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االت�صاالت تدعو هيئة الإعالم �إىل مراقبة التعرفة
اجلديدة ملكاملات الهاتف النقال
بغداد  /علي الكاتب

دعت م�ست�شارة وزارة االت�صاالت
ل�ش�ؤون الهاتف النقال الدكتورة
هيام اليا�سري �إىل �ضرورة مراقبة
هيئة االعالم واالت�صاالت لال�سعار
اجل��دي��دة ال�ت��ي اعلنتها �شركات
الهاتف النقال على املكاملات �ضمن
�شبكاتها بعد حتويلها من الدوالر
االمريكي اىل الدينار العراقي.
وقالت اليا�سري ان هذا االجراء
الذي اتخذته الهيئة جاء مت�أخرا،اذ
ك��ان م��ن امل�ف��رو���ض العمل ب��ه من
تاريخ ، 2007/9/1وه��ذا يعني
ان ال���ش��رك��ات تلك م �ت ��أخ��رة جدا
يف القيام بهذا االجراء ملدة ثالث
�سنوات على خالف ماتعلنه من
منح خدمة جديدة وجيدة يف وقت
كانت لوزارة االت�صاالت مطالبات
عدة وب�شكل م�ستمر بهذا ال�صدد
م��ن خ�ل�ال ال �ك �ت��ب واملخاطبات
الر�سمية مع اجلهات ذات العالقة
يف احل �ك��وم��ة وجم�ل����س النواب
وع�ب��ر و�� �س ��ائ ��ل االع��ل ��ام خ�ل�ال
االعوام املا�ضية.
وا�� �ض ��اف ��ت ال� �ي ��ا�� �س ��ري ان تلك
االج ��راءات من�صو�ص عليها يف
ال �ب �ن��ود امل ��وج ��ودة �ضمن العقد
املوقع بني الهيئة وتلك ال�شركات
،وك� ��ان م��ن امل �ف��رو���ض اتخاذها
الج� ��راءات رادع ��ة ب�ح��ق املق�صر
الن املواطن تكبد خ�سائر مادية
ك �ب�يرة ب�سبب ذل ��ك ط ��وال املدة
املا�ضية،ونتمنى م��ن الهيئة يف
ال ��وق ��ت احل��ا� �ض��ر ان ت�ستخدم
� �ص�لاح �ي��ات �ه��ا ب �� �ش �ك��ل اي �ج��اب��ي
ومراقبة اال�سعار يف ظل التحويل
من الدوالر االمريكي اىل الدينار
العراقي وجتنب ماي�سمى �ضمن
اقت�صاد ال�سوق بـ(احتكار القلة)
وهو م�صطلح تق�صد به ال�شركتان
العاملتان لوحدهما يف الو�سط
واجل �ن��وب �شركتا (زي ��ن وا�سيا
�سيل)،خا�صة يف جم��ال املراقبة
ع�ل��ى ت���س�ع�يرة ال��ث��واين يف ظل
ورود � �ش �ك��اوى ك �ث�يرة وردود
افعال �سلبية من قبل املواطنني
ح��ول و�ضع التعرفة ال�صحيحة

من قبل �شركات املوبايل ،وذلك
الن االج � ��راء االخ �ي�ر � �س�لاح ذو
حدين االم��ر ال��ذي يتطلب و�ضع

رق ��اب ��ة � �ش��دي��دة م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة كي
التكون ت�سعرية الثواين اكرث من
الدقائق.

بغداد  /متابعة املدى

بغداد  /متابعة املدى
قالت وزارة النقل �أنها �أرج��أت افتتاح خط
ط�ي�ران ب �غ��داد ل�ن��دن ال ��ذي ك��ان م��ن املقرر
تد�شينه اخلمي�س امل��ا��ض��ي ب�سبب اعاقة
املالحة اجلوية يف دول �شمال اوروبا نتيجة
الرماد الربكاين .وق��ال م�صدر اعالمي يف
ال��وزارة بح�سب وكالة ال�صحافة امل�ستقلة
(�إيبا) تقرر"ت�أجيل انطالق �أول رحلة من
بغداد �إىل لندن اليوم االحد ب�سبب الرماد
ال�برك��اين ال��ذى يعيق امل�لاح��ة اجل��وي��ة فى
�أوروبا" .وا�شار امل�صدر االعالمي اىل ان
الرحلة امل�ق��ررة م��ن مطار ب�غ��داد على منت
�إح��دى طائرات اخلطوط اجلوية العراقية
�ستنطلق ال�سبت او االحد ،و�سيكون وزير
النقل على منت الطائرة ا�ضافة اىل م�سافرين
ع��راق�ي�ين و�أج ��ان ��ب .ي��ذك��ر ان ال�سلطات
الربيطانية اعلنت ع��ن غلق مطار هيرثو
يف لندن نتيجة الرماد الربكاين الذي غطى
�سماء دول �شمال اوروب ��ا بعد ث��ورة احد
الرباكني يف اي�سلندا.

