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يف الهم االقتصادي

الصناعيون مطالبون بـ 11
نوعاً من الرضائب
حسام الساموك

بـنظـام سـيطـرة الـدولـة علـى جـميع مـرافق
احلـي ــاة ومـن بـيـنه ــا الـن ـش ــاط االقـتـص ــادي
للقطاع اخلاص.
ام ــا ال ــدكـت ــور عـب ــد ال ــرحـيــم مكـي ــة اسـت ــاذ
االقتصـاد يف اجلامـعة املـستنـصريـة فينـظر
الـى الـوضع احلـالـي ويتـهم احلكـومـة بعـدم
انتهــاج سيـاسـة اقـتصـاديـة واضحـة املعــالم
ومـبـ ــرمجـ ــة ويق ــول –انـخف ــاض م ـسـت ــوى
النـشــاط والفعــاليــات االقتـصـاديـة يف هـذه
االون ـ ــة وانع ـ ــدامه ـ ــا بع ـ ــد سقـ ــوط الـن ـظـ ــام
السابق بسبب انهـيار بنية الدولة  ،ثم اعادة
تـشكيلـها عـلى اسـس وانظـمة مـغايـرة اوجد
إربـ ـ ــاك ـ ـ ــا حق ــيق ـيـ ـ ـ ـاً يف مج ــمل ال ـنـ ـ ـشـ ـ ــاط

االقـتصادي يف الـبلد انعكـست اثاره مبـاشرة
علـ ـ ــى الق ـط ـ ــاع الــتجـ ـ ــاري واسع ـ ــار ال ـ ـسـلع
واخلــدم ــات ارتفــاع ـاً ولـم يـنفع الــدولــة مــا
اج ـ ـ ــرته م ــن تغ ـي ـيـ ـ ــرات يف جـ ـ ــداول وارقـ ـ ــام
الــرواتب واالجــور المتـصـاص نـقمــة الغالء
امل ـتـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــدة دون تـ ـ ــوقـف ،لقـ ـ ــد اص ــبحــت
الــرواتب واالجــور دون سنــد مـن الفعــاليــات
االقـتصـاديــة والتـصنـيعيـة الـتي تـســاهم يف
تقـليــص التـضخـم ورفع القــدرة الـش ــرائيــة
للـنق ــد (العـمل ــة احمللـي ــة) ،وت ــزي ــد ال ــدخل
القــومي ،وتـرفـد الـسـوق بـالـسلع والـبضـائع
احمللية الرخيصة.
وكـذلك تـردي الوضع االمـني وقطع الـطرق

اخلـارجيـة التي تـربط الـعراق مبـنافـذه الى
الـعالـم من قبل عـصابـات اجلرميـة املنظـمة
واالرهـ ــابـيــني ،نحــن بحـ ــاجـ ــة الـ ــى تـ ــرتـيـب
مـنظـومـة كـاملـة اقـتصـاديــة وامنيـة ومـاليـة
وصنـاعيـة وجتاريـة وخدمـية ،واذا مـا متكـنا
من تــوفيـر طـاقـة كهـربــائيــة منــاسبـة فــاننـا
س ـنـ ـض ـمــن ت ـ ــشغ ـيـل الع ـ ــدي ـ ــد مــن ال ـ ــورش
الصـناعيـة التي تعتـمد اليـوم على املـولدات
الكهــربــائيــة ممــا يــزيــد مـن كلفــة انتــاجهــا
وخــددمــاتهــا بــسبـب ارتفــاع الـكلف ــة نتـيجــة
ارتفاع اسعار الوقود وشحته.

