
�س��من اال�سترياد الع�سوائي لل�سلع حظي العراق ب�سوق مفتوحة على 
منافذ العامل بحيث توفرت يف اال�سواق خمتلف ال�سلع ومن منا�سئ 
�س��تى حتى غطت حاجة ال�س��وق واأ�س��بح كثري من ال�س��لع فائ�س��ا 
بحيث ان بع�سها يباع باأ�سعار زهيدة جداً، يقف امامها العراقيون 
احيانا مبجموعة ا�سئلة: منها كلف االنتاج، وكلف النقل والت�سويق، 
وهوام���ش الربح بني التاجر البائع، والتاجر امل�س��ري، واملوزعني 

و�سغار الباعة.
هذه احلالة التي تبدو ايجابية اىل حد ما، اذ ال م�س��كلة للت�س��وق يف 
الع��راق، وال عائ��ق حلرك��ة ال�س��لع، اال ان هناك جوان��ب اخرى غري 
منظورة حيث عطلت عملية "اغراق ال�سوق بال�سلع" عجلة ال�سناعة 
العراقية، وا�س��بحت الزراعة جتارة غري رابحة وباتت ال�س��ناعات 
احلرفي��ة كاحل��دادة والنج��ارة وال�س��ياغة واخلياط��ة وال�رساج��ة، 
ومهن اخرى يف دائرة الك�س��اد فاأغلقت املعامل ال�س��غرية والور�ش 

واملحالت التي ت�سنع فيها تلك ال�سلع.
يقول اخلبري االقت�سادي ق�س��ي الدباغ "اليوم وبعد االزمة املالية 
التي �سببها تردي ا�سعار النفط املتدنية والتي ادت اىل ايقاف كثري 
من االجراءات والغاء جمموعة من ابواب ال�رسف احلكومية و�سوال 
اىل تفعيل التعرفة الكمركية التي ُعطلت لفرة طويلة مروراً بربجمة 
اال�سترياد، بات االآن لزامًا على اجلهات املعنية منع ا�سترياد االثاث 
واالعتماد على ال�سناعات املحلية، واالقت�سار على ا�سترياد املواد 
االولية التي حتتاجها هذه ال�سناعة والعمل على توفري بع�ش هذه 

املواد حمليا م�ستقباًل".
وا�ساف اخلبري ل)جلورنال( "ان ازدهار النجارة يف العراق مرتبط 
ب�س��كل مبا�رس مبا يتوفر لهذه ال�س��ناعة م��ن بيئة وظروف مالئمة 
وحماية للمنتوج الوطني امام امل�ستورد االجنبي، ان عدد العاملني 
يف قطاع النجارة �س��واء كانوا يف املعامل الكبرية ام املتو�سطة ام 
الور�ش ال ي�س��تهان به ومتى ما توفرت الفر�س��ة الزدهار النجارة، 
فان ذلك �سينعك�ش ايجابيا على حتول ملحوظ يف مدخوالت هوؤالء 

وتوفري فر�ش عمل لعدد كبري من الباحثني عن العمل".
م��ن جانب��ه افاد اخلب��ري كرمي عب��د الر�س��ا ل�)اجلورنال( 

وال�س��وؤون  العم��ل  ل��وزارة  "�س��بق 
ان  االجتماعي��ة 

اأقامت دورات وور�ش عمل ملئات ال�سباب من العراقيني وبالتعاون 
مع منظمات التنمي��ة الدولية ووزعت مكائن ومعدات وعددا يدوية 
لغر�ش فتح ور�ش وم�ساريع �سغرية، اال ان الذي ح�سل ان خريجي 
هذه الدورات باعوا املكائن واملعدات يف ال�سوق، وان�رسفوا عن هذه 
املهنة التي بداأت ت�س��وق ب�س��اعة غري رائجة و�سط تنوع امل�ستورد 
االجنب��ي م��ن االأثاث، وهكذا فان اي توجه بهذا ال�س��اأن ال ميكن ان 
ينجح ما مل تتوفر له البيئة املنا�سبة لالإنتاج والت�سويق كما ا�رسنا 
اىل ذلك". وا�ساف "ان التدريب ومنح القرو�ش غري كاف لنمو هذه 
ال�س��ناعة املهم��ة وال�رسورية بل هناك عامل اخ��ر فعال ال بد من 
االنتب��اه ل��ه اال وهو امل�س��تورد االجنبي من هذه ال�س��لع والذي حل 
حم��ل املنتوج الوطن��ي، وهذا يعني ان النج��اح يكمن ويتحقق عند 
اكتم��ال حلقات ه��ذه اخلطوة املتمثلة بالتدري��ب والتطوير وتوفري 
امل�س��تلزمات ومنح القرو�ش وايقاف ا�سترياد االثاث وو�سع �سقف 

