يف احلدث االقتصادي
ECONOMICAL
ISSUES

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

سوق املواد االنشائية
العدد ()764

املادة

السمنت العادي
السمنت املقاوم
السمنت االبيض
الرمل
احلصى
شيش التسليح
كاشي عراقي
بورك االهلية

الوحدة القياسية

طن
طن
طن
قالب سكس 20م3
قالب سكس 20م3
طن
قطعة واحدة
طن

احد مصايف النفط يف العراق

لـقـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ــطـ ـ ـ ـ ــورت
تكنـولوجـيا الـيوم
ال ــى احل ــد ال ــذي
يجـعل من صنـاعة الـنفط
العراقية وكأنها تعيش يف
وسط غـريـب عنهـا متـامـا،
او كـ ــأنـ ـسـ ــان وج ـ ــد نفـ ــسه
ـج ـ ـ ـ ــأة وسـ ـ ــط مـج ـ ـت ـ ـمـع
ف ـ
يخـتلف عـنه يف اللغــة ويف
كل شيء من حياته.
ف ـ ـ ـمـ ـ ــن حــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار،
االجتـاهيــة (االفقيـة) الـى
مــراقبـة املكـامـن من غـرف
علـى مـنصـات بحـريـة الـى
الغمـر بــالبـولـيمـر واآلبـار
ال ـ ــذك ـي ـ ــة ()Smart Wells
والـ ـتـقـ ـن ــيـ ـ ـ ـ ــة اجل ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة
لل ـتـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر الـ ـ ــزلـ ـ ــزالــي
( ) Seismicالـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـتـ ـ ـيـح
رؤيـ ـ ــة عـ ـ ــال ـيـ ـ ــة ال ـتـ ـطـ ـ ــور
لـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــامـ ـيـ ـ ـ ــات امل ـكـ ـم ــن

الـ ـنـف ـ ـط ــي خـالل دقـ ـ ـ ــائـق
ب ـ ــدال مــن الـ ــشه ـ ــور ال ـتــي
كــانـت ت ـسـتغ ــرقه ــا املهـمــة
نـفـ ـ ـسـه ـ ـ ــا م ـن ـ ـ ــذ س ـن ـ ـ ــوات
مضت.
الغمر بالبوليمر
لـعل واح ـ ــدة مــن الـ ـط ـ ــرق
اجل ــدي ــدة يف زي ــارة انـت ــاج
الـبئـر هي طـريقــة (الغمـر
ب ــالـب ــولـيـمـ ــر) للـ ــرفع مـن
كفــاءة االستخالص املعـزز
للـنفــط ،والـب ــولـيـم ــر ه ــو
عبارة عن خليط من مواد
كـيـم ــاويـ ــة مخـتـلف ــة مم ــا
ج ـ ـ ـ ــزي ــئـ ـ ـ ـ ــاتـه
يـجـعـل م ــن ـ
ط ــويل ــة ،وق ــد ك ــان هـن ــاك
مكتب استشاري للبوليمر
بج ـ ــامعـ ــة الـب ـصـ ــرة قـ ــدم
خدمـات جيـدة للقطـاعني
الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام واخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،ان
العـن ـصـ ــر االهـم يف جنـ ــاح

ستـراتـيجيــة االستخالص
املعــزز للـنفـط يـتجـسـد يف
احملافـظة على تـدفق جيد
للـمعلومات الـدقيقة حول
احلـقل وبـ ـ ــذلـك س ـيـكـ ـ ــون
بامـكان كل بئـر االحتفاظ
مبعــدات واجهــزة الـقيــاس
وال ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـسـجـ ـ ـيـل م ـ ــن اجـل
االش ـ ـ ـ ــراف عـلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــدفـق
ـ
الــنفــط يف آب ـ ــار االن ـت ـ ــاج.
ومـن املع ــروف يف صـن ــاع ــة
الــنف ــط ان الغـمـ ــر بـ ــاملـ ــاء
كــأحــد اســالـيب اسـتخــراج
الـنفـط ف ــان امل ــاء يـت ــدفق
مـتجــاوزا الـنفـط لـســرعــة
حـ ـ ــرك ـتـه وقلـ ـ ــة لـ ـ ــزوج ــته
ولـ ـ ـ ــذلــك فـ ـ ـ ــان اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة
البــولـيمــر الــى املــاء تــزيــد
مـن كثـافـته وجتعل معـدل
حـ ــركـتـه مقـ ــارب ـ ــا للــنفــط
اخلـام ،ممـا يـتيح ان يـزيح