يف مواجهة الغالء يف االسواق
واحلياة العامة

هتيؤ الرشكة العامة لتجارة احلبوب الستقبال حمصول الشلب
عامر العكايشي  -النجف
اكملـت الشـركـة العـامـة لتجـارة احلبـوب يف
محــافظــة النجـف استعـداداتهـا السـتقبـال
محصـول الشلب للموسـم الزراعي احلالي.
وقــال ه ــاشم جــابــر ه ــاشم مــديــر الـشــركــة
الـعامـة لتـجارة احلـبوب فـرع النجف :وضع
املـ ــركـ ــز خ ـطـ ــة طـمـ ــوحـ ــة لــتقـ ــدمي اف ــضل
اخلـدمات للـمزارعـني والفالحني من خالل
تهـيـئـ ــة كـ ــافـ ــة سـ ــايلـ ــوات ومـ ــراكـ ــز اســتالم
مح ـصـ ــول ال ــشلـب ،واضـ ــاف :يـتـم حـ ــالـيـ ــا
العــمل يف م ـ ــرك ـ ــز املـ ــشخ ـ ــاب والق ـ ــادس ـي ـ ــة
والعـب ــاسـي ــة واحل ــري ــة حـيـث اجن ــزت ع ــدة
اعمــال بهــذه املــراكــز الـتي تـصب يف تــذلـيل
املعـوقـات امـام املـزارعـني والفالحني اضـافـة
الى تـبليط شـوارع سايلـو الكوفـة الداخـلية
ومـ ـسـقف ـ ــاته وكـ ــذلـك العــمل الول مـ ــرة يف

135.000
125.000
110.000
70.000
49.000
1500
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صايف الياسري
لـم ي ــدم ف ــرح امل ــوظفـني وعـم ــال احلك ــوم ــة
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
ال ــسلع واخل ــدم ــات وب ــدالت ايج ــار الـبـي ــوت
واحملـ ــال ،وهـ ــذا الـغالء والـت ــضخـم امـ ــراض
خلفهـا النـظام املـباد لـتفتك بـبنيـة اجملتمع
الـع ـ ـ ــراقــي وت ـ ـ ــدخـل اخلـلـل ال ـ ـ ــى مـج ـم ـ ـ ــوع
العالقــات االجـتـمــاعـي ــة والقـيـم االخالقـيــة
واالعــراف التجـاريـة الـتي كـانت سـائــدة قبل
ان يحـ ــذفه ــا مـن ال ــوجـ ــود سل ــوك الـن ـظ ــام
الـ ـس ـ ــابق جت ـ ــاه الق ـطـ ــاعـ ــات االقـت ـصـ ــاديـ ــة
والــتج ـ ــاري ـ ــة واخل ـ ــدم ـي ـ ــة واالج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة
العـراقيـة ،من حتـت بنيـة اجملتمع والـى هذا
كلـه يق ــول ع ــام ــر ال ــربـيعـي –م ــاج ـسـتـي ــر
اقـت ـص ــاد –ك ــان حل ــروب الـن ـظ ــام ال ـسـ ــابق
واهـمـ ــاله المنـ ــاء االنـ ـش ـطـ ــة االقـت ـصـ ــاديـ ــة
وارسـاء البـنى االرتـكازيـة القـومية يف احلـياة
االقتـصاديـة وتسـخيره ثـروة البالد يف انـشاء
مـص ــانع االسلحــة والــصنــاعــات العــسكــريــة
الدور الـرئيس يف استشـراء الغالء يف السوق
العـ ــراقـيـ ــة ف ــضال عــن محـ ــاربــته أنـ ـش ـطـ ــة
وفعـاليات القـطاع اخلاص بفـرض الضرائب
امل ـ ــرهق ـ ــة عل ـ ــى نـ ـش ـ ــاط ـ ــاته ال ـت ـص ـنــيع ـي ـ ــة
والتجارية.
 لقــد ع ــدت بجــذور االزمــة الــى سـيــاســاتالنـظـام الـســابق وهـذا صـحيـح عمـلي ـاً ،فهل
نـستـطيع ان نـؤشـر بـدايـة االزمـة مع تـوقف
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ع ــن دع ــم مـخـ ـتـلـف االن ـ ـ ـش ـ ـطـ ـ ـ ــة
االقتصـادية يف نهـاية عقـد الثمـانينـيات من
القرن املاضي؟
 نعــم ولـكــن تـ ـ ــوقف ال ـ ــدعــم ل ـيـ ــس وح ـ ــدهال ـ ـس ـب ــب يف ارتف ـ ـ ــاع االسعـ ـ ــار وامن ـ ـ ــا بقـ ـ ــاء
معــدالت االجــور علــى حــالهــا دون زيــادة مع
ارتف ــاع ن ـسـب الـتــضخـم نـتـيجـ ــة انخف ــاض
قـيمــة ال ــدينــار العــراقـي وارتفــاع مــدي ــونيــة
الع ــراق وتكــالـيف مت ــويل احل ــرب العــراقـيــة
االيـرانية الـباهظـة ،ثم التـعويضـات التي مت
دفـعه ـ ــا للـكـ ــويـت والـ ــسعـ ــوديـ ــة ،والبـ ــد مـن
االشـ ــارة هـنـ ــا الـ ــى ان نـ ـش ـ ــاط الق ـطـ ــاعـني
اخلـ ـ ــاص والع ـ ــام كـ ـ ــان مح ـ ــدوداً ج ـ ــدا ح ـ ــد
االغف ــال بـ ـسـبـب متـ ــسك الـن ـظ ــام الـ ـسـ ــابق