زمني لذلك ليحل املنتوج الوطني حمل امل�ستورد االأجنبي".
اأبو رعد �س��احب معر�ش ال�س��فاء الواقع يف �س��ارع الن�س��ال علق 
قائ��اًل: "اإن��ه موؤخ��راً انت���رست اأن��واع خمتلفة م��ن االأث��اث الركي 
وال�س��يني واملالي��زي ، وا�س��بحت كل املح��ال املخت�س��ة تعر�ش 
ه��ذه االأن��واع بغ�ش النظ��ر عن النوعي��ة وجودة �س��ناعتها"، فيما 
اأ�س��ار جاره اأبو�س��جاد الذي رف�ش ان نذكر ا�س��م معر�سه التجاري 
الأ�س��باب رف���ش التعلي��ق عليه��ا، اإىل اأن "امل�س��تهلك واملوؤ�س�س��ات 
احلكومية وال�رسكات اخلا�س��ة ياأتون اإىل املعار�ش القتناء االأثاث 
وهم يرغبون ب�رساء ال�سيني الأن ا�سعاره منا�سبة، ون�سبة الربح فيه 
كبرية وهو ما يروم حتقيقه التاجر واأ�س��حاب منافذ البيع، كما اأن 
اأ�س��عار املواد االأولية الداخلة يف �سناعة االأثاث وخا�سة االأخ�ساب 
مرتفعة جداً مقارنة بامل�ستورد، وهي حتتاج اإىل حرفيني، ما يوؤدي 
اإىل ارتفاع كلفة املنتج املحلي يف حني كانت �س��ناعة االأثاث يف 
العراق تعد من ال�سناعات الوا�سعة االنت�سار يف عموم البالد، حيث 
كانت تعج باحلرفيني ونحن نعرف اأّن ا�سترياد االأثاث من اخلارج 

اأ�سهم يف تدهور �سناعة االأثاث املحلية".
يف ح��ني علق اأح��د التجار 

ه��و  و

اأب��و حممد الذي كان يف معر�ش النهار الواقع يف �س��ارع الن�س��ال 
قائاًل "اإن االأثاث ال�سيني يختلف من حيث درجة ال�سناعة وجودة 
النوعية، و�س��ابقًا كانت هناك �س��هادة من�س��اأ لكل الب�سائع الداخلة 
اىل الع��راق، لك��ن بع�ش التجار وا�س��ل ا�س��ترياد االأخ�س��اب اجليدة 
الأن هناك من يرغب من امل�س��تهلكني باقتناء االأبواب واالخ�س��اب) 
ال�س��اج ( وال يهتم��ون الرتف��اع ا�س��عارها، ومبقارن��ة �س��عر الباب 
املحل��ي ال�س��نع ذي الف��ردة الواح��دة مبلي��ون دينار ب�س��عر الباب 
ال�سيني احلامل للموا�س��فات نف�سها 300 دوالر، ميكن تبني �سبب 
االن���رساف للم�س��تورد، ويف مث��ال اآخر يبلغ �س��عر املقع��د الركي 
اجللد الذي يكلف ا�س��ترياده مبلغ 280 دوالرا بينما يبيعه �ساحب 
املعر�ش ب�س��عر 300 دوالر فن�سبة الربح للتاجر متحققة هنا، لكن 
البائ��ع و�س��احب املعر�ش يع��ده��ا قليلة مقارنة م��ع كل مفردات 
ال���رسف الت��ي يتحملها، وه��ي حقيقي��ة ومطلوبة من حي��ث اأجور 
النق��ل وبدل اإيج��ار املعر�ش واملول��د الكهربائي ..ال��خ، اأما املقعد 
ال�س��يني فتكلفت��ه 80 دوالرا فق��ط، ويب��اع ب 120 دوالرا، وهن��ا 
يكم��ن الرب��ح احلقيق��ي واملطلوب، وهذا م��ا يدفع الباعة لتف�س��يل 

