


                                                                                                                       

 

  بسمه تعالي `

  هفته نامه اقتصادي كربالي معلي و عراق  دومين و  چهل

  ديدار سركنسول كشورمان در كربالي معلي با شهردار كربال

شهردار جديد  	"حسن محمد علي شريفي" 	با آقاي مجتبي شصتي كريمي هجدهم اسفندماه در ديدار   
امكان  		همكاريهاي مسبوق به سابقه طرف ايراني با شهرداري كربال از جمله طرح بازيافت كربال و 	طرح 	كربال ضمن

پاكستاني در مناقصه  -ادامه اين قبيل همكاريهاي مشترك، نامبرده اعالم نمود هنوز پيروزي شركت كانادايي
چيني ديگر در حال ارزيابي و مميزي هستند. ادعاي شهردار در  		مسجل نشده و اين شركت به همراه يك شركت

ت مدير شرك 	قبل سايت رسمي استانداري كربال با انتشار خبر مالقات با 	حالي انجام ميشود كه حدود سه ماه
وط سركنسولگري و تائيد اسناد مرب 	كانادائي در -مهندس پاكستاني  	و هچنين حضور 	كانادائي ( فايل پيوست )

 .در مناقصه خبر داد 		از پيروزي	شهرداري و سازمان محيط زيست كربال و ارجاع به سازمان سرمايه گذاري	هب
با حضوئر ي ئاانادك –اولين  بار حدود سه ماه  قبل   مهندس ارشد زيدي   با تابعيت  پاكستاني   يگفتني است برا

برنده مناقصه بازيافت موعه وي ) ( شركت  زير مج NOVAL TECHاعالم نمود  شركت  در  كنسولگري 

مقرر گرديده در اسرع وقت چنانچه شركت  ميليون دالري  بانك الفالح در دبي شده است. 370كربال با  اعتبار 
   متناطر ايراني براي اين امر وجود داشته باشد براي همكاري به  شهرداري كربال معرفي شود .  

  با رياست خيرات االسبطين سركنسول كشورمان دركر بالي معلي مالقات 

مهندسي خيرات السبطين  -شركت سرمايه گذاري 		به عنوان رياست "وليد الموسوي  "انتصاب 		نظر به  
سرمايه  -مهندسي  -وابسته به آستان مقدس امام حسين (ع) و تقويت ايده نگاه به ايران در تعامالت تجاري 

آيت اهللا محمود شاهرودي 		( داماد مرحوم "هاشمي شاهروديسيد جعفر "و همچنين فعال شدن و انتصاب 		گذاري

مان از سوي سركنسول كشوربه رياست دفتر تهران از سوي اين بنگاه اقتصادي بزرگ ، در مالقاتي كه  		(قدس سره

ر محل نمايندگي برگزار گرديد، ضمن تشريح آخرين توانمنديهاي شركتهاي دانش بنيان ايراني از جمله شركت د
روسازي ،پارك هاي فناوري، استارت آپ ها ، شركت هاي گاز رساني شهري، توان فني در بحث سلولهاي هاي دا

از 		مهندسي -فتو ولتائيك سيار و خانگي در كنار ساخت مزارع خورشيدي، شركت هاي خصوصي ساختماني 
عه و نياز سنجي صورت هاي فلزي با سرعت باال، مقرر گرديد با مطال		پل و سازه	در ساخت "جاده"جمله شركت 



                                                                                                                       

 

براي نيازمنديها معرفي 		معتبر ايراني		شركت		به اين نمايندگي اعالم و		گرفته ازسوي خيرات السبطين موضوع
در ادامه، آقاي شاهرودي اعالم نمود كه در حال حاضر برخي ادوات برقي توليدي از سوي گروه صنعتي 	.شود

مطمح نظر خيرات السبطين است كه ميتوان با ايجاد زير ساخت 	«شركت جاده«پاكشوما و همچنين توان مهندسي 

اين محصوالت، تنگناهاي موجود در برخي گمركات عراق را مرتفع نمود؛ ضمن آنكه به واقع 		هاي توليدي و فني
به ساير مناطق مي باشد. همچنين وي تصريح نمود همكاريهاي مسبوق به سابقه با آستان 	عراق پلي براي صادرات

وجود داشته كه الزم است اين نوع همكاري ها مجددا از سر گرفته 		و نيز مجموعه هاي مهندسي ايشان رضوي
بر گرفته از قانون امارات متحده عربي است تاسيس شركتهاي  		شوند ضمن آنكه بر اساس قانون حاكم بر عراق كه

