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سمه تعالیب

جناب آقاي   صفري

معاون محترم ديپلماسی اقتصادي 

اقليم كردستان عراق ١٤٠١اقتصادي هفته سوم آبان ماه  خبرنامهموضوع: 

 با سالم و احترام،

ایفاد مي  اقلیم كردستان عراق جهت مالحظه و هرگونه اقدام مقتضي ١4٠١برنامه هفته سوم آبان ماه خبه پیوست 

:گردد. اهم اخبار به شرح ذیل مي باشد

ترس پیمانكاران عراقي از ناتواني شركت چیني در اجراي پروژه ساخت هزار مدرسه در عراق

وضعیت بحراني آب عراق 

 كارمند عراقي 246حقوق یك كارگر خارجي در میادین نفتي معادل حقوق

هند نفت كننده تامین  روسیه جایگزین عراق به عنوان بزرگترین  

 هزار تن گندم در یك مناقصه توسط عراق١٥٠خریداري

قانون اساسي كلید حل و فصل مناقشات اربیل و بغداد

:وام هاي بانكي شامل شهروندان اقلیم كردستان نیز مي شود. بانك مركزي عراق 

ارائه بزرگترین بودجه تاریخ عراق تا اواسط ماه جاري میالدي به مجلس نمایندگان

 كركوك درهزار تن ذرت زرد ٧٥٠تولید

وام دولت عراق براي پروژه هاي كوچك 

افزایش قیمت مرغ در اقلیم كردستان

روسیه و عراق تفاهم نامه همكاري هسته اي 

 هزار مگاوات برق 8نیروگاه اتمي براي تولید  8عراق در پي ساخت 

درآمد نیم میلیارد دالري یك شركت انگلیسي از استخراج نفت در اقلیم كردستان عراق 
آغاز فعالیت بانك ملي اقلیم كردستان در آینده نزدیك

لیم كردستان عراق تصمیم ایران براي به رسمیت شناختن هفت مرز بین ایران و اق 

بورسیه یونان براي دانشجویان مقاطع تحصیالت تكمیلي و دكترا اقلیم كردستان

 دانا گاز: افزایش تولید گاز در اقلیم كردستان 
عدم موفقیت صادرات ده ها تن انار اقلیم كردستان عراق از كنترل كیفیت امارات

 اربیل اطراف در غیرمجاز پاالیشگاه ٩8 فعالیت



2

جایگاه اول عراق در واردات حبوبات از تركیه حفظ

 دهاي سمدیركل سدها اقلیم كردستان: وضعیت بهتر سطح آب سدهاي منطقه اقلیم كردستان نسبت به سایر

عراق

 به دنبال قانون گذاري جهت استفاده پسماندهاي شهريعراق

رشنودي نصراله

 سركنسول
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 باسمه تعالی

 ترس پیمانکاران عراقی از ناتوانی شرکت چینی در اجرای پروژه ساخت هزار مدرسه

ا در مدرسه ر 1000که پروژه  Borjaina Power China ینیشرکت چ گفتند: قشف یبه خبرگزار مانکارانیاز پ یجمع

داخت ادر به پرقست که شرکت اطالع داده ا نیطرف قرارداد با ا یعراق مانکارانیکند، به پ یاجرا م نیچارچوب قرارداد با چ

ه بده است که آنها شرکت با دولت عراق مقرر ش نیدر قرارداد ا" نکهیا علی رغم .ستین 2023آنها قبل از سال  یحقوق مال

 شینفت، پ پرداخت شده توسط عراق بابت صادرات یدالر ونیلیو هشتصد م اردیلیم کیدرصد ارزش قرارداد  10 زانیم

آنها توسط  یهاکتمتعلق به شر یمال صیدر تخص ریتاخ»از ، دارند تیشکا مانکارانیپ نیا" کنند. افتیدر یاتیپرداخت عمل

 لیکمتدرصد » ران،مانکایاز پ یکیبه گفته «. نها ارجاع داده شده استساخت هزار مدرسه به آ یهاکه پروژه ینیچشرکت 