للبارجة الكهربائية تبلغ  143ميكا واط وهي تعد واحدة من
بارجتني كهربائيتني تعاقدت وزارة الكهرباء على �شرائهما
من احدى ال�شركات الرتكية ،مبين ًا ان بارجة التوليد الثانية
�ستنطلق من تركيا يف الأول من �شهر حزيران القادم لت�صل
املوانئ العراقية خالل فرتة خم�سة ع�شر يوم ًا من انطالقها.
و�أ�شار �إىل ان و�صول بوارج التوليد الكهربائية من �شانه
ان ي�سهم يف معاجلة ازمة الكهرباء يف الب�صرة على اعتبار
ان ذلك �سيوفر توليد ًا ا�ضافي ًا على ال�شبكة الوطنية.

بغداد  /وكاالت

ذكرت وزارة الزراعة �أنها �ستمنع ا�سترياد جميع اخل�ضروات التي ي�صل
منتوجها املحلي �إىل االكتفاء الذاتي.
وق��ال وزي��ر ال��زراع��ة وكالة �أك��رم احلكيم بح�سب وكالة كرد�ستان للأنباء
(�آك��ان�ي��وز) �إن وزارت��ه "�ستمنع اخل�ضروات التي �سي�صل منتوجها �إىل
االكتفاء الذاتي ،وي�ستطيع املنتوج املحلي تغطيتها للم�ستهلك العراقي يف
الفرتة املقبلة".
و�أ�ضاف �أن "هناك خطة للوزارة لتقلي�ص ا�سترياد اخل�ضروات بعد �أن غزت
الأ�سواق العراقية ب�شكل ي�ؤثر �سلبا ً على الواقع الزراعي يف البالد حيث
�أ�صبح املزارع العراقي بني �سندان اجلفاف ومطرقة اال�سترياد غري املنظم
للخ�ضروات الزراعية".
وتابع احلكيم �أن "اللجنة املتخ�ص�صة اجتمعت م�ؤخر ًا ،لتدر�س مدى جناح
قرار منع ا�سترياد �أربعة �أنواع من اخل�ضروات املهمة التي من املمكن �أن
ت�صل �إىل االكتفاء الذاتي ملنع ا�ستريادها".
و�أ�شار �إىل �أن "هذه الإجراءات ت�أتي �ضمن اجلهود املبذولة لالرتقاء بالدخل
االقت�صادي للمزارعني و�إنعا�ش الزراعة يف العراق".
وكانت احلكومة املنتهية واليتها قد �أعلنت �أنها تنوي دعم املنتوج املحلي
مبختلف ت�سمياته لإنعا�ش الواقع االقت�صادي يف البالد الذي �شهد تدهورا
بعد �سقوط النظام العراقي ال�سابق يف العام .2003

ط��ال��ب رئ�ي����س احت ��اد ال���ص�ن��اع��ات ن ��زار علي
الوائلي امل�ؤ�س�سات احلكومية بالعمل على
ت ��أه �ي��ل امل �ع��ام��ل ال �ع��راق �ي��ة امل �ع �ط �ل��ة والتي
ت�شكل %80من املعامل املوجودة يف العراق،
م�شريا �إىل �أن االعتماد على القطاع ال�صناعي
� �ض��روري ك��ون��ه مي�ث��ل اجل��ان��ب احل �ي��وي من
املنظومة االقت�صادية.
وقال الوائلي يف ت�صريحات �صحفية ن�شرت
م�ؤخر ًا ان القطاع ال�صناعي مهم ويجب العمل
على ت�أهيل امل�صانع واملعامل العراقية املتوقفة
عن العمل والبالغ ن�سبتها  ، %80داعيا اىل الدعم
الفعلي من امل�ؤ�س�سة احلكومية العراقية التي
تتحدث عن دعم القطاع ال�صناعي العراقي يف
امل�ؤمترات ويف الندوات ويف العالقات الدولية،
ول�ك��ن م��ن الناحية العملية ي �ج��دون ان هذا
القطاع مل يح�ض مبوارد مالية وتخ�صي�صات
ت�ؤهله للنهو�ض بواقعه املنا�سب بل هو الذي
مي��ول نف�سه ذات �ي��ا .و�أ� �ش��ار ال��وائ�ل��ي اىل ان