به محض . سرمايه گذاري مشترك است 	مشترك ايراني و عراقي كماكان تنها رويه براي ايجاد هر گونه

 .اطالعات و درخواست هاي كتبي از سوي ايشان، موضوع در اسرع وقت منعكس خواهد شد		دريافت
  فعاليت در فرودگاه  كربال  كماكان ادامه دارد 

 دگاهفرو در اسفندماه منابع خبري  استاني در  كربالي معلي با انتشار ويديوئي اعالم نموده ند كار 25  
وليت ت العبايجي رشيد حسن  دبيركلو بازديد  حضور و  دارد ادامه مستمر و روزانه صورت به كربال الملليبين

 محل از  فرودگاه پروژه مدير "آجينا مصطفي مهندس"و  حامي  مالي اين پروژه و اداري عتبه  امام حسين ( ع) 
مراقبت و ساير تاسيسات فرودگاهي را مويد اين ديگر از جمله برج  هاي مكان از تعدادي و مسافربري ترمينال

  موضوع  دانستند.

  كربال  شهري با  بازديد كنندگان زياد و ترافيك زياد	
 يبا نوشتن  مقاله اي  تحت عنوان كربال و زير ساخت هاي ضعيف  اعالم نموده است شهر "قاسم الحيف"   

فاقد پاركينگ براي ماشين و اداوات و  جادهها و معابر   ،ائر است زميليون  20پذيراي  تها كه در برخي از مناسب
پرسنل  راهنماي رانندگي است  كه آنهم  بدليل  467خوب براي رسيدن  اين خيل  جمعيت است و تنها داراي 

اينكه بيشتر ساكنين از موتورسيكلت جهت ترددهاي شهري استفاده ميكنند اعمال قانون عليه ايشان و كسب در 
هزار دينار است غير ممكن  150موتور سوران متخلف كه  بالغ بر واعمال قانون عليه جريمه  از محل مد مربوطه آ

وي همچنين از وجود برخي صحنه ها  از جمله وجود قهوه خانه هاي عديده و استعمال قليان و دخانيات در است.
 ،كلت هاي شهريموتور س 2022ال گفتني است قرار بود از ابتداي سمعابر از سوي ساكنين انتقاد نموده است .



                                                                                                                       

 

داري پالك شهرباني شوند كه اين  قانون هنوز اجرا نشده است.كربال و كل عراق فاقد  خط اتوبرساني است و در 
  براي  جابجائي آنهم در برخي مسيرهاي خاص استفاده مي شود.    "ون"بهترين حالت از اتومبيل هاي 

  

  در شهر كربال  مدرن هاي توليد خطوط

ي كيالت مهم صنعتتش از يكي دارالورث نشر و چاپ كل ناظر "حسين صالح منتظر مهندس"اسفندماه  22   
 ماشين تعدادي اخيرااست  عراقي اعالم نموده ارباب جرايد  با گفتگوتازه ترين  در) ع(حسين امام مطهر حرمدر 

 جمله از برداري بهره به كمك و توليد و كار سرعت افزايشجديد به اين مجموعه با هدف  توليد خطوط و آالت
اضافه  ساعت در برگ 16000 توليد ظرفيت با آلماني، جامد منشاءبه  مجهز مدرن، مشخصات با ورق چاپ دستگاه

ي دولتي با خريد دستگاههاي ايتاليائي و اسپانيائي ها بخشنامه رعايت با شده است. وي همچنين اعالم نموده 
ر د موجود جهاني  هاي قيمت با فروش و شغلي هاي فرصت ايجادتوليد و بسته بندي كارتن توانسته ايم ضمن 

ا ه  اشتغالزائي در سطح باالئي رتاست و توانس خاص اين زمينه  رقابت  كنيم كه در نوع خود  در عراق بي نظير و 
 ينآخر كه  است شده منعقد  غذايي موادشركتهاي و كارخانجات   با زيادي قراردادهاي بيان داشته وي  .دايجاد كن

 هكرد خاطرنشان وي.  است دارويي هاي جعبه ساخت براي بصره استان در داروسازي  شركت يك با قرارداد آنها
چراكه مانع از خروج ارز و اتكا  كندمي كمك كشور به عمومي خدمات ارائه به( كارتن سازي)  كارخانهاين  خدمات

  به  كشورهاي همسايه در اين زمينه منجر مي شود و به جريان پول در داخل عراق كمك  زيادي خواهد داشت .
  .كرد توصيف ديني و فرهنگي پايتخت را كربال مقدس شهر تونسي كارگردان يك