سعر الشراء

تشرين اول 2006

تــاريخ مـراكـز االسـتالم هــذا العـام بــامليـزان
االلـكتـرونـي حيـث كنـا يف االعـوام الـسـابقـة
نعـتـم ــد علــى املـيــزان املـيكــانـيكـي الـبــدائـي
القـابل للـزيـادة والـنقصـان ،كمـا مت اضـافـة
فتحـتني يف سايلـو ابو صخـير حيـث يتسلم
يف ال ـس ــاع ــة ال ــواح ــدة مـن ( )100 - 70طـن
حيث كان يف االعوام املاضية توجد السايلو
يقـتـص ــر 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
خـي ــرا مـن قـبل ال ـش ــركـ ــة الع ــام ــة لـتج ــارة
احل ـب ـ ــوب ب ـت ـ ــوف ـي ـ ــر الـك ـم ـي ـ ــات الـك ـ ــاف ـي ـ ــة
للمحـافظة نهاية شهر تشرين االول القادم
حـيث حتتـاج احملـافظـة الـى (مليـون كـيس)

ارتفاع االسعار وزيادة الطلب
عىل اللحوم والسكر يف املوصل
املوصل  /باسل طاقة
شهـدت اسـواق مـدينـة املـوصل ارتفـاعـا ملحـوظـا يف
اسعــار امل ــواد الغــذائـيــة ب ـشـكل ع ــام واسع ــار اللحــوم
والـسكـر والـبيـض علـى وجـه اخلصــوص ،فقــد ارتفع
سعـر الكيلـو الـواحـد من حلـم الغنم الـى  9000دينـار
مقـارنة ب  7000قبل شهـر رمضان ووصـل سعر كيس
السكر الى  50الف مقارنة ب  41الف دينار
واعتبـر سـالم سعـداهلل صــاحب محل لـلقصـابـة ،بـأن
سـبب ارتفـاع اسعـار اللحــوم احملليـة يعـود الـى زيـادة
الـطلـب علـيه ــا من قـبل امل ــواطنـني مع حلــول شهــر
رم ـضـ ــان الـكـ ــرمي مـ ـشـيـ ــرا الـ ــى ان مـ ــائـ ــدة االف ـطـ ــار
تتطلب وجود اللحـوم بانواعها خصوصا مع االكالت
املوصلية الشهيرة مثل الكبة والكباب وغيرها ولهذا
فـان زيـادة الـطلب يقـابله زيـادة بـاالسعـار ويـضيف،
كـمــا ال نـن ـســى بــان هـن ــاك 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 فـيع ــزو 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.

