
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

  ٣١١١ارديبهشت ماه  ١لغايت  فروردين ١٣زمانی  ۀاقتصادي عراق در باز اخبارموضوع: 

 با سالم

 ١فروردين لغايت  ١٣ي زمانی  احتراماً به پيوست مهمترين اخبار و رويدادهاي اقتصادي عراق در بازه

 برداري بهره و مالحظه جهت دريافتی از سركنسولگري جمهوري اسالمی ايران در بصره٣١١١رديبهشت ماه ا

 .گردد می ايفاد مقتضی

 

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

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

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد مقدس  - 

 راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي رممدير كل محت  - 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي  - 

 رياست محترم شركت پخش فرآورده هاي نفتي مشهد  - 

 د كنندگان خراسان رضوياتحاديه صادركنندگان و وار  - 

 رضوي نرياست محترم انجمن دفاتر صنفي و خدمات گردشگري خراسا  - 

 مراتب جهت بهره برداري الزم  - 

 جناب آقاي   ميرحسيني رئيس محترم اداره امور عراق  - 

 جناب آقاي  محسني گركاني سرپرست محترم دبيرخانه ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي  - 

 ب آقاي  شمسي زاده راوندي رئيس محترم اداره اطالع رساني و بولتنجنا  - 

  ١١٩٤ / ٢٢٤ / ١٣١١١٤ :شماره 
 ٤0/٤٢/٣١١١ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 جناب آقاي  سياهپوش سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در بصره  - 

 

 

 



 3111 ماه ارديبهشت 1 لغايت فروردين 13 زماني بازۀ در عراق اقتصادي اخبار

 با سالم

 1فروردين لغايت  13احتراماً، برگزيدۀ مهمترين اخبار و رويدادهاي اقتصادي عراق در بازۀ زماني 

به شرح ذيل، جهت استحضار و بهره برداري ( تهيه شده در بخش اقتصادي اين نمايندگي) 3111رديبهشت ماه ا

 :مقتضي ايفاد مي گردد

هواپيماي بويينگ به ناوگان هوايي خود  13وزارت حمل و نقل عراق از برنامه ريزي براي افزودن  -3

فروند هواپيما از نوع بويينگ مي بايست  13: عباس عمران، مدير فني وزارت حمل و نقل عراق گفت :خبر داد

و يك فروند  2323اپيما در سال فروند هو 2پيش بيني مي شود : وي افزود. به ناوگان هوايي عراق اضافه مي شد

 .و بقيه آنها در خالل سال هاي آينده به ناوگان هوايي عراق اضافه خواهند شد 2323ديگر نيز در سال 

محمد هاشم العاني،  :وزير بازرگاني عراق از آغاز فصل خريد محصول گندم از كشاورزان خبر داد -2

وي افزود، وزارت . م از استان هاي مركزي و جنوبي خبر دادوزير بازرگاني عراق از آغاز فصل خريد محصول گند

پيش . بازرگاني با هماهنگي سازمان هاي مربوطه راه را براي رسيدن كشاورزها به سيلوها هموار ساخته است

 .بيني مي شود محصول امسال نسبت به مشابه سال گذشته بيشتر باشد

عراق براي كاهش هزينه هاي  مذاكرات عراق با شركت هاي نفتي خارجي فعال در -1

حكومت به وزارت نفت دستور داده است تا با : عبدالحسين الهنين، مستشار نخست وزير عراق اعالم كرد :توليد

وزارت نفت عراق تالش . شركت هاي نفتي خارجي فعال در عراق براي كاهش هزينه هاي توليد مذاكره نمايد

ك اويل روسيه، بي بي انگليس و شركت هاي نفتي چيني و مالزي دارد با شركت هاي اكسون موبيل آمريكا، لو

درصد از اين هزينه ها كه بالغ  13فعال در عراق در اين خصوص مذاكره كند و احتمال مي رود بتواند به ميزان 

 .ميليارد دالر است را به خزانه دولت بازگرداند 1بر 

رخصوص كاهش توليد نفت وارد بغداد هيأتي از اقليم كردستان براي مناقشه تصميم اوپك د -4

هيأتي از اقليم كردستان متشكل از آوات شيخ جناب، وزير دارايي و دارا رشيد، وزير برنامه ريزي و خالد  :شد

شواني، وزير اقليم و اوميد صبح، رئيس ديوان حكومت اقليم كردستان براي مذاكره درخصوص برخي پرونده هاي 