 الحسيني جشنواره ششمين در خود حضور طي تونسي دانشگاه استاد و كارگردان "خليفه حافظ"  
 تپيشرف جشنواره اين اعالم نمود  شد برگزار( ع)  حسيني مقدس آستان سوي از كه) حسيني كودك(الصغير
 وي.است مهم بسيار دهد مي انجام كودك نمايشنامه براي حسيني مقدس آستان كه اقداماتي و داشته زيادي
 حافظ.تاس كرده تبديل ديني و فرهنگي پايتخت به را كربال مقدس شهر فرهنگي جشنواره اينه است كرد عنوان
 زا حقيقي حمايتبه مثابه  حسيني مقدس آستان هاي دستاورد است معتقد كهعنوان نمودن  همچنين خليفه

در جشنواره  و شد برگزار 2015 سال در بار نخستين براي الصغير الحسيني جشنوارهاست  گفتني.است بوده فرهنگ
  .اند كرده شركت آن در  اسپانيا و مغرب تونس، لبنان، ، ايران سوريه،همچون  كشورهايياخير 

  اردن در كربال  مواد غذائي غ نمايشگاه يتبل



                                                                                                                       

 

   اقعر بازرگاني خدمات و ها نمايشگاه عمومي شركت و  بازرگاني وزارت ه اتاق بازرگاني كربال اعالم نمود  
 ستا قرار كه  اردن  غذايي مواد فناوري و غذا المللي بين نمايشگاه اولين درتا  نموده  دعوتكربال تجاري اتاق  از
 زمره درعنوان شده اين نمايشگاه . نمايدمشاركت   شودمي  برگزار 1401در خرداد ماه   اردن هاشمي پادشاهي در

 Pulse International for( شركت توسط شده برگزار المللي بين و داخلي هاي نمايشگاه

Exhibitions and Conferences (اين در المللي بين و داخلي مطرح شركت 100 حضور با 

  تار ثبت نام عالقمندان براي حضور در اين نمايشگاه شده است .سخواو  رود مي شمار به زمينه

  به كربال و ديدار با  استاندار  مقامات ارشد عراقي سفر 

ال  استاندار كربمهندس نصيف الخطابي ضمن ديدار با  عراق  ملي امنيت دستگاه رئيس الشاطري حميد  
 يكدر آژانس امنيت ملي عراق  ما شتدا اظهار كربال امنيت اداره ساختمان پروژهو افتتاح  ابن سنگمراسم   در

 جنايات مخدر، مواد تروريسم، هاي پروندهدر قابل  بويژهاست  مردم قبال در  وظايف انجام و آن  داريم مسئوليت
 يرعبداالم سپهبد همچنين  .دارد وجود جنايت و تروريسم يا چالش كه اي نقطه هر در ملي امنيت و يافته سازمان
. ينيزم فرمانده مشترك، عمليات فرمانده معاون الشمري عبداالمير سپهبد كشور، وزير الغانيمي عثمان ياراهللا،
در  الكرب عملياتدر مقر  امنيتيمسئوالن  با اي جلسه و شدند كربال استان وارد امنيتي مقامات ديگر و نيروها
 رحط ديدار، اين در اند  هكرد خاطرنشان بعامن اين.  اسفندماه  و در آستانه نيمه شعبان برگزار نمودند 20تاريخ 
  .ه استگرفت قرار بررسي و بحث مورد شعبان نيمه زيارت امنيتي

  به كربال  سفر هياتي از سوئيس و آلمان

 شهر در حضور با آلمان و سوئيسكشورهاي  اجتماعي هاي شبكه فعاالن از جمعي از متشكل تياهي  
اعالم  آلمان از) توسكي ايساندرو و.(كردند ديدن مقدس شهر هويت و آثار از) ع( حسين امام حرم و كربال مقدس
 انهبشردوست و خدماتي هاي پروژه مورد در توضيحاتي ارائه و مطهر حرم به تشرف از پس تاهي اعضاي از يكينموده 
تاكنون گسترده از اين همه فعاليت   گزارشي  ها رسانهعنوان نموده ) ع( حسين امام مطهر حرم حمايت تحت
 خدمات خود زائرين به معنادار ارتباط هدف با و است همگان پذيراي كه كربال شهر هويت درباره وي. نده انداد

 و كرد خواهيم دعوت كربال زيارت برايدر آلمان و سوئيس  خود هاي خانواده و دوستان از ه افزود كند مي رساني
 كربال به ديگري سفرهاي آينده در و رساند خواهيم آلمان جامعه و دوستان خانواده، به ديديم كه را آنچه هر

