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يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار املواد الغذائية باجلملة

املادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                33750
طحني صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحني صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي احلصة      كيلو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضه                        3250

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1485                     1490 
اليورو                             1845                      1855 
اجلنيه االسترليني          2680                      2690 
الدينار االردني                2065                     2075 
الدرهم االماراتي              425                        435 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

طـــبقــــــاً إلعالن مــنـــظــمــــــة الــــصحــــــة
العـــاملـيـــة متــثل الــصحـــة حـــالـــة مـن
الــــرفــــاهـيــــة والـبــــدنـيــــة والــــذهـنـيــــة
واالجـتمــاعيــة وليـسـت مجــرد غيــاب
املــــــــرض والـعـجــــــــز، ويف ضــــــــوء هــــــــذا
الـــتعــــــريف يـــــؤدي اشــبـــــاع حـــــاجـــــات

مجتمعة الى الصحة اجليدة.
ويــضـع تقــــريــــر املـنــظـمــــة  العــــاملـيــــة
مسـؤوليـة تقييـم احلاجـات الصحـية
للمجتمعـات احمللية، فهذه اخلدمات
يـتـم تـنــظـيــمهـــا بـنــــاء علــــى تقـــديـــر
محــدد حلــاجــات ومـطــالـب الــسكــان
املعنيني مـن حيث عددهـم، وتوزيعهم
السكـاني واالطار الثقـايف واملعتقدات
الــــديـنـيــــة والـتــــركـيـب االجـتـمــــاعـي،
وتـطلعـاتـهم، ومعــاييــرهم الـسلــوكيـة
ويــــتـعــــني ان يــكــــــــــون الـهــــــــــدف االول
لـلـفـــــــــريـق الـــــصـحـــي )الــــــسـلـــــطـــــــــات
الـــصحـيــــة(، هــــو حتــــديــــد املـــشـكالت
البـيئيـة للمـجتمع احمللـي التي تـؤثر
يف صحــــة اإلنـــســـــان وسعـــــادته، وهــــو
مـــايــسـتلـــزم الـتعـــرف علـــى العـــوامل
املناوئـة يف كل من البـيئة الـفيزيـاوية
)كـــــالــصـــــرف الـــصحـي غـيـــــر الـكـــــايف
واحلـشــرات النـاقلـة لالمـراض وعـدم
تــــوافــــر املـيــــاه الــصحـيــــة الــصــــاحلــــة
للشـرب وسوء التغـذية. الخ( والبـيئة
االجـتـمـــــاعـيـــــة )الـفقـــــر  –الـتـمـــــزق

االجتماعي...(.
وملـــا كـــان االنــســــان محـــور الـتـنـمـيـــة
الـبــشــريــة وهـــدفهــا االول فـــان بحـث
جـــــــــوانـــب الـــــــــواقـع الـــــصـحـــي ميـــثـل
االســـــاس املــــــادي امللــمـــــوس يف زيـــــادة
الــطـــــاقـــــة االنــتـــــاجــيـــــة ويـــــاتــي ذلـك
بحـسب تــشخيـص املنـظمـة الــدوليـة

عن طريق:- 
أ؟- دراســـــة الــبــيـــــانـــــات اخلـــــاصـــــة
بنــسبــة الــوالدات واحلــاالت املــرضيــة

والوفيات.
ب؟- الـبيـانـات املـتعلقـة بـالـصـرف

الصحي وتوفير مياه الشرب.
ت؟- الـبـيـــانـــات املـتعـلقــــة بقـيـــاس

درجة الرعاية الصحية.
وعلــى اســاس هــذه املعلــومــات، ميـكن
اجـراء الـدراســات االستـقصــائيــة من
قبل املتخصصني يف االوبئة للوصول

الى: -
1- حـجــــم مـــــــــشـــكـالت الـفــــئــــــــــــات

السكانية مثل سوء التغذية.

