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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

املعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة
العدد )782(

االثنني)2(
تشرين اول 2006

NO. (782)
 Mon. (2) 

October

صايف الياسري 

مــن ابــــســـط اولـــــويـــــات تـكـفل الـــــدول
بـــتـقــــــــدمي خــــــــدمــــــــاتـهــــــــا وتـــنـفـــيــــــــذ
مسؤولـياتها جتـاه مواطنيهـا، ان توفر
متــــــــــويـل تـلــك املـفــــــــــردات مــــن خـالل
الـضـــرائـب بغـض الـنـظـــر عـن قـــدرات
الـدولـة املــاليـة ومـدى تــوفيــر )الثـروة
الــنفــطـيـــــة( مــثالً، الـــــدعـم املـبـــــاشـــــر
ملوازنـتها العامـة كما يفـترضه الكثيـرون عندنا
يف العـراق، حيث اصبحت تلك النعـمة )نقمة(
عنـدما تـركتنـا عرضـة الطماع االخـرين، وفتت
يف عـضــد تــطلعـــات اجيــال عــديــدة الــى احلــد
الذي بثت الكسل يف قطاعـات كبيرة لتحد من
تـطلعــاتهــا الــشخــصيـــة حني تــأكــدت صـــدقيــة

الفرضية القائلة )احلاجة ام االختراع(. 
ولــدى العــود الــى مــوضــوعــة الـضــريبــة، فــاننــا
نستـدل مبفارقـة كبيـرة يبـدو انها غـابت متـاما
عـــن مخـــيلــــــة اجهـــــزتــنـــــا الـــضـــــريــبــيــــــة عقــب
املـسـتجـــدات االخيـــرة، عنــدمــا فــرضـت علـينــا
منـاخات اقتـصاد السـوق، واجلري الالهث وراء
تـبنـى شعـارات حـريــة التجــارة، واستـمتـاع نفـر
مـن اجهــزتـنـــا املعـنـيــة بــالـتعــاطـي مع قــواعــد
منظـمة الـتجارة احلـرة العاملـية، بل اصـراراهم
علــى االنخــراط يف تــشكـيالتهـــا لتـنعـم علـينــا
بـصفــة )عـضــو مــراقـب( يف حني فــرضنــا علــى
انفـسنـا عنـوة كل التـزامــات العضـويـة العـاملـة
عـنـــدمـــا فــتحـنـــا حـــدودنــــا علـــى مــصـــاريـعهـــا
السـتقـبـــال كل مـنـتجــات اســواق جـنــوب شــرق
آســيـــــا )الــبـــــائـــــرة( وفـــضالت )دكـــــاكــني( وورش
اجليــران، مقــابل ذلك اجهـزنـا وبــشكل فــاضح
على صنـاعتنا احمللية، التي مهما اصر فرسان
االنفـتــــاح علــــى العـــالـم، فــــانهــــا تفـــوق الـــسلع
والبـضــائع الـتي غـزت اســواقنـا نــوعيــة وعمـراً