  .داشت خواهيم



                                                                                                                       

 

  آموزش دوره  زنبورداري در كربالي معلي 

 اب كربال كشاورزي آموزش ترويج مركز سالن در زنبورداران براي عسل زنبور ملكه توليد آموزشي دوره  
 شده است عنوان. شد برگزار  كربال زراعتدائره  در نباتات حفظ اداره رئيس "سلمان متعب ثائر" مهندس حضور

 آلماني دستگاه از استفاده نحوه  ،برگزارشد زنبورداري انجمن  هماهنگي و همكاري باموزشي كه آ دوره در اين 

)Genter (و د ر بازه د  مختلف هاي روش به عسل زنبور ملكه پرورش و  عسل زنبور ملكه عسل توليد براي

 روز درو شرح عملكرد اين دستگاه  و) جنتر( آلماني دستگاه با ها ملكه تكثير روش اول روزكه برگزار شد روزه 
 هاي وشر ساير ضمن آنكه  شد  داده توضيح  واكسيناسيون با ها ملكه تكثير روش عملي و تئوري صورت به دوم

 و آب ايطشر بودن مناسب بدليل زنبوردارانعنوان گرديده .نيز مورد بررسي و بازنگري و اصالح قرار گرفت  سنتي
نوع   هب نسبت بودن مناسب  بدليل عراقي نژاد زنبورهاي از ملكه تكثير به آنها فراواني همچنين و كشور هوايي

 ورداريزنب هاي روش آخرين از استفاده به اين بخش از صنعت  توسعه راستاي در و اين صنعت شده ترغيب وارداتي
  .شدخواهند  هدايت

  فرصت شغلي جديد در  استان بابل  6000

بالغ  در حال اجرا  گذاري سرمايه هاي طرح ارزش  ازاسفندماه  25 بابل گذاري سرمايه كميسيون رئيس  
 رئيس زكوم، جاسم محمد.مي شود خبر داد  شغلي فرصت 6000 كه منجر به ايجاد   دالر ميليارد نيم از بيشبر 
 تجاري صنعتي، هايبخش در را بسياري گذاريسرمايه مجوزهاي سازمان اينطي اظهاراتي اعالم نمود  سازمان اين
 از پس ويژه به التحصيالن فارغ برايشغلي  فرصت و  شغل هزاران مجوزها اين و است كرده اعطا كشاورزي و

ايجاد كرده است .وي افزود  بود صنعت بخش روي بر ما تمركز كه گذاري سرمايه سازمان در اداري شوراي تشكيل
 روژهپ بزرگترين تقريباً و عراق در خود نوع در پروژه بزرگترين كه نفت توليد كارخانه بزرگترين به مرجع اين

 شغلي فرصت هزاران پروژه اين و ه كرد اعطا گذاري سرمايه مجوز عراق دينار ميليارد 250 ارزش با است خاورميانه
 اولين كه كرد اعطا  را نودل كارخانه تأسيس مجوز همچنين و رسيد درصد 30 به آن تكميل ميزان و كرد فراهم را

 به شهروندان نياز مرجع اين داد ادامه وي.است دالر ميليون 30 از بيش ارزش با عراق در خود نوع در كارخانه
 واحدهاي تعداد كه كرديم صادر گذاريسرمايه مجوز پروژه چهار براي و  داد قرار توجه مورد را مسكن حوزه

 همه بر غلبه و تسهيلچراكه  هستيمبيشتر  مجوز اعطاي حال در و رسدمي واحد هزار به هاپروژه اين مسكوني
   .است استان نفع به است، باز خارجي و داخلي گذاران سرمايه روي به نهاد اين درهاي اينكه به اشاره با موانع،

  مجله آمريكائي :   توافق با  ايران مقطعي است 



                                                                                                                       

 

 خواهد موقتي ايران با توافق اعالم نموده اند هرگونه "ريويو نشنال".ع عراقي  به نقل از مجله آمريكائي بمنا  
 كارمحافظه مجله يك.شد خارج توافق اين از يكجانبه طور به 2018 سال در متحده اياالت داند مي تهران و بود

