
 يف الوق��ت ال��ذي ت�صدر في��ه ال�رشكة العام��ة للمعار�ض 
واخلدم��ات التجاري��ة قائم��ة جدي��دة بامل��واد املمن��وع 
ا�صتريادها خالل الفرتة املقبلة من اجل حماية امل�صتهلك، 
طالب اأكادميي اقت�ص��ادي بتو�ص��يع هذه القائمة لت�ص��مل 
جميع امل��واد التي ميكن ت�ص��نيعها وانتاجها حمليا مبا 

يحد من تدفق االموال على ا�صتريادات غري �رشورية.
 دعا االأكادميي االقت�ص��ادي ماجد البي�صاين اىل تو�صيع 
القائمة لت�ص��مل كل ما ميكن انتاجه داخل العراق ملا يف 

ذلك من م�صلحة اقت�صادية عليا للبلد.
واأ�ص��اف: م��ن ال�رشورة ان يرك��ز القائم��ون على امللف 
التج��اري عل��ى م�ص��لحة اقت�ص��اد البل��د وعدم ال�ص��ماح 
بخ��روج مزيد م��ن االموال ال�ص��خمة ال�ص��ترياد ما ميكن 
�ص��ناعته حمليا اذ ان املنتجات ال�صناعية العراقية �صبه 
مفق��ودة يف اال�ص��واق كم��ا ان املواطن يبح��ث عن انتاج 

بلده و�صط هذا الكم الهائل من اال�صترياد املنفلت.
وب��ن ���رشورة ان يك��ون تو�ص��يع قائمة امل��واد ممنوعة 
اال�ص��ترياد وف��ق �ص��وابط ودرا�ص��ات يق��وم به��ا فري��ق 
متخ�ص���ض م��ن ال��وزارات القطاعي��ة املعني��ة لتحدي��د 
م��ا ميك��ن انتاجه فع��ال وما ي�ص��عب او ال ميك��ن انتاجه 

فيعو�ض باال�صترياد املقنن.
وا�ص��ار البي�ص��اين اىل ان اقت�ص��اد الع��راق عان��ى كث��ريا 
م��ن ا�ص��تنزاف االم��وال عل��ى ا�ص��تريادات غ��ري �رشورية 
طيلة ال�ص��نوات ال�ص��ابقة ما يتطلب االن و�صمن اال�صالح 

احلكوم��ي اال�رشاع باع��ادة النظر يف ه��ذا امللف 
للحد من خروج االم��وال، مبينًا اهمية 

اال�ص��تثمارات  توجي��ه 
يف  االنتاجي��ة 

ت�ص��توعب  ال�ص��وق  لك��ون  والزراع��ة  ال�ص��ناعة  قطاع��ي 
انتاجهم��ا ولكونهم��ا اي�ص��ا قادرين على حتقيق ن�ص��بة 

كبرية من االكتفاء الذاتي.
وكان بيان لوزارة التجارة نقل يف وقت �ص��ابق عن مدير 
عام ال�رشكة عادل امل�ص��عودي قول��ه: ان القائمة اجلديدة 
اخلا�ص��ة باملواد املمنوع ا�ص��تريادها ت�ص��منت ق�صبات 
لق��اح جمم��دة لالبق��ار ا�ص��افة اىل جمي��ع املنتج��ات 
ال�ص��ينية الت��ي يدخ��ل يف تركيبه��ا احللي��ب واال�ص��ماك 
الطازجة احلية ومادة Sudanl الغذائية وع�ص��ري منجو 
)دلتا( و)مازا( من�ص��اأ االردن. واأكد ان ق�ص��م اال�صترياد يف 
�رشكته اأ�ص��در ه��ذه القائمة اجلديدة من امل��واد املمنوع 
ا�صتريادها ا�صتناداً اىل تقارير من جهات �صحية ور�صمية 