مع مبـادئهــا االنسـانيــة ويتنـاغم مع
تطلـعاتـها يف زراعـة واستثـمار اخلـير
يف مـــدينـــة سمـيت بــالفـيحــاء النهــا
كـــانـت يـــومـــا حـــديقـــة غـنـــاء سلـبهـــا
االهــمـــــال واالرهـــــاب بــــــريقـــــا كـــــانــت

تباهي به املدن.
نشير باعتزاز الى ان عدداً من اهلها
مــــن الــــــــــوســـــط الـــــطــــبــــي يف بــــــــــادرة
استثمـارية علـمية وعملـية وانسـانية
كـانـوا مـن اول السـاعني الـى تـاسـيس
مــــــؤســـــســتـــني صحــيــتــني يـــــســــــاهــم
نـشاطهما بشكـل ملحوظ الى جانب

نظيراتهما يف قطاع الدولة.
ويف هــــذا الــصــــدد ســبق ان تـنــــاولـنــــا
وعلـى هـذة الـصفحــة منـاقـشـة املـادة
14 مــن قـــــانـــــون ادارة الـــــدولـــــة الــتــي
نــصــت علـــى حـق الفـــرد يف الــصحـــة
والـتـعلـيـم واالمـن والــضـمـــــان علــــى
ضـــوء ارتـبـــاط الــصحـــة بـــالـتـنـمـيـــة
البشرية وااليرادات العامة يف مقالة
لـنــــا بعـنــــوان/االســــاس الــــدسـتــــوري
للتخطيط والتـنمية يف العراق/وقد
مت تـــطـــــويـــــر الـفقـــــرة يف الـــــدســتـــــور
اجلديـد للصـالح الـعام لـتنص لـيس
علــــى مجـــرد االعـتــــراف فقــط بـحق
الفـرد يف الـصحــة بل اقـرت املـادة 30
بــان )تـكفل الــدولــة( للفــرد واالســرة
وخــــاصــــة الــطـفل واملــــرأة الــضـمــــان
االجـتمـــاعي والـصـحي، اضــافــة الــى
املـــــــــادة 31 يف: - اوالً )لــكـل عـــــــــراقـــي
احلق يف الـرعـايـة الـصـحيـة، وتـعنـى
الـــدولـــة بـــالــصحـــة العـــامـــة، وتـكفل
وســــائل الــــوقــــايــــة والـعالج بــــانـــشــــاء
مـخـــتـلـف انـــــــــواع املـــــــســـتـــــــشـفـــيـــــــــات

واملؤسسات الصحية(.
ثــــانـيـــــاً:لالفـــــراد والهـيـئــــات انـــشــــاء
مــستـشـفيـات او مــستــوصفـات او دور
عالج خـــاصـــة بـــاشـــراف مـن الـــدولـــة
ويــنـــظــم ذلــك بقــــــانــــــون فــــــإذا كــنــــــا
بـــانتـظــار هــذا القــانــون الــذي يـكفل
تـــــشجـــيع ودعــم وتــنـــظــيــم عـــملــيــــــة
االســتــثــمـــــــار يف القـــطــــــاع الــــصحــي
تـــنـفـــيـــــــذا لـــــســـيـــــــاســـــــة الـــتـــنـــمـــيـــــــة
االجـتـمــاعـيــة اجلــديــدة الـتـي تعـنـي
الـــــــشـــــــــروع يف الـــبـــنـــــــــاء االرتــكـــــــــازي
لالقـتــصــــاد الــــوطـنـي، الـتـي اقــــرهــــا

الدستور اجلديد.

شخــصــــاً لـكل طـبـيـب اسـنــــان واحــــد
وحــني نعــــرض واقع قــطــــاع معـني يف
مكــان معـني من الـبلــد يعكـس بــدقــة

ماهو على االرض.
نـسمع بـوسـائـل مختلفـة  –الصحف
واالنترنت ووكاالت اعالمـية مختلفة
 –عـن هـيـئــــات عــــاملـيــــة ومــــؤســـســــات
خيرية ومصـارف اسالمية تبحث عن
مـواقع محــدودة لالستـثمـار تـتطـابق

الصحية التالية: -
1- مركز اسعاف فوري.