 در خواهانجمهوري و است موقتي كشور اين ايهسته پرونده مورد در ايران با توافق گويدهرگونهمي آمريكايي
 فاصله ماا هستند، آگاه موضوع اين از ها ايراني  كه تصريح نموده  "ريويو نشنال".گذارندمي كنار را آن فرصت اولين
 زارشگ مجله اين.باشند داشته دستاوردهايي تا دهد اجازه آنها به است ممكن آن گذاشتن كنار و امضا بين زماني
 ادامه توافق ء،امضا صورت در كه اند داده هشدار آمريكا جمهور رئيس بايدن جو به خواهان جمهوري كه دهد مي

 انيزم توافق اين كه هشد اشاره سابق جمهوررئيس معاون " پنس مايك" هايگفته به گزارش اين در.يافت نخواهد
 خواهد موقتي توافقي ره كه دانندمي هاايراني.آورند دست به را اكثريت خواهانجمهوري كه يافت خواهد پايان
 ترامپ دونالد مانند آمريكا بعدي جمهوررئيس كه دهند تضمين آنها به كه دارند اصرار مذاكرات در اما بود،
 براي تهران اقدام اين كه گويد مي مجله به اينترپرايز امريكن مؤسسه از روبين مايكل.كرد نخواهد نشينيعقب

 قانوني نظر زا گفت مجله به روبين.است بيشتر هاي تحريم لغو مانند مذاكره، طريق از بيشتر چيزهاي به دستيابي
 است نممك آينده جمهور رئيس نكند ارائه سنا به معاهده يك عنوان به تصويب براي را توافق اين سفيد كاخ اگر
 را آن از خروج اجازه ترامپ به چيزي چه. معاهده يك نه بود المللي بين توافق يك برجام آخرين.شود خارج آن از

 واملع بدليل بود رسيده نهايي مراحل به كه ايران، ايهسته برنامه سر بر توافق احياي هدف با وين مذاكرات .داد
 وقفه وارد اوكراين، به روسيه تهاجم زمينهپس مقابل در واشنگتن از مسكو درخواست از پس روز چند خارجي

 2015 توافقنامه احياي براي وين در هاستماه) چين و روسيه آلمان، بريتانيا، فرانسه،( بزرگ هايقدرت و ايران.شد
 خارج توافق اين از يكجانبه بطور 2018 سال در كه متحده اياالت. اندكرده مذاكره تهران ايهسته برنامه درباره
 عهداتت اجراي به ايران سريع بازگشت بر غرب كه حالي در.كند مي شركت مذاكرات اين در غيرمستقيم بطور شد،
  .كند يم تاكيد نشيني عقب تكرار عدم از اطمينان و آن تأييد ها، تحريم لغو اولويت بر تهران كند، مي تمركز خود

  

  

  دهند؟ نمي را ايران ريل به شان آهن راه اتصال اجازه ها عراقي راچ

 براي است حاضر كه داده پيغام هاعراقي به بارها و كشيده عراق مرز تا را خود ريلي خط سالهاست ايران  
 ايران ريل به شانآهنراه اتصال به حاضر خود نه هاعراقي اما كند گذاريسرمايه هم عراق خاك در آهنهرا احداث
 از را ايران تواندمي عراق و ايران آهنراهچيست؟ ماجرا اما پذيرندمي را ايران گذاريسرمايه درخواست نه و هستند

 ايگزينج مسير تواندمي مسير اين. مديترانه درياي و لبنان،  سوريه عراق مسير. برساند اروپا به عربي مسير يك



                                                                                                                       

 

 به نيست حاضر هم عراق طرف اين اما باشد آذربايجان جمهوري و تركيه طريق از اروپا به دستيابي براي ايران
 نگراني اين و است بزرگي مانع امريكا گويدمي نقل و حمل كارشناس ضيايي، بدهدعلي را دسترسي اين اجازه ايران
 عراق طريق از خواهدمي تركيه همچنين.بيفتد ايران حمايت تحت مقاومت جريان دست محور اين كه دارد وجود

 عراق ترانزيتي محورهاي در ايران بزرگ رقيب و كند ترانزيت فارس خليج حوزه كشورهاي به را خود كاالهاي
 هابار ايران نهادهاي ساير و مستضعفان بنياد اين از پيش و است كيلومتر 35 فقط عراق خاك در مسير اين.است

 يكوچك زمين نيست حاضر حتي كشور اين و كرده رد عراق اما داشتند را آن احداث براي گذاريسرمايه درخواست
  .بدهد ايراني پيمانكاران استقرار براي