كـون هـذا املـوسـم يبـشـر بــانتـاج كـبيـر يـصل
ال ـ ـ ــى ( )72الـف ط ــن ح ـ ـ ـس ــب تـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــرات
م ــدي ــري ــة زراع ــة الــنجـف وذلك مــن خالل
اجله ــود املـب ــذول ــة مـن قــبل امل ـس ــؤولـني يف
احملــافـظــة ومــديــريــة زراعــة الـنجف الـتـي
ق ـ ــامــت ب ـت ـ ــوف ـي ـ ــر الـك ـم ـي ـ ــات الالزم ـ ــة مــن
االسـ ـم ـ ـ ـ ــدة واملـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــدات وادخ ـ ـ ـ ــال صـ ـنـف
اليـاسـمني الــذي يتـميـز بــانتــاجيـة كـبيـرة
اضــافــة الــى ت ــوفيــر الـطــاق ــة الكهــرب ــائيــة
وبـ ـشـكل مـنـت ـظــم واحلف ـ ــاظ علـ ــى ت ـ ــوزيع
احلـ ـص ــص امل ـ ــائ ـي ـ ــة ب ـ ـشــكل م ـت ـ ـس ـ ــاو بــني
االراضـي الـ ــزراعـيـ ــة.واضـ ــاف :كـمـ ــا سـيـتـم
ادخـ ـ ــال احلـ ـ ــاسـ ـ ــوب يف مـ ـ ــراكـ ـ ــز االس ــتالم
لـتسـهيل عملـية اجنـاز معـامالت الفالحني
مع الدقة يف العمل.
اما بخـصوص املـشاكل املـوجودة يف سـايلو

الكـوفـة قـال :نـسعــى لتــذليل هـذه املـشكلـة
من خالل رصـد مبـالغ مـاليـة قـدرهـا ()78
ملـيـ ــون ديـنـ ــار سـيـتـم تـ ــشغــيل ( )%50مـن
ط ــاق ــة ال ـس ــايل ــو خالل االي ــام االول ــى مـن
عـملـي ــة الـت ـس ــويق وس ــوف يـضـيف ط ــاق ــة
خــزنيــة اضــافيــة للـمحــافـظــة وذلـك يتـيح
مجــال الـضغـط لـعمـليــة تعـبئ ــة االكيــاس
وذلـك ي ـ ـشـجع الـفالحــني واملـ ـ ــزارعــني مــن
احملافـظات اجملاورة جللب محاصيلهم الى
الـنـجف وهـ ــذا مـ ــا ن ــسعـ ــى الــيه مــن خالل
استالم محـاصـيلهم بـدون تعـبئـة وقـد كـان
العــام املــاضـي خيــر دلـيل عل ــى ذلك حـيث
تـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــد اعـ ـ ـ ــداد كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــرة م ــن الـفـالح ــني
واملـ ــزارعــني علـ ــى س ـ ــايلـ ــوات الــنجـف بعـ ــد
استالم سايلو ابو صخير احملصول (فل).

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
الغ ــذائـي ــة ق ــد ارتـفعـت اسع ــاره ــا عـن اي ــام
احلـصــار االقـتـص ــادي نفــسه فـبعــد ان كــان
كيلـو الـرز اليـزيــد ثمـنه علـى مــائتـي دينـار
ص ــاراليــوم سعــر اردأ ن ــوعي ــة من الــرز 1000
ديـ ـنـ ـ ـ ــار اي انـه ارتـفـع خـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة اضـعـ ـ ـ ــاف
وينـسحب االمـر علـى بقيـة الـسلع كــالشـاي
وال ـ ـ ـسـك ـ ـ ــر وال ـ ـ ـسـ ـم ــن وال ـ ـ ــزي ــت والـع ـ ـ ــدس
والفاصوليا.
ويف كـ ــراجـ ــات الـنـقل شـكـ ــا املـ ــواطـنـ ــون مـن
ارتـفـ ـ ـ ــاع اجـ ـ ـ ــور الـ ـنـقـل واسـ ـتـغـالل سـ ـ ـ ــواق
الـسيـارات بل وحتـى حـافالت مـصلحـة نقل
الـركـاب احلكـوميـة ،فـاجـرة الـراكـب يف الكيـا
مـن الكـاظـميـة الــى البـاب الـشــرقي بعـد ان
كـانـت  50دينــاراً اصبحـت  750دينـاراً واجـرة
التــاكــسي الـتي كــانـت  1500دينــار اصبـحت
 5000دينــار ،ويف مكــاتـب دالليــات العقــارات
شكـا اصحـاب املكـاتب واملـواطنـون علـى حـد
س ــواء مــن ارتفـ ــاع اسع ــار الـبـي ــوت وب ــدالت
االيجــار وبلــوغهـا ارقـام ـاً فلـكيــة يعجــز عن
سـدادهـا ومجـاراتهـا املـوظفـون احلكـوميـون
واصحاب الدخل احملدود.
وهـنــاك ام ــر مهـم ي ـســاهـم يف تــزايــد ارقــام
الغالءوارتفـاع االسعـار وعـدم تطـور االجـور،
هـو انه بعـد عقـود من سـيطـرة الـدولـة علـى
ال ـسـيــاســة االقـتـصــادي ــة للـبلــد  ،وسـيــاســة
االقتصـاد املوجه ،مـازال جتارنـا وصناعيـونا
عاجزين عـن االملام بالف باء نظـام املنافسة
احل ــرة واستـيع ــاب سيــاســة الـســوق املـفتــوح
وبــديـهيــة العــرض والـطـلب بــدال من نـظــام
الوجه الواحد.