روسيا وتركامنستان تتوصالن
لصفقة حول أسعار الغاز
وافقت شـركــة الغـاز الــروسيـة الـعمالقـة
"غازبروم" عـلى دفع الزيادة التي طالبت
بهـا تركمـانستـان على سعـر واردات الغاز
الـطـبيـعي الـتي تـبلغ  54ب ــاملئ ــة ،منـهيــة
بـ ـ ــذلــك خالفـ ـ ــا ن ـ ـشــب بــني ال ــبلـ ـ ــديــن.
وسـت ــدفع ال ـشــركــة الــروسـيــة  100دوالر
أمـريـكي مقـابـل كل الف متـر مكعـب من
الغـ ــاز ال ـطـبــيعـي الـ ــذي تـ ـسـتـ ــورده مـن
تــركمـانـستـان ،بــدال من الـسعـر احلــالي
الـ ــذي يـبـلغ  65دوالراً لـكل كــيلـ ــو مـتـ ــر
مـكعـب .وك ــانـت ت ــركـم ــان ـسـت ــان ه ــددت
بق ــطع امـ ــدادات غـ ــازبـ ــروم  -املــملـ ــوكـ ــة
لـلـحـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ال ـ ـ ــروس ـي ـ ـ ــة  -مــن الـغ ـ ـ ــاز
الـطبـيعي ،مـالـم يتـم تطـبيق
الئح ـ ــة األسعـ ــار اجلـ ــديـ ــدة.
وتـنتج تركمانـستان  60بليون
م ـ ـتـ ـ ـ ـ ــر م ـكـعـ ــب مـ ــن الـغـ ـ ـ ـ ــاز
ال ـطـبــيعـي سـنـ ــويـ ــا وت ـصـ ــدر
ثلثيه (لغازبروم).
وتعـي ــد (غ ــازب ــروم) تـص ــدي ــر
الغــاز التــركمــانـي لعــدة دول،
من أهـمهــا أوك ــرانيــا .وك ــانت
روسيـا وأوكـرانيـا قـد تـوصلتـا
التف ــاقـيـ ــة تعـ ــاون يف مج ــال
الغــاز ملــدة عــام ونـصـف ،غيــر
انه لـم يـتــم االتفـ ــاق بـ ـشـ ــأن

املقابل املادي الذي ستدفعه أوكرانيا.
وكـانت (غاز بـروم) قد قـطعت االمدادات
اخملصصة ألوكرانيا بداية العام اجلاري
إثر خالف على األسعار بينهما ،وهددت
اخلـط ــوة ال ــواردات األوروبـي ــة مـن الغ ــاز
الـطبـيعي الــروسي .وكــان رئيـس الـوزراء
األوكراني اجلديد ،فيكتور يانوكوفيتش
 املقـرب من الرئـيس الروسـي فالدمييربوتني  -قد اعلن ان البلدين اتفقا على
سعر الغاز حتى عام . 2008
ولـكــن يعــتقـ ــد اخلـبـ ــراء بـ ــان اوكـ ــرانـيـ ــا
ستتأثر بالصفقة التركمانية-الروسية.

شركة غاز روسية

ال ـنـفـ ــط ال ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـي ـ ـ ــز
بلزوجة عالية.
وب ـ ـ ــال ـنـ ـ ـس ـب ـ ـ ــة لـلـحـق ـ ـ ــول
العــراقـي ــة القــدميــة ،فــان
احل ـ ــق ـ ـ ـ ــن او ال ــغ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
بـالبـولـيمـر يكـون مثـاليـا،
فنـسبة استخالص النفط
يف تـل ــك احلـقـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـثـل
حقــول كــركــوك والــرمـيلــة
اجلـن ــوبـي ــة او ال ـشـم ــالـي ــة
واحلـلـف ـ ـ ــاي ـ ـ ــة تـك ـ ـ ــون بــني
( )%50-%30مـن احتيـاطي
الـبئــر ،بيـنمــا تـبلغ نــسبــة
االسـ ـتـخـالص بـ ـ ـ ــالـغـ ـمـ ـ ـ ــر
بـ ــالـبـ ــولـيـمـ ــر الـ ــى ()%90
تقريبا من اخملزون.
ل ـكـ ــن اس ــل ـ ـ ـ ـ ــوب الـغـ ــم ـ ـ ـ ـ ــر
ب ــالـب ــولـيـم ــر يحـت ــاج ال ــى
عـن ــاي ــة ف ــائق ــة ،اذ يـنـبغـي
علــى مهنـدسـي االنتـاج ان
يكـونـوا علـى مهـارة عـاليـة

