
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -نمايندگي وزارت امور خارهج رد استان خراسان رضوي  دفتر
 

           

 بسمه تعالی

 

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 ٣١١١خردادماه  ١٣لغايت  ٣١ي زمانی  و رويدادهاي اقتصادي عراق در بازه اخبارموضوع: 

 با سالم

 ١٣لغايت  ٣١ي زمانی  ي مهمترين اخبار و رويدادهاي اقتصادي عراق در بازه احتراماً به پيوست برگزيده

برداري  دريافتی از سركنسولگري جمهوري اسالمی ايران در بصره جهت مالحظه و بهره ٣١١١ماه  خرداد

 گردد. مقتضی ايفاد می

 

 
                                         

 بهشتی منفرد محمد  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 

                          

 

 :  رونوشت

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

 مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي  - 

 مديركل محترم هماهنگي اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي  - 

 ناظرمحترم گمركات خراسان رضوي و مديركل گمرك مشهد  - 

 اقتصادي و دارائي خراسان رضوي مورمديركل محترم سازمان ا  - 

 مديرعامل محترم شركت برق منطقه اي خراسان رضوي  - 

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي  - 

 وارد كنندگان خراسان رضوي اتحاديه صادركنندگان و  - 

 رياست محترم خانه صنعت و معدن خراسان رضوي  - 

 آقاي  سياهپوش سركنسول محترم جمهوري اسالمي ايران در بصره نابج  - 

 جناب آقاي  مسجدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايران در  بغداد  - 

 جناب آقاي   ميرحسيني رئيس محترم اداره امور عراق  - 

 اره كل ديپلماسي اقتصادمقاومتي،پايش و مقابله با تحريم هااد  - 

  ١١٥٢ / ١١٢ / ٤٥٩١٥٤ :شماره 
 ١2/٢١/٣١١١ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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 مديركل محترم  دفتر هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه رجناب آقاي  مهاج  - 

 

 

 



 با سالم،

ماه خرداد 13 لغايت 31 احتراماً، برگزيدۀ مهمترين اخبار و رويدادهاي اقتصادي عراق در بازۀ زماني

به شرح ذيل، جهت استحضار و بهره برداري مقتضي ايفاد ( تهيه شده در بخش اقتصادي اين نمايندگي) 3111

 :مي گردد

اين کشور : وزارت توسعه اقتصادي در ايتاليا اعالم کرد :واردات نفت خود از عراق را افزایش دادایتالیا  -

ميليون تن نفت خام در ماه مارس گذشته از کشور عراق وارد کرده است که مي توان گفت بزرگترين  3311

عراق از کشور آذربايجان در صادرات نفت به ايتاليا . به شمار مي رود 1131ميزان واردات نفت از عراق از مارس 

هزار تن و عربستان  146هزار تن، روسيه با  011آذربايجان با که الزم به ذکر است . پيشي گرفت در ماه مارس

 .هزار تن در رده هاي بعدي صادرات نفت به ايتاليا هستند 430با 

رياض المسعودي،  :الکاظمی آماده برگزاری نشست برای بررسی پیامدهای بحران اقتصادی است -

مصطفي الکاظمي، نخست وزير عراق قصد دارد طي روزهاي : نماينده تحالف سائرون در پارلمان عراق اعالم کرد

آينده نشستي را با حضور کميته اقتصادي دولت و نمايندگان در کميسيون اقتصادي پارلمان، سرمايه گذاران، 

ران براي بررسي پيامدهاي بحران اقتصادي و انجام برخي مشاوران، کارشناسان در زمينه اقتصاد و سرمايه گذا

رشد اقتصاد در عراق و ترغيب  :وي افزود. اصالحات که در مقدمه آن ترغيب سرمايه گذاران است، برگزار نمايد

نظر در قوانين سرمايه گذاري و اعطاي تسهيالت کامل ايه گذاري در کشور نياز به تجديدسرمايه گذاران به سرم

پارلمان در اين مأموريت هم از نظر . و ايجاد محيطي امن براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي است به آنها

 .قانون گذاري و هم از نظر نظارتي حکومت را حمايت خواهد کرد

حکومت اقليم کردستان  :افزایش تعرفه گمرکی برای واردات میوه و سبزیجات توسط اقلیم کردستان -

خصوص واردات ميوه و سبزيجات از کشورهاي ديگر  را به منظور حمايت از گمرکي در تصميم گرفته است تعرفه

حمايت از محصوالت کشاورزي فصلي است که توسط کشاورزان  ،هدف از اين اقدام. توليد داخلي افزايش دهد

 .نداقليم کردستان توليد مي شود تا بتوانند آن را به قيمتي مناسب در بازارهاي محلي به فروش برسان

عراق  و امين طه، رئيس شوراي کار مشترک ترکيه: کانتینر کاال از ترکیه به عراق 0011ارسال روزانه   -

در حالي  ،عدد مي باشد 3111در حال حاضر تعداد کانتيرنهاي تجاري ارسالي از ترکيه به عراق روزانه : اعالم کرد

اين کاالها شامل مواد غذايي، دارو،  :وي افزود. کانتينر بوده است 1111که اين تعداد قبل از شيوع ويروس کرونا 

 .مواد ساختماني و برخي مواد ديگر مي شود



روزنامه العربي الجديد در گزارش  :هزار کارگاه خود را تعطیل کرده است 041تاکنون  3110عراق از سال  -