2- مركز للطبابة العدلية.
3- مركز طبابة بيئية.

4- مخـتـبـــــر مـــــركـــــزي لــصـنـــــاعـــــة
االسنان.

5- مــــــــــركــــــــــز صـحــــي لـالمــــــــــراض
االنتقالية.

كمــا تــشيــر املعــطيــات الــى ان 16050

واحــــــــــد يـقــــــــــرب مــــن )2.5مـلــــيــــــــــون
مراجعة(.

يـــــشـخــــص لـــنـــــــا الـــــــدافـع اخلـــيـــــــري
واالنـســاني ايـضـا نــوع القـطـاع الـذي
يحـظــى بــاولــويــة االخـتـيــار كـمجــال
واجــب لـالســتــثــمـــــــار كــمـــــــا يـــــــوضـح
اجلــدول املــرفق ايـضــا امــرا مـهمــا ان
احملـــــافــظـــــة تـخلـــــو مـن املـــــؤســـســـــات

)ان املـــسـتــــوى املــــرجــــو الــــذي ميـكـن
اعتـباره كافيا فيمـا يتعلق باخلدمات
الـــصحـيــــة، هــــومــــوضع خـالف، ففـي
الـهنــد علــى سـبيـل املثــال كــان هنــاك
مــستـشفـى واحــد لكل 1946 شخـصـاً
عــــــام 974/973 وطــبــيــب واحــــــد لــكل
3970 شـخــــــصـــــــــــاً، يف حــــني كـــــــــــان يف
البــرازيل مــستــشفــى واحـــد لكل 263
شخــصـــــاً وطــبــيــب واحـــــد لــكل 2024
شخــصـــاً ويف مــصـــر عــــام 1971 علـــى
التــرتـيب مــستـشفــى واحــد لكل 460
شخــصـــــاً وطــبــيــب واحـــــد لــكل 1808
اشخــاص بـيـنـمـــا بلغـت يف الــواليــات
املتحـدة عام 74/73 لكـل 131 شخصاً
وطــــبــــيــــب واحـــــــــــد لــكـل 629 عـلـــــــــــى

الترتيب. 
وحني نـدقق يف اجلداول االحـصائـية
املستخلـصة من نشرات وزارة الصحة
واجلهـــاز املـــركـــزي لالحـصـــاء لــسـنـــة
2003 نالحـــظ ان لـهجـــــة الـــتقـــــريـــــر
الدولي غـير راضيـة على مـؤشر لـبلد
فقــيـــــر وهــــــو الهــنـــــد قــبل اكــثـــــر مــن

ثالثني سنة .1973

الهند   مستشفى لكل 1946 شخصاً
            طبيب لكل 3970  شخصاً  
بابل   مستشفى لكل 16602 شخص

          طبيب لكل 3883  شخصاً  
أي ان نــصـيــب الفــــرد يف الهـنـــد قــبل
اكــثـــــــر مــن 32 ســنـــــــة يف الـــــــرعـــــــايـــــــة
الـصحيـة )مــستـشفـى( افـضل بتـسع
مـرات من الـواقع العـراقي ويـقارب يف
حـصــة عـــدد االشخــاص لـكل طـبـيـب
لكـن بــسـبق هـنـــدي مــــدته 32 سـنـــة.

اليس هذا بكثير؟ 
يف مـؤشـرات وارقـام اخـرى تـشيـر الـى
)29566 شخـصاً( قد اسـتفادوا بشكل
مـبـــاشـــر مـن الـــرعـــايـــة الــصحـيـــة أي

بنسبة 2% من سكان احملافظة.
دوافع انسانية لالستثمار...