مـن الـتـ ــدريــب علـ ــى هـ ــذا
االسلــوب غـيــر امل ـسـتخــدم
يف احلقـ ــول الع ــراقـي ــة ،اذ
يـقتـضـي االسل ــوب ضمــان
وص ـ ــول ال ـب ـ ــول ـي ـم ـ ــر ال ـ ــى
اقـ ـصـ ـ ــى ع ــمق يف املـك ـمــن
بحـالة جيدة ليكون فعاال،
كما يـقتضي معاجلة املياه
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـتـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ــزجـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
بـالبـوليـمر مـن اجل ازاحة
ال ـش ــوائـب الع ــالق ــة فـيه ــا
ال ـتــي ميـك ــن ان تقـلل مــن
فعـاليـة البــوليمـر ،يضـاف
الى ذلك ان هذا النوع من
االسـ ـ ـ ـت ـخــالص املــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزز
للـنفــط يـتــطلـب ق ـض ــاي ــا
فنيـة خـاصـة ،اذ ينـبغي ان
تك ــون خ ـط ــوط االن ــابـيـب
ال ـنـ ـ ــاقل ـ ــة والـ ـص ـم ـ ــام ـ ــات
واملعـدات النفطية االخرى
وم ـنـ ـظ ـ ــوم ـ ــات ال ـت ـ ــشغــيل
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حقول النفط العراقية ..واألساليب التقنية اجلديدة لزيادة االنتاج
تعـرض القطـاع النفـطي العـراقي الـى حصـار تقني طـويل بـدءا مـن منتـصف ثمـانـينيـات القـرن
املاضـي وحتى احلـاضر حصـار فرضته قـوى خارجيـة واخرى داخلـية من قلـب السلطـة احلاكـمة قبل
سقوط النظام السابق.
وقـصديـة الواليـات املتحـدة يف االبقاء علـى جهود هـذا القطـاع الى حني ابـرام عقود مـشاركـة شركـاتها
النفطـية يف االنـتاج والـذي يجد صـدى لدى بعـض املسـؤولني يف وزارة النفـط ومعارضـة قويـة لدى
مسـؤولني آخـرين ،ومجـموعـات ضاغـطة مـن االحزاب واحلـركات الـسيـاسيـة التـي تسعـى البعـاد القـطاع
النفطي عـن الهيمنـة االجنبيـة لكنهـا ال متانع يف ادخـال التقنيـات احلديـثة يف االنتـاج مبسـاعدة
اجنبية حتقق املصالح الوطنية ،مبا ينعكس ايجابيا على االقتصاد واجملتمع العراقي.