هتريب املوايش وأثره يف تأزيم سوق اللحوم
تعــددت الظـواهــر التـي تصـب جمـيعهـا
يف اجت ــاه ال يخ ــدم الع ــائل ــة العــراقـيــة
خـصوصـاً واالقتصـاد العـراقي عمـوماً.
فع ــمل ـيـ ـ ــة ته ـ ــريــب االغ ـنـ ـ ــام واالبق ـ ــار
الع ـ ــراق ـي ـ ــة الـ ـ ــى دول مج ـ ــاورة وغ ـي ـ ــر
مـج ـ ـ ــاورة اح ـ ـ ــدثــت زي ـ ـ ــادة ك ـب ـي ـ ـ ــرة يف
اسعـارهـا وبـالتـالـي انعكـست هـذه علـى
اسعـار اللحـوم التي متـثل مصـدر غذاء
رئـي ـســي للع ــائل ــة الع ــراقـي ــة حـني ب ــدأ
خـ ــطهـ ـ ــا ال ـب ـيـ ـ ــانــي بـ ـ ــاالنـخفـ ـ ــاض يف
استهالكك هذه املـادة فظاهرة التهريب
أخ ــذت تـتف ــاقـم وتـنـت ـش ــر ب ـشـكل واسع
بـعد ان شـهدت حـدود العـراق حالـة من
االنـفالت جعـلت حــركــة الـته ــريب متــر
ب ــسهـ ــولـ ــة االمـ ــر الـ ــذي جـعل الـ ـسـ ــوق
احملليـة تفقـد اعـداداً كبيـر من االغنـام
واالبقار يـوميـاً .فضالً عمـا تعكـسه من
ارتفـ ـ ــاع مفـ ـ ــاج ــئ يف اسعـ ـ ــارهـ ـ ــا خالل
فترات متباينة.
وح ــدثنــا امل ــواطن (حـمي ــد عبــد) احــد
الـعـ ـ ـ ــامـل ــني يف بـ ـيـع وشـ ـ ـ ــراء االغـ ـنـ ـ ـ ــام
واالبق ــار قـ ــائالً :اعـمل يف ه ــذا اجمل ــال
منــذ فتـرة تـزيـد علـى العـشــرين عـامـاً.
واصبح لـدينا اطالع كامل عما يدور يف
س ــاح ــة بـيع االغـن ــام واالبق ــار وامل ــاع ــز
التي ترفـد اسواق بغـداد بانـواع اللحوم
وبـاسعـار متبـاينـة تبـعاً لـظروف الـسوق
الـتـي تـتـ ــأثـ ــر بـ ــوجـ ــود املهـ ــربـني حـيـث

حسني تغب

تـ ــرتفـع االسع ــار بـ ـشـكل غـي ــر طـبــيعـي
واالرب ـ ــاح يف ذلـك ال ـي ـ ــوم تـك ـ ــون غ ـي ـ ــر
طبيعية حيث تتضاعف االسعار بسبب
املبــالغ الكـبيـرة الـتي يــدفعــونهـا االمـر
الــذي يحمـل القصـاب علـى رفع اسعـار
الـلـح ـ ـ ـ ــوم وه ـ ـ ـ ــذا ام ـ ـ ـ ــر يـجـهـلـه اغـل ــب
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 عجـ ــول اللحـم ثـم تــنقل مـب ــاش ــرة
الى املنـاطق احلدوديـة التي يقطنـونها
وبعـدهـا تــرحل الـى خــارج العــراق .من
خالل اتفــاقيــات مع الـطــرف االخــر يف