  تشكيل  تيم هاي  امنيتي سيار در عراق جهت كنترل قيمت ها 

 ظارتن براي عراقي  ها استانساير  و بغداد در سيار هاي تيم تشكيل از  عراق كشور وزير الغانيمي عثمان  
 بغداد رد را سيار هايتيم مااعالم نموده   كابينه هفتگي خبري نشست در الغانيمي. . داد خبر غذايي مواد قيمت بر
 نندك قيمت افزايش به اقدام كه متخلفاني با زوداف و ايمداده تشكيل بازار در هاقيمت بر نظارت براي هااستان و

 خواهند نظارت  بازار ثبات حفظ براي قوا تمام با نظارتي هاي سازمان و داد خواهيم انجام را قانوني اقدامات تمامي
 مختلف هاي استان در كه مظنوني 31 دستگيري از عراق دولت امنيتي - اي رسانهبخش  . گفتني است  كرد

  .ه استداد خبر دادند مي افزايش را غذايي مواد قيمت

  برسد دالر 180 به نفت بشكه هر دارند انتظار دانان اقتصاد

 خواستار و برسد دالر 180 به نفت بشكه هر قيمت عراقي پيشي بيني ميكنند  دانان اقتصادو كارشناسان    
 و كنندمي گذاريسرمايه خصوصي بخش از حمايت در را درآمد افزايش كه هستند مستقلي هايصندوق ايجاد
روزنامه  اب گفتگو در دان اقتصاد الو، صباح .دهندمي هشدار رانتير اقتصاد حفظ و فرصت اين دادن دست از به نسبت
) كرايناو و روسيه جنگ( اوكراين اخير بحران  خالصي نسبي جهان از تالي فاسد كرونا ، نتيجه دراعالم نموده  المدا

 دالر 180 به نفت قيمت اوكراين، در كنوني بحران تداوم صورت در ايجاد كرده است و  نفت براي زيادي تقاضاي
 هك خساراتي جبران براي عراق مانند نفت توليدكننده كشورهايه كه داد توضيح علو .ديرسخواهد  بشكه هر در
و   برد دخواهن زيادي سود نفت كنوني افزايش از اندشده متحملكرونا  گيريهمه بدليل بيشتر يا پيش سال يك
 بازسازي براي مستقل صندوق يك يا در  زير ساخت كشور سرمايه گذاري شود و  پول اين كه خواست دولت از

 ذشتهگ ماه يك در نفت صادرات ميزان باالترين به عراق كه بود كرده اعالم اين از پيش نفت وزارت.كند ايجاد عراق
 ماهانه درآمد با روز در بشكه ميليون 3,3 از بيش روزانه صادرات ميزان و است يافته دست گذشته سال هشت در



                                                                                                                       

 

 رصتف يك با عراق ه گفت خود نوبه به نيز اقتصادي كارشناس آنتون، جميل باسم. .است بوده دالر ميليارد 8,5
 تفاقيز ان پيش بار چهار تا سه امري كه   است نفت قيمت افزايش آن  كه است مواجه جايگزيني غيرقابل و گرانبها
  .نشد برداري بهره آن از بدرستيولي  ه افتاد

  افزايش قيمت مواد غذائي  در عراق 

با روزنامه دولتي الصباح  همصاحب در بازرگاني وزارت مالي و بازرگاني كنترل اداره رييس حنون محمد  
 اندودهب هاقيمت ثبات شاهد بازارها گذشته روز دو طي مشترك نظارت مستمر پيگيري نتيجه دراعالم نموده است 

 اقدامات و رمضان مبارك ماه به شدن نزديك با مصادف( كوپن )  غذايي سبد از سهم دو تهيه براي آمادگيو 
 را نيف نظارت تيم تشكيل دستور بازرگاني وزير الجبوري عالء ه افزود ويوجود دارد . ها قيمت كنترل براي دولت
و خواستار ارائه  ه داد آرد و خوراكي روغن قيمت اخير افزايش داليل بررسي ارائه و داخلي بازار پيگيري براي
 گرديده فعلي بحران از  قبل قيمت به هاآن بازگرداندن و هاقيمت افزايش از جلوگيري رايناسب بم هايحلراه

 متخلفان زا تعدادي كه گفته است  الصباح به خود نوبه به نيز ذيقار پليس فرماندهي سخنگوي كريم، فواداست. 
 كترد ديگر، سوي از.شد خواهند معرفي قضايي مراجع به كه گرفتند قرارپيگرد  تحت بازارها از بازرسي جريان در

 شبخ از حمايت با است موظف دولت حاضر حال در ه گفت الصباح به كوفه دانشگاه اقتصاد استاد جاسم، طالب
تعداد چراكه  عراق داراي اس كند استفاده اقتصادي توسعه به دستيابي براي نفت باالي قيمت از صنعت و كشاورزي

باال در كشاورزي است ولي فاقد راهبرد صحيح در اين زمينه و  سرمايه گذاري مناسب بيرا تقويت  زير ساخت 
  هاي زراعي بوده است .