وتالؤماً مع بيئتنا ومتطلبات مستهلكينا.
هـذا االنفتـاح العشـوائي رافقتـه سابقـة ال تقل
غـرابة عـما قبـلها، عنـدما صـدرت تعليـمات من
احلــــاكـم املــــدنـي بــــرميــــر، تـلغــــى فــيهــــا رســــوم
الكمـارك لتتـاح للـمسـتوردات ان تـدخل وتـغرق
الـــســــوق وتعــطل حــــركــــة االنـتــــاج يف عـــشــــرات
االلوف من املـصانع الكـبيرة والـورش الصـغيرة
علــى الـســواء ، لكـن املفــارقـــة االكثــر غــرابــة ان
الــرســوم الـكمـــركيـــة امللغــاة عـن تهـــافت الــسلع
)البــائــرة( ابقـت علــى الـطــرف االخــر الــرســوم
الـضـــريـبـيـــة علـــى الـصـنـــاعـــات احمللـيـــة بغـض
الــنـــظــــــر عــن املـــصــــــائــب الــتــي ابـــتلــــــى فـــيهــــــا
الــصنـــاعيــون وانهـكت اعـصــابهـم ومكـتنــزاتـهم
علــــــى الـــــســـــــواء، ومع الـــتجــــــارب و)تـــطــيــيــب
اخلــواطــر( الـــذي يحـــاول مخـمـنــو الـضــرائـب
ابــداءهــا اثنــاء مــراجعــة الـصنــاعـيني حملــاولــة
اعـــادة الـنــظـــر بـــالــتحـــاسـب الــضـــريـبــي، لكـن
التعليمات التي ظلت سيفاً مسلطاً على رقاب
جمـوع الـصنـاعـيني بـقيـت كمــا هي الـى احلـد
الــــذي يــــؤكــــد فــيه صـنــــاعــي مخــضـــــرم ان كل
صـنــــاعـي مــطــــالـب بــــاحــــد عـــشــــر نــــوعــــا مـن
الـضــرائب املفـروضــة علـيهم قـسـراً، ممــا حمل
الغالبيـة الكبرى منهم علـى تفكيك مصانعهم
وبـيعهــا بــاسلــوب )حــديــد خــردة( تخلـصـــا من
املسـأءلـة املتـواصلـة لالجهـزة الضــريبيـة، حني
عجـز املسـؤولون مبخـتلف درجاتهـم الوظيـفية
عـن اعـــادة الـنـظـــر فـيهـــا، ان لــم نقل انـــشغلـــوا
بــاملـطـــالبــة مبـكتــسبــاتـهم الــشخــصيــة وتــركــوا
الــصنــاعــة الــوطـنيــة تـضـمحل وتـتالشــى الــى
احلـد الذي تـؤكد االحصـاءات ان تسعني بـاملئة
من املـعامل املـشمـولة بـالتـنميـة الصنـاعيـة قد
اغلـقت ابــوابهــا فـيمـــا اقتـصــر العـشــرة بـــاملئــة
املـتبـقيــة علـــى التــشغـيل اجلـــزئي خلـطــوطهــا

االنتاجية. 

الصناعيون مطالبون بـ 11
نوعاً من الرضائب 

يف الهم االقتصادي

حسام الساموك  لـم يـــدم فـــرح املـــوظفـني وعـمـــال احلكـــومـــة
كـثيــراً بـتغـييــر جــداول وارقــام رواتـبهـم بعــد
انهـيار النظام السابق الـذي عاملهم معاملة
عمـال الـسخــرة، فلم يكـن راتب اكبـر مـوظف
فـيهم يـكفي لـشـراء عــدة علـب سكـائــر، فقـد
عاد التضخم يلف االقتصاد العراقي وتردت
القـوة الشـرائيـة للنـقود مـقابـل ازدياد اسـعار
الـــسلع واخلـــدمـــات وبـــدالت ايجـــار الـبـيـــوت
واحملــــال، وهــــذا الـغالء والـتـــضخـم امــــراض
خلفهـا النـظام املـباد لـتفتك بـبنيـة اجملتمع
الـعـــــــراقــي وتـــــــدخـل اخلـلـل الـــــــى مـجــمـــــــوع
العالقــات االجـتـمــاعـيـــة والقـيـم االخالقـيــة
واالعــراف التجـاريـة الـتي كـانت سـائــدة قبل
ان يحــــذفهـــا مـن الـــوجــــود سلـــوك الـنــظـــام
الـــســـــابق جتـــــاه القــطــــاعــــات االقـتــصــــاديــــة
والــتجـــــاريـــــة واخلـــــدمــيـــــة واالجــتــمـــــاعــيـــــة
العـراقيـة، من حتـت بنيـة اجملتمع والـى هذا
كلـه يقـــول عـــامـــر الـــربـيعـي  –مـــاجــسـتـيـــر
اقـتــصـــاد  –كـــان حلـــروب الـنــظـــام الــســــابق
واهـمــــاله المنــــاء االنـــشــطــــة االقـتــصــــاديــــة
وارسـاء البـنى االرتـكازيـة القـومية يف احلـياة
االقتـصاديـة وتسـخيره ثـروة البالد يف انـشاء
مـصـــانع االسلحــة والــصنــاعــات العــسكــريــة
الدور الـرئيس يف استشـراء الغالء يف السوق
العــــراقـيــــة فـــضال عــن محــــاربــته أنـــشــطــــة
وفعـاليات القـطاع اخلاص بفـرض الضرائب
املـــــرهقـــــة علـــــى نـــشـــــاطـــــاته الــتــصــنــيعــيـــــة