املتاجرة بالب�سائع ال�سينية".
ويف تعلي��ق الأم ا�س��تربق الت��ي كانت تتج��ول يف منطقة اال�س��كان 
وت��روم ���رساء غرفة ن��وم البنتها قال��ت اإن "بيع االأثاث امل�س��تورد 
�س��جع ال�س��باب عل��ى ال��زواج، الأن اأ�س��عار االأثاث العراق��ي ارتفعت 
ب�س��كل كبري كم��ا اأن زيادة املعرو�ش من االأثاث امل�س��تورد �س��جع 
العوائل على االإقبال ل�رسائه، واملراأة العراقية تعطي لرتيب االأثاث 
املنزيل اأهمية كبرية وت�س��عى الإظهار املنزل ب�سكل جميل وباأنواع 
خمتلفة من االأثاث امل�س��تورد لل�س��الونات وغ��رف اجللو�ش والنوم 

وهذا حمفز للعوائل العراقية على اقتناء االأثاث الرخي�ش 
الكلفة".
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املرك��زي  البن��ك  مبيع��ات  �س��جلت 
العراق��ي، اأم���ش انخفا�س��ًا يف ختام 
العمل��ة  لبي��ع  اال�س��بوعي  م��زاده 
االجنبي��ة، ببي��ع 132 ملي��ون دوالر 

بعد ان باع اأم�ش 141 مليون دوالر.
وذك��ر بيان للبن��ك ان "حج��م املبلغ 
و94  مليون��ا،   132 بل��غ  املب��اع 
���رسف  ب�س��عر  دوالرا،  و500  الف��ًا، 
1182 دينارا مقابل الدوالر الواحد، 
ومب�س��اركة 26 م�رسف��ًا و17 �رسكة 
للتحويل املايل". وا�س��اف اأن "حجم 
مبال��غ احل��واالت واالعتم��ادات بل��غ 
و500  الف��ا  و989  مليون��ًا   111
دوالراً، فيم��ا كان��ت الكمي��ة املباعة 

نقداً 41 مليونًا و300 األف دوالر".

واف��ق �س��ندوق االإنق��اذ االأوروب��ي 
ي��ورو  7.5ملي��ار  ���رسف  عل��ى 
اليون��ان،  اإىل  دوالر(  ملي��ار   8.4(
بح�س��ب تغري��دة عل��ى موق��ع توير 
وق��ال ال�س��ندوق -التاب��ع لالحتاد 
االأوروب��ي- ع��رب �س��فحته مبوق��ع 
توي��ر، "من املتوقع حتويل املبالغ 
اإىل اليون��ان التي تعاين اأزمة مالية 
حادة خالل االأ�س��بوع املقبل".يذكر 
اأن  اليون��ان تتفاو���ش مع اجلهات 
املانح��ة للح�س��ول على م�س��اعدات 
االإنق��اذ الثالث��ة بقيم��ة تبل��غ  86 
ملي��ار ي��ورو للخ��روج م��ن االأزم��ة 

املالية التي بداأت منذ 2010

اأغلق��ت االأ�س��هم االأمريكية تعامالت 
اأم�ش على تراجع جماعي، بالتزامن 
االأمريك��ي  الفي��درايل  تثبي��ت  م��ع 
الأ�س��عار الفائ��دة. وانخف���ش موؤ�رس 
 0.33% ال�س��ناعي  داوجون��ز 
عن��د م�س��توى 17675.16 نقط��ة. 
وتراج��ع موؤ���رس �س��تاندرد اآند بورز 
500 بن�سبة 0.33 % عند م�ستوى 
تراج��ع  كم��ا  نقط��ة.   2071.22
موؤ�رس نا�س��داك املجم��ع الذي تغلب 
عليه اأ�س��هم التكنولوجي��ا 0.92% 

عند م�ستوى 4800.34 نقطة. 