 ۷ش ماه از ل است، تنها در شسا کیپروژه که  لیتکم یمدارس نمونه در مجموع مدت مقرر برا یساختمان یها و کارهاپروژه

بر  یمال یکه بده یدر حال ترسندیاز تلف شدن حقوق خود م هیثانو یمانکاریپ یهاصاحبان شرکت .«شودینم شتریدرصد ب

 ندیافر»ردند که ک دیشدند و تأک« مشکل نیرفع ا یبرا یدولت یهامداخله سازمان»خواستار  مانکارانیپ.گردنشان است 

 (شفق) «.ساخت مدارس در عراق مختل نخواهد شد

 وضعیت بحرانی آب عراق 

کشور ، ستکم ا اریآب موجود بس رهیذخب عراق گفت: وزارت کشاورزی و منابع آ رکلیمد اریدستغزوان عبداالمیر میر کاظم 

ند و ک رییامسال تغ یهایگژیکرد: و یدواریتجربه نکرده است و ابراز ام یسازرهیذخ نیتا به حال آغاز فصل زمستان را با چن

در  آب موجود و تاس یبحران اریبس طیصورت شرا نیا ریدر غ ریمقاد شیافزا یباالدست برا یتوافق با کشورها ایباشد  یباران

 یر، کشوشده است لیدر عراق تبد یبه چالش بزرگ یاست موضوع آب در حال یکاف یشاورزچند طرح ک یمخازن فقط برا

کاهش  لیرا به دل رانیاو  هیخود ترک گانیکه دولت عراق بارها همسا یدر حال ت،ینفر جمع ونیلیم 41از  شیبا ب یابانیب مهین

 )رووداو( دجله و فرات مقصر دانسته است. یرودخانه ها یبر رو یسدها ساخت و ساز لیسطح آب به دل

  یکارمند عراق 246معادل حقوق  ینفت نیادیدر م یکارگر خارج کیحقوق 

شاغل در  یکارگران خارج یافتیرا درباره در یقاتینفت خواست تحق ریو وز ریاز نخست وزعراق مجلس  ندهینما فینص ایعل

 یو آغاز کنند. یدولت و دستورالعمل ها نیبر خالف قوان یباالتر از حقوق کارگران عراق اریبس یقوقالغراف با ح ینفت دانیم

که بهره  یشرکت پتروناس مالز آمده است، یحسابرس یعال أتیه 2021گفت: براساس آنچه در گزارش شش ماهه سال 

 ونیلیم 123هر کارگر معادل  یهزار دالر به ازا 85ا ماهانه ت یغراف را بر عهده دارد به کارگران خارج ینفت دانیاز م یبردار

 نیخاطرنشان کرد: ا فینص است. یمهندس عراق 123 ای یکارمند عراق 246مبلغ معادل حقوق  نیپردازد و ا یحقوق م نارید
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ان شدن حقوق کارگران و مهندس عیاست، بلکه ضا ینه تنها هدر دادن پول عموم یکارگران خارج یبرا ینجوم یحقوق ها

 کهرا مکلف نکرده  یدر طول قرارداد، شرکت خارج یطرف عراق رایمحروم شده اند، ز ییفرصت ها نیاست که از چن یعراق

 (شفق). دنرا استخدام کن یکارگران و مهندسان عراق

 بزرگترین  تامین کننده نفت هند    عراق به عنوان جایگزینروسیه 

فت نکننده  نیتام یهاعراق را از خط مقدم کشور هیبود، روس ییایکشور بزرگ آس نیا یمنبع برا نیعراق بزرگتر نکهیپس از ا

در ماه  هیکه واردات نفت خام هند از روس اعالم کرد یدر گزارش  Business Insider یهند تیوب سا هند حذف کرد.

