






 بسمه تعالی

 شمسی 1041هفته نامه اقتصادی کربالی معلی و عراق در   هفتمین و بیست 

 . شد برگزار کربال دانشگاه اطالعات فناوری و کامپیوتر علوم دانشکده در المللی بین علمی همایش اولین

 رئیس. شد برگزار عراق رسانه انجمن و عباسی و حسینی قدس آستان دو پشتیبانی با همایش این 

 تنظیماتی های ایده و افکار تخصصی علمی همایشهای اینگونه: داشت اظهار خصوص این در کربال دانشگاه

 های دانشگاه از پژوهشگرانی همایش این در. نماید می ارائه دولت به شهروندان به خدمت هدف با را مختلفی

 در مشارکت جهت پژوهش( 05) تعداد این از و گردید ارائه علمی پژوهش( 77) و نمودند شرکت مختلف

: داشت اظهار نیز کربال دانشگاه اطالعات فناوری و کامپیوتر علوم دانشکده رئیس.گردید انتخاب علمی همایش

 پشتیبانی با همایش این.اند شده متمرکز کامپیوتری علوم مهمترین بر که باشد می محور پنج شامل همایش این

 .است شده برگزار باشد، می خود موسسه در برگزیده پژوهشهای نشر متبنی که( IEEE) موسسه از علمی

 کاالی ممنوعه به عراق  11لیست 

 به نسبت و منتشر است ممنوع کشور به آنها واردات که را محصوالت از فهرستی عراق بازرگانی وزارت 

 لیست که کرد اعالم تجاری، و مالی نظارت اداره کل مدیر ،«حنون محمد.داد هشدار بازار در آنها فروش

 شده منتشر داخلی تولید تقویت منظور به و داخلی ضوابط اساس بر است ممنوع آنها واردات که محصوالتی

 امنیتی های دستگاه هماهنگی با محصوالت این فروش و خرید از جلوگیری برای بازرگانی وزارت که گفت او.است

 شده، منتشر آن تصویر که لیست این.است شده آغاز باره این در ها فروشگاه از بازرسی و شد خواهد عمل وارد

 های نوشیدنی انواع آبجو، نظامی، خود کاله نظامی، سپر نظامی، پوتین طبی، پنبه کابل، انواع برق، کنتور شامل

 لبنیات آجر، انواع سطح، سیمانی بلوک سیمانی، بلوک معدنی، آب زا، انرژی های نوشیدنی میوه، آب گازدار،

 .شود می غیره و گازدار های نوشیدنی بندی بسته آلومینیوم قوطی بستنی، چیپس، کاشی، پاستوریزه،

 کرد کسب اردن از واردکننده کشورهای بین در را اول رتبه گذشته ماه 14 در عراق

 واردکننده کشورهای بیشترین با متوالی ماه سومین برای عراق که کرد اعالمآبان  50 امان بازرگانی اتاق 

 در: کرد اعالم  ای بیانیه در اتاق این.است گرفته قرار متوالی ماه سومین و اول رتبه در 2522 سال ماهه 55 در

 شده صادر خارجی و عربی کشورهای به کاال و کاال دینار میلیون 742 حدود ،2522 سال از گذشته ماه 55



 نظر از صادرات: افزود وی".است بوده گذشته سال دوره. دینار میلیون 055 مدت همین برای که حالی در است،

 سعودی عربستان دینار، میلیون 51 مصر دینار، میلیون 511 حدود ارزش به عراق به گذشته ماه 55 طی ارزشی

 اردن. است شده توزیع دینار".دینار میلیون 33 ارزش هند به سپس و دینار میلیون 77 امارات دینار، میلیون 54

 325 حدود( مجدد صادرات) خارجی محصوالت صادرات ارزش» که کردند اشاره و.است آمریکا دالر 75 با برابر

 75 ارزش به عربی محصوالت سپس دینار، میلیون 543 کشاورزی دینار، میلیون 517 صنعتی دینار، میلیون

 امان بازرگانی اتاق" که کرد اشاره وی".دیگر مختلف محصوالت. است بوده بسیاری برای مابقی و دینار میلیون