)الجورنال(: المطلوب ايقاف استيراد االثـاث االجنبي  اقتصاديون لـ
واالقتصار على استيراد المواد االولية 

التفاوت الطبقي في العراق..

 دعوات لتضييق "الفجوة" في الرواتب والمخصصات الحكومية 

 لقد تو�س��عت ه��وة التف��اوت الطبق��ي والكل 
ي��درك خماطره��ا وعواقبه��ا الوخيم��ة على 
املجتمع الن الفق��ر والتفاوت الطبقي االكرث 
خط��ورة م��ن ب��ني كل املخاط��ر الت��ي حتيط 

باملجتمع،
وتكم��ن ق�س��ة التف��اوت الطبق��ي العراق��ي، 
الت��ي اأ�س�س��ها النظ��ام اجلدي��د، فئة �س��غرية 
تتنع��م ب��كل املل��ذات، وفئ��ة وا�س��عة تكافح 
لتحف��ظ كرامتها. وبهذا ال�س��اأن  دع��ا رئي�ش 
النيابي��ة هو�س��يار عب��د اهلل  التغي��ري  كتل��ة 
اللج��ان الربملانية املخت�س��ة، اىل تخفي�ش 
رواتب وخم�س�س��ات الربملانيني واأ�س��حاب 
الف��وارق  اأن  الدرج��ات اخلا�س��ة، مو�س��حا 
الطبقية بلغت ذروتها، فيما �سدد على اأهمية 
تقلي��ل االإنف��اق احلكوم��ي يف ظ��ل االأزم��ة 

املالية احلالية.
وق��ال عب��د اهلل اإن "كتل��ة التغي��ري النيابي��ة 
كانت لديها منذ البداية روؤية خا�س��ة ب�ساأن 
���رسورة تقلي���ش الف��وارق االجتماعية بني 
فئات املجتمع، وخا�سة فيما يتعلق برواتب 
موظف��ي الدول��ة عل��ى اخت��الف درجاته��م، 
ومبا يقلل ق��در االإمكان من التفاوت الطبقي 
وي�س��من حتقيق العدالة االجتماعية"، الفتا 
اىل اأن "تل��ك الف��وارق بلغ��ت ذروتها يف ظل 
وج��ود اأ���رس نازح��ة تكابد ب��رد ال�س��تاء بال 

ماأوى واآخرين ينعمون بحياة مرفهة".
رئي���ش  "مب��ادرة  اأن  اهلل،  عب��د  واأ�س��اف 
ال��وزراء حي��در العب��ادي بتخفي���ش روات��ب 
اأع�ساء الرئا�س��ات هياأت االأر�سية املنا�سبة 
لتخفي���ش روات��ب وامتيازات وخم�س�س��ات 
اأع�ساء جمل�ش النواب وجميع ذوي الدرجات 
اخلا�س��ة"، م�س��ريا اىل "وجود �سورة منطية 
�س��لبية ل��دى ال�س��ارع العراقي جتاه اأع�س��اء 
ج��اءت  ال�س��ورة  وه��ذه  الن��واب،  جمل���ش 
ب�س��بب الروات��ب واالمتيازات وخم�س�س��ات 

احلمايات التي ت�رسف للنائب".
وتابع اأن "هذه املبادرات ال�س��ادقة البعيدة 
ع��ن املزاي��دات م��ن املمكن خالله��ا التقليل 
�س��ورة  وحت�س��ني  االمتي��ازات  ه��ذه  م��ن 