دهد  یم لیرا تشک ت خام هنددرصد از کل واردات نف 22 که است دهیهزار بشکه در روز رس 946به  شیدرصد افزا 8اکتبر با 

 هیکه روس گزارش آمده است نیدر ا .باشد میدرصد است  16که  یسهم عربستان سعود نیدرصد و همچن 20.5سهم عراق 

به  حمله هیوسرمهور ج سیرئ ن،یپوت ریمیکه والد یاز زمان یغرب دارانیخر رایاست ز ییاروپا یدر حال دور شدن از بازارها

 یاه متیق اب ییایسآ دارانینفت و گاز خود را به خر دیکه مسکو تول یکردند، در حال ید، از مسکو دوررا آغاز کر نیاوکرا

 (رووداو) فروشد. یخورده م فیتخف

 تن گندم در یک مناقصه توسط عراق هزار 150خریداری 

رود  ینتظار مکرد که ا یداریتن گندم خر 150000هفته حدود  نیا یالملل نیغالت در عراق در مناقصه ب یدولت داریخر

تن  50000داقل حشامل  مقدار نیرود ا یفروشندگان افزودند که گمان م باشد. ایو احتماال استرال یتوانیاز کانادا، ل شتریب

حمل و نقل  هنیدالر در هر تن با احتساب هز 489.80در حدود  متیق نیشود با کمتر یباشد که گفته م ییگندم کانادا

گفته شد  نینهمچ شده است. یداریتن از کانادا خر 100000زنند که  یم نیاز فروشندگان تخم یرخشده است. ب یداریخر

شده  یداریخر دالر در هر تن 499حدود  متیبه ق یتوانیحمل و نقل از ل نهیهزار تن گندم با احتساب هز 50که حدود 

در  عراق ده است.ش یداریتن گندم کانادا خر 50000و تنها  ایتن گندم استرال 50000از دالالن گفتند که  یبرخ اما است.

ن در چهار ماه اول ت ونیلیوارد کند، از جمله حداقل دو م 2023تن گندم در سال  ونیلیپنج م دیاکتبر اعالم کرد که با 1۷

 (شفق). دیسال جد

 و بغداد  لیمناقشات ارب قانون اساسی کلید حل و فصل

نفت و گاز  حهیال وی گفتدارد.  یبه راه حل قانون اساس ازین لیبغداد و ارب نیبمانده  یمسائل باق: عراق گفت رینخست وز

 یکردستان مورد بحث و بررس میو ارسال به مجلس با اقل رانیوز انجمناز ارائه به  شیاست که پ ییپروژه ها نیاز مهمتر یکی

نویس کشور اشاره کرد و گفت که پیش همچنین به پرداخت سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی این وی .ردیگ یقرار م

 (24)کردستان . های قانونی دو طرف، تدوین خواهد شد، بر پایه پایبندی2023قانون بودجه سال 
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 .شود یم زیکردستان ن میشامل شهروندان اقل یبانک یعراق: وام ها یبانک مرکز

د: اعالم کر بانک نیا شود. یم زیکردستان ن میقلوام آغاز شده شامل شهروندان ا یعراق اعالم کرد که طرح ها یبانک مرکز

ز جمله اعراق  یهااستان یآن طرح وام سالمت است، همه اقشار جامعه عراق در تمام نیبانک که آخر نیمختلف ا یهاطرح

 (شفق) .ردیگیرا در بر مهر ابتکار یو دستورالعمل برا طیشرا تیبا رعاکردستان  میاقل

 یخ عراق تا اواسط ماه جاری میالدی به مجلس نمایندگان ارائه بزرگترین بودجه تار

 «نیتربزرگ»ه به عنوان نوامبر به پارلمان عراق ارائه شود ک 15قرار است تا  2022سال  یعراق برا یبودجه عموم سینوشیپ

 حهین است که الآاز  یانتظارات حاک دالر است. اردیلیم 130تا  120 نیو حجم آن ب شودیم فیعراق توص خیبودجه در تار

دم ع لیام است و به دلکه سال رو به اتم یدر حال، دینوامبر به پارلمان خواهد رس 15تا  2022سال  یبودجه فدرال عراق برا