والتجارية.
- لقــد عـــدت بجــذور االزمــة الــى سـيــاســات
النـظـام الـســابق وهـذا صـحيـح عمـليــاً، فهل
نـستـطيع ان نـؤشـر بـدايـة االزمـة مع تـوقف
الــــــــدولــــــــة عـــن دعـــم مـخـــتـلـف االنــــــشــــطــــــــة
االقتصـادية يف نهـاية عقـد الثمـانينـيات من

القرن املاضي؟
- نعــم ولـكــن تــــــوقف الـــــدعــم لــيــــس وحـــــده
الــــســبـــب يف ارتفـــــــاع االسعــــــار وامنـــــــا بقــــــاء
معــدالت االجــور علــى حــالهــا دون زيــادة مع
ارتفـــاع نــسـب الـتــضخـم نـتـيجــــة انخفـــاض
قـيمــة الـــدينــار العــراقـي وارتفــاع مــديـــونيــة
العـــراق وتكــالـيف متـــويل احلـــرب العــراقـيــة
االيـرانية الـباهظـة، ثم التـعويضـات التي مت
دفـعهـــــا للـكــــويـت والــــسعــــوديــــة، والبــــد مـن
االشــــارة هـنــــا الــــى ان نـــشـــــاط القــطــــاعـني
اخلــــــاص والعـــــام كــــــان محـــــدوداً جـــــدا حـــــد
االغفـــال بـــسـبـب متــــسك الـنــظـــام الـــســــابق

اقتصادنا ينوء بالتضخم واسعار السلع واخلدمات حتلق يف األعايل

تعــددت الظـواهــر التـي تصـب جمـيعهـا
يف اجتـــاه ال يخـــدم العـــائلـــة العــراقـيــة
خـصوصـاً واالقتصـاد العـراقي عمـوماً.
فعـــملــيــــــة تهـــــريــب االغــنــــــام واالبقـــــار
العـــــراقــيـــــة الــــــى دول مجـــــاورة وغــيـــــر
مـجـــــــاورة احـــــــدثــت زيـــــــادة كــبــيـــــــرة يف
اسعـارهـا وبـالتـالـي انعكـست هـذه علـى
اسعـار اللحـوم التي متـثل مصـدر غذاء
رئـيــســي للعـــائلـــة العـــراقـيـــة حـني بـــدأ
خــــطهــــــا الــبــيــــــانــي بــــــاالنـخفــــــاض يف
استهالكك هذه املـادة فظاهرة التهريب
أخـــذت تـتفـــاقـم وتـنـتــشـــر بــشـكل واسع
بـعد ان شـهدت حـدود العـراق حالـة من
االنـفالت جعـلت حــركــة الـتهـــريب متــر
بـــسهــــولــــة االمــــر الــــذي جـعل الـــســــوق
احملليـة تفقـد اعـداداً كبيـر من االغنـام
واالبقار يـوميـاً. فضالً عمـا تعكـسه من
ارتفــــــاع مفــــــاجـــئ يف اسعــــــارهــــــا خالل

فترات متباينة.
وحـــدثنــا املـــواطن )حـميـــد عبــد( احــد
الـعــــــــامـلـــني يف بـــيـع وشــــــــراء االغـــنــــــــام
واالبقـــار قــــائالً: اعـمل يف هـــذا اجملـــال
منــذ فتـرة تـزيـد علـى العـشــرين عـامـاً.
واصبح لـدينا اطالع كامل عما يدور يف
ســـاحـــة بـيع االغـنـــام واالبقـــار واملـــاعـــز
التي ترفـد اسواق بغـداد بانـواع اللحوم
وبـاسعـار متبـاينـة تبـعاً لـظروف الـسوق
الـتـي تـتــــأثــــر بــــوجــــود املهــــربـني حـيـث