السعر بالدينار

السبت ()9

د.عبد اجلبار عبود احللفي
مـصـمـم ــة بـص ــورة ت ـسـمح ن ـعـ ـ ـتــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان اعـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ملــزيج البـولـيمـر بــالتـدفق صالحيـات واسعـة لـشـركـة
بيـســر خاللهــا ،كمــا يجب نفـط اجلنـوب سيـتيح لهـا
ان تك ــون اجه ــزة امل ــراقـب ــة عق ــد اتفــاقـيــات لـتـطــويــر
ومب ـ ـ ـ ـ ــا يـحـقـق
احل ــق ـ ـ ـ ـ ــول ـ
تعمل باستمرار.
وق ـ ـ ــد اس ـتـخ ـ ـ ــدمــت ع ـ ـ ــدة املـصالح الـوطنيـة للعراق.
بـل ـ ـ ــدان ه ـ ـ ــذا ال ـن ـ ـ ــوع مــن ان العـالـم يتقـدم ويـتطـور
اس ـ ـ ـ ــالـ ـي ــب االسـ ـتـخـالص ب ـ ـشــكل م ـت ـ ـس ـ ــارع وت ـ ــزداد
ـ
ال ــنفـ ـطــي م ـنـ ـ ــذ س ـنـ ـ ــوات الـفجـ ــوة الـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــة
م ـ ـضــت وي ـ ـ ــوج ـ ـ ــد االن يف ب ـي ـن ـن ـ ــا وب ـيــنه .وال ن ـ ــدري
ـال ـ ـ ـ ـصـ ـ ــني اض ـخـ ـ ــم ح ـقــل م ـت ـ ــى س ــيحـ ـصـل الع ـ ــراق
نفـ ـطــي ي ـ ـس ــتخـ ـ ــدم هـ ـ ــذا علــى الـتقـنيــات الـنفــطيــة
االس ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــوب وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حـقـل اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة ،واحلـكـ ـ ــومـ ـ ــة،
(داجنج) يـتكـون مـن اكثـر ل ـ ــالس ـ ــف ،ال متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ــل ـ ـ ـ ــك
مـ ــن ( )2000بـ ــئـ ـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـتـ ــم سـتـ ــراتــيجـيـ ــة لـت ـطـ ــويـ ــر
احلقـول النـفطيـة ،كمـا ان
حقنها بالبوليمر.
وي ـ ـصـلـح ه ـ ـ ــذا االسـل ـ ـ ــوب ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون االسـ ـتـ ـثـ ـم ـ ـ ــار يف
لآلبـ ـ ــار الع ـم ـ ــودي ـ ــة ال ـتــي القطاع النفطي ما زال يف
تنـاسـب الغمـر بـالبـولـيمـر طـ ــور امل ـصـ ــادق ـ ــة علــيه يف
حـ ـي ــث ان مـع ـ ـظ ــم االب ـ ـ ــار مجلـس الــوزراء والتعــامل
العــراقـيــة مـن هــذا الـنــوع مع الـ ـش ــرك ــات الــنف ـطـي ــة
مـن احلفــر ،ان االســالـيـب االجـنـبـي ــة يـب ــدو غ ــامـض ــا
الـتـقلـي ــديـ ــة لالنـت ــاج لـم من حـيث اسلـوب التعـامل
تـعد اقتصادية يف احلقول وتـلك ال ـش ــرك ــات تـتخ ــوف
االوض ـ ـ ـ ــاع االمـ ـن ــي ـ ـ ـ ــة
ـ
الع ــراقـي ــة نـظ ــرا الرتف ــاع م ــن
تكـاليفها ومبعـدات قدمية بـ ـيـ ـنـ ـمـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــذه االوضـ ـ ـ ــاع
بـيـنـم ــا تـتـض ــرر بـط ــان ــات مستقرة يف اجلنوب.
االب ــار مـن االجه ــاد ال ــذي ول ــذلك فـنحـن نعـتقــد ان
يــصيـبه ــا نتـيجــة االحلــاح تـطوير الـصناعة الـنفطية
يف االسـتـخالص ،ولـ ــذلـك يف العــراق يتـطـلب ادخــال
ت ـ ـض ـ ـط ـ ـ ــر ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة نـفـ ــط االسـ ــالـيـب اجلـ ــديـ ــدة مـن
اجلـنوب علـى سبيل املـثال احلف ــر واالنـت ــاج مـن اجل
الــى حفـر آبـار جـديـدة ،او تـقلــيل الــتك ــالــيف وزي ــادة
تـ ـطـ ـ ــوي ـ ـ ــر حقـ ـ ــول اخـ ـ ــرى االنـ ـت ـ ـ ــاج النـه لـ ـي ـ ــس م ــن
لغـرض زيــادة االنتــاج كمـا مـصلحـة العــراق ان يبقـى
ه ــو احلـ ــال يف حقل (قـب ــة ي ـص ـ ــدر اقل مــن ملـيـ ــونـي
صـف ـ ـ ـ ـ ـ ــوان) و(ارط ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي) بــرمـيل نفـط يــومـيــا وهــو
وحقـل (مج ـن ـ ــون) وغ ـ ــرب ميــتلـك ثـ ــانـي احـتـيـ ــاطـي
الـقرنة ،الن حقل الـرميلة نف ـطـي ع ــاملــي ورابع اكـب ــر
اجلنوبية اصبح ال يتمكن شركـة نفط يف العالم ،هي
مــن ت ـ ـ ــدفق الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن شركة نفط اجلنوب.
الــنفــط اخلـ ــام بـ ــال ـطـ ــرق وميــتلـك قـ ــدرات بـ ـشـ ــريـ ــة
الـتـقلـيـ ــدي ـ ــة لق ـ ــدمه (مت م ــؤهل ــة يف مجــال الـنفـط
العـمل به يف اخلمسينيات م ـ ــشهـ ـ ــود له ـ ــا ب ـ ــاخل ـب ـ ــرة
مـن الق ــرن امل ــاضـي) انـن ــا والكفاءة ف باملنطقة.