ايضاً
فاذا تركنا البعد االقتصادي واألرباح
الـتــي ميكـن ان يـحقـقهـــا املــسـتـثـمـــر
طـــبـقـــــــاً لـلـــمـعـــــــايـــيـــــــر الـــتـجـــــــاريـــــــة
واالقـتصـاديـة ايـا كـان هـذا املـستـثمـر
وطنـياً ام اجنـبياً فـان عدد املـراجعات
من الـــذين يـحتــاجــون الــى الــرعــايــة
الــصحـيــــة يف محـــافــظـــة بـــابـل لعـــام

2- مراقبـة اثر اخلـدمات الـصحية
على نسبة الوفيات.

ومـايتطلـب من توفـر مؤشـرات وارقام
مـوثـوقـة وصحيحـة تتـضمن املعـاييـر
الـتــي  وضعــتهــــا مـنــظـمــــة الـــصحــــة
العـامليـة لتقـديـر احلـاجـات الـصحيـة

وهي: -
1- العالقـــة بـني احلـيـــاة العـملـيـــة

واالجهاد واملرض.
2- تـــــاثــيـــــر الـــتغــيـــــر يف الــــصحـــــة

واملرض وقدرة الناس على التكيف.
3- طــبـــيعــــــة الــبــيــئـــــــة وعالقـــتهــــــا

باملرض.
4- الـعـــــــوامـل الـــتـكـــنـــــــولـــــــوجـــيـــــــة
واالجـتـمــــاعـيــــة والـــســــايـكــــولــــوجـيــــة
والفيـزيــائيـة مـن البـيئـة وتــاثيـراتهـا
بــوصفهـا عـوامل مـسـاعـدة او مـؤكـدة

بتسبب املرض.
5- عـالقـــــــة االمنـــــــاط الــــصـحــيـــــــة
بـــــــــالـقـــــــــدرة املـــتـفـــــــــاوتـــــــــة لـلـفـــئـــــــــات
االجـتمــاعيـة اخملـتلفـة يف حـصــولهـا
علــى املــوارد، وتــاثـيــر الـتكـنــولــوجـيــا

احلديثة يف الصحة.
واذا كـــان الـــوقـت اليــسـمح لـنـــا، هـنـــا
لـدراسـة هـذه املعـايــر بشـكل تفصـيلي
ومعـرفة مـدى انطـباقـها عـلى الـواقع
العـــراقي او الــواقع الـصـحي يف بــابل

والذي نحن بصدده اآلن.
فـان التنمـية البـشريـة واالجتمـاعية.
تـتـحقق نـتـيجــة تـضــافــر اداء جـمـيع
الـقطـاعـات االقـتصـاديـة الـصنــاعيـة،
الـزراعيـة، اخلـدميــة )ومنهـا الـقطـاع
الصحي(. فانها )أي التنمية( اساس
بـنــــاء املــنجــــزات االقـتــصــــاديــــة الـتـي
يــتـــطـلع الـــيهـــــا اجملــتــمـع فال ميـكــن
جملـتــمع مـــريــض يف بـيـئـــة مـــوجـــودة
تـــســــوده تــــاثـيــــرات وعـالئق مـــسـبـبــــة
لالمـراض ان يكـون قـادراً او مـستعـداً
لـبنـاء او اعـادة اعمـار بلـده، ومـن هنـا
كــــــان االقــتـــصــــــاديــــــون ومــن جــمـــيع
التــوجهـــات ينــادون بــأولــويــات اجنــاز
الـبنــاء التحـتي لالقـتصـاد واجملـتمع
الــــذي يعــــد القــطــــاع الــصحـي احــــد
ركـائـزه االســاسيـة، ولـكي نـلفت نـظـر
املـسؤولني احمللـيني والقادة املـرتقبني
يف قــمـــــة الــــسلـــطـــــة وكـــــذلــك املهــتــم
واملــــــــواطـــن الـعــــــــادي، نــــــســــــــوق لــكـــم
)مقــطعــا مـن تقــريــر بــرنـــامج االمم