 2021در سال  که یاز دوازده قسمت بودجه ا یکردن بخش نهیهز ستمی، هنوز کار با س2022سال  یوجود قانون بودجه برا

 یدموار یو خشکسال ییمواد غذا متیق شیافزا ،ینفت، بحران اقتصاد متیق شیافزا است. انیشده است، در جر نهیهز

 )رووداو( کنند. یم یقبل یامسال متفاوت از بودجه ها یعراق را برا یهستند که بودجه عموم

 کرکوک  درهزار تن ذرت زرد 750تولید 

 ،یعل ریزه هزار تن بوده است. ۷50حدود  یجارذرت زرد در فصل  دیاستان کرکوک گزارش داد که تول یاداره کشاورز

د ذرت زر .«شودیبه بازار عرضه م نیو النهر یعراق یهاشرکت قیمحصول ذرت زرد از طر» کرکوک، گفت: کشاورزی ریمد

ه شاستغن ذرت، نرو دیلعالوه بر استفاده از آن به عنوان خوراک دام، در تو رایجهان است، ز یاز کشورها یاریبس یاصل یغذا

. ردیگ یه قرار مستفادمورد ا یستیز یسوخت ها یو انرژ یانرژ دیتول یها نهیو زم عیاز صنا یاریو آرد ذرت و ورود آن به بس

 ریاقابت با سر لیلدکشت به  ریکه سطح ز ییدر عراق پس از گندم، برنج و جو در رتبه چهارم قرار دارد، جا محصول ذرت زرد

 )رووداو(نسبتاً کم است. رهیو غ ینیزم بیمانند پنبه، س یمحصوالت تابستان

 کوچک یپروژه ها یبرا عراق وام دولت

 ونیلیم 25غ ه مبلکوچک ب یپروژه ها یبانک واقع در بغداد و استان ها برا نیاعالم کرد که شعب ا نیالرافد یبانک دولت

 یه خبرگزاربکه  یا هیبانک در اطالع یادفتر رسانه  دهند. یمشاغل وام م ریبه شهروندان صاحب مغازه، کارگاه و سا نارید

 نیا یگذار هیسرما هنکیبر ا دیبا تاک، درصد است 6سال با نرخ سود  6مدت است، اعالم کرد: بازپرداخت وام به  دهیشفق رس

 (شفق) کند. یکمک م یکاریو رفع ب یاقتصاد مل یایوام به اح

 افزایش قیمت مرغ در اقلیم کردستان 
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 یوجه کمترمرغ، مرغداران نسبت به قبل ج متیق ریپس از کاهش چشمگ: گفت وزارت کشاورزیره ادا سییر ق،یفراس صد

از  یت کشاورزوان وزارگفت: ما به عن یو گذاشت. ریتأث متیامر باعث کاهش عرضه در بازار شد و بر ق نیا، به فروش رساندند

ا ر یرغدارم زاتیتجه یعوارض گمرک ان پروژهصاحب یبرا دیتول نهیکاهش هز یواردات مرغ را ممنوع و برا 2019سال 

 شیافزا وریوراک طخ شیافزا لیمرغ به دل متیکردستان گفت که ق میاقل یکشاورز ریوز یطالبان گردیب.همچنین میبرداشته ا

 (24ان کردست) است. یقبل متیکه دوبرابر ق دیرس نارید 4000به  هفته گذشتهمرغ  لوگرمیهرک متیق است. افتهی

 و عراق هیروس یهسته ا یمه همکارتفاهم نا

 یامضا یرابت الزم اقداما یدر عراق گفت که مسکو و بغداد در حال آماده ساز هیسفارت روس یاقتصاد رایزنلوبوف،  ایلیا 

 یکارفاهم همت ادداشتی یمقدمات امضاو  هستند یهسته ا یها یاز فناور زیاستفاده صلح آم نهیدر زم یهمکار ادداشتی

در  د: دو طرفشان کرخاطرن یو در حال انجام است. یانرژ ریغ یهسته ا یاز فناور زیاستفاده صلح آم نهیر در زمدو کشو نیب

 هیروس یتخصص یدر دانشگاه ها لیتحص یبرا یعراق یدانشجو رشیاز جمله پذ یآموزش نهیدر زم یهمکار یحال بررس

امه چوب توافقنو دو طرف در چار دهدینشان م هیروس یاهسته یبه انرژ یعالقه سنت یطرف عراق ،یبه گفته و هستند.