جندي عراقي يحرس احد مواقع انابيب النفط

يف الهم االقتصادي

هل انتهت أزمة البنزين
فعــ ًال؟
نشـرت صحفـنا احمللـية خـبراً مفـاده ان رئيس
احلكـومـة الـسيـد نـوري املــالكي اعـرب للـسيـد
وزيــر الـنفــط عن اسـتيــائه ممــا عكـسـته ازمــة
الـبنـزيـن يف البالد مبـا اربـك احليــاة اليــوميـة
وفــاقـم االزمــة االقـتـصــاديــة الــى احلــد الــذي
حـمله علــى التـصــريح له بــأنه سيـضـطـر الـى
اق ـ ـ ــال ـتـه ان لــم حتـل االزم ـ ـ ــة خـالل اس ـب ـ ـ ــوع،
وفـ ــوجـئ املـ ــراقـبـ ــون مع الـيـ ــوم الـتـ ــالــي العالن اخلـبـ ــر
بتناقـص الزحام علـى محطات الـتعبئة الـى احلد الذي
انــدهـش فـيه اصحــاب امل ــركبــات بعــد يــومـني فقـط بــاال
يجدوا يف طـابور كل محـطة للتعـبئة اكثـر من عشـر الى
عشـرين مركـبة تنـتظر دورهـا يف التزود بـالبنـزين ملدة ال
تـزيــد يف اقصـاهـا علـى نـصف الـسـاعـة ،يف الــوقت الـذي
كانت تـستغرق فـيه هذه املهمـة ما ال يقل عن نهـار كامل
قــد يعــود فـيهــا املـنتـظــرون يف الـطــابــور مـن دون التــزود
بـاملــادة السـاحـرة لنفـاد الـكميـة او النتهـاء الـوقت املقـرر
للتوزيع.
لق ـ ـ ــد وصل احلـ ـ ــال بـ ـ ــاعـ ـ ــداد
هــائلــة مـن اصحــاب م ــركبــات
حسام الساموك
االجـرة الـى اليـأس متـامـا من
امكانية استمرارهم باعمالهم
لقنـاعـتهم بــاستحـالــة انتهـاء
وقد تكون حتى
تـلك االزم ــة الـتـي لـم ي ــشه ــد
ازمة الكهرباء
العــراق لهــا مـثيـال من قـبل ال
سيئة االثر ،ال
يف ازمـات الـشحـة وال حتـى يف
احلـ ــروب الـتـي تـ ــروض فــيهـ ــا
تختلف عنها اال
العراقيـون على تلـك الظروف
بنسب محدودة
القــاهــرة مبــا اكــد ان اجلهــات
مما يجعلنا نظن ،املستفـيدة من االزمـة االخيرة
او حتى جنزم بأن ال ميـكـن ان تـتــيح اجملـ ــال ملـن
ينازعها يف مصاحلها.
غالبية تلك
االزمات مصطنعة لكن مـا اثبتـته حالـة االنفراج
املـ ـ ــدهـ ـ ـشـ ـ ــة اكـ ـ ــدت م ـ ـ ــا رددته
ومبالغ يف
ق ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـبـعـ ـ ــض يف ان
محاولة تصويرها املـ ـ ـسـ ـتـفـ ـي ـ ـ ــدي ــن م ــن االزم ـ ـ ــة
اخلانقة مكشـوفون للحكومة،
معقدة النها
او القـائمني علـى وزارة النفط
تالشت بني عشية يف اقـل تقـ ـ ــدي ـ ـ ــر ،مبع ـنـ ـ ــى ان
وضحاها والسؤال مفـاتيح حل االزمـة مهمـا بـدا
م ـ ـس ــتح ـيـال ،فهـ ـ ــو ممـك ــن بل
الذي قد يردده
الكثيرون ملاذا اذن سهل املنال بدليل ما حصل.
ومـثل ه ــذه الـتج ــرب ــة االكـث ــر
ماطلوا يف
دهشة اذا ما تـكررت فان علينا
التعاطي معها؟ وعلى من حـاولوا تهـويلها من
املـس ــؤولني يف وزارة الـنفـط ان
نـؤمن بأنها قيـد السيطرة وان
اكدوا مرارا وتكرارا انها ضرب من املستحيل.
وقـد تكـون حتـى ازمـة الكهـربـاء سـيئـة االثـر ،ال تـختلف
عـنه ــا اال بنـسـب محــدودة مم ــا يجعـلنــا نـظـن ،او حتــى
جنـزم بـأن غـالـبيــة تلك االزمـات مـصـطـنعــة ومبــالغ يف
محــاولــة تـصــويــره ــا معقــدة ،النهــا تالشـت بني عــشيــة
وضحـاهـا والـسـؤال الـذي قـد يــردده الكـثيـرون ملـاذا اذن
ماطلـوا يف التعـاطي معهـا وجعلـوا اثارهـا مكـلفة مـاديا
ومعـن ــوي ــا؟ مب ــا اربـك كل ت ــداوالت الـ ـس ــوق وعـبـثـت يف
امـزجـة غــالبيـة املــواطنني ،واثــارت مشـاحنـات واربـاكـات
شـتــى ،هـل ميكـن ان نـقف اال علــى قـنــاعــة واحــدة وهـي
مصـالح اصـرت اطـراف معـينـة ،وقـد تكـون محـميــة من
مواقع رسمية مـتقدمة بجني ما لـذ وطاب من ارباح قد
تـبلغ مـا ال ميـكن تـصـوره مـن العمـوالت واالتــاوات علـى
حساب حـرمان شعب بكامله مـن حقه يف احلصول على
التـزود بالوقـود ،تلك الظاهـرة التي لم نشهـد لها مثيال
يف كل بقاع االرض.
ثم أال يـحتـم ظهــور تـلك احلقـيقــة الـســافــرة علــى كــون
االزم ــة ليــست اال كــذبــة مـصـطـنعــة؟ ان يـتم الـتحقـيق
اجل ــدي يف اسبــابهــا وحقـيقــة االط ــراف التـي تع ــاطت
معهـا ،لضمـان عدم تكـرارها ،او رمبـا استفحـال مثيـلتها
الى درجة استحالة احلل.