الربملان لدى ال�سارع العراقي"، الفتا اىل اأن 
"امل�سوؤولية ملقاة اليوم على عاتق الربملان 
والكتل ال�سيا�س��ية وجلنت��ي النزاهة واملالية 
وبقي��ة اللج��ان املعني��ة يف و�س��ع اخلطوط 
العري�س��ة للم�س��ي به��ذا االجت��اه، احرام��ًا 
للناخبني الذين اختارونا لنكون ممثلني لهم 

يف ال�سلطة الت�رسيعية".
وكان رئي���ش الوزراء حي��در العبادي، قد اأكد 
االثن��ني )8 كانون االأول 2014(، اأن العراق 
يواج��ه اأزمة نقدية ب�س��بب انخفا�ش اأ�س��عار 
النفط العاملية، وبني اأن��ه مت اتخاذ اإجراءات 
ملواجه��ة امل�س��كلة احلقيقية ب��دءاً بتخفي�ش 
موؤ�س�س��ات  ال��وزراء.  جمل���ش  يف  الروات��ب 
الدول��ة، هي م�س��در دخ��ل اغل��ب العراقيني، 

نتيج��ة خ��راب القط��اع اخلا���ش، وه�سا�س��ة 
قطاع اال�ستثمار، ب�سبب غياب الفهم والروؤية 
االقت�سادية، ملن حكم العراق، من �سدام اإىل 
املالك��ي واأخريا العب��ادي، فاأ�س��بح اعتماد 
النا���ش عل��ى التعي��ني يف دوائ��ر احلكوم��ة، 
لتطمئ��ن بح�س��ولها عل��ى راتب ثاب��ت، على 
اأ�سا�س��ه توفر متطلبات حياتها الع�سرية، يف 

عراق يحكمه الفا�سلني.
يقول اخلبري االقت�سادي عبد النا�رس حممود 
ان النخب��ة احلاكم��ة كان له��ا اأرادة غريب��ة، 
اأنه��ا ال تريد اأن يكون العراقيني، حتت خيمة 
من العدل وامل�ساواة، فهذا �رسط دوام احلكم، 
كم��ا علمهم اأ�س��تاذهم ميكافيل��ي يف كتابه 
االأمري، فكان يجب اأن ينتهجوا اأ�ساليبا تفتت 

املجتمع، ومتيت االأحالم.
وا�ساف اخلبري يف ت�رسيح ل�)اجلورنال( لقد 
عم��دت النخبة احلاكمة، اإىل االهتمام بطبقة 
املوظف��ني املقرب��ة منه��م، طبق��ة )امل��دراء 
العام��ني(، فاأجزلت لهم العط��اء، فتحول كل 
مدي��ر ع��ام اإىل اأم��ري، ولي�ش جم��رد موظف، 
راتب وخم�س�سات و�س��فرات و�سلطة، وهكذا 
مت ك�س��ب ه��ذه الطبق��ة املرف��ة باأح�س��ان 
االأحزاب، وهم �سبب خراب الدوائر احلكومية، 
حي��ث ه��م املح��رك االأه��م للف�س��اد، والكثري 
منه��م كان��وا رف��اق بعثي��ني، عا�س��وا طويال 
يف اأح�س��ان �س��دام، لكن العه��د اجلديد جاء 
ليكرمهم، فاالأحزاب جتد يف الفا�س��دين، خري 

نعمة! لتدوم اأيام �سعادتها، وانت�ساراتها.

تلعب ظاهرة الفقر والتفاوت 
الطبقي يف املجتمع العراقي 

دورا خطرا النعكا�ساتها 
ال�سلبية على احلياة العامة 

وعلى افراد املجتمع الذي 
بدا عليه التمايز الطبقي 

وا�سحا بتميز فئة مبختلف 
اخلدمات التنموية واملعا�سية 
وال�سحية على ح�ساب الفئات 
الفقرية واملحرومة حتى وان 

ح�سلت هذه الطبقات على 
بع�ض اخلدمات مل حت�سل 

عليها بال�سكل الطبيعي 
املطلوب وتبقى منقو�سة ال 

حتقق احتياجاتها

يغداد ــ خاص

خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