  شد صنعت زمينه در لبنان با مشاركت سازي فعال خواستارعراق  صنعت وزير

 بنانيل همتاي و شد لبنان باصنعتي  مشاركت سازي فعال خواستار عراق صنعت وزير "الخباز عزيز منهال"  
 رئيس ريب نبيه با ديدار از پس خباز آقاي.است برادري و عشق مبناي بر تاريخي كشور دو روابط كه كرد تاكيد وي

 بود ناي پارلمان رئيس "بريمصطفي  نبيه" با  ديدار از هدف اعالم نمود  ايبيانيه طي  بيروت در لبنان پارلمان
بعدي  هاي گام و لبنان  در صنعت وزارت و عراق در معدن و صنعت وزارتخانه بين مشترك كار روند از را وي كه

  از اين اقدامات حمايت  و تشويق ، پذيرش اعالم نمود طي اين مالقات   رئيس مجلس لبنان با   وي.سازيم مطلع
از سپاسگذاري راب و ه رساند عراق دولت مقامات همه و وزير نخست الكاظمي مصطفي به سالم و تحيات الزم را 
 سازي فعال مرحله اهللا انشا اتخاذ كرده  لبنان برادرش كنار در عراق كه خوبي مواضعبا  نمود. وي عنوان نموده 

 وزير بوشكيان جورج .شد خواهدآغاز  صنعت زمينه در بويژه كشور دو بينو شكوفائي  مشاركت و محبت پيوندهاي



                                                                                                                       

 

 هتوسع جريان در و بود مفيد و ثمر مثمر معمول طبقهمتاي عراقي  با ديداراعالم نموده است  يزن لبنان صنعت
 روابطر ب تاكيد با   وابطو  رياست مجلس خواستار توسعه ر  گرفتيم قرار عراق و لبنان مبادالتي و صنعتي روابط

 تا مدلي براي ساير ملل عرب  باشد . است  دوستي و برادري عشق، پايه بر  عراق و لبنان تاريخي 
  ديدار وزراي منابع آبي عراق و سوريه 

 همكاري اندازچشم خود سوري همتاي "رعد تمام" با  آب منابع وزير "الحمداني رشيد مهدي"اسفندماه  17  
 هك اقليمي تغييرات به توجه با  مشترك يآبحوزه هاي پيرامون  متحد مواضعاتخاذ  و كشور دو بين مشترك
سوري  وزير از   الحمدانيطي اين مالقات .  داد قرار بررسي و بحثمورد   كندمي تهديد را عراقه ژبوي و  منطقه
  و فرات رود يكپارچه مديريت خصوص  در و كند بازديد سوريه و عراق مرز در نظارتي هاي ايستگاه از تا خواست
 همتاي از همچنين عراق آب منابع وزير.مكاري نماينده است كشور دو خدمت در كه هايي داده و اطالعات تبادل
 از مندي بهرهو آن  تاسيس مراحل آخرين ، مشترك تحقيقاتي مركز  از بازديد خواست تا ضمن   خود سوري
 رفتنگ نظر در با حق آبه  عادالنه سهم كننده تضمين كه اي بگونه بازديد كند عراق با ساحلي كشورهاي تجارب
  .باشد  بحران مواقع در خسارت شدن سهيم

  .داد توضيح ها استان برق تامين و عراق در انرژي بر اوكراين جنگ تاثير درباره عراق برق وزارت

 جنگاعالم نموده  	"الوطني الخبري المركز"	با طي گفتگوئي  عراق برق وزارت سخنگوي موسي، احمد  
 تاخير و بودجه گذارد مي عراق برق وزارت بر حقيقي تاثير آنچه اما نداشته انرژي بر تاكنون پيامدي  هيچ اوكراين

هبود عنوان نموده  هر گونه ب وي .است برق وزارت فشار بر  و تابستان فصل به شدن نزديك با بويژه آن تصويب در
 تساع تغيير و آنها نوسازي ، هاايستگاه آمادگي  انتقال خطوط تعميرات تكميل مستلزم در وضعيت فعلي 

 به ازني اقدامات اين همه ه كرد تصريح موسي.است ها شبكه نگهداري براي ترمناسب ساعات به ترانسفورماتورها
 عراق برق وزارت سخنگوي.ندارد تناسبي تابستان فصل براي شدن آماده براي برق وزارت تالش با كه دارد بودجه

