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 تو فقط يك بار زندگي خواهي كرد پس آن را براي خودت زندگي كن نه حرف ديگران. سهم تو براي زندگي تعيين شده است

 پشت پرده محموله بزرگ قاچاق مرغ با پوشش آجر به مقصد عراق
ها از جـملـه        دولت عراق معتقد است، هر چند ممنوعيت واردات برخي كاال:  دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق به تابناك اقتصادي گفت

تواند در بلندمدت به نفع صنايع داخلي عراق باشد و موجب مـي     ها شده است، اين تصميم مي گوشت مرغ، باعث افزايش قيمت اين كاال
 .بري از بازار عراق در صنعت مرغداري اين كشور سرمايه گذاري كنند اي مجبور شوند براي سهم شود تا سرمايه گذاران ايراني و تركيه

؛ در چند روز اخير كليپي در فضاي مجازي دست به دست مي چرخد كه نشان مي دهد، پليس كشور عـراق،  «تابناك اقتصادي»به گزارش 
محموله آجر سفالي را توقيف كرده كه البالي اين آجر سفال ها، بسته هاي گوشت مرغ جهت صادرات از ايران به عراق جاسـازي شـده     

اين نوع صادرات گوشت مرغ ايران به عراق، عالوه بر آن كه خيانت به اقتصاد و تجار و توليد كشور محسوب مي شود، بايد گـفـت   .  است
 .كه بسيار غيربهداشتي است و اين گوشت مرغ ها احتماالً قرار است به مصارف انساني برسد

اينكه چرا گوشت مرغ ها غيراستاندارد از ايران به عراق صادر مي شود، پرسشي است كه خبرنگار تابناك اقتصادي از سيدحميد حسينـي،  
 .دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق پرسيده است

به تازگي سد اولسوي تركيه به بهره برداري رسيد كه اين سد به شـدت    :  وي در پاسخ به اين پرسش به خبرنگار تابناك اقتصادي گفت
درصد ظرفيـت   50عليرغم آن كه ترك ها وعده داده بودند .  آب ورودي به عراق از طريق رودخانه هاي دجله و فرات را تحت تأثير قرار داد

آبي دجله و فرات را همچنان در اختيار عراقي ها قرار دهند، اين وعده عملي نشد؛ بنابراين، عراقي ها درصدد جبران اين بدعهدي، كمپيـن  
 .هايي را براي تحريم كاالهاي ترك به راه انداختند

قلم كاالي ترك به ارزش بيش از يك ميليـارد دالر را       85دولت عراق نيز طي اقدامي، واردات :  دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق افزود
 .ممنوع كرد كه از اين تعداد، ممنوعيت واردات سه قلم كاالي مرغ، تخم مرغ و آرد بسيار براي ترك ها گران تمام شد

درصد از اين نياز بازار را خود عراقي ها  10بازار گوشت مرغ عراق، بازاري يك ميليون و سيصد هزار تني است كه حدود :  حسيني ادامه داد
عمده اين بازار نيز تا چند وقت پيش در اختيار تركيه قرار .  تأمين مي كنند؛ اما الباقي نياز به گوشت مرغ را از طريق واردات تأمين مي كنند

 .ممنوعيت واردات گوشت مرغ از تركيه باعث شد تا بسياري از واحدهاي مرغداري ترك ها تعطيل شود. داشت
بـه  .  با اين اوضاع ممنوعيت واردات مرغ و تخم مرغ به عراق، به شدت قيمت اين دو قلم كاال در بازار عراق افزايش يافـت :  حسيني گفت

اين افزايش قيمت .  افزايش يافته است)  تومان 75000( دينار  7500به )  تومان 25000( دينار  2500عنوان نمونه يك شانه تخم مرغ از 
ترك ها به دليل كمتـر بـودن مـرزهـاي         .  و ممنوعيت واردات باعث شده است تا انگيزه قاچاق مرغ و تخم مرغ به عراق دو چندان شود

كيلـومـتـر مـرز        1400مشترك با عراق و مستقر بودن گمرك مركزي در آن، امكان قاچاق كاالي كمتري به اين كشور را دارند اما ايران 
حتي حدود دو سال قبل كه به دليل بحث بيماري آنفلوآنزاي مرغي، صـادرات  :  وي ادامه داد.  مشترك با عراق دارد و كنترل آن مشكل است