املتحدة للبيئة(: -

الواقع االقتصادي يف محافظة بابل

االستثامر يف القطاع الصحي إحدى وسائل التنمية البرشية
مكي محمد ردام

جتارة الغش واالحتيال ميكن ان
نـسـميهــا بتجـارة املـوت! وكـم من
جتـــــار الـيـــــوم جـعلـــــوا مـن املـــــوت
فقــــــرة مـــن فقــــــرات االســتــيــــــراد

والتجارة!
فــمــن املــــــؤلــم ان يــــــرتــبـــط اســم
الـتجــارة والـتجــار بـتجــارة ادوات
املـــــوت، بـخالف اوضـــــاع الــتجـــــار
ســــابقـــا الـــذيـن كـــانــــوا يحـظـــون
بــــاالهـتـمــــام واالحـتــــرام ال كـمــــا
يـفـعـل مـعـــــظـــم جتــــــــــار الـــيــــــــــوم
بــالبـحث عـن البـضــائـع التــالفــة
لـتحقـيق اكبـر كـم من االربـاح يف
اقصـر فتـرة زمنيـة ممكنـة وذلك
بعـيدا عن شـرف املهنة واملـواطنة
الـصــاحلــة، فــالـبحـث يف مقــابــر
الـسيـارات واالدوات االحـتيـاطيـة
واالطعـمـــــة واملالبــــس وكل شـيء
اضحـــى صفـــة مالزمـــة للـتــاجــر
العـراقي مـستغـال حالـة التخلف
والفقـر الـتي منـر بهـا، فـالـدوالر
اطاح بـالبصيـرة واالبصار وجعل
هـــــؤالء الــنـــــاس يــبــيعـــــون املـــــوت
معلـبـــا يف علـب جـمـيلـــة ملـــونـــة
بـراقة باسعار يـسيرة جتلب املوت
والـدمــار ملقـتنـيهــا من دون كــابح

يوقف هذا احلال.
نقـــــول هــــــذا ونحــن نـــــرى زيـــــوت
املــــوقفـــات "دهـن بــــريك" وزيـــوت
احملـــــــــــركـــــــــــات وزيـــــــــــوت اخـــــــــــرى
وملـحقــــاتهــــا املغـــشــــوشــــة تغــــزو
اسواقنا احملليـة يف علب معدنية
وبالسـتـيـكـيــــة جـمــيلــــة ملــــونــــة،
التـقل خــطــــورة عــن املفـــــرقعــــات
وادوات القـتل االخـرى قـد تـودي

جهـاز املـوقف القـدمي )البـريك(
جــــــــراء اســـتـعـــمــــــــال نــــــــوعـــيــــــــات
مغشـوشة مـن زيوت املـوقف دهن
بـــريك. اذ يــؤدي اسـتعـمــال تـلك
الـنـــوعـيـــات الــــى تلف )واشـــرات(
عنبـار البـريك الـرئيـسي وعنـابـر
)الـــــويالت( الــــى جــــانـب تــضــــرر
ابدان العنـابر علـى شكل خدوش
داخلــيـــــة مع تــضـــــرر )بــــســـــاتــن(
العنابيـر بشكل يؤدي الى انزالق
عـتلـــة املـــوقف القـــدمـي وفقـــدان
الـسيطرة عـلى السيـارة بعد تلف
الـــواشـــرات الـتـي هـي عـبـــارة عـن
قــطع مـن املـطـــاط االســـود. لـــذا
اقتــرح اخضـاع مـادة زيت املـوقف
للفحـص قـبل وضعهــا يف عـنبــار
الــسـيـــارة فـــالـــزيـــوت املغــشـــوشـــة
)دهـن بــــريك( اذا مـــا اسـتعـملـت
ستــؤدي الــى تلف جـــزئي او كـلي

