استانها 15/4 تا 15/2دوره  یو نجف اشرف برا سیهقار، مرنا، قاد ی، ذسانیبصره، م یدر استانها

 /1/7تاا   1/4دوره  یبارا  ناوا یکرکوک و ن یاستان ها نیو همچن 1/5تا  1/3دوره  یبرا علیم یکربال و ، انبار، بابلنیالد

 نیا از ا ای ، کپاور چمان و کپاور نقاره    یکپور معماول  یمزارع ماه هیکل نکهیوزارتخانه با اشاره به ا نیا می باشد. 2020

 .داشتخواهد خاطیان را در پی  یمجازات قانون ،دستورالعمل نینقض ا که کرد دی، تأکهستند یمسترن میتصم

نسبت باه برناماه ریازی جهات      ذکور، صادرکنندگان ماهی تازه می توانندتوجه به ممنوعیت صید در دوره مبا مالحظه:

 صادرات در این برهه زمانی اقدام نمایند.

 :محصول زراعی را به آلمان و روسیه صادر می کند سه عراق -3

محلای و متوقاف کاردن     تمحصوالکودکفایی در ، نخستین کسی است که خواستار عراقوزیر کشاورزی ، صالح الحسنی

و  سطح زیرکشتاز طریق گسترش قرار است  که این یک هدف استراتژیک برای این وزارتخانه است و بوده؛ چرا واردات 

صاادرات ماازاد   باا  . ایان وزارتخاناه   این هدف محقاق شاود   ،جوو سبزیجات، خرما، گندم  نظیری محصوالتافزایش تولید 

به آلمان صادر کارده   را بادمجان و انارنموده است. درحال حاضر  موافقتمحصوالت کشاورزی به خارج از کشور  اتتولید

 انجام خواهد شد. سیر به روسیه صادرات بعد و در مرحله

به عاراق   ظور صادرات سیرکشاورزانی که در سال های قبل به منپیشنهاد می گردد این موضوع به نحو مقتضی به  مالحظه:

، اطاالع  پیگیری مای کردناد  را کشاورزان همدانی که مرتبا موضوع صادرات سیر به عراق بویژه ، برنامه ریزی کرده بودند

 .رسانی گردد

 :در گذرگاه مرزی چزابه شیر پاستوریزه حاملکامیون  توقیف یک -4



باه دلیال عادم وجاود     عراق در استان میسان  )چزابه(شیب گذرگاه مرزی  در ،پاستوریزهشیر حاملکامیون یک دستگاه 

 ه شد.بازگرداند داخل ایرانبه توسط مدیریت گذرگاه مرزی مجوز واردات، 

ی در گذرگاههاباتوجه به سیاستهای حمایتی دولت عراق از تولیدات داخلی خود و ممنوعیت ورود این کاالها،  مالحظه:

رغم درخواسات طارف   ؛ از اینرو الزم است تجار ایرانی علیبرخورد می شودبه شدت با واردکنندگان این نوع کاالها  مرزی

 .احترام بگذاردقوانین تجاری عراق منظور عدم خدشه به روابط کلی تجاری بین دو کشور، به  ، بهعراقی

 :در مرز چزابهتخم مرغ  حاملتوقیف سه کامیون  -5
تخم  حاملسه کامیون که اعالم کرد  17/11/98مورخ روز پنجشنبه عراق در استان میسان  شیب )چزابه(مرزی  گذرگاه

در پشت جعبه های میوه پنهان را تخم مرغ  محموله هایاین مقام در بیانیه ای گفت:  .استازگردانده ببه ایران  را مرغ  

نظاور حمایات از   باه م را  این کاالهاواردات گفتنی است دولت عراق  که توسط مأمورین مرزی کشف گردید. کرده بودند

 .استنموده ممنوع تولیدات داخلی 

 :ورود سی هزار تن برنج آمریکایی به بندر ام القصر -6
در  واردشاده  و جابجایی محموله سی هزار تنی برنج آمریکاایی برای حمل  کامیونی ناوگان عراق از بسیجوزارت بازرگانی 

 .خبر داد توزیع در استانهاجهت قصر البندر ام 

مسؤولیت تأمین و توزیع ارزاق عمومی )براساس کارت جیاره بنادی( شاهروندان عراقای برعهاده      گفتنی است  مالحظه:

 وزارت بازرگانی این کشور می باشد.
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