مرغ و تخم مرغ ايران به عراق ممنوع بود، باز هم تقاضا از سمت عراقي ها براي واردات اين دو قلم كاال حتي به صورت قاچاق از ايـران    
حتي به تازگي و در جريان بسته شدن مرز چذابه به دليل تحصن كاميون دارهـاي  :  دبير كل اتاق مشترك ايران و عراق گفت.  وجود داشت

عراقي، هشت كاميون تخم مرغ ايراني از بين رفت و اين نشان مي دهد عليرغم ممنوعيت واردات اين كاالها به عراق، باز هم اين تقاضـا  
د از سوي عراقي ها وجود دارد و واردات به صورت كم و بيش از ايران ادامه دارد و اين گاليه هم اكنون وجود دارد كه چرا برخي اصرار دارن

هم اكنون اگر به بازار عراق سري بزنيد، خواهيد ديد بـه رغـم       :  حسيني افزود.  اين دو كاال را به همراه ساير كاالهاي ديگر بارگيري كنند
دليل اين وفور اين است كه كاميون هاي عراقـي  .  ممنوعيت واردات برخي كاالها به عراق، اين كاالها به وفور در بازار عراق ديده مي شوند

در موقع بارگيري كاميوندارهاي عراقـي مـي     .  در ترمينال هاي ما بارگيري هاي خود را انجام مي دهند و گمرك عراق در آنجا حضور ندارد
كاميون كه وارد گمرك عراق مي شود، اين گمرك با توجه به تعداد باالي كاميون ها و نبود زيرساخت هـاي  .  توانند كاالها را جاسازي كنند

وگو با خبرنگار تابناك اقتصادي ضمن اشاره به كليپي كه  اين فعال اقتصادي در گفت.  مناسب تنها به صورت ظاهري بار را بازرسي مي كند
به تازگي با توجه به فشاري كه تركيه بـه عـراق     :  در فضاي مجازي از قاچاق گوشت مرغ از ايران به عراق دست به دست مي شود، گفت

وارد كرده و مدعي شده كه چرا اين ممنوعيت واردات تنها براي كاالهاي ترك اعمال شده، گمرك و پليس عراق براي كـاهـش تـنـش،       
بازرسي محموله ها را جدي تر گرفته و همين عامل باعث شده است تا برخي محموله هاي جاسازي شده توسط كاميون داران عراقي لـو    

از سوي ديگر، دولت عراق نيز معتقد است، هر چند اين ممنوعيت واردات برخي كاالها از جمله گوشت مرغ باعث افزايش :  وي افزود.  برود
قيمت اين كاالها شده است، اين تصميم مي تواند در بلندمدت به نفع صنايع داخلي عراق باشد و موجب شود تا سرمايه گذاران ايراني و   

 .تركيه اي مجبور شوند براي سهم بري از بازار عراق در صنعت مرغداري اين كشور سرمايه گذاري كنند
قلم كاالي تركيه اي كه شامل مرغ، تخم مرغ، آرد، حبـوبـات،    85شايان ذكر است، كشور عراق عالوه بر اعمال ممنوعيت واردات بر روي 

قلم كاالي ساخت ايران در سال جاري نيز اعمال كرده كـه از     63است، ممنوعيت وارداتي را بر روي ...  بيسكويت، روغن هاي خوراكي و 
به هر صورت اشاره به اين نكته ضروري است كه تا چند وقت .  جمله اين كاالها مي توان به سيمان، آبميوه و نوشيدني و بستني اشاره كرد

ديگر مراسم پياده روي اربعين شروع خواهد شد و كشور عراق ميزبان انبوه بسياري از زائران خواهد بود كه بايد نيازهاي غذايي آن ها را   
اين ممنوعيت هاي وارداتي چه از ايران و چه از تركيه عالوه بر اينكه بر قاچاق كاال از اين دو كشور به عراق دامن زده اسـت      .  تأمين كند

 باعث خواهد شد تا كشور عراق در تأمين نياز اين زائران با چالشي جدي مواجه شود

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 10000حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
14600حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  5100حداكثر  4550حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 20500حداكثر 20000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15800حداكثر15300حداقل  بوقلمون زنده

1550حداكثر1450كاب  حداقل 1650حداكثر1550پالس حداقل 1800حداكثر 1700راس حداقل  جوجه  