يف محرك السيارة.
اذن مـن هنـا نـسـتطـيع القـول ان
هـــــدراً كــبــيـــــراً بـــــاملـــــال والـــــزمــن
واجلهــــود الــــى جــــانـب خـــســــائــــر
بشـرية جـراء الفوضـى التي تعم
الـــتجــــــارة بــــشــكل عــــــام وجتــــــارة
الـــزيـــوت واالدوات االحـتـيـــاطـيـــة
للـــسـيــــارات بـــشـكل خــــاص. لــــذا
البــد من اعــادة النـظـر بـطــريقـة
االســتــيـــــراد بـــشــكل يـــســـــاهــم يف
محـاسبة الـتجار الذيـن يدخلون
هـذه املواد املغشوشـة فاالمر على
درجـــــــة كــبــيـــــــرة مــن اخلــــطـــــــورة
واالهـمية والبـد من التـصدي له
بـــشـكل حــــاسـم وقـــــاطع جتـنـبــــا

للمزيد من اخلسائر.

واذا كـانت اخلـسائـر ماديـة فقط
فمن املـمكن تعـويضهـا ولكن هل

ميكن تعويض االرواح؟
املـــــــواطــن فـهـــــــد كـــــــامـل يـقـــــــول:
اشـتــريـت علـبه زيـت دهـن بـــريك
مبــبـلغ 9 االف ديــنــــــار حتــــــوي 5
لــتــــــرات وقــمــت بــــــافــــــراغ خــــــزان
ســيــــــارتــي مــن الــــــزيـــت القــــــدمي
وبــــدلـتـه بهــــذا الــــزيــت وبعــــد ان
قـمـت بعـملـيــة الـتــشغـيل لفـتــرة
وجــيـــــزة ســمعــت اصـــــواتـــــا غــيـــــر
طـبيعيـة يف احملـرك دفعـتني الـى
مـــــراجعـــــة املــصـلح الكـتــــشف ان
احملـرك يحتـاج الــى فتح بعـد ان
عــطل فــيه احـــد كـــراسـي احملـــور
القالب والــسـبـب عـــدم معـــرفـتـي
بالزيت وكبدت خسائر تبلغ نحو

350 ألف دينار جراء ذلك.
انـور عـزيـز نقـيب  –قـاطع مـرور
الـكــــــرخ يقـــــول: شـــــاهـــــدت عـــــدة
حــــوادث اصــطــــدام كــــان الـــسـبـب
الــــــرئــيــــســي فـــيهــــــا تـلف اجــــــزاء
مــنـــظــــــومــــــة املــــــوقـف القــــــدمــي
)الــبـــــريــك(. ويعـــــزو الــــســبــب يف
الــــدرجــــة االولــــى الــــى االهـمــــال
واســـتخــــــدام نــــــوعــيــــــات رديــئــــــة
رخصـية الـثمن من زيـوت املوقف
)دهــن بــــــريـك(. لــــــذا البــــــد مــن
الــتحـــسـب واالحـتـيــــاط جتـنـبــــا

للوقوع يف اخلطر.
عــبــــــــد اهلل قحـــطــــــــان مهــنـــــــدس
ميكـانيك يـقول: وبـعد مـعايـنتي
الـسيـارات التي اقـوم بتـصليحهـا
تـبني ان الـسـبب يعـود الـى عـطل

وهـــي عـلــــــــى االرجـح مـعـــبــــــــأة يف
امكــان ســريــة داخل العــراق، لــذا
يـتـــوجـب ايجـــاد جهـــات رقـــابـيـــة
نـــــزيهــــة يف املـنــــافــــذ احلــــدوديــــة
كذلك تشـكيل فرق رقابة داخلية
تـاخذ على عـاتقها مهمـة حماية
املــواطـنـني واالقـتـصــاد الــوطـنـي
الــــى جــــانــب ايجـــــاد مخـتـبــــرات
لسـيطرة نوعـية التسمح بـتمرير
الزيـوت املغشـوشة مع مصـادرتها
وتغــرمي مــستــورديهــا واحـــالتـهم
الـى الـقضـاء بـتهم هـدر االمـوال
وايقـاع الضـرر باملـواطنني بـشكل