النظام االقت�صادي العراقي يف الوقت احلايل
يتجه نحو اقت�صاد ال�سوق ،والريادة يجب ان
تكون من ح�صة القطاع ال�صناعي اخلا�ص،

كربالء  /متابعة املدى

اعلن رئي�س جلنة الرقابة على اال�ستثمار يف
جمل�س حمافظة ك��رب�لاء زه�ير كاظم الكريطي
عن االنتهاء من كافة اال�ستعدادات لإقامة املعر�ض
ال��دويل لل�صناعات املختلفة والتي ت�شارك فيه
� 100شركة عاملية للفرتة من الع�شرين من ني�سان
اجلاري ولغاية العا�شر من ايار القادم.

وق��ال الكريطي يف ت�صريحات �صحفية ن�شرت
م�ؤخر ًا “�أنهت اجلهات املخت�صة كافة ا�ستعداداتها
لإق��ام��ة املعر�ض ال��دويل ال��ذي ت�شارك فيه 100
دولة من �آ�سيا واوروبا و�أفريقيا ودول عربية”.
و�أ�ضاف “املعر�ض الذي �سيقام على مركز �شباب
ال��وح��دة (2ك��م ج�ن��وب ك��رب�لاء) �ستقيمه �شركة
(�شيجياز هونك يوك) ال�صينية التي زارت كربالء

بغداد  /وكاالت

اكد اقت�صاديان� ،أن تطوير ال�سياحة يف البالد �سي�ساهم يف �إنعا�ش
الواقع االقت�صادي ويرفع من الدخل اليومي للعراقيني.
وقال رئي�س منظمة دعم ال�سياحة العراقية �أركان عبد الله بح�سب
وكالة كرد�ستان للأنباء (�آكانيوز) �إن "ال�سياحة يف العراق �ست�ساهم
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القطاع التجاري الذي يتميز باال�سترياد فقط.
وحول ر�ؤو�س الأموال العراقية ومدى قدرتها
على ق�ي��ادة تطور القطاع ال�صناعي �أو�ضح
الوائلي �إن ر�ؤو���س الأم��وال العراقية واجهت
ظروف احل�صار ومرحلة ال�سلب والنهب التي
�شهدها العراق بعد احلرب الأخ�يرة ،فهاجرت
هذه الأم��وال �إىل خارج البلد ومت ا�ستثمارها
وت�شغيلها لت�ستفيد منها دول اجل��وار وذلك
على ح�ساب ما مت تعطيله يف الداخل .ولفت
الوائلي �إىل �أن هيئات اال�ستثمار مت �إن�شا�ؤها
ب�شكل اعتمد على اجلوانب ال�سيا�سية ،ومن
ثم �إهمال الواقع القانوين الر�سمي الذي �أ�شار
�إىل وجوب �إ�شراك م�ؤ�س�سات احتاد ال�صناعات
ورجال الأعمال واحتاد الغرف التجارية ممثلة
ب�شخ�ص واحد عن كل م�ؤ�س�سة عند ت�شكيل �أي
هيئة ا�ستثمارية  ،معتربا ذل��ك الإه�م��ال خلال
وا�ضحا يتناق�ض مع القانون ،وهو ما �أدى �إىل
ظهور ا�سرتاتيجيات خاطئة يف �إدارة امللف
االقت�صادي يف العراق.

وعلى اجلانب الر�سمي ان يبدي اهتمامه بهذا
القطاع احليوي ال��ذي ميثل ركيزة ك�برى يف
املنظومة االقت�صادية كونه منتجا على عك�س

م�ؤخرا” .وكانت ال�شركة ال�صينية قد �أنهت زيارة
�إىل املحافظة قبل �أكرث من �أ�سبوع ووقعت مذكرة
تفاهم لإق��ام��ة ثالثة م�شاريع �سكنية و�صناعية
وجتارية يف مدينة الهندية �شرقي كربالء.
وتابع الكريطي “املعر�ض �سي�ستمر حتى العا�شر
من ال�شهر املقبل و�سيتم فيه عر�ض �آخر املنتجات
اال�ستهالكية التي ت�صنعها ال�شركات العاملية”.