 ينتام را تابستان فصل براي برق وزارت طرح پيشبرد براي الزم بودجه ايم خواسته عراق دارايي وزير از هگفت
 3500 حدود اب تابستانييعني  گذشته تابستان از بهتر تابستاني انتظار وزارت هكرد خاطرنشان همچنين وي.كند

 از همچنين موسي .دارد را بعقوبه جنوب و الناصريه رميثه، بين استراتژيك انتقال خطوط وجود بر عالوه مگاوات
 اليتفع تابستان براي شدن آماده براي مقدمات از يكي عنوان به بزودي كه فرعي و تبديلي ايستگاه 53 وجود
درصد برق  عراق توسط كشورمان تامين مي شودو در تابستان اين كشور  40ه است . حدود داد خبر داشت خواهد

  ساعته در  شبانه روز است.   15شاهد قطعي برق 



                                                                                                                       

 

  اسرائيل و عربي كشور يك بين مستقيم هوايي مسير اولين افتتاح

 ينب مستقيم پرواز افتتاح از پسال  آل   هواپيمايي شركتبرخي سايت هاي خبري عراق اعالم نمودند    

 در و.كرد امضا Royal Air Maroc با را "Code Share" همكاري قرارداد آويو، تل و كازابالنكا

 ركتش مستقيم پرواز اولين كه آمد فرود آويو تل در كازابالنكا از ماروك اير رويال هواپيماي اولين اسفندماه  22
كه قرار است  سه بار در  است 2020 سال در كشور دو روابط سازي عادي زمان از اسرائيل به مراكشي هواپيمايي

  .يابد گسترش پرواز پنج به رود مي انتظار و هفته انجام شود 

  كويتي ها  ششمين خريدار مستقال ت در تركيه 

اداره  آمار تركيه اعالم نمود  كويتي ها ششمين خريدتران  مستقالت در تركيه بعد از ايران ، عراق ،   
مستقالت در  استامبول و.  1958حدود   2022روسها ، قزاقها و آلماني ها هستند . عنوان شده تنها در   فوريه 

  آپارتمان در آنكارا به خارجيان به فروش رفته است   288يتاليا و مستقالت درآن  1099

  
  سرتيترهاي خبري مهم 

دولت متعهد مي شود با هر طرفي كه مي خواهد فشاري : حاكم الزاملي نائب اول پارلمان عراق بيان داشت _

   .برخورد كند, عليه سرمايه گذاران به هدف باج گيري اعمال كند

چنانچه جمهوري اسالمي ايران با انتقال ميدان هاي : پايانه هاي مرزي عراق اظهار داشتعمر الوائلي رئيس  -
   			عراق سه گذرگاه مرزي با كشور همسايه خود را خواهد بست, مبادالت تجاري به عراق موافقت نكند

   .اداره گمرگ عراق از اجراي طرحي جامع، براي مبارزه با قاچاق، در سراسر عراق خبر داد _

هواپيما از آسمان  450روزانه , به دليل جنگ روسيه و اكراين: ناصر الشبلي وزير راه دولت موقت اعالم كرد -
   دالر هزينه مي پردازد 450عراق عبور مي كنند و هر فروند هواپيما براي اين عبور 

انبه و راه هاي لكاظمي نخست وزير موقت عراق در استقبال از وزير صنايع و تجارت اردن مناسبات دو جا -
گسترش آن و تحكيم و هماهنگي دوجانبه و منطقه اي مخصوصا در ارتباط با امنيت غذائي و مبارزه با 

   	افزايش جهاني قيمت كاالهاي ضروري بحث و گفتگو كرد



                                                                                                                       

 

موافقت  .مگاوات برق به عراق از هفته آينده خبر داد 500وزارت برق عراق از آمادگي تركيه براي صدور  -

  .نخست وزيري عراق با قرارداد پنج ساله منعقد شده وزارت برق با شركت ايراني توانير شوراي

ميدان تحرير بغداد شاهد تظاهراتي عليه افزايش قيمت مواد غذائي و ضرورت رسيدگي به بحران غذائي 			  -
 اخير شد.

ه هاي زيارت شعبانيه به استان نخست وزيري عراق مبلغ سه ميليارد دينار عراقي را جهت پوشش هزين											-
  كربالي معلي اختصاص داد.

  نخست وزيري عراق با گشايش كنسولگري فرانسه در شهر نينوي موافقت كرد.											-
  


