




 بسمه تعالي

 بازديد از كارخانه لبنيات ديوانيه عراق

 به منظور بازديد از كارخانه لبنيات استان ديوانيه و با 6/10/96در روز چهارشنبه مورخ 
هماهنگي قبلي در محل كارخانه حضور يافته و با آقاي مهندس عباس مدير كارخانه مالقات و 

 گفتگو شد. 

در ابتدا ضمن تشكر از نامبرده جهت هماهنگي و زمينه سازي مالقات، هدف از سفر و 
 بازديد، آشنايي و گرفتن اطالعات كارخانه جهت انعكاس به شركت هاي ايراني مي باشد.

مهندسعباس اظهار داشت: اين پروژه (كارخانه) يكي از سه كارخانه لبنيات عراق زير 
مجموعه شركت عام محصوالت مواد غذايي تحت پوشش وزارت صنايع عراقي در زميني به 

 متر )ساخته شده كه مجموعه ساختمانهاي كارخانه 2500 دونم (هر دونم عراقي 80مساحت 
 دونم)بال استفاده 40 دونم  واقع شده و بقيه زمين(40و بخش اداري و خدماتي در مساحت 

مانده است. بر اساس اعالم شركت محصوالت غذايي وزارت صنايع، كارخانه به شركت هاي 
خارجي واگذار مي شود و هر سرمايه گذاري اعم از داخلي و يا خارجي براي مذاكره و مشاركت 

در پروژه مذكور الزم است با مسئولين شركت مزبور در بغداد وارد مذاكره شود. كارخانه در 
چهار بخش اقدام به توليد و بسته بندي فراورده هاي لبني تحت عنوان محصوالت شركت 

ابوغريب مي نمايد. توليد محصوالت شامل پنير در بسته ها و اوزان مختلف، سر شير، 
دوغ،ماست و بستني مي باشد. بدليل قطع مكرر برق، ژنراتورهاي برق  مناسب تعبيه شده 

 ميالدي بر مي گردد و ولي اكثر ماشين االت 1980است. گرچه سال ساخت كارخانه به سال 
 كارگر، 119جديد است. منشا ماشين االت كشورهاي ايتاليا، تركيه و ايران مي باشد. حدود 

مهندس و ... در تمام بخش ها مشغول كار مي باشد. تاكنون شركت هاي خارجي متعددي از 
جمله شركت پگاه ايراني از كارخانه بازديد نموده اند. در صورت تمايل شركت سرمايه گذار مي 

 دونم كه بال استفاده مي باشد به عنوان محل گاوداري و يا دامپروري واگذار نمود. از 40توان 
 نظر محيط زيستي و مجوز دولت مشكل خاصي وجود نخواهد داشت.



 مالحظه:

با توجه به محدوديت هاي احتمالي در اينده و افزايش تعرفه هاي فراورده هاي  -1
لبني وارداتي از كشورمان مناسب است شركت هاي ايراني برنامه ريزي براي حضور 

 مستقيم در عراق نمايند.

اطالعات كامل پروژه مزبور پيوست مي باشد و در صورت نياز امادگي هماهنگي  -2
 براي مالقات و بازديد شركت هاي عالقمند ايراني از محل نيز وجود دارد.

 برخي بخش هاي توليدي تعطيل و برخي فعال بودند. -3

با توجه به واردات خارجي توليد داخلي توان رقابت با كاالي خارجي ندارد ممكن  -4
است دولت عراق براي تشويق و استفاده از محصوالت داخلي اقدام به تعرفه هاي 

بيشتر محصوالت لبني خارجي نمايد. چنانكه در بخش سيمان ابتدا افزايش تعرفه و 
 سپس واردات را ممنوع نمود.

 تهيه: بخش اقتصادي سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران-نجف اشرف
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