حسني تغب
هتريب املوايش وأثره يف تأزيم سوق اللحوم 

 )2-1(

عامر العكايشي - النجف
اكملـت الشـركـة العـامـة لتجـارة احلبـوب يف
محــافظــة النجـف استعـداداتهـا السـتقبـال
محصـول الشلب للموسـم الزراعي احلالي.
وقــال هـــاشم جــابــر هـــاشم مــديــر الـشــركــة
الـعامـة لتـجارة احلـبوب فـرع النجف: وضع
املــــركــــز خــطــــة طـمــــوحــــة لــتقــــدمي افـــضل
اخلـدمات للـمزارعـني والفالحني من خالل
تهـيـئــــة كــــافــــة ســــايلــــوات ومــــراكــــز اســتالم
محــصــــول الـــشلـب، واضــــاف: يـتـم حــــالـيــــا
العــمل يف مـــــركـــــز املــــشخـــــاب والقـــــادســيـــــة
والعـبـــاسـيـــة واحلـــريـــة حـيـث اجنـــزت عـــدة
اعمــال بهــذه املــراكــز الـتي تـصب يف تــذلـيل
املعـوقـات امـام املـزارعـني والفالحني اضـافـة
الى تـبليط شـوارع سايلـو الكوفـة الداخـلية
ومـــسـقفـــــاته وكــــذلـك العــمل الول مــــرة يف

هــا نحـن نقـف مبــاشــرة يف مــواجهــة وحـش
الغالء وهــو يفــرد جـنــاحـيه علــى سعـتهـمــا
ويبـسطهمـا على كل شـيء يف االسواق، ففي
سوق جـملة املواد الغـذائية يف جمـيلة يقول
املـواطن عـدنــان السـوداني  –ان اغلب املـواد
الغـــذائـيـــة قـــد ارتـفعـت اسعـــارهـــا عـن ايـــام
احلـصــار االقـتـصـــادي نفــسه فـبعــد ان كــان
كيلـو الـرز اليـزيــد ثمـنه علـى مــائتـي دينـار
صـــاراليــوم سعــر اردأ نـــوعيـــة من الــرز 1000
ديـــنــــــــار اي انـه ارتـفـع خـــمــــــســــــــة اضـعــــــــاف
وينـسحب االمـر علـى بقيـة الـسلع كــالشـاي
والــــــسـكـــــــر والــــــســـمـــن والـــــــزيـــت والـعـــــــدس

والفاصوليا.
ويف كــــراجــــات الـنـقل شـكــــا املــــواطـنــــون مـن
ارتـفــــــــاع اجــــــــور الـــنـقـل واســـتـغـالل ســــــــواق
الـسيـارات بل وحتـى حـافالت مـصلحـة نقل
الـركـاب احلكـوميـة، فـاجـرة الـراكـب يف الكيـا
مـن الكـاظـميـة الــى البـاب الـشــرقي بعـد ان
كـانـت 50 دينــاراً اصبحـت 750 دينـاراً واجـرة
التــاكــسي الـتي كــانـت 1500 دينــار اصبـحت
5000 دينــار، ويف مكــاتـب دالليــات العقــارات
شكـا اصحـاب املكـاتب واملـواطنـون علـى حـد
ســـواء مــن ارتفــــاع اسعـــار الـبـيـــوت وبـــدالت
االيجــار وبلــوغهـا ارقـامــاً فلـكيــة يعجــز عن
سـدادهـا ومجـاراتهـا املـوظفـون احلكـوميـون

واصحاب الدخل احملدود.
وهـنــاك امـــر مهـم يــســاهـم يف تــزايــد ارقــام
الغالءوارتفـاع االسعـار وعـدم تطـور االجـور،
هـو انه بعـد عقـود من سـيطـرة الـدولـة علـى
الــسـيــاســة االقـتـصــاديـــة للـبلــد ، وسـيــاســة
االقتصـاد املوجه، مـازال جتارنـا وصناعيـونا
عاجزين عـن االملام بالف باء نظـام املنافسة
احلـــرة واستـيعـــاب سيــاســة الـســوق املـفتــوح
وبــديـهيــة العــرض والـطـلب بــدال من نـظــام

الوجه الواحد. 