 نیا ز سر گرفتند.ا نهیزم نیمشارکت در ا جادیا ی، روند مذاکرات را برا19۷5در سال  یاتم یدر استفاده از انرژ یهمکار

 نهیزم وچک درک یپروژه ها یامکان اجرا یعراق در حال بررس ویواکتیم و آژانس کنترل مواد رادات مشاور افزود: روس

 یها یورز فناااستفاده  نهیدر زم یامکان همکار یدو طرف در حال بررس نیهستند، همچن یکم انرژ یقاتیتحق یراکتورها

 (شفق) هستند . آب ییو نمک زدا یکشاورز ،یپزشک ندمان یها نهیدر زم یهسته ا

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

هزار مگاوات برق  8نیروگاه اتمی با ظرفیت تولید  8کنترل مواد پرتوزای عراق از طرح این کشور برای ایجاد رئیس سازمان 

 8گفت که این کشور مجوز الزم برای ساخت » کمال حسین لطیف رئیس سازمان کنترل مواد پرتوزای عراق، .خبر داد

او گفت که سازمان متبوعش طرحی  .المللی انرژی اتمی دریافت کرده استنیروگاه اتمی برای تولید برق را از سازمان بین

کشور درصد نیاز برق  25نیروگاه اتمی تنظیم کرده که به معنای تأمین  8اندازی هزار مگاوات برق با راه 8کامل برای تولید 

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

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

اتم هستند، نامه ساخت نیروگاه اتمی عراق توسط روسسیه در حال نهایی کردن توافقدر بغداد که گفته بود که عراق و رو

رئیس سازمان کنترل مواد  .های بعدی انجام نشده استگفت که تاکنون هیچ توافقی با هیچ دولت عراقی برای برداشتن گام

برداری برسد و ممکن است توان رحله بهرهبه م 2030نیروگاه تا سال  8پرتوزای عراق گفت که برنامه عراق آن است که این 

های تجدیدپذیر نیز گفت که عراق تا های عراق در عرصه انرژیاو درباره پروژه .هزار مگاوات هم برسد 10تولید برق آن به 
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مواد  اتم و آژانس نظارت بروی افزود که روس .کندهزار مگاوات برق از انرژی خورشیدی دست پیدا می 3به تولید  2025سال 

های پژوهشی و نیز استفاده از انرژی اندازی نیروگاههای کوچک مربوط به راهپرتوزای عراق در حالی بررسی اجرای پروژه

 ( میدل ایست نیوز) . کن هستندشیرینهای پزشکی و کشاورزی و آبای در بخشهسته

 ردستان عراقدرآمد نیم میلیارد دالری یک شرکت انگلیسی از استخراج نفت در اقلیم ک

د دالر یم میلیارسال ن شرکت جنل انرژی اعالم کرد به لطف افزایش تولید نفت خام و قیمت آن در بازارهای جهانی، تا پایان 

زار ه 109اوکه به روزانه بر اساس بیانیه این شرکت، تولید در میدان نفتی ت .از فعالیت در اقلیم کردستان درآمد خواهد داشت

ایه گذاری کرده میلیون دالر در دو میدان تاوکه و سرتا سرم 150جنل انرژی در یک سال گذشته حدود  .بشکه رسیده است

 (میدل ایست نیوز) .است

 آغاز فعالیت بانک ملی در آینده نزدیک

 لی م بانک سیتأس یگفت: برا یبانک مل سیدر خصوص تأس کردستان میو نظارت اقل یدفتر هماهنگ سیرئخسرو  میعبدالحک