و�أ��ش��ار �إىل ان “املعر�ض �سيكون �أي�ضا فر�صة
لتوقيع م��ذك��رات تفاهم ب�ين التجار العراقيني
وممثلي ال�شركات التي �ستح�ضر �إىل املدينة
مثلما �ستكون فر�صة �أي�ضا لتو�ضيح الواقع
الأمني يف املحافظة والعراق من اجل ا�ستقطاب
ر�ؤو� ��س الأم ��وال وتنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية
مفيدة يف املحافظة”.

اقت�صاديون :تطوير ال�سياحة ي�ساهم يف دعم االقت�صاد الوطني

املــادة

�أ�سعار العمالت مقابل الدينار العراقي

تتجه وزارة ال��زراع��ة اىل ا� �ص��دار منع للخ�ضروات
امل�ستوردة بدعوى دعم املنتج املحلي يف ظل االغراق
ال�سلعي ال��ذي ت�شهده ا��س��واق الفواكه واخل�ضر من
امل�ستورد و�سط �شحة املحلي منه .
ويف نظرة متمعنة لهذا املنع يت�ساءل كثري من املراقبني
عن مدى امكانية االنتاج املحلي للخ�ضروات يف �سد
اال��س�ت�ه�لاك امل�ح�ل��ي ،اذا ماعرفنا ان هنالك تدهور ًا
وتراجع ًا خطري ًا وغري م�سبوق يف االنتاج الزراعي
برمته وعلى وجه التحديد يف انتاج الفواكه واخل�ضر
ال�سباب ع��دة ت�ضافرت جميعها من دون ع�لاج ناجع
وحقيقي ال� �ص��ل امل�شكلة ال �ت��ي ي �ع��اين منها القطاع
ال��زراع��ي ال��ذي ا�صبح الي�شكل �سوى  %3م��ن الناجت
املحلي االجمايل .
ويف العنوان العري�ض لقرار ال��وزارة اخلا�ص مبنع
امل�ستورد من اخل�ضر ي�ؤكد ان��ه ميثل دعامة حقيقية
للمنتج املحلي اال ان ذلك يلقي مب�س�ؤولية كبرية على
املنتج املحلي ال��ذي م��ازال يعاين من تراجع خطري ،
حيث يفر�ض ه��ذا امل�شهد يف ال��وق��ت ذات��ه م�س�ؤولية
كبرية اي�ض ًاعلى احلكومة ووزارة الزراعة بالتحديد
ل��دع��م م�ن�ظ��وم��ة االن� �ت ��اج ال ��زراع ��ي امل �ح �ل��ي وو�ضع
اخل�ط��ط الكفيلة ب��االرت�ق��اء يف االن �ت��اج ال��ذي يتطلب
دعم ًا حكومي ًا كبري ًا يجعل من الفالح ازاء م�س�ؤوليته
املبا�شرة يف االهتمام مبراحل االنتاج الزراعي فيما
يخ�ص ال�ف��واك��ة واخل�ضر مو�ضوعة البحث يرادفه
ف�سح جمال اال�ستثمار امام القطاع اخلا�ص يف القطاع
الزراعي ،ف�ض ًال عن االهتمام بقطاعات اخرى كالنقل
وال��وق��ود واالق��را���ض ال��زراع��ي حيث متثل دعامات
مهمة ترفد القطاع الزراعي مبا يجعله من القطاعات
االنتاجية الفاعلة والقادرة على حتريك عجلة االنتاج
يف االقت�صاد العراقي الذي هو االن �أحوج مايكون اىل
قطاعات انتاجية فاعلة وم�ؤثرة .
ومن هنا فان هذا القرار الذي �ستقدم عليه وزارة الزراعة
بحاجة اىل درا�سة متمعنة من �ش�أنها ان ت�أتي بالبديل
ال�ق��ادر على �سد ال�ف��راغ ال��ذي ق��د حتدثه اخل�ضروات
امل�ستوردة التي تغزو اال�سواق عن طريق املعاجلات
احلقيقية وال�سريعة واملدرو�سة من قبل الوزارة كجهة
قطاعية لرفع م�ستويات االنتاج الزراعي يف هذا االجتاه
و�سد اال�ستهالك املحلي �سعي ًا لعودة م�شهد اخل�ضروات
والفواكه اىل �سابق عهده يف الت�صدير اىل دول اجلوار
االقليمي وعدم االقت�صار على �سد اال�ستهالك املحلي ،
هذا ف�ض ًال عن توقعات املراقبني واخلرباء يف ت�أثري ذلك
على م�ستوى اال�سعار وعدم ا�ستقرارها .