اخلـارجيـة التي تـربط الـعراق مبـنافـذه الى
الـعالـم من قبل عـصابـات اجلرميـة املنظـمة
واالرهــــابـيــني، نحــن بحــــاجــــة الــــى تــــرتـيـب
مـنظـومـة كـاملـة اقـتصـاديــة وامنيـة ومـاليـة
وصنـاعيـة وجتاريـة وخدمـية، واذا مـا متكـنا
من تــوفيـر طـاقـة كهـربــائيــة منــاسبـة فــاننـا
ســنـــضــمــن تـــــشغــيـل العـــــديـــــد مــن الـــــورش
الصـناعيـة التي تعتـمد اليـوم على املـولدات
الكهــربــائيــة ممــا يــزيــد مـن كلفــة انتــاجهــا
وخــددمــاتهــا بــسبـب ارتفــاع الـكلفـــة نتـيجــة

ارتفاع اسعار الوقود وشحته. 
يف مواجهة الغالء يف االسواق

واحلياة العامة 

االقـتصادي يف الـبلد انعكـست اثاره مبـاشرة
علــــــى القــطـــــاع الــتجــــــاري واسعـــــار الــــسـلع
واخلــدمـــات ارتفــاعــاً ولـم يـنفع الــدولــة مــا
اجـــــــرته مـــن تغــيــيــــــرات يف جــــــداول وارقــــــام
الــرواتب واالجــور المتـصـاص نـقمــة الغالء
املــتـــصــــــاعــــــدة دون تــــــوقـف، لقــــــد اصـــبحــت
الــرواتب واالجــور دون سنــد مـن الفعــاليــات
االقـتصـاديــة والتـصنـيعيـة الـتي تـســاهم يف
تقـليــص التـضخـم ورفع القــدرة الـشـــرائيــة
للـنقـــد )العـملـــة احمللـيـــة(، وتـــزيـــد الـــدخل
القــومي، وتـرفـد الـسـوق بـالـسلع والـبضـائع

احمللية الرخيصة. 
وكـذلك تـردي الوضع االمـني وقطع الـطرق

بـنظـام سـيطـرة الـدولـة علـى جـميع مـرافق
احلـيـــاة ومـن بـيـنهـــا الـنــشـــاط االقـتـصـــادي

للقطاع اخلاص.
امـــا الـــدكـتـــور عـبـــد الـــرحـيــم مكـيـــة اسـتـــاذ
االقتصـاد يف اجلامـعة املـستنـصريـة فينـظر
الـى الـوضع احلـالـي ويتـهم احلكـومـة بعـدم
انتهــاج سيـاسـة اقـتصـاديـة واضحـة املعــالم
ومـبــــرمجــــة ويقـــول  –انـخفـــاض مــسـتـــوى
النـشــاط والفعــاليــات االقتـصـاديـة يف هـذه
االونـــــة وانعـــــدامهـــــا بعـــــد سقــــوط الـنــظــــام
السابق بسبب انهـيار بنية الدولة ، ثم اعادة
تـشكيلـها عـلى اسـس وانظـمة مـغايـرة اوجد
إربــــــاكـــــــا حقـــيقــيـــــــاً يف مجـــمل الــنـــــشــــــاط

هتيؤ الرشكة العامة لتجارة احلبوب الستقبال حمصول الشلب

املوصل / باسل طاقة
شهـدت اسـواق مـدينـة املـوصل ارتفـاعـا  ملحـوظـا يف
اسعــار املـــواد الغــذائـيــة بــشـكل عـــام واسعـــار اللحــوم
والـسكـر والـبيـض علـى وجـه اخلصــوص، فقــد ارتفع
سعـر الكيلـو الـواحـد من حلـم الغنم الـى 9000 دينـار
مقـارنة ب 7000 قبل شهـر رمضان  ووصـل سعر كيس