ساختار  کینزد ندهیآ گفت: در یو است. افتهیاختصاص  نارید اردیلیم 250بالغ بر  یا هیعراق، سرما یبانک مرکز یماهنگبا ه

تان کردس میقلادر  یکساز اصالح نظام بان نهیبا خارج خواهد داشت که زم میشود که ارتباط مستق یم جادیا یبانک مل یادار

 گریکدیرا به  یربانک تجا 94 یتمام یاعالم کرده بود که بانک مل  KRGستان کرد میدولت اقل ن،یاز ا شیپ خواهد بود.

 یبرا یزیر برنامه کردستان در حال میدولت اقل کند. یمرتبط م یالملل نیب یبانک ستمیکند و سپس آنها را به س یمتصل م

 ها و ساخترید زبر بهبو یادیز ریاست که تاث یبانک مل قیاز طر یصنعت و گردشگر ،یمسکن، کشاورز یوام برا یریاز سرگ

 (24)کردستان  اقتصاد منطقه کردستان خواهد داشت.

 ایران و اقلیم کردستان عراق   برای به رسمیت شناختن هفت مرز بین  رانیاتصمیم 

ا به ر اقان عرم کردستایران و اقلیدو  نیگرفته است که هفت مرز ب میتصم رانیگفت: ا رانیکردستان با ا میروابط اقل ریمد

ل در حا یسمر ریغ یشدن مرزها یرسم یکار برا گفت: رانیکردستان با ا میروابط اقل ریمد ،ییعبداهلل آکرا بشناسد. تیرسم

ز افت: دو تا گ یو د.وجود دار زین گرید یررسمیهفت مرز غ ران،یکردستان و ا میاقل نیب یعالوه بر سه مرز رسم انجام است،

 یو دارد. قرار کاندیدر س یگریو د هوراماندر  یکیدر قالدزه،  یکیدر چومان،  گریدو مرز د ان،یدر گرم یررسمیغ یمرزها

 یماماست تا ت ر تالشدکردستان  میو اقل میهست دولت مرکزی دییکرده و منتظر تا دییمرزها را تا یبه طور رسم رانیافزود: ا

 (NRT) مرزها را اجرا کند. یو ضرورت ها طیشرا
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 کردستان  میو دکترا اقل یلیتکم التیمقاطع تحص انیدانشجو رایب ونانیبورسیه 

م کرده اعال یلمع قاتیو تحق یآموزش عال ریوز اقلیم کردستان عراق در دیدار بادر  ونانیسرکنسول  س،یمیریاستاوروس ک

ن اختصاص ردستاک منطقه یارشد و دکترا( به دانشگاه ها ی)کارشناس یعال التیتحص یبرا یلیتحص هیبورس یاست که تعداد

و  یعلم یها تیفتوسعه ظر یبرا ونانیکردستان و  میاقل یدانشگاه ها نیتبادالت ب تیبر اهم دارید نیدر ا خواهد داد.

مورد  یصصتخ یها نهیدر زم ژهیبه وکردستان  میاقل انیرا به دانشجو یلیتحص هیبورس یتعداد ونانی شد. دیتاک یدانشگاه

 ( 24) کردستان  واهد کرد.اعطا خکردستان  میاقل ازین

 کردستان   میگاز در اقل دیتولافزایش دانا گاز: 

 شیکعب در روز افزافوت م ونیلیم 500به  یکردستان در سال جار میگاز در اقل دیشرکت دانا گاز امارات اعالم کرد که تول

دت مشابه سال مکرد که نسبت به  اعالم یماهه نخست سال جار 9را در  یدالر ونیلیم 161دانا گاز درآمد  است. افتهی

که  یت به طوراس افتهی شیدرصد افزا 11کردستان  میگاز در اقل دیافزود: تول یو داشته است. شیدرصد افزا 24گذشته 

 نیا انا گاز گفت:د رعاملیوارد، مد کیپاتر کند. یم دیفوت مکعب گاز تول ونیلیم 500کورمور در حال حاضر روزانه  دانیم

 فایستان اه کرددر منطق ژهیبه و انهیدر خاورم یدر بخش انرژ یکه با آن مواجه بود، نقش مهم ییچالش ها رغمیشرکت عل

  ) پولیتک پرس(  کرده است.