متعمد.
ــــــــــــــذي يــقــــــــــــــولــه لـــكـــــن مــــــــــــــا ال

املواطنون؟..
زكـي نـبــيل اعـمــــال حــــرة يقــــول:
كـلفــنــي اســـتخـــــــدام علــبــــــة زيــت
املــــوقف دهـن بـــريـك مغــشـــوشـــة
عالمـة كـولف الكـثيـر من الـزمن
واجلهــــد واملــــال ومـن دون درايــــة
بــنـــــــوع الغــــش املـعلـــب يف علــبــــــة
جــمــيلــــــة اذ انحـــــرفــت ســيـــــارتــي
وفقـدت التوازن اثناء قيادتي لها
مبعــدل ســرعــة 80 كـم / ســاعــة.
واصطدمت سيارتي بجدار بناية
جنــــم عــــنـهــــــــــا تـلـف كــــبــــيــــــــــر يف
مقــدمتهــا اذ بلغ املــال املصـروف
الصالحهـــا نحـــو ملـيــون ديـنــار.
فـهـل يـعـقـل هـــــــذا؟ عـلــبـــــــة دهــن
بريك كـادت تودي بحيـاتي!؟ من
املـســؤول عن وجـود هـذه املـادة يف
االســـــواق احمللــيـــــة!؟ وايــن فـــــرق
الــــرقــــابــــة!؟ ومــــادور الـــسـيــطــــرة

النوعية؟

ـ ـ ـ

ســيـــطـــــرة نـــــوعــيـــــة يف املــنـــــافـــــذ
احلــــــــدوديــــــــة شـجـع عـــمـلـــيــــــــات
الـتالعـب واالحـتـيــال. فـبـــامكــان
املــــــســـتـــــــــورديـــن ادخـــــــــال زيـــــــــوت
مغـشـوشــة مقـابـل مبــالغ مــاليـة
يـدفعـونهـا للمــوظفني العـاملني
يف تلـك املـنــــافــــذ احلــــدوديــــة. اذ
تـــــــردنـــــــا بـــــشـكـل مــتـكـــــــرر عـلــب
بالستيكية نـاقصة الكمية فبدال
مـن احتـوائهـا علــى 5 لتــرات من
زيت احملـرك حتتـوي علـى 2 او 3
لتـرات فقط. كـذلك وجـود زيوت
مــوقفــات ومحـركـات يف االسـواق
احملـلــيـــــــة رديــئـــــــة الــنـــــــوعــيـــــــات
ومغـشــوشــة مـثل عالمــات ليــونــا
وكـولف اصفـر وفاليكل مجهـولة

املصادر.

ورخص اثمانهـا مقارنة بـالزيوت
املستوردة.

حــسـني الـبـيــاتـي: صــاحـب محل
لــبــيع الـــــزيـــــوت يف ذات الــــســـــوق
يـقـــــــــول: ارتـفـع عـــــــــدد الـــتـجـــــــــار
واملـستـوردين والـباعـة والوسـطاء
العاملني يف جتارة الزيوت بشكل
كـبـيـــر. فهـــذه املهـنــة تــدر اربــاحــا
جــيـــــدة الـــــى جـــــانــب رواج ســـــوق
الـــزيـــوت املـتـنـــوعـــة بــسـبـب قلـــة
االنـتـــــاج احمللـي املـنــــافــــس لهــــا.
ولـكــن وممـــــا يــــــؤسف لـه ارتفـــــاع
وتـيـــرة اعـمـــال الغــش والـتالعـب
مــــن قــــبـل عــــــــــدد مــــن ضـعــــــــــاف
الـنفـــوس الـــذيـن يـبغـــون الــــربح
السـريع علــى حسـاب املــواطنني.
كــــــذلـك عــــــدم وجــــــود رقــــــابــــــة او