السكر الى 50 الف  مقارنة ب 41 الف  دينار
واعتبـر سـالم سعـداهلل صــاحب محل لـلقصـابـة، بـأن
سـبب ارتفـاع اسعـار اللحــوم احملليـة يعـود  الـى زيـادة
الـطلـب علـيهـــا  من قـبل املـــواطنـني  مع حلــول شهــر
رمــضــــان الـكــــرمي مـــشـيــــرا الــــى ان مــــائــــدة االفــطــــار
تتطلب وجود اللحـوم بانواعها خصوصا مع االكالت
املوصلية الشهيرة مثل الكبة والكباب وغيرها  ولهذا
فـان زيـادة الـطلب  يقـابله زيـادة بـاالسعـار  ويـضيف،
كـمــا ال نـنــســى بــان هـنـــاك بعـض  اجلــشعـني الــذيـن
يـستغـلون قـدوم الشـهر الـفضيل  بـرفع االسعـار  مما
يلقي بتاثيراته السلبية على كاهل العائلة العراقية 
امـا ثامـر الطيـار صاحـب  محل لبيع املـواد الغذائـية
يف  البــورصــة فـيعـــزو سبـب ارتفــاع سعــر الــسكــر الــى
زيـادة الطلـب عليه مـن قبل معـامل  صنع احللـويـات
خالل شهر رمضـان الذي   يقبل فـيه املواطنـون على
شراء احللويـات مبختلف انواعها وهو تقليد جلميع

العوائل  خالل الشهر الكرمي.

ارتفاع االسعار وزيادة الطلب
عىل  اللحوم والسكر يف املوصل

الكـوفـة قـال: نـسعــى لتــذليل هـذه املـشكلـة
من خالل رصـد مبـالغ مـاليـة قـدرهـا )78(
ملـيــــون ديـنــــار سـيـتـم تــــشغــيل )50%( مـن
طـــاقـــة الــســـايلـــو خالل االيـــام االولـــى مـن
عـملـيـــة الـتــســـويق وســـوف يـضـيف طـــاقـــة
خــزنيــة اضــافيــة للـمحــافـظــة وذلـك يتـيح
مجــال  الـضغـط لـعمـليــة تعـبئـــة االكيــاس
وذلـك يــــشـجع الـفالحــني واملــــــزارعــني مــن
احملافـظات اجملاورة جللب محاصيلهم الى
الـنـجف وهــــذا مــــا نـــسعــــى الــيه مــن خالل
استالم محـاصـيلهم بـدون تعـبئـة وقـد كـان
العــام املــاضـي خيــر دلـيل علـــى ذلك حـيث
تــــــــوافــــــــد اعــــــــداد كـــبـــيــــــــرة مـــن الـفـالحـــني
واملــــزارعــني علــــى ســـــايلــــوات الــنجـف بعــــد

استالم سايلو ابو صخير احملصول )فل(.

كـون هـذا املـوسـم يبـشـر بــانتـاج كـبيـر يـصل
الـــــــى )72( الـف طـــن حــــــســـب تـقـــــــديـــــــرات
مـــديـــريـــة زراعـــة الــنجـف وذلك مــن خالل
اجلهـــود املـبـــذولـــة مـن قــبل املــســـؤولـني يف
احملــافـظــة ومــديــريــة زراعــة الـنجف الـتـي
قـــــامــت بــتـــــوفــيـــــر الـكــمــيـــــات الالزمـــــة مــن
االســـمـــــــــدة واملـــبـــيـــــــــدات وادخـــــــــال صـــنـف
اليـاسـمني الــذي يتـميـز بــانتــاجيـة كـبيـرة
اضــافــة الــى تـــوفيــر الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة
وبـــشـكل مـنـتــظــم واحلفـــــاظ علــــى تـــــوزيع
احلـــصـــص املـــــائــيـــــة بــــشــكل مــتــــســـــاو بــني
االراضـي الــــزراعـيــــة.واضــــاف: كـمــــا سـيـتـم
ادخــــــال احلــــــاســــــوب يف مــــــراكــــــز االســـتالم
لـتسـهيل عملـية اجنـاز معـامالت الفالحني

مع الدقة يف العمل.
اما بخـصوص  املـشاكل املـوجودة يف سـايلو

تــاريخ مـراكـز االسـتالم هــذا العـام بــامليـزان
االلـكتـرونـي حيـث كنـا يف االعـوام الـسـابقـة
نعـتـمـــد علــى املـيــزان املـيكــانـيكـي الـبــدائـي
القـابل للـزيـادة والـنقصـان، كمـا مت اضـافـة
فتحـتني يف سايلـو ابو صخـير حيـث يتسلم
يف الــســـاعـــة الـــواحـــدة مـن )70 - 100( طـن
حيث كان يف االعوام املاضية توجد السايلو
يقـتـصـــر علــى فـتحــة واحــدة ممــا يـضـطــر
الفالحـني علــى االنـتـظــار مــدة ثالثــة ايــام
حتــى يـسـلمــوا محـصــولـهم وهــذه معــانــات