 امارات یفیاز کنترل ک اقلیم کردستان عراق ده ها تن انارصادرات  تیعدم موفق

وع کند، را متن منابع درآمد خود یخارج یکشورهابه  یگرفته است با صادرات محصوالت داخل میکردستان تصم میاقل دولت

منبع به  کی شد. ختهیردور  وعبور نکرد  یفیبه کشور از کنترل ک یارسال یدر گام اول انار را به امارات صادر کرد اما انارها که

 یسالع انار اررد نووکشور در م یو عدم اطالع از تقاضا یکردستان در عدم بررس میاشتباه دولت اقل لیبه دل»گفت:  سیشارپر

 گردیا بر گفتگو بد سیارپرش «.و هزاران دالر هدر رفت  اند ختهیبه امارات همه انارها را که ده ها تن انار کردستان است دور ر

 یازماندهس یوعسازوکار و ن ازمندین یخارج یکردستان گفت: صادرات محصوالت به کشورها میاقل یکشاورز ریوز ،یطالبان

 ندازمین یارجاما بازار خ م،یاعادت کرده یابیبازار یهاشوند، ما به روش یما م یکه وارد بازارها یوالتمحص رایاست، ز

 ( سیشار پر)  .«خواهدیاست که محصوالت ما را م یکشور یهایژگیو ییخوب و شناسا یبندبسته

 در اطراف اربیل  رمجازیغ شگاهیپاال 98 فعالیت 

سه بار  رانیوز انجمنبا شهر فاصله دارند،  لومتریک 20اکثر آنها کمتر از ، وجود دارد لیراف اربدر اط یرقانونیغ شگاهیپاال 98

 طیو رسانه در اداره مح یآگاه سیمحمد، رئ الیل نشده اند. لیگرفته است اما تعط رمجازیغ یها شگاهیپاال یلیبه تعط میتصم
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، سرطان هستند یدارند و عامل اصل لیارب ستیز طیبر مح یبد رایبس ریها تاث شگاهیپاال نیا گفت: هاوالتیبه  لیارب ستیز

 شگاهیتنها پاال"گفت:  یو کنند. یهمکار لیارب ستیز طیمح ئتیآنها با ه یلیتعط یبرا دیبا لیاستاندار و فرماندار ارب نیبنابرا

چقدر با  نندیشود تا بب یمآنها نظارت  یها میها روزانه توسط ت شگاهیپاال نیمجوز هستند. ا یالناز و کار دارا یها

قانون  "وجود دارد. یرقانونیبدون مجوز و غ شگاهیپاال 98که حدود  یمطابقت دارند، در حال یطیمح ستیز یدستورالعمل ها

کرده است، اما  ینیب شیرا پ شیپاال یشرکت مل کی سیتأس 200۷در سال   KRGکردستان  مینفت و گاز دولت اقل 22

در  یرقانونیغ شگاهیپاال 200از  شیگفت: ب یعیفتح، کارشناس حوزه منابع طب نیرب ده است.نش سیسال است که تأس 15

 شگاهیپاال نیوجود ا لیدل وجود داشته است. یعیوزارت منابع طب سیاز آنها قبل از تأس یکردستان وجود دارد که برخ میاقل

آنها منبع نفت ، را به صورت استاندارد توسعه دهد شیکردستان نتوانسته است بخش پاال میاست که اقل نیا یرقانونیغ یها

و تنها  ها گرفت شگاهیتمام پاال یلیبه تعط میتصم یعی، وزارت منابع طب2015سپتامبر  لیدر اوا. هستند یقاچاق و سرقت