 و شوند می صادر مجددا که خارجی کاالهای برای اردن، خام طبیعی منابع و دامی و کشاورزی محصوالت برای

 ".کند می صادر مبدأ گواهی خاص، شرایط تحت محلی بازار از شده خریداری خارجی کاالهای برای

 

 اکتبر ماه در امریکا به عراق نفت ای بشکه میلیون 0 از بیش صادرات

میلیون بشکه نفت خام به امریکا  4اداره اطالعات انرژی امریکا اعالم کرد که عراق در ماه اکتبر بیش از  

هزار بشکه نفت خام با میانگین  855میلیون و  4، عراق در ماه اکتبر شفق نیوزبه گزارش .صادر کرده است

ات انرژی امریکا، بنابر آمارهای اداره اطالع.هزار بشکه، نفت به امریکا صادر کرده است 845صادرات روزانه 

هزار  538هزار بشکه با میانگین صادرات روزانه  85میلیون و  7صادرات نفت عراق به امریکا در ماه سپتامبر 

هزار بشکه، در هفته دوم به طور میانگین  851عراق در هفته اول ماه اکتبر، به طور میانگین .بشکه بوده است

هزار  834هزار بشکه و در هفته چهارم به طور میانگین  555 هزار بشکه، در هفته سوم به طور میانگین 835

عراق پس از کانادا، مکزیک، عربستان، کلمبیا و برزیل در رتبه ششم .بشکه نفت به امریکا صادر کرده است

صادرات به امریکا در ماه اکتبر قرار گرفت و در سطح کشورهای عربی نیز پس از عربستان رتبه دوم را به خود 

 .داداختصاص 

 برق مگاوات هزار 8 تولید برای اتمی نیروگاه 8 ساخت پی در عراق

نیروگاه اتمی با ظرفیت تولید  5رئیس سازمان کنترل مواد پرتوزای عراق از طرح این کشور برای ایجاد  

وگو با  رئیس سازمان کنترل مواد پرتوزای عراق، در گفت« کمال حسین لطیف».هزار مگاوات برق خبر داد 5

نیروگاه اتمی برای تولید برق را از سازمان  5گفت که این کشور مجوز الزم برای ساخت « رووداو»ه شبک

هزار مگاوات  5او گفت که سازمان متبوعش طرحی کامل برای تولید .المللی انرژی اتمی دریافت کرده است بین

وی گفت که .کشور است درصد نیاز برق 58نیروگاه اتمی تنظیم کرده که به معنای تأمین  5اندازی  برق با راه



عراق هنوز در مراحل اولیه این پروژه و منتظر صدور مجوز دولت در این باره است و افزود که نقاطی که این 

لطیف در پاسخ به اظهارات اخیر وابسته اقتصادی .ها در آنها ساخته خواهد شد، مشخص شده است نیروگاه

نامه ساخت نیروگاه اتمی عراق  یه در حال نهایی کردن توافقسفارت روسیه در بغداد که گفته بود که عراق و روس

های بعدی انجام  اتم هستند، گفت که تاکنون هیچ توافقی با هیچ دولت عراقی برای برداشتن گام توسط روس

نیروگاه تا سال  5رئیس سازمان کنترل مواد پرتوزای عراق گفت که برنامه عراق آن است که این .نشده است

او درباره .هزار مگاوات هم برسد 85برداری برسد و ممکن است توان تولید برق آن به  له بهرهبه مرح 5535

هزار مگاوات برق از  3به تولید  5558های تجدیدپذیر نیز گفت که عراق تا سال  های عراق در عرصه انرژی پروژه

 گفت سفارت روسیه در بغداد، ، وابسته اقتصادی«ایلیا لوپوف»روز گذشته، .کند انرژی خورشیدی دست پیدا می

آمیز از انرژی  که دو کشور در حال انجام تدارکات الزم برای امضای سند همکاری در بخش استفاده صلح

او .های روسیه است ای به دانشجویان عراقی در دانشگاه های مرتبط با فیزیک هسته ای و نیز آموزش رشته هسته

توافق در  8178ای را دارد و دو کشور در سال  هسته گفت که عراق سابقه همکاری با روسیه در عرصه فناوری