هزار کارخانه و کارگاه  371عراق بيش از : ولين وزارت صنعت و معدن عراق اعالم کردمسؤ از يکي ازقل به نخود 

درصد بودجه کشور را تأمين مي  11ميالدي  1111وابسته به دو بخش خصوصي و دولتي دارد که قبل از سال 

نبود برنامه ريزي و فقدان برق در بيشتر  ۀهزار کارگاه در نتيج 341بيش از  :اين مسؤول افزود. کرده است

 .و همچنين اقدامات تروريستي و مافياي واردات تعطيل شده است 1111فساد مالي بعد از سال  ،مناطق صنعتي

شبکه خبري رويترز اعالم : هزار عراقی به دلیل ویروس کرونا کار خود را از دست دادند 01: رویترز -

 .دليل بحران پيش آمده از شيوع ويروس کرونا شغل خود را از دست داده اند هزار عراقي به 36در حدود : کرد

وزارت برق عراق از افزايش توليد خود در روزهاي آينده تا ميزان : وزارت برق از افزایش تولید برق خبر داد -

وات مگا 611هزار و  37، در حال حاضر توليد انرژي برق در کشور :مگا وات خبر داد و افزود 611ر و هزا 31

الزم به ذکر است که اين  .شهروندان را دارد موردنيازساعت برق  30الي  31است که توانايي تأمين روزانه 

 .وات برساندهزار مگا 11ميالدي به عدد  1111 وزارتخانه در تالش است ميزان توليد خود را در سال

يک منبع سياسي مطلع : آمریکا است ات مذاکره بین عراق واقتصاد و سرمایه گذاری بارزترین موضوع -

شخصيت است که در زمينه هاي سياسي، امنيت، اقتصاد و  11هيأت مذاکره کننده عراقي متشکل از : اعالم کرد

اقتصاد و سرمايه گذاري از مهمترين  ،در اين مذاکرات که روز پنج شنبه برگزار خواهد شد .فرهنگ فعاليت دارند

 . د بودنمسائل مورد مذاکره خواه

کردن بازار عراق اتخاذ خواهد حکومت اصالحات جدیدی را برای بانشاط : نخست وزیر عراق شاورم -

نشاط به بازار عراق که سال ها  ايجادحکومت عراق با هدف : ر نخست وزير عراق اعالم کردشاوهشام داود، م :کرد

سته تبديل شده بود و همچنين توسعه نقش اداري و عواملي ديگر به بازاري خسته کننده و ب روزمرگيبه دليل 

بخش خصوصي در اقتصاد و ترغيب سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد اصالحاتي را انجام خواهد 

 .داد

: توطئه ای برای ورشکستگی عراق و نابودی اقتصاد آن است ،وام خارجی: نماینده پارلمان عراق -

اخذ وام از بانک بين : د و سرمايه گذاري پارلمان عراق اعالم کردعلي سعدون الالمي، عضو کميسيون اقتصا

اين  :وي افزود .المللي پول براي رفع کسري بودجه توطئه اي براي ورشکستگي عراق و نابودي اقتصاد آن است

وي به افرادي اشاره کرد که تالش  .اقدام توطئه برخي کشورها براي ورشکستگي عراق و نابودي اقتصاد آن است



مرزها، گمرکات و طريق دولت بايد درآمدهاي خود را از  :الالمي افزود .دارند عراق را در اينگونه وام ها غرق کنند

تأمين کند و درآمد حاصله را براي تأمين کسري بودجه  ي غيرضروريمخابرات و کاهش برخي مسافرت ها

 .اختصاص دهد

هيأت دولت عراق در جلسه : مالیاتی با کویت خبر دادهیأت دولت از تصویب توافق جلوگیری از فرار  -

خصوص جلوگيري از فرار مالياتي و ماليات دربا کويت منعقده توافقنامه  ،عادي خود به رياست مصطفي الکاظمي

 .تصويب کردرا مضاعف 

بعد از حضور محمد کريم الخفاجي، وزير کشاورزي : گندم و جو را متوقف کردرسمی غیرواردات عراق  -

عراق در جلسه کميسيون کشاورزي، آب و تاالب ها در پارلمان عراق و توافق بر الزام سازمان هاي نظارتي و 

واردات  مقرر گرديد ،امنيتي براي کنترل فعاليت سيلوهاي وزارت بازرگاني و کشف فساد موجود در برخي از آنها

 .دو محصول گندم و جو به عراق متوقف شودغير رسمي 

 .دارایی عراق از آغاز صفحه تازه ای در ورابط اقتصادی با عربستان و کویت خبر دادوزیر  -

 6عراق با کسري بودجه : علي عبداالمير عالوي، وزير دارايي عراق در سفر خود به کويت و عربستان اعالم کرد

 :وي افزود .کند درصد درآمدهاي کشور را تأمين مي 11ست و نفت نزديک به مواجه ادر ماه  يتريليون دينار

پررنگ کشور ارتقاي توسعه  جهتدرخود بخش خصوصي را در ايفاي نقش مهم  تا سهمعراق در تالش است 

عراق در حال باز کردن صفحه تازه اي با اين دو کشور در زمينه  :ولين دو کشور گفتوي در ديدار با مسؤ. کند

 .هاي اقتصادي است
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