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
معـ ـ ــروف جل ـم ـيـع الع ـ ـ ــاملــني يف هـ ـ ــذا
اجملــال فــالـتهــريـب مــوجــود مـنــذ زمـن
بعـي ــد وت ــرسـم لـ ــذلك خ ـطــط والـي ــات
معلـنة وامـام انظـار اجلميع يف الـسابق
والـيـ ــوم فعـن ــدمـ ــا يح ـضـ ــر (امله ــرب ــون)
تــرتفع االسعـار اضعـافـاً عــدة والتـاجـر
الذي لديه بضاعة بشكل مستمر تكون
اربــاحه خيــاليـة .امــا التـاجـر الـصغيـر

مــن اب ـ ـس ــط اول ـ ــوي ـ ــات تـكـفل ال ـ ــدول
بـ ـتـقـ ـ ـ ــدمي خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاتـهـ ـ ـ ــا وتـ ـنـفـ ـيـ ـ ـ ــذ
مسؤولـياتها جتـاه مواطنيهـا ،ان توفر
متـ ـ ـ ـ ــويـل تـلــك املـفـ ـ ـ ـ ــردات مـ ــن خـالل
الـض ــرائـب بغـض الـنـظ ــر عـن ق ــدرات
الـدولـة املــاليـة ومـدى تــوفيــر (الثـروة
الــنف ـطـي ـ ــة) مــثالً ،ال ـ ــدعـم املـب ـ ــاش ـ ــر
ملوازنـتها العامـة كما يفـترضه الكثيـرون عندنا
يف العـراق ،حيث اصبحت تلك النعـمة (نقمة)
عنـدما تـركتنـا عرضـة الطماع االخـرين ،وفتت
يف عـضــد تــطلع ــات اجيــال عــديــدة الــى احلــد
الذي بثت الكسل يف قطاعـات كبيرة لتحد من
تـطلعــاتهــا الــشخــصي ــة حني تــأكــدت ص ــدقيــة
الفرضية القائلة (احلاجة ام االختراع).
ولــدى العــود الــى مــوضــوعــة الـضــريبــة ،فــاننــا
نستـدل مبفارقـة كبيـرة يبـدو انها غـابت متـاما
ع ــن مخ ــيلـ ـ ــة اجه ـ ــزت ـن ـ ــا الـ ـض ـ ــري ـب ـيـ ـ ــة عقــب
املـسـتج ــدات االخي ــرة ،عنــدمــا فــرضـت علـينــا
منـاخات اقتـصاد السـوق ،واجلري الالهث وراء
تـبنـى شعـارات حـريــة التجــارة ،واستـمتـاع نفـر
مـن اجهــزتـن ــا املعـنـيــة بــالـتعــاطـي مع قــواعــد
منظـمة الـتجارة احلـرة العاملـية ،بل اصـراراهم
علــى االنخــراط يف تــشكـيالته ــا لتـنعـم علـينــا
بـصفــة (عـضــو مــراقـب) يف حني فــرضنــا علــى
انفـسنـا عنـوة كل التـزامــات العضـويـة العـاملـة
عـن ــدم ــا فــتحـن ــا ح ــدودنـ ــا عل ــى م ـص ــاريـعه ــا
السـتقـب ــال كل مـنـتجــات اســواق جـنــوب شــرق
آس ـي ـ ــا (ال ـب ـ ــائ ـ ــرة) وف ــضالت (دك ـ ــاكــني) وورش