اتم و آژانس نظارت بر مواد پرتوزای عراق در حالی بررسی اجرای  وی افزود که روس.اند این باره مضا کرده

های پزشکی  ای در بخش های پژوهشی و نیز استفاده از انرژی هسته اندازی نیروگاه های کوچک مربوط به راه پروژه

 .کن هستند شیرین و آب و کشاورزی

 دلیل تعرض به بندر فاو بشکایت عراق از کویت  

یک منبع در وزارت حمل و نقل عراق از اقدام رسمی برای بین المللی کردن پرونده تعرض به بندر فاو از  

این منبع گفت که تعرضی از سوی کویت به بندر فاو صورت گرفته ، الفرات نیوزبه گزارش .سوی کویت خبر داد

که به صورت رسمی و بین المللی اقدامی در راستای آن انجام شد و وزارت خارجه برای اتخاذ اقدامات مرتبط در 

این منبع افزود که کویت، ستون های بندر خور عبداهلل را با هدف بستن و تنگ کردن عرصه و .جریان قرار گرفت

وی فاش کرد که در شورای امنیت بر سر این موضوع شکایت .سنگ اندازی در مسیر بندر فاو برپا کرده است

 کرده و نقشه ها برای بین المللی کردن آن تحویل داده شده است

 شود می انجام زرباطیه-مهران مرز از ایران صادرات درصد 14

میزان ترانزیت کاال در بازه زمانی ماه مارس تا خبر داد ( جنوب غرب ایران)مدیرکل گمرک استان ایالم  

در گفت وگو با « روح اهلل غالمی».هزار تُن بوده است 11زرباطیه بیش از -اکتبر در مرز بین المللی مهران

میلیون  515به ارزش  هزار تن کاال 144این مدت یک میلیون و : اظهار داشت( ایرنا)خبرگزاری رسمی ایران 



کامیون  855وی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه .دالر از مرز مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است

هزار تردد کامیون از این مرز بین المللی  58از ماه مارس تا اکتبر بیش از : از مرز مهران تردد می کنند، افزود

مرز کشور رتبه اول صادرات  85ایالم با بیان اینکه گمرک مهران از بین  مدیرکل گمرک استان.انجام شده است

درصد صادرات کاالهای کشور از مرز مهران صادر می  55در مجموع : را به خود اختصاص داده است، یادآور شد

میلیون  8۶8یک میلیارد و : غالمی با اشاره به مجموع صادرات کاال از مرز مهران در سال گذشته بیان کرد.شود

: وی ادامه داد.دالر انواع کاال سال گذشته از طریق مرز بین المللی مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است

سال گذشته باالترین وزن صادراتی در پنج سال اخیر در گمرک مهران ثبت شد که این مهم نشان دهنده رشد 

وی .و نوید روزهای بهتر برای تجارت استان می دهدصادرات و توسعه مراودات مرزی در مرز بین المللی بوده 

در حال حاضر تردد کامیون های صادراتی به مرز مهران در جریان بوده و صادرات کاال بدون وقفه و : ادامه داد

کیلومتر فاصله با بغداد پایتخت  535شهر مرزی مهران در استان ایالم حدود .مشکل خاصی در حال انجام است

 .های صادراتی و تردد زوار با کشور همسایه تبدیل شده است د و به کانون فعالیتعراق فاصله دار

 عراق صاحب اقتصادی قدرتمند است 

رئیس جمهوری عراق در دیدار وزیر امور خارجه بریتانیا بر ضرورت همکاری مشترک در عرصه مبارزه با 

، وزیر «جیمز کلورلی»رسمی دفتر ریاست جمهوری عراق،  بیانیهبر اساس .پیامدهای تغییرات اقلیمی تأکید کرد

رئیس « عبداللطیف رشید»الشیخ مصر با  وهوای سازمان ملل در شرم امور خارجه بریتانیا، در حاشیه نشست آب

های گسترش آن بررسی شد و  و راه در این دیدار روابط دوستانه عراق و انگلستان.جمهوری عراق دیدار کرد

رئیس جمهوری عراق تأکید کرد که این کشور در مرحله گذشته به خصوص در دوران جنگ با تروریسم داعش 