كبيرة يتحملها الفالح.
امـا بخصـوص االكيـاس قـال هـاشم: وعـدنـا
خـيـــرا مـن قـبل الــشـــركــــة العـــامـــة لـتجـــارة
احلــبـــــوب بــتـــــوفــيـــــر الـكــمــيـــــات الـكـــــافــيـــــة
للمحـافظة نهاية شهر تشرين االول القادم
حـيث حتتـاج احملـافظـة الـى )مليـون كـيس(

فـــانه يـنـتـظـــر الـصـــدفـــة آلنه ال ميـلك
االمـاكـنيـة املـاديــة التـي جتعله ميـتلك
املـــواشي بــشكل مـسـتمـــر. ويكلـفه ذلك
احيــانــا خـســائــر مــاديــة كـبيــرة عنــدمــا
تــــــرتفـع االسعــــــار ألنه بـــــاع بـــضـــــاعـــته
بــاسعـــار متـــدنيــة قـبل وصــول املهـــربني

ويشتري باسعار مرتفعة جداً. 
امــا القصـاب فـالح حـسن فقـد اضـاف:
نحـن نعمل وفق ما ميليه علينا السوق
فعــنــــــدمــــــا تـــــــرتفـع االسعـــــــار يف اغلــب
االحــيــــــان بـــــســبــب وجــــــود )جــمــــــاعــــــة
الــتهـــــريــب( يف ســـــوق املـــــواشــي. نــــــرفع
االسـعـــــــار ألنــنـــــــا نـــــشــتـــــــري الـعـجـــــــول
الــسـمـيـنــة واالكـبــاش الـتـي يــرغـبـــونهــا
باسعار مرتفعة ونعرض باسعار تناسب
قـيمــة الشـراء ويبقـى املـتضـرر الـوحيـد
يف هذه العمليـة املستهلك . فاحلد من
تهـريب املـواشـي يجعل االسعـار تنـاسب
املــــــواطــنــني خـــصــــــوصــــــاً ذوي الـــــــدخل
احملـــدود. واكـــد قـــائالً ان هـنـــاك ايـــامـــاً
نتـجنـب خاللهــا شــراء املـــواشي بـسـبب
ارتفــــاع اسعـــارهـــا املــــذهل االمـــر الـــذي
يجـعلنـا نـنتـظـر الــى اليـوم الـذي يـليه
ونتمنـى حينهـا عدم حـضور )املهـربني(
كــي ال )يحـتــــرق( الـــســــوق بــــاسعــــارهـم

الباهظة. 

اخلارج الـذي يشتـري البضـاعة بـاسعار
مــرتفعـة جــداً وكل ذلك يـؤثــر سلبـا يف
املستـوى املعيشي للـعائلة العـراقية ذات

الدخل احملدود.
وتـابع احلـديث املـواطـن خليل ابـراهيم
بـائع ابقـار واغنـام يف سـاحـة بيع غـربي
بغداد: مـوضوع التهريـب يف السوق امر
معــــــروف جلــمــيـع العـــــــاملــني يف هــــــذا
اجملــال فــالـتهــريـب مــوجــود مـنــذ زمـن
بعـيـــد وتـــرسـم لــــذلك خــطــط والـيـــات
معلـنة وامـام انظـار اجلميع يف الـسابق
والـيــــوم فعـنـــدمــــا يحــضــــر )املهـــربـــون(
تــرتفع االسعـار اضعـافـاً عــدة والتـاجـر
الذي لديه بضاعة بشكل مستمر تكون
اربــاحه خيــاليـة. امــا التـاجـر الـصغيـر