خود ادامه  تیلو بدون مجوز به فعا رمجازیغ یها شگاهیپاال فعالیتآنها صادر شده است، اما  یابیپس از ارز شگاهیپاال 26مجوز 

 یدر سال ها رانیوز اتیاست که ه یدر حال نیا، خود را آغاز کرده اند تیبوده اند، دوباره فعال لیتعط یاگر مدت یحت داده اند

ها به  شگاهینشده و پاال ییاجرا رانیوز اتیه ماتیها گرفت، اما تصم شگاهیکامل پاال یلیبه تعط میتصم 2020، 2019، 2018

 ) هاوالتی ( دهند. یکار خود ادامه م

 حفظ جایگاه اول عراق در واردات حبوبات از ترکیه 

 رهیمد ئتیه سیرئ را به خود اختصاص داده است. هیرتبه نخست واردات حبوبات ترک 2022ماه گذشته سال  9عراق در 

 یزمان در بازه نادیقت و محصوال ینبات یهاصادرات حبوبات، روغن گفت:ترکیه  یانجمن صادرکنندگان حبوبات و روغن نبات

هه سوم از سه ما : عراقافزود یو .دیو لبنان رس هیعراق، سور یدر بازارها زانیم نیتا سپتامبر سال گذشته به باالتر هیژانو

 م،یادرات دارصبه آنها  نیریاز سا شیکه ب ییدالر در فهرست کشورها ونیلیم 401با ارزش  شیدرصد افزا 105امسال با 

در رتبه سوم قرار  شیزادرصد اف 119دالر با  ونیلیم 55.3دالر در رتبه دوم و لبنان با ارزش  ونیلیم 109.1با ارزش  هیسور

محصوالت ، وده اندماهه اول ب 9صادرات در  نیشتریدالر با ب ونیلیم 440.5خاطرنشان کرد: حبوبات با ارزش  یو گرفتند.

دالر در  ونیلیم 191.5با ارزش  ینبات یهاپس از آن روغن، گرفتنددالر در رتبه دوم قرار  ونیلیم 309.8با ارزش  یقناد

 (شفق) دالر است. ونیلیم 266عدس قرمز با  یمحصول صادرات نیشتریقرار گرفتند و ب یبعد یهارده

سایر سدهای  کردستان نسبت به اقلیم منطقه یسطح آب سدها بهتروضعیت  :اقلیم کردستانسدها  رکلیمد

 عراق 

منطقه کردستان با  یسطح آب سدها گفت: اقلیم کردستان و منابع آب کشاورزی وزارت یکل سدها سییر ،یرحمان خان

و سطح  شترینسبت به سال گذشته ب خانیسد دربند یآب ریذخا زانیم از سایر سدهای عراق می باشد وبهتر  یوجود خشکسال
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سال گذشته سد کوچکتر است، نسبت به  کیه سد دهوک کو  متر کمتر از سال گذشته است کیحدود  زیآب سد دوکان ن

 ) هاوالتی (.متر کمتر است 1.5حدود 

 به دنبال قانون گذاری جهت استفاده پسمانده های شهری عراق 

 افتیزبا نهیمدر ز ،یجامد شهر یدر پسماندها یگذار هیامکان سرما گفت: وزارتی میحط زیست یالحسون، سخنگو یرعلیام

از ه ود دارد کوج ییذاغاز انواع مواد  یبرخ یبرا ریتخم یندهایفرآ قیاز طر ایسوزاندن  قیاز طر از آن یزباله و کسب انرژ

 ز محل پولا یشهر یهاپسماند یگذار هیافزود: سرما یو برق استفاده کرد. دیتول یراتوان ب یمشده  دیگاز )متان( تولانرژی 

در  نهیزم نیامتخصص در  یشرکت ها یبرخ یاز سو یمتعدد شنهاداتیو پ دارد یادیز یبرق، سود اقتصاد یانرژ نیتام ای

 (شفق) است. یدست بررس
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