درخصوص توافق نفتي با حكومت فدرال و راه هاي كاهش توليد نفت : شواني گفت خالد. اقتصادي وارد بغداد شد

و همچنين استحقاقات مالي اقليم كردستان با معاونين نخست وزير در امور انرژي و دارايي و همچنين وزارتخانه 

كاظمي، در اين سفر همچنين با عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق و مصطفي ال. نفت مذاكره خواهيم كرد

 .نخست وزير مكلف نيز ديدار خواهيم كرد



انجمن  :عراق رتبه دوم واردات ميوه و سبزيجات فرآوري شده از تركيه را به خود اختصاص داد -5

 32شاهد افزايش صادرات به ميزان : صادركنندگان سبزيجات و ميوه جات فرآوري شده در تركيه اعالم كرد

هزار دالر بوديم كه عراق در اين بين با  232ميليون و  123لغ بالغ بر به مب 2323ماه اول سال  1درصد در 

 91الزم به ذكر است كه آلمان با . هزار دالر بعد از آلمان در رتبه دوم قرار گرفت 113ميليون و  11واردات 

 .داردهزار دالر در رتبه سوم قرار  293ميليون و  14هزار دالر در رتبه اول و آمريكا با  311ميليون و 

نوري صباح الدليمي، وزير  :را اجرا مي كند 2313عراق استراتژي خودكفايي مواد غذايي تا سال  -6

با هدف رسيدن به تحقق خودكفايي ( 2323-2322)برنامه ريزي عراق از آغاز پروژه ملي امنيت غذايي در عراق 

ر نشست وزراي بازرگاني، كشاورزي و اين خبر د. خبر داد 2313در محصوالت كشاورزي و توليدات دامي تا سال 

منابع آبي و همچنين رئيس كميسيون كشاورزي و آب و باتالق ها در پارلمان و نماينده سازمان غذا و كشاورزي 

كه در عراق مستقر شده است و همچنين با حضور رئيس اتحاديه تعاوني كشاورزان ( FAO)سازمان ملل متحد 

اين پروژه داراي اهميت اقتصادي و توسعه : الدليمي افزود. صي اعالم شدو نمايندگان بخش هاي دولتي و خصو

است و باتوجه به قابليت هاي موجود و دستيابي به اهداف توسعه پايدار براي دستيابي به امنيت غذايي و 

دستيابي به خودكفايي در محصوالت زراعي، كشاورزي و محصوالت دامي، يك استراتژي براي بهبود وضعيت 

از طرفي، صالح الحسني، وزير كشاورزي از موفقيت اين وزارتخانه در توليد گندم به . كشاورزي خواهد بودبخش 

و عالوه بر آن  2331محصول كشاورزي در سال  22ميزان چهار ميليون و هفتصد هزار تن و جلوگيري از واردات 

تهيه يك استراتژي كلي از سوي اين  جمال العادلي، وزير منابع آب. مازاد خوراك جو آماده صادرات خبر داد

: وزارتخانه با هماهنگي مقامات ذيربط در بخش هاي دولتي و خصوصي و جامعه بين المللي خبر داد و افزود

و دستيابي به امنيت غذايي، امنيت انرژي و الزامات حفاظت از محيط  2312نقشه راه توسعه منابع آب تا سال 

 .است زيست از جمله برنامه هاي اجرايي

محصول و محصوالت كشاورزي و  25صالح الحسني، وزير كشاورزي، از خودكفايي بيش از  -7

وي اين خبر را در جلسه ويژه آغاز اجراي طرح ملي  :صادرات چهار مورد از آنها به خارج از كشور خبر داد

ت و منابع آب، رئيس كميته امنيت غذايي در عراق در مقر وزارت برنامه ريزي با حضور وزراي برنامه ريزي، تجار

در عراق، رئيس اتحاديه عمومي جوامع كشاورزي، مشاور  FAO كشاورزي پارلمان، مشاور نخست وزير، نماينده

به گفته وي، وزارتخ كشاورزي . وزير كشاورزي و تعدادي از مديران كل سرمايه گذاران و بازرگانان اعالم كرد

ايش دفعات توليد محصوالت زراعي كشاورزي و گياهان و حيوانات در نظر برنامه هاي استراتژيك الزم را براي افز

محصول كشاورزي، عالوه بر جلوگيري از واردات  22گرفته است تا از طريق دستيابي به خودكفايي در بيش از 