تــــرتفـع االسعـــار بـــشـكل غـيـــر طـبــيعـي
واالربـــــاح يف ذلـك الــيـــــوم تـكـــــون غــيـــــر
طبيعية حيث تتضاعف االسعار بسبب
املبــالغ الكـبيـرة الـتي يــدفعــونهـا االمـر
الــذي يحمـل القصـاب علـى رفع اسعـار
الـلـحـــــــــوم وهـــــــــذا امـــــــــر يـجـهـلـه اغـلـــب
املستهلكني. اما اجلهات التي يقصدها
املهربون فهـي عديدة وتفاصـيلها كثيرة
فكل جهـة من حـدود العــراق يقصـدهـا
مـن يسكنون مناطقهـا ويقومون بشراء
اعداد كـبيرة من االغنام ونوعية خاصة
مـن عجــــول اللحـم ثـم تــنقل مـبـــاشـــرة
الى املنـاطق احلدوديـة التي يقطنـونها
وبعـدهـا تــرحل الـى خــارج العــراق. من
خالل اتفــاقيــات مع الـطــرف االخــر يف

بغداد / كرمي السوداني
دعـت وزارة التجـارة التجــار والشـركـات اخملـتصـة عن حـاجتهــا لشـراء مـادة الـرز
املستـورد من مناشئ )االميـركي، التايلنـدي، الفيتنامـي، الباكستـاني والهندي(
وفقـاً للمواصفات املعتـمدة املثبتة يف صيغـة العقد املودع لدى الـقسم القانوني
يف الــشــركــة العــامــة لـتجــارة احلـبــوب وعـن طــريق الــشــراء املـبــاشــر)الـنقــدي(

للبواخر الواصلة للموانئ العراقية.
ذكر ذلك مصدر مخـول يف الوزارة بعد ان حددت جملة شروط وضوابط ينبغي

مراعاتها منها   
أن يتـم حتديـد الكميـة من قبل مقـدم الطلب مع ذكـر نوعـية الـرز املسـتورد وان
يكـون مقدم الـطلب من الـشركـات أو اجملهزيـن املسجلـني أصولـياً لـدى اجلهات
الـرسميـة فضال عن تقـدمي كفالـة لضمـان حسـن التنفـيذ بـنسبـة 5% من قيـمة
العــرض املقــدم من قـبله بـصك مـصـدق أو خـطــاب ضمـان أو مبــوافقـة خـطيـة
حلجـز مـستحقـاته لــدى الشـركـة يف حـالـة وجـودهـا واكــد املصـدران التـأمـينـات
تصـادر يف حـالـة تـأخـره عن الـتجهيـز أو مخـالفتـه للشـروط وفق صيغـة العقـد
الــذي سيـتم تــوقـيعـه من قـبل الـطــرفني واشــار الــى ان املــادة املــشتــراة تخـضع
لـشــرط حتقق املــواصفــات مبــوجـب الــشهــادة اخملـتـبــريــة مـن قـسـم الـسـيـطــرة

النوعية للشركة وتكون الشهادة مبثابة قرار حاسم للقبول أو الرفض للمادة.
من جـانب آخـر وجهـت الشـركة الـعامـة لتـجارة احلـبوب فـروعهـا يف احملافـظات
كافة بتجهيـز املطاحن باحلنطـة االسترالية فقط لغـرض حتويلها الى طحني
)منرة صـفر( وذلك بـضوء تـوجيهـات الوزارة لـتوزيع)5 كغـم من الطحـني )منرة
صفـر(( لكل عـائلــة قبل حلـول عيــد الفطـر املبـارك ضمـن حصـة شهـر رمضـان

املبارك.
وعلـى صعيـد متـصل أوفدت الـشركـة املذكـورة فريقـاً من مـدراء االقسـام املعنـية
للـتـبــاحـث مع فــروعهــا يف أقلـيـم كــردسـتــان بــشــأن كـمـيــات احلـنـطــة الـعلفـيــة
والـشـعيــر املـســوق مـن فالحـي املنـطقــة الــشمــاليــة لـلمــوسم الــزراعي احلــالي
وكيفـية بـيعها وحتـويل مبـالغ البـيع الى مقـر الشـركة العـامة لـتجارة احلـبوب.
وافــاد مصــدر يف الشـركـة ان كـميـة احلـنطـة الـعلفيـة )درجـة ثـالثــة( املسـوقـة يف

أقليم كردستان بلغت حوالي 7200 طن والشعير بكمية 18650 طن.
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وزارة التجارة تدعو التجار اىل توريد مادة 
الرز املستورد من مناشئ عاملية