معر���ض دويل لل�ص��ناعات املختلف��ة فـ��ي كرب�لاء

يف تطوير اقت�صاد البالد وتدعم ميزانيته املالية ب�شكل وا�ضح
خالل الفرتة املقبلة".و�أو�ضح �أن "ال�سياحة كانت طيلة ال�سنوات
التي تلت التغيري مهم�شة وغري فعالة ب�سبب تردي الو�ضع الأمني
وارتباك الواقع ال�سياحي يف البـــالد الأم��ر ال��ذي جعلها ثانوية
وغري رئي�سية بالن�سبة لالهتمام احلكومي" .من جانبه قال اخلبري

جدول با�سعار الفواكه واخل�ضراوات

ال�سعر
بالدينار

ل �ل �ه��ات��ف ال �ن �ق��ال وا�ستح�صلنا
املوافقة املبدئية يف العام املا�ضي
للرخ�صة الرابعة للهاتف النقال ،
ومت ت�شكيل جلنة برئا�سة وزير
االت�صاالت وع�ضوية رئي�س هيئة
امل���س�ت���ش��اري��ن ورئ �ي ����س ال��دائ��رة
ال�ق��ان��ون�ي��ة يف جمل�س ال� ��وزراء
وهيئة االع�ل�ام واالت���ص��االت من
اجل العمل على اع��داد تو�صيات
بهذا ال�ش�أن ورفعها اىل جمل�س
النواب واحل�صول على املوافقة
النهائية للرخ�صة ال��راب�ع��ة ،اال
ان امل��و� �ض��وع ي���راوح يف مكانه
م�ن��ذ ا��ش�ه��ر الن الهيئة تعار�ض
عمل اللجنة ب��دالل��ة التغيب عن
اجتماعاتها واالمتناع عن توقيع
حما�ضر اللجنة،مما ي�ؤ�شر وجود
نوايا للهيئة تتمثل باعاقة ت�أ�سي�س
�شركة رابعة للهاتف النقال ليبقى
ل �ل �ج �ن��ة خ��ي��ار واح � ��د ه ��و ط��رح
امل��و��ض��وع على جمل�س ال ��وزراء
ليقول كلمته الف�صل.
وق� ��ال� ��ت م� ��� �س� �ت� ��� �ش ��ارة وزارة
االت �� �ص��االت ان الهيئة ت��دع��و ان
ت��ك��ون امل �ن �ف �ع��ة امل���ادي���ة ولي�س
احل���ص��ول ع�ل��ى اخل��دم��ة اجليدة
ه��ي امل�ع�ي��ار يف اخ�ت�ي��ار ال�شركة
الرابعة من خالل اج��راء املزايدة
وط��رح ال���ش��رك��ات لعرو�ضها يف
ه ��ذا ال �� �ص��دد،وه��و م��ان �ع��ده احد
اال�سباب وراء �سوء اخلدمة الن
ت�ل��ك ال���ش��رك��ات لي�س مبقدورها
بعد دفع مبالغ كبرية يف املزايدة
ان تدفع مبالغ اخ��رى يف العمل
احل�ق�ي�ق��ي ع �ل��ى االر�� ��ض م�ؤكدة
رف�ض وزارة االت�صاالت هذا املبد�أ
بل يف مقابل ذلك اعتماد املفا�ضلة
ال�ف�ن�ي��ة ب�ين ال �� �ش��رك��ات ،اختيار
االف �� �ض��ل ب�ي�ن � �ش��رك��ات القطاع
اخل��ا���ص ال �ت��ي ت���س�ن��د ل �ه��ا مهام
ادارة وت�شغيل امل�شروع،والذي
يعد احد اوجه اال�ستثمار يف هذا
القطاع اذ �سنحر�ص على اعتماد
مبد�أ العدالة وال�شفافية وفر�ض
االل �ت��زام��ات التعاقدية على تلك
ال���ش��رك��ة ل���ض�م��ان ت �ق��دمي اف�ضل
اخلدمات للمواطنني.