إرتفاع أسعار مواد البناء ...هيدد احلركة العمرانية!
حسني ثغب
شكـا عــدد من اصحـاب سكـالت بيع
املـواد االنـشـائيـة من وجـود ازمـة يف
نـقل مـ ـ ــادتــي (احلـ ـصـ ـ ــى وال ـ ـ ــرمل)
واخـتف ــائه ــا يف بعـض االحـيــان مـن
الـ ـسـ ــوق االمـ ــر الـ ــذي جـعل اخلــط
الـبيــاني السعـارهـا يـرتـفع عمـوديـا
عـن الـ ـسـ ــابق ويـ ــوقف الـكـثـيـ ــر مـن
االنـشطـة العمـرانيـة علـى املـستـوى
اخلــاص يف وقت يـجهل الكـثيــر من
االس ـبـ ـ ــاب ال ـتــي تـك ـمــن وراء هـ ـ ــذا
التحـول يف عـدم تـوفيـر هـذه املـواد
التي تتوفر بكميات ال تقدر بحدود
يف مناطق مختلفة من البلد.
يقــول (مـحمــد الـعت ــابي) ص ــاحب
ســكل ـ ــة ل ـب ــيع الـ ـ ــرمل يف م ـنـ ــطق ـ ــة
الغ ـ ــزال ـيـ ـ ــة ،شه ـ ــدت م ـ ــادة الـ ـ ــرمل
ارتفــاعــا كـبـي ــرا يف االسعــار جتــاوز
حـ ـ ــاج ـ ـ ــز ( )450الف دي ـنـ ـ ــار لـ()20
مـتــراً مـكعـب ـاً (ل ــوري سكــس قالب)
بعـد ان كـان ثــابتـا علـى ( )130الف
دينـار قـبل عــدة اشهـر ،مــوضحـا ان
هـذه الزيـادة يف االسعـار قلبـت حال
الـســوق رأســا علــى عـقب حـيث كــان
الـ ــطل ــب عل ـ ــى ه ـ ــذه امل ـ ــادة ك ـب ـي ـ ــرا