وهيئات ا�صت�صارية.
وا�ص��اف ان م��ن بن املواد املمنوع ا�ص��تريادها ع�ص��ري 
منع�ض وع�ص��ري فر�ص��تي و�رشبت �صوير �ص��كوا�ض و�رشبت 
 )sun – up( فيمتو من�ص��اأ االردن و�رشبت مركز برتقال
وع�ص��ري �ص��تورا من�ص��اأ لبنان وجل��ي لونا من�ص��اأ االردن 
وال�ص��عودية وكا�ص��رت لون��ا من�ص��اأ االردن و�رشبت ماجي 
من�ص��اأ االردن وب�ص��كويت مي�ص��ي من�ص��اأ تركيا وب�صكويت 
���رشاي من�ص��اأ تركي��ا وب�ص��كويت ا�ص��ابع من�ص��اأ االردن 

ju m )وجب�ض ليز من�ص��اأ امريكا  وم�صحوق 
kim( من�ص��اأ ا�ص��باين وم�ص��حوق 

 )bolero( �رشب��ت 
من�ص��اأ 

بلغاريا الحتوائها على م�صافات غذائية اكرث من احلدود 
امل�ص��موح بها وغري مطابقة للموا�صفات الحتوائها على 

�صموم الفطريات املايكروتوك�صن.
وراثي��ًا  املح��ورة  االأغذي��ة  القائم��ة  �ص��ملت  وتاب��ع:   
وامل�رشوب��ات الغازي��ة م�رشي��ة املن�ص��اأ وج��ن كروك��ر 
�ص��عودي املن�ص��اأ وقهوة ايرانية بالزعفران وجميع املواد 
الزراعي��ة وال�ص��ناعية الت��ي تدخل يف جم��ال املخدرات 
وملح اليود غري املدعم باليود واللحوم البقرية االيطالية 
الدج��اج  وم�ص��نعات  الفرن�ص��ية  واللح��وم  ومنتجاته��ا 
املعاملة حراريًا من م�رش لتف�ص��ي مر�ض انفلونزا الطيور 
فيه��ا واللح��وم املجمدة واملعلب��ة الفرن�ص��ية والهولندية 

والربازيلية وحليب نوع �صمايل نيوزلندي املن�صاأ.
ونا�صد امل�ص��عودي املواطنن ب�رشورة قراءة املن�صاأ قبل 
ال�رشاء والتاأكد من املواد املمنوعة حفاظًا على �صالمتهم 

اب��الغ  اىل  ا�ص��افًة  ا�ص��تهالكها،  اأو  اقتنائه��ا  م��ن 
اجله��ات الرقابي��ة وال�ص��حية عن وجود 

تلك املواد ومواقع تواجدها.
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 ا�ص��تقر �ص��عر الذهب العراقي من عيار 
21، للي��وم الثال��ث عل��ى التوايل عند 
218 الف دينار للمثقال الواحد. وبلغ 
�ص��عر الذه��ب العراق��ي من عي��ار 21 
اليوم االح��د، 218 الفا و890 دينارا 
عراقيا للمثقال الواحد، يف حن �صجل 
يف اليوم��ن املا�ص��ين نف�ض ال�ص��عر. 
ي�صار اىل ان املثقال الواحد من الذهب 

ي�صاوي خم�صة غرامات.

 اعلن��ت �رشك��ة نفط مي�ص��ان، عن 
افتت��اح حمطة ملعاجل��ة الغاز يف 
حقل الب��زركان بطاقة 30 مليون 
ق��دم مكعب قيا�ص��ي. وق��ال مدير 
اع��الم �رشكة نف��ط مي�ص��ان خالد 
واهم يف بي��ان ورد ل�)اجلورنال( 
اأن مطلع االأ�ص��بوع القادم �صي�صهد 
افتت��اح حمطة ملعاجل��ة الغاز يف 
70 ك��م �ص��مال  الب��زركان  حق��ل 
مي�ص��ان،  حمافظ��ة  مرك��ز  ���رشق 
مبين��ا ان م��ن املوؤم��ل اأن تنت��ج 
ق��دم  ملي��ون   30 نح��و  املحط��ة 
مكع��ب قيا�ص��ي يومي��ا م��ن الغاز 
النقي لال�ص��تفادة من��ه يف جتهيز 

حمطات الطاقة الكهربائية.