اجليــران ،مقــابل ذلك اجهـزنـا وبــشكل فــاضح
على صنـاعتنا احمللية ،التي مهما اصر فرسان
االنفـتـ ــاح علـ ــى الع ــالـم ،فـ ــانهـ ــا تف ــوق ال ــسلع
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
احلـ ــاكـم املـ ــدنـي بـ ــرميـ ــر ،تـلغـ ــى فــيهـ ــا رسـ ــوم
الكمـارك لتتـاح للـمسـتوردات ان تـدخل وتـغرق
الـ ـسـ ــوق وتعــطل حـ ــركـ ــة االنـتـ ــاج يف عـ ـشـ ــرات
االلوف من املـصانع الكـبيرة والـورش الصـغيرة
علــى الـســواء  ،لكـن املفــارق ــة االكثــر غــرابــة ان
الــرســوم الـكم ــركي ــة امللغــاة عـن ته ــافت الــسلع
(البــائــرة) ابقـت علــى الـطــرف االخــر الــرســوم
الـض ــريـبـي ــة عل ــى الـصـن ــاع ــات احمللـي ــة بغـض
ال ـنـ ـظـ ـ ــر عــن املـ ـصـ ـ ــائــب ال ـتــي اب ــتلـ ـ ــى ف ــيهـ ـ ــا
الــصن ــاعيــون وانهـكت اعـصــابهـم ومكـتنــزاتـهم
علـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ـ ــواء ،ومع ال ــتجـ ـ ــارب و(تـ ـط ـي ـيــب
اخلــواطــر) ال ــذي يح ــاول مخـمـنــو الـضــرائـب
ابــداءهــا اثنــاء مــراجعــة الـصنــاعـيني حملــاولــة
اع ــادة الـن ـظ ــر ب ــالــتح ــاسـب ال ـض ــريـبــي ،لكـن
التعليمات التي ظلت سيفاً مسلطاً على رقاب
جمـوع الـصنـاعـيني بـقيـت كمــا هي الـى احلـد
الـ ــذي يـ ــؤكـ ــد فــيه صـنـ ــاعــي مخ ـض ـ ــرم ان كل
صـنـ ــاعـي م ـطـ ــالـب بـ ــاحـ ــد عـ ـشـ ــر نـ ــوعـ ــا مـن
الـضــرائب املفـروضــة علـيهم قـسـراً ،ممــا حمل
الغالبيـة الكبرى منهم علـى تفكيك مصانعهم
وبـيعهــا بــاسلــوب (حــديــد خــردة) تخلـص ــا من
املسـأءلـة املتـواصلـة لالجهـزة الضــريبيـة ،حني
عجـز املسـؤولون مبخـتلف درجاتهـم الوظيـفية
عـن اع ــادة الـنـظ ــر فـيه ــا ،ان لــم نقل ان ــشغل ــوا
بــاملـط ــالبــة مبـكتــسبــاتـهم الــشخــصيــة وتــركــوا
الــصنــاعــة الــوطـنيــة تـضـمحل وتـتالشــى الــى
احلـد الذي تـؤكد االحصـاءات ان تسعني بـاملئة
من املـعامل املـشمـولة بـالتـنميـة الصنـاعيـة قد
اغلـقت ابــوابهــا فـيم ــا اقتـصــر العـشــرة ب ــاملئــة
املـتبـقيــة عل ــى التــشغـيل اجل ــزئي خلـطــوطهــا
االنتاجية.