عبا�س الغالبي

بغداد  /متابعة املدى

العراق يعتزم منع دخول
اخل�ضار دعم ًا للمنتج املحلي

الرماد الربكاين
ي�ؤجل افتتاح خط
طريان بغداد  -لندن

منع اخل�ضروات
امل�ستوردة

احتاد ال�صناعات يدعو �إىل ت�أهيل املعامل وامل�صانع املعطلة

و�صول �أول بارجة لتوليد الكهرباء
�إىل ميناء �أم ق�صر قريب ًا
اعلن م�س�ؤول جلنة الكهرباء يف جمل�س حمافظة الب�صرة
زي ��اد ع�ل��ي ف��ا��ض��ل و� �ص��ول اول ب��ارج��ة ل�ت��ول�ي��د الطاقة
الكهربائية اىل ميناء ام ق�صر مطلع اال�سبوع املقبل .وقال
فا�ضل يف ت�صريحات �صحفية �إن اول بارجة لتوليد الطاقة
الكهربائية �ست�صل يف بداية الأ�سبوع القادم حيث �سرت�سو
يف ميناء ام ق�صر مبحافظة الب�صرة بعد ان اقلعت من تركيا
يف الرابع من ال�شهر اجلاري .وا�ضاف ان القدرة الإنتاجية

وتابعت اليا�سري قائلة ان وزارة
االت �� �ص��االت المت�ت�ل��ك �صالحيات
ملحا�سبة �شركات الهاتف النقال

والال�سلكي ،ال�ت��ي منحت لهيئة
االع �ل��ام واالت� ��� �ص ��االت ال �ت��ي مل
جت��م��د ادارت�� �ه� ��ا ع��ل��ى االط�ل��اق
ب��ل ك��ان��ت ه �ن��اك جل�ن��ة ت�صريف
اع�م��ال الهيئة مل��دة �سنة ون�صف
والتي كانت متتلك ال�صالحيات
الكاملة ملحا�سبة �شركات الهاتف
ال�ن�ق��ال ،ويف مقابل ذل��ك ال احد
ينكر ان ل�ل�ادارة اجل��دي��دة جهود
تبذلها يف ه��ذا ال�سياق اال انها
غ�ي�ر وا� �ض �ح��ة او م�ل�م��و��س��ة يف
الوقت احلا�ضر لتنعك�س ايجابيا
بتح�سن خ��دم��ة ال�ه��ات��ف النقال.
وت��رى ان واق��ع اخل��دم��ة املقدمة
م��ن قبل ��ش��رك��ات ال�ه��ات��ف النقال
ل��ن تتح�سن ع�ل��ى امل ��دى القريب
الن اال�سباب الكامنة وراء �سوء
اخلدمة مل تعالج حلد االن بال�شكل
امل �ط �ل��وب،اذ مل ت�ستخدم الهيئة
�صالحياتها املمنوحة لها يف عقد
الرتاخي�ص وال�ق�ي��ام باجراءات
رادع��ة وعقوبات قانونية ،فيما
حتر�ص ال��وزارة من جهتها على
تقدمي ك��ل م��ا يهدف اىل حت�سني
خدمة الهاتف النقال يف العراق
ع�ب�ر حم��وري��ن االول م��ن خالل
امتالكها ل�شبكة وا�سعة من البنى
التحتية لاللياف ال�ضوئية،حيث
متكنت مالكاتها الهند�سية والفنية
خ�لال امل��دة املا�ضية م��ن حتقيق
تقدم كبري يف بناء �شبكة الياف
� �ض��وئ �ي��ة م �ت �ط��ورة وف �ت��ح باب
اال�ستثمار ام��ام �شركات الهاتف
ال �ن �ق��ال وال�لا��س�ل�ك��ي لال�ستفادة
م�ن�ه��ا وا��س�ت�ع�م��ال�ه��ا مب��ا ي�ضمن
حت�سني واق��ع خدماتها يف عموم
املحافظات،ومت يف ه��ذا ال�سياق
عقد عدة لقاءات مبا�شرة مع تلك
ال�شركات حلثها على اال�ستفادة
م ��ن ه���ذه ال �� �ش �ب �ك��ة ،خ��ا� �ص��ة مع
ادعائها ان ا�ستعمال املايكرويف
بدال من االلياف ال�ضوئية من اهم
ا�سباب �سوء اخلدمة،لكن من دون
جدوى اذ مل نتلق من تلك ال�شركات
اال�ستجابة الكاملة ب�سبب �ضعف
الرقابة عليها ،اما املحور الثاين
فهو تبني الوزارة مل�شروع وطني