 اعلنت وزارة ال�ص��ناعة واملعادن 
عن امل�ص��ادقة على 19 م�رشوعا 
خلف���ض انبعاث الغ��ازات الدفيئة 
وبيع الكاربون لالأ�صواق العاملية، 
مبين��ة ان اجن��از ه��ذه امل�ص��اريع 
�صي�ص��هم يف خف���ض انبع��اث تلك 
الغ��ازات مبالين االطن��ان. وقال 
مدي��ر ق�ص��م التغي��ريات املناخي��ة 
ح��امت  ابراهي��م  عل��ي  بال��وزارة 
ان  )اجلورن��ال(  ورد  بي��ان  يف 
"ال�صلطة الوطنية الإقرار امل�صاريع 
 19 عل��ى  �ص��ادقت   )DNA(
م�رشوعا من م�ص��اريعها اخلا�ص��ة 
بخف���ض انبعاث الغ��ازات الدفيئة 
والتكيف مع التغريات املناخية"، 
ه��ذه  خ��الل  "م��ن  ان��ه  مبين��ا 
امل�ص��اريع �ص��يتم احل�ص��ول عل��ى 
الدع��م الدويل والتقني واحل�ص��ول 
على عوائ��د الكربون، ا�ص��افة اىل 
دعم م�صاريع التكيف مع التغريات 

املناخية".

المواد الممنوعة من االستيراد.. مطالبات بتوسيع قائمتها إلضرارها بالمنتجات الوطنية

خبراء يؤكدون أهمية تفعيل اإلصالح االقتصادي للعراق
االقتصاد الريعي والبرامج الجديدة

 يقول خبري االقت�ص��اد واملال حممود رحيم 
اإن االإج��راءات التي �ص��تتخذها احلكومة من 
اجل دعم وتنمية القطاع اخلا�ض واالإ�صالح 
االقت�ص��ادي م��ن خ��الل عدد م��ن اخلطوات 
املهمة لعل اهمها ا�صدار التعليمات اخلا�صة 
بهيكل��ة ال�رشكات اململوك��ة للدولة واإطالق 
ا�ص��رتاتيجية القطاع اخلا�ض وت�ص��كيل فرق 
عم��ل لتح�ص��ن االأداء احلكوم��ي واخت�ص��ار 
الزم��ن وحت�ص��ن بيئ��ة االعم��ال والق�ص��اء 
على الروتن والبريوقراطية والف�صاد املايل 
واالإداري، موؤكداً خالل حديثه ل�)اجلورنال( 
اأن تك��ون الك��وادر املتقدم��ة له��ذه اللج��ان 
ه��ي م��ن مكت��ب رئي���ض ال��وزراء وممثل��ي 
القط��اع اخلا�ض وممثل��ي اجلهات القطاعية 
احلكومي��ة، ا�ص��افة لت�ص��كيل جلن��ة �ص��املة 
وفريق عمل تخ�ص�ص��ية للبدء بتنفيذ �رشوط 

ومتطلبات �صرتاتيجية القطاع اخلا�ض.
اإىل ���رشورة اع��داد هيلكي��ة  ودع��ا رحي��م 
لل�رشكات العامة اململوكة للدولة وت�ص��جيع 
اإىل  ا�ص��افة  اخلا���ض  ال�ص��ناعي  القط��اع 
والتاأمين��ي  التمويل��ي  الهي��كل  اإ�ص��الح 
وحت�ص��ن بيئة االعمال واال�ص��تثمار لتعظيم 
الواردات وتر�ص��يد النفقات مما �ص��يوؤدي اإىل 
حت�ص��ن اأداء القطاعات الرئي�صية )ال�صناعة 

والتجارة والزراعة وال�صياحة(.
م�صرياً اإىل اأن االقت�صاد العراقي هو اقت�صاد 
ريع��ي يعتم��د عل��ى م��ورد واح��د وال بد من 
ال�ص��عي لتحفيز الن�ص��اطات االخ��رى لغر�ض 
اال�ص��هام يف عملية اال�ص��الح االقت�ص��ادي 
الأن االعتماد على النفط قد يعر�ض البلد اىل 
اخفاقات كبرية الأن ال�صيطرة على ا�صعاره ال 
ميكن التحكم بها يف املنظومة االقت�صادية 
ل��ذا ف��اأن احلكوم��ة العراقية حتت��اج بعد ان 
ح��ل  وبع��د  �صيا�ص��ي  بتواف��ق  ت�ص��كيلها  مت 
امل�صكلة االمنية التي ا�صتهلكت موارد الدولة 
وانخفا�ض ا�صعار النفط اىل تغيري مفهومها 

للدولة القائم��ة حاليا من فكرة الوظيفة اىل 
دول��ة اخلدمة ولغر���ض تغيري ه��ذا املفهوم 
البد من ا�ص��الح اقت�ص��ادي واداري حقيقي 
وتب�ص��يط االج��راءات، ومن ه��ذه االجراءات 
تغي��ري بع���ض القوان��ن واجن��از احلكوم��ة 

االلكرتونية.
داعي