وزارة التجارة تدعو التجار اىل توريد مادة
الرز املستورد من مناشئ عاملية

ف ــانه يـنـتـظ ــر الـص ــدف ــة آلنه ال ميـلك بغداد  /كرمي السوداني
االمـاكـنيـة املـاديــة التـي جتعله ميـتلك دعـت وزارة التجـارة التجــار والشـركـات اخملـتصـة عن حـاجتهــا لشـراء مـادة الـرز
امل ــواشي بــشكل مـسـتم ــر .ويكلـفه ذلك املستـورد من مناشئ (االميـركي ،التايلنـدي ،الفيتنامـي ،الباكستـاني والهندي)
احيــانــا خـســائــر مــاديــة كـبيــرة عنــدمــا وفقـاً للمواصفات املعتـمدة املثبتة يف صيغـة العقد املودع لدى الـقسم القانوني
ـرك ــة العــامــة لـتجــارة احلـبــوب وعـن طـ ــريق ال ـشــراء املـبــاشــر(الـنقــدي)
تـ ـ ــرتفـع االسعـ ـ ــار ألنه ب ـ ــاع بـ ـض ـ ــاع ــته يف ال ـشـ ـ
بــاسع ــار مت ــدنيــة قـبل وصــول امله ــربني للبواخر الواصلة للموانئ العراقية.
ذكر ذلك مصدر مخـول يف الوزارة بعد ان حددت جملة شروط وضوابط ينبغي
ويشتري باسعار مرتفعة جداً.
امــا القصـاب فـالح حـسن فقـد اضـاف :مراعاتها منها
نحـن نعمل وفق ما ميليه علينا السوق أن يتـم حتديـد الكميـة من قبل مقـدم الطلب مع ذكـر نوعـية الـرز املسـتورد وان
فع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا ت ـ ـ ــرتفـع االسع ـ ـ ــار يف اغلــب يكـون مقدم الـطلب من الـشركـات أو اجملهزيـن املسجلـني أصولـياً لـدى اجلهات
االح ـيـ ـ ــان بـ ـ ـس ـبــب وجـ ـ ــود (ج ـمـ ـ ــاعـ ـ ــة الـرسميـة فضال عن تقـدمي كفالـة لضمـان حسـن التنفـيذ بـنسبـة  %5من قيـمة
الــته ـ ــريــب) يف س ـ ــوق امل ـ ــواشــي .نـ ـ ــرفع العــرض املقــدم من قـبله بـصك مـصـدق أو خـطــاب ضمـان أو مبــوافقـة خـطيـة
االسـع ـ ـ ــار ألن ـن ـ ـ ــا نـ ـ ـش ـت ـ ـ ــري الـعـج ـ ـ ــول حلجـز مـستحقـاته لــدى الشـركـة يف حـالـة وجـودهـا واكــد املصـدران التـأمـينـات
ال ـسـمـيـنــة واالكـبــاش الـتـي يــرغـب ــونهــا تصـادر يف حـالـة تـأخـره عن الـتجهيـز أو مخـالفتـه للشـروط وفق صيغـة العقـد
ال ــذي سيـتم تــوقـيعـه من قـبل الـط ــرفني واشــار الــى ان املــادة املــشتــراة تخـضع
ـ
باسعار مرتفعة ونعرض باسعار تناسب
ـش ــرط حتقق املــواصفــات مبــوجـب الــشهــادة اخملـتـبــريــة مـن قـسـم الـسـيـطــرة
قـيمــة الشـراء ويبقـى املـتضـرر الـوحيـد ل ـ
يف هذه العمليـة املستهلك  .فاحلد من النوعية للشركة وتكون الشهادة مبثابة قرار حاسم للقبول أو الرفض للمادة.
تهـريب املـواشـي يجعل االسعـار تنـاسب من جـانب آخـر وجهـت الشـركة الـعامـة لتـجارة احلـبوب فـروعهـا يف احملافـظات
كافة بتجهيـز املطاحن باحلنطـة االسترالية فقط لغـرض حتويلها الى طحني
املـ ـ ــواط ـنــني خـ ـصـ ـ ــوص ـ ـ ـاً ذوي ال ـ ـ ــدخل (منرة صـفر) وذلك بـضوء تـوجيهـات الوزارة لـتوزيع( 5كغـم من الطحـني (منرة
احمل ــدود .واك ــد ق ــائالً ان هـن ــاك اي ــامـ ـاً صفـر)) لكل عـائلــة قبل حلـول عيــد الفطـر املبـارك ضمـن حصـة شهـر رمضـان
نتـجنـب خاللهــا شــراء امل ــواشي بـسـبب املبارك.
ارتفـ ــاع اسع ــاره ــا املـ ــذهل االم ــر ال ــذي وعلـى صعيـد متـصل أوفدت الـشركـة املذكـورة فريقـاً من مـدراء االقسـام املعنـية
ـروعه ــا يف أقلـيـم كــردسـتــان ب ـشــأن كـمـيــات احلـنـطــة الـعلفـيــة
ـ
يجـعلنـا نـنتـظـر الــى اليـوم الـذي يـليه للـتـبــاحـث مع ـف ـ
ونتمنـى حينهـا عدم حـضور (املهـربني) والـشـعيــر املـســوق مـن فالحـي املنـطقــة الــشم ــاليــة لـلم ــوسم ال ــزراعي احل ــالي
كــي ال (يحـتـ ــرق) الـ ـسـ ــوق بـ ــاسعـ ــارهـم وكيفـية بـيعها وحتـويل مبـالغ البـيع الى مقـر الشـركة العـامة لـتجارة احلـبوب.
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