لوجود حـركة بناء قوية يف مختلف
م ـن ـ ـ ــاطـق بـغ ـ ـ ــداد ولـكــن بـع ـ ـ ــد ان
ارتـفعــت اسعـ ــار هـ ــذه املـ ــادة اصــبح
هـنـ ــاك خـلل يف عــملـيـتــي العـ ــرض
والطـلب فكميـات الرمل الـتي تصل
الـى السـوق بني الفينـة واالخرى ال
تـتن ــاسب وحـجم الـطـلب الــذي هــو
االخر صار محدودا.
يق ـ ــول امل ـ ــواط ــن (اسع ـ ــد ح ـم ـي ـ ــد)
ص ـ ـ ــاحــب ســكل ـ ـ ــة ل ـب ــيع احلـ ـص ـ ـ ــى
والـرمل يف املـنطقـة ذاتهـا ،الـنقص
يف هـ ــاتـني املـ ــادتـني اصـبـح واضحـ ــا
وهنــاك مــشكـالت يف عمـلي ــة نقلهــا
ال ــى م ــرك ــز م ــديـنـ ــة بغ ــداد ،وه ــذه
املـشكالت تـتعلق بـاصحــاب سيـارات
نقل هــذه املــواد ومعــامـل انتــاجهــا،
وقــادت الــى زي ــادة غيــر طـبيـعيــة يف
اسعـ ـ ــاره ـمـ ـ ــا جـعلــت الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن
املواطنني الـذين شرعوا بناء منازل
لهم .ان يعـيدوا حـسابـاتهم مـجددا
وبــالـنتـيجــة تــوقف ــوا عن مــواصلــة
الـبـن ــاء لك ــون االسعــار ال تـتـنــاسـب
وامكـانيـاتهم املـاديـة ،فـسعـر الـ()20
مـتـ ــراً مـكعـب ـ ـاً مـن مـ ــادة احل ـصـ ــى
(لـ ــوري سكــس قالب) جت ــاوز ()350

الف ديـنــار بعــد ان كــان ( )125قـبل
اشهــر .واملــشكلــة االخــرى تكـمن يف
ان االسع ــار م ــا زالـت ب ــارتف ــاع قـبل
اشهــر ،واملــشكلــة االخ ــرى تكـمن يف
ان االسعـار ما زالت بارتفاع مستمر
وكـميــات هــذه املــواد ب ــانخفــاض يف
السوق.
ويـضيف املـواطن (كــرمي احلسـاني)
س ــائق سـيــارة حـمل كـبـيــرة (لــوري)
مشكلة اسعار احلصى والرمل التي
ي ـتـ ـ ــوقع ك ـث ـي ـ ــر مــن امل ـ ــواط ـنــني ان
اصح ـ ــاب س ـي ـ ــارات ال ـنـقل يـقف ـ ــون
وراءه ـ ــا ،وه ـ ــذا ام ـ ــر غ ـي ـ ــر صحــيح
اطالقــا ،نحـن نحــدد اجــرة معـيـنــة
لـنـقل ال ـ ــرمل مـن مـن ـ ــاطق غـ ــربـي
العــراق ونقل احلـصــى مـن منــاطق
مختلفة لكونه موجودا يف اكثر من
مـك ـ ــان .ولـكـن ال ـ ــذي ح ــصل وكـم ـ ــا
يعـرف اجلـميع ارتـفعت اسعـار هـذه
امل ـ ـ ــواد مع زي ـ ـ ــادة اسعـ ـ ــار الـ ـ ــوقـ ـ ــود
املـتـتـ ــالـيـ ــة ال ـ ــى ان وصلــت ذروتهـ ــا
اسعـار الـسـوق الـسـوداء للـوقـود هي
الـتـي يعـتـم ــده ــا ال ـس ــائق لـت ــزوي ــد
سـيـ ــارته الن الـت ــزود مـن احمل ـط ــات
صـ ــار شــبه مـ ـســتحـيـل ويف الفـتـ ــرة