های اقتصادی بسیاری دید اما پافشاری ملت عراق برای دستیابی به صلح وشکوفایی باعث شد که این  آسیب

ت که عراق امروز در شرایط اقتصادی مناسبی برای اجرای وی گف.کشور جایگاه خود را در منطقه بازیابد

محیطی و تغییرات اقلیمی در منطقه و جهان و پیامدهای  در این دیدار مشکالت زیست.های مهم است پروژه

آبی و تأثیر آن بر زندگی و معیشت مردم بررسی شد و رشید تأکید کرد که عراق از  زایی و کم منفی بیابان

او در ضرورت انجام اقدامات الزم برای کاهش این .بیشترین تأثیر را از این پدیده گرفته استکشورهایی است که 

های الزم برای عبور عراق از این مرحله با مبادله تجارب و  المللی و ارائه حمایت پیامدها و ضرورت همکاری بین

اهمیت روابط دو کشور و ضرورت وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در این دیدار بر .همکاری مشترک تأکید کرد

محیطی و  های گوناگون از جمله در مبارزه با پدیده تغییرات زیست اندازهای همکاری در بخش توسعه چشم

 .المللی در مبارزه با آن تأکید کرد ضرورت همکاری بین



 «خاورمیانه سبز»میلیارد دالری عربستان در پروژه  1.2گذاری  سرمایه

به .کند حمایت می« خاورمیانه سبز»میلیارد دالر از پروژه  2.0م کرد که این کشور ولیعهد عربستان اعال 

« 2522طرح خاورمیانه سبز »ولیعهد عربستان دوشنبه شب در نشست « محمد بن سلمان»، «الجزیره»گزارش 

الشیخ مصر در سطح سران کشورها برگزار شد، تأکید کرد  وهوایی سازمان ملل در شرم که در حاشیه نشست آب

از راه  2505سازی کربن تا سال  گذاری عمومی عربستان در پی دستیابی به هدف متوازن سرمایهکه صندوق 

گذاری عربستان اولین  او گفت که در صورت تحقق این هدف، صندوق سرمایه.ایجاد اقتصاد چرخه کربنی است

سوخت  درصد 05کوشد که  رسد و افزود که عربستان می صندوق جهان خواهد بود که به این هدف می

طرح خاورمیانه سبز که ولیعهد عربستان در اکتبر .های تجدیدپذیر تأمین شود از انرژی 2535اش تا سال  مصرفی

مطرح کرد و قرار است با همکاری کشورهای شورای همکاری و کشورهای خاورمیانه اجرا شود شامل  2525

ترین برنامه  شود و بزرگ بستان میمیلیارد درخت در عر 55میلیارد اصله درخت در خاورمیانه و  45کشت 

کند و موجب  هزار میلیارد درخت را عملی می 2درصد هدف جهانی کشت  0این طرح .درختکاری در جهان است

شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه به مدت دو هفته میزبان .شود درصدی تصاعد کربن در جهان می 2.0کاهش 

 .سازمان ملل است وهوای سران کشورهای جهان در چارچوب نشست آب

  شود می اجرایی فاز وارد عراق و ایران مشترک نفتی میدان

میدان مشترک سهراب به ارزش یک : محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت 

فزایش بهره دهی ، خجسته مهر در اولین کنفرانس ملی امهربه گزارش .میلیارد دالر وارد فاز اجرایی می شود

پارس جنوبی با تالش همکارانم، کارگران و  84پاالیشگاه فاز  3خوشبختانه ردیف : های نفت در ایران گفت چاه

و نیم میلیارد دالر  5گذاری این پروژه  ارزش سرمایه: وی ادامه داد.شود پیمانکاران وارد فاز اجرایی می

با )همچنین میدان مشترک . رسد دی به بهره برداری میتا پایان آذر ردیف بع: خجسته مهر اضافه کرد.است

مدیر عامل شرکت ملی نفت خاطر نشان .شود سهراب نیز به ارزش یک میلیارد دالر وارد فاز اجرایی می( عراق

پارس  84با عملیات اجرایی این دو میدان عمالً میدان یاران، بالل، سهراب و الیه نفتی و دو ردیف از فاز : کرد

با مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت در هفته گذشته مرکز مدرن : وی افزود.شوند رد فاز اجرایی میجنوبی وا

ازدیاد برداشت در اهواز عملیات اجرایی آن آغاز شد و در راستای تقویت و توسعه کارهای آزمایشگاهی و 

 .تحقیقاتی و گامی در جهت ارتقا بخش باالدستی صنعت نفت است

 کند می تاکید عراق با مشارکت برای خود آمادگی بر متحده ایاالت



 متحده ایاالت آمادگی آمریکا، خارجه امور وزیر بلینکن، نتونیآمصر اعالم نمود  ابع سلسایت خبری یوم ا 

 وزارت.کرد اعالم دوجانبه استراتژیک چارچوب توافقنامه اساس بر عراق دولت با مشارکت به شدن وارد برای را

 تماس طی این که کرد اعالم شد، منتشر خود سایت وب در ابان ماه  88 که ای بیانیه در آمریکا خارجه امور

 عراق جمهور رئیس عنوان به وی انتخاب تبریک برای عراق جمهور رئیس رشید، عبداللطیف با بلینکن تلفنی

 های فرصت بهبود برای عراق با همکاری برای واشنگتن آمادگی اعالم با آمریکا خارجه امور وزیر .گرفت صورت

 ادامه برای متحده ایاالت تعهد بر هوا، و آب بحران به رسیدگی و عراق در انرژی استقالل تقویت اقتصادی،

 با مبارزه ضرورت مورد در همچنین طرف دو.کرد تاکید "داعش" تروریستی سازمان شکست در عراق از حمایت

 .دکردن گفتگو عراق حاکمیت و ثبات امنیت، حفظ برای مشترک همکاری و عراق در فساد

 عراقی ها در صدر خریداران ملک و آپارتمان در ترکیه 

هزار ملک در ترکیه خریداری  47سال گذشته بیش از  5سازمان آمار ترکیه اعالم کرد که شهروندان عراقی طی 

 5588الت در ترکیه از سال ، عراقی ها در رتبه یکم بیشترین خرید امالک و مستغشفق نیوزبه گزارش .کرده اند

ملک  4۶5هزار و  47بنابر اطالعات سازمان آمار ترکیه، عراقی ها در این مدت .قرار گرفتند 5555تا سپتامبر 

 841هزار و  57ملک در رتبه دوم، شهروندان روسیه با خرید  ۶5هزار و  38ایرانی ها با خرید .خریداری کردند

 7هزار و  84ملک در رتبه چهارم و کویتی ها با خرید  874هزار و  84رید ملک در رتبه سوم، عربستانی ها با خ

در صدر  5588عراقی ها از سال .سال قرار گرفتند 5ملک در رتبه پنجم بیشترین خرید ملک در ترکیه طی 

از نیز پس  5555در رتبه دوم و از ماه مارس  5558بیشترین خرید ملک در ترکیه قرار داشتند اما با آغاز سال 

 .روسیه در رتبه سوم قرار گرفتند

 گاز صادرات قرارداد تمدید درباره عراق و ایران مذاکرات آغاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از آغاز مذاکرات ایران با عراق درباره تداوم صادرات گاز به این کشور  

و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی  فارسبه گزارش خبرگزاری .خبر داد

در حوزه صادرات گاز به عراق، تمدید قراردادها برای صادرات به این کشور، در دستور کار : گاز ایران، گفت

زمان  که مذاکرات ما با عراق در زمینه تداوم صادرات گاز به این کشور آغاز شده، ضمن آن: وی ادامه داد.است

رسد، نخستین بخش مذاکرات هم به این  نخستین قرارداد صادرات ما که به بغداد است، سال آینده به اتمام می

که، طرف عراقی متقاضی تمدید  معاون وزیر نفت ایران در امور گاز همچنین با بیان این.قرارداد اختصاص دارد

سال آینده قرارداد صادرات گاز : ی داریم، تصریح کردقرارداد صادرات گاز است و ما هم در این زمینه، نظر مثبت



چگنی با اشاره به توسعه روابط در .یابد که مذاکرات در این زمینه نیز در دستور کار است ما با بصره هم پایان می