نـوعيـات مقلـدة مببلغ 600 ديـنار
اذ ان اغـلب االنــواع املقلــدة تـعبــأ
يف دولــــــــة االمــــــــارات الـعــــــــربـــيــــــــة
املـتحدة او يف االردن او يف سـوريا
او يف داخـل الـعــــــــراق وتـعـــتـــمــــــــد
عمـليــة الـتعـبئــة علــى انـــواع من
الــــــزيــــــوت واالصــبــــــاغ مــنـــتهــيــــــة
الصالحية واخمللوطة باملشتقات
الـنفـطـيــة كـــازاويل وهــذا احلــال
ينـسحب على باقـي انواع الزيوت
مـثل دهـن محــرك فـهي االخــرى
تنـطــوي علــى تــزيـيف العالمــات
التجارية املعروفـة واحيانا خلط
الـــــزيـــــوت بـــــاملـــــاء او بـــــالـــــزيـــــوت

املستعملة تارة اخرى.
واضـــــاف: ان الـــــزيـــــوت املــنــتجـــــة
مـحليــا متتـاز بـانــواعهــا اجليـدة

بحـيــــاة اســــرة كــــاملــــة يف حــــادث
يبــدو ظــاهــرا حــادث سيــر عــادي
ولـكــن حقــيقــــة االمـــــر مغــــايــــرة
فـــــــاصحــــــاب املــــــركــبــــــات الــــــذيــن
يــــســتعــملـــــون زيـــــوت املــــــوقفـــــات
املغـشـوشـة "دهن بــريك" من دون
درايـة وعلم مسبقني قـد يدفعون
ارواحهــم وارواح اســـــرهــم ثــمــنـــــا
الســتعـمـــال هـــذه املـــادة. اذ جنـم
وينجـم عن اسـتعمـال هـذه املـواد
املغشوشة كوارث جسيمة احلقت
وتلحق اضـرارا بـاملـوارد الـبشـريـة
واملــــاديــــة مــضــــافــــة الـــــى الهــــدر
الـكـبـيــــر الـنــــاجـم عـن عــملـيــــات

االرهاب.
ــــــــــــــوقــف هــــــــــــــذا فــهــل مــــــن داع ي
النـزيف؟! ومـا هـو مـوقف اجهـزة
الـــرقـــابـــة الــصـنـــاعـيـــة مـن هـــذه
املشكلة؟ وهل تتعرض هذه املواد
ــــــــــــى فـحـــــــص حــــــــــــدودي وهـل ال
بـاالمكان تصـنيع الزيـوت محليا
بدال من استيرادها من اخلارج؟

التجار ماذا يقولون..
راغـب حـمـيــد تــاجــر مـتخـصـص
بـبـيع الـــزيـــوت يف ســـوق الــســنك
يقـــول: نـتعـــامـل مع عــــدد معـني
مـن مـــسـتــــوردي جتــــار الــــزيــــوت
وبــامكــاننـا متـييـز انـواع الـزيـوت
اجلـيــدة مـن الــردئـيــة مـن خالل
االسعـــــار والــتعــبــئـــــة والــتـغلــيف
وبلــد املنـشــأ وعلــى سـبيـل املثــال
نـبــيع دهـن بــــريـك عالمــــة اركــــو
مبـــبـلـغ 1400 ديـــنــــــــار وهــــــــو مـــن
النــوعيــات اجليــدة. بيـنمـا نـبيع
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بعد انتشارها يف األسواق بشكل كبير 

حذاِر من زيوت السيارات املغشوشة
كاظم موسى 

*زيوت مغشوشة
بعلب انيقة

وعالمات مزورة

*عدم وجود
جهة لفحص

الزيوت اسهم
بانتشار

املغشوش منها