. آنها، سياست حمايت از محصوالت داخلي و فراهم كردن آن براي شهروندان با قيمت مناسب را پيگيري نمايد

تن جو عالوه بر ادامه صادرات محصوالت  423،333هفته آينده شاهد آغاز صادرات بيش از : الحسني افزود



در فصل كشاورزي فعلي شاهد افزايش حجم برداشت گندم، : وي خاطرنشان كرد. بادمجان، انار و خرما هستيم

 .جو و سبزيجات نسبت به سالهاي گذشته خواهيم بود

سالم  :تاريخ تحويل را مشخص نمود  ...د دينار به كشاورزان گندم و جو هزار ميليار 1اختصاص  -8

هزار  1، از اختصاص 31/32/11الشمري، رئيس كميسيون كشاورزي، آب و باتالق ها روز چهارشنبه مورخ 

ميليارد دينار به كشاورزان توليدكنندۀ گندم و جو در سال جاري زراعي خبر داد و از تاريخ تحويل آن سخن 

اي در پارلمان به سرپرستي حسن الكعبي، رئيس كميته بحران پارلمان برگزار  جلسه: الشمري اظهار داشت .گفت

هزار ميليارد دينار عراقي به عنوان استحقاقات كشاورزان  1شد كه از جمله تصميمات اين جلسه، اختصاص 

ه كشاورزان در كليه استانها وي با بيان اينكه حقوق كلي. مي باشد 2323توليدكننده گندم و جو براي سال 

روز از تاريخ تحويل رسيد به مراكز پذيرش، به كشاورزان تحويل  1اين مبالغ در مدت : تضمين شده است، افزود

 .مي شود

گروهي از : دولت عراق به سمت منابع غيرنفتي حركت مي كند و صادرات گندم را ممنوع مي كند -1

اي در  وجه به كاهش شديد قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني، جلسهوزارتخانه هاي ذيربط در دولت عراق بات

نوري الدليمي، وزير امور برنامه ريزي، در يك كنفرانس مطبوعاتي .مورد امنيت غذايي در اين كشور برگزار كردند

رصت ما به تأمين نيازهاي غذايي، تنوع اقتصادي، ف: مشترك كه با حضور وزير كشاورزي برگزار شد، اعالم كرد

وي با تأكيد بر اينكه شيوع ويروس كرونا باعث ايجاد . هاي اشتغال زايي و اجتماعي و امنيتي خواهيم رسيد

براي توسعه و حمايت از بخش دولتي و خصوصي و : خسارت زيادي در ميادين اقتصادي كشور شده است، افزود

از طرفي وزير كشاورزي با بيان اينكه  .براي جلوگيري از آسيب رسيدن به قيمت پايين نفت تالش خواهيم كرد

محصول گندم براي : اين وزارتخانه براي افزايش توليد داخلي محصوالت كشاورزي تالش خواهد كرد، افزود

 .امسال فراوان است و مقرر شده است از صادرات آن به خارج از كشور جلوگيري شود

از واردات آن به  ٪13شود، زيرا بيش از اقتصاد عراق به عنوان اقتصاد اجاره اي طبقه بندي مي  -33

شوراي اقتصادي عراق درباره ماجراجويي خطرناك درخصوص چاپ پول  :صادرات نفت و گاز آن بستگي دارد

، درباره جدي بودن حمايت 31/32/11غدير العطار، عضو شوراي اقتصادي عراق روز چهارشنبه مورخ . هشدار داد

حلي خارج از پوشش بانك مركزي عراق هشدار داد و راه حل ديگري را دولت از برخي پيشنهادات چاپ پول م

چاپ پول بدون پشتوانه يك فاجعه است و عالوه : العطار در بيانيه اي اظهار داشت .غير از چاپ پول نقد ارائه داد

. دبر ازدست دادن پول ملي نسبت به ارزش خود در برابر طال، زمينه هاي خوبي براي فساد ايجاد خواهد ش

بيش از ديگران  العطار با اشاره به اينكه موضوع يك ماجراجويي خطرناك است و آسيب ها در طبقه متوسط

عراق قادر است از اين بحران عبور كند و اين بحران موقت است، هر چقدر هم : منعكس خواهد شد، اظهار داشت



ته شود، به شرطي كه بازپرداخت آن به العطار پيشنهاد كرد از ذخاير بانك مركزي عراق وام گرف .طول بكشد

 .محض رشد نفت خام در بازارهاي جهاني و پايان بحران ويروس كرونا انجام شود
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