د ویژه گاز نیاز دارد و ما در صدد هستیم با تمدی عراق به انرژی به: حوزه انرژی با کشورهای همسایه، تأکید کرد

 .قرارداد با این کشور، این نیاز را برطرف کنیم

 

 اخبار کوتاه 

شودمدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد  میدان نفتی مشترک ایران و عراق وارد فاز اجرایی می  -

 .که میدان نفتی مشترک با عراق با نام سهراب به ارزش یک میلیارد دالر وارد فاز اجرایی می شود 

 دو بین قوی مشارکت تقویت ادامه منتظر مشتاقانه من: جمهوری جمهور رئیس به خطاب تانیابری پادشاه -

 .هستم کشور

 آمادگی عراق، دفاع وزیر العباسی ثابت با تلفنی گفتگوی در باقری محمد  :سایت  خبری صوت العراق -

 صنعتی شرکت طریق از عراق اخیراً.کرد اعالم عراق به نظامی صنایع در خود تجربیات انتقال برای را ایران

 پهپاد و بابیلون تپانچه ساخت به موفق کمیسیون آن در که کرد احیا عراق در را نظامی صنعت نظامی خود ،

 .شد« 8 صقر»

 کند حل را کردستان اقلیم در آرد توزیع در تاخیر مشکل دهد می قول عراق دولت - -

 .است روز در مکعب متر 8455 به بصره گاز شرکت تولید افزایش ما هدف: نفت وزیر عبدالغنی حیان - -

 روابط مورد در تلفنی تماس این در.کرد دریافت تلفنی تماس عربی متحده امارات رئیس از السودانی - -

 بحث برادرشان های ملت و کشور دو نفع به مشترک همکاری انداز چشم و امارات و عراق کلی دوجانبه

 .شد نظر تبادل و

 سطوح در اقتصادی های چالش با مقابله برای مواضع هماهنگی و مشارکت توسعه اهمیت بر طرف دو  -

 های ملت و منطقه کشورهای برای پایدار توسعه و ثبات امنیت، به دستیابی و المللی بین و ای منطقه

 .کردند تاکید برادرشان

 منصوریه های میدان توسعه بر عالوه را همراه گاز واحد 8855 داریم قصد: نفت وزیر عبدالغنی حیان - -

 .کنیم گذاری سرمایه عکاس و



 و کشور دو بین کلی دوجانبه روابط دیدار این در ..کرد استقبال عراق در انگلیس سفیر از السودانی _ -

 این در.گرفت قرار بررسی مورد مشترک منافع و مشارکت به خدمت راستای در آنها تقویت انداز چشم

 های چالش آنها مهمترین که گرفت قرار بررسی و بحث مورد کشور دو عالقه مورد های پرونده دیدار،

 سفیر. است آن محیطی زیست و اقتصادی اثرات با مقابله های راه بهترین و اقلیمی تغییرات از ناشی

 زمینه این در عراق زیست محیط وزارت های طرح از حمایت برای کشورش دولت آمادگی بر انگلیس

 .کرد تاکید

 اکتبر ماه در خودرو صادرات از ترکیه دالری میلیارد 56۶8 رآمدد -

 اضطراری حوادث و بحران مدیریت ملی سازمان سخنگوی: برداشت را کرونا های محدودیت همه امارات -

 .شد برداشته نوامبر 7 امروز از کرونا های محدودیت همه که گفت امارات در

ریاکاری، گفت که آنها وقتی بحث قراردادهای وزیر امور خارجه قطر با متهم کردن مقامات آلمان به  -

 .اقتصادی در بخش انرژی باشد با قطر مشکلی ندارند

 مرجع این مدیریت از بغداد گذاری سرمایه کمیسیون رئیس مأموریت به تا گیرد می تصمیم السودانی -

 به الزم قانونی اقدامات انجام منظور به را شده انجام تخلفات اداری تحقیقات صورتجلسه و دهد خاتمه

 .دهد ارجاع فدرال صداقت کمیسیون

 میلیارد دالر درآمد ترکیه از صادرات صنعتی میلیارد  451      -

 کنیم برای رسیدن به توافق با ایران و ترکیه تالش می: وزیر منابع آبی عراق_  

-  

 

 

-  
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