االخي ــرة اختـفت م ــادة (الك ــاز) من
احملـطــات وال ـســوق ال ـســوداء االمــر
الذي رفع االسعـار مجددا مـوضحا
ان خـطورة الطريق وتعرض سائقي
ال ـسـيــارات الــى حــوادث قـتل وسلـب
واخـتطـاف كـان لـه دور مضـاف الـى
زيادة االسعار.
املـ ـ ــواط ــن (سل ـمـ ـ ــان ح ـمـ ـ ــد) احـ ـ ــد
اصحـاب معـامل الــرمل يف منـطقـة
(عسـيلة) غربي بغـداد اوضح جانبا
اخر من االزمة بقوله:
ال يـوجــد أي خلـل يف انتـاج كـميـات
ه ــذه امل ــادة يف عـمـ ــوم معـ ــامل ه ــذه
املـنـطقــة واجلـمـيع يـنـتج بـطــاقــات
كــاملـة ( )%100وانــواع جيـدة ،ولـكن
الـذي حصل وادى الـى رفع االسـعار
بهـذا الشكـل املريـب الذي أثـر سلـبا
يف ط ـبــيع ـ ــة عــمل ـن ـ ــا وقـلل ال ــطلــب
كثيـرا عن السـابق هو ارتفـاع اسعار
الـوقـود حـيث ان جمـيع آالت املعمل
واملـعـ ـمـل ذاتـه وم ـك ـ ـ ـ ــائ ــن احلـف ـ ـ ـ ــر
واجلـرف وكــذلك مكـائـن التحـميل
م ــرتبـطــة او تعـمل بــالــوقــود ونـحن
نعـتـم ــد عل ــى ال ـس ــوق ال ـس ــوداء يف
تــوفيـرهـا هـذه االالت وهـذا يـكلفنـا

مـبـ ــالغ طـ ــائل ــة ال ــى ج ــانـب رواتـب
الـعـ ـمـ ـ ـ ــال وامل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف ــني الـ ـت ــي ه ــي
االخـرى ارتفعـت عن السـابق ،االمر
الـ ـ ـ ــذي جـعـلـ ـنـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــرفـع االسـعـ ـ ـ ــار
لـنح ــافــظ عل ــى م ـسـت ــوى الف ــائ ــدة
(ال ـ ـ ــربح) .وت ــبق ـ ـ ــى احللـ ـ ــول ب ـيـ ـ ــد
املسـؤولني عن الـوقود وتـوفيـرها يف
الـسـوق احملـليـة لـتعــود احليـاة الـى
مجـاريهـا فــالتــأثيـرات الـسلـبيــة لم
تـقع عل ــى امل ــواطـن فقــط بل ن ــالـت
مـ ــن اجل ـ ـم ـ ـيـع ص ـ ـ ـ ـ ــاحـ ــب املـع ـ ـمـل،
وسـيــارات الـنقل وصــاحـب ال ـسـكلــة
واملواطن.
وقــال امل ــواطن (حــسن حـمي ــد) من
سـكنــة منـطقــة الكـاظـميـة :شــرعت
ببناء منزل صغير يف حديقة منزل
والدي وخـصصت لـذلك مبلغـا من
املــال وبعــد اول مــرحل ــة من الـبنــاء
ط ــرأ عل ــى االسع ــار ارتف ــاع طفـيف
ثـم ت ـضـ ــاعف وقـ ــررت الـتـ ــوقف عـن
البنـاء حلني استقـرار اسعـار البـناء
ولـك ــن ح ـ ـصـل الـعـكـ ـ ــس واالسـع ـ ـ ــار
ارتفعـت كـثـي ــرا ولـم اع ــد اسـتـطـيع
م ــواصل ــة الـبـنـ ــاء وهك ــذا اصـبحـت
أعيش حتت وطأة ارتفاع االسعار.