من الواقع االقت�صادي

نوع املادة

الكمية

ال�سعر بالدينار

ال�سمنت العادي
ال�سمنت املقاوم
ال�سمنت االبي�ض
الرمل
احل�صى
الطابوق
�شي�ش  1/2اجن
�شي�ش  3/4اجن
بورك
كا�شي عراقي

 1طن
 1طن
 1طن
 15م3
 15م3
 4000طابوقة
 1طن
 1طن
 1طن
قطعة واحدة

170.000
185.000
200.000
350.000
450.000
800.000
850.000
950.000
85.000
1.000

ال�سعر
بالدينار

برتقال عراقي 1250
برتقال م�ستورد 1000
1500
ليمون عراقي
ليمون م�ستورد 1000
750
تفاح ا�صفر
1000
تفاح احمر
2000
تفاح اخ�ضر
1500
موز
2000
كيوي
1000
رمان عراقي
ك�ستناء عراقي 2000
1000
اللنكي
500
نارجن
500
متر زهدي
متر خ�ستاوي 1250

املــادة

ال�سعر
بالدينار

500
خيار
750
طماطة
1000
فلفل
750
باذجنان
750
�شجر
ب�صل بانواعه 750
500
باقالء
500
�شوندر
500
�شلغم
500
لهانة
500
قرنابيط
750
جزر
250
خ�س
2000
فا�صوليا
1000
كلم

ا�ســعار املـــواد الغـــذائــيـــة
املـــــــادة

طحني �صفر عراقي
طحني �صفر اماراتي
رز عنرب عراقي
رز امريكي
رز فيتنامي
رز تايلندي
زيت طعام
�سكر
�شاي
معجون طماطة
دجاج عراقي
دجاج برازيلي
دجاج امريكي
بي�ض
�شعرية عراقية

الكمية

ال�سعر
بالدينار

 50كغم 50.000
 50كغم 50.000
 50كغم 75.000
 50كغم 35.000
 50كغم 20.000
 50كغم 20.000
 15كغم 9.500
 50كغم 48.000
5000
 1كغم
 950غم 1500
3500
 1كغم
3250
 1كغم
3000
 1كغم
 30بي�ضة 4000
500
 1كغم

االقت�صادي جهاد علي لـ(�آكانيوز) �إن "العراق يفتقد �إىل خطة
لتنمية الواقع ال�سياحي والأث��ري يف البالد بهدف ا�ستقطاب عدد
من ال�سواح الأجانب والعرب بعد �أن حت�سن الواقع الأمني ب�شكل
ملحوظ" .و�أ�ضاف "مل تتمكن وزارة الآثار وال�سياحة من و�ضع
خطة لتطوير الواقع ال�سياحي وترميم الآثار املهمة يف البالد".

ا�سعار ال�سيارات بالـ(دوالر)
نوع ال�سيارة

ال�سعر

50.000
الندكروز 2010
48.000
ني�سان ارمادا 2010
18.000
ني�سان تادا 2010
32.000
هيونداي �سبورت 2010
21.000
هيونداي �سيفيا 2010
26.000
كيا �سبورجت 2010
22.000
كيا �سبورجت 2009
20.000
كيا  2طن حمل 2009
23.000
كيا  11راكب 2009
17.500
رينو فرن�سي 2009
8.500
�شريي �صيني 2009
فوتون �صيني  14راكب 13.500 2009
�سمند ايراين �صالون 13.000 2009
8000
روا ايران �صالون 2009

ا�سعار الأحجار الكرمية بالـ(دوالر)
النوع

ما�س
ل�ؤل�ؤ
مرجان
زمرد كولومبي
زمرد هندي
ياقوت احمر
عقيق �سليمان
�سندل�س تركي
كهرب املاين
كهرب رو�سي
كهرب بولوين
�شذر
فريوز
عقيق

الوزن

قرياط
 1غم
 1غم
 1غم
 1غم
1غم
عقد  15غم
عقد  30غم
 1غم
 1غم
 1غم
 30غم
 10غم
 10غم

ال�سعر

1200
300
10
5
3
2
70
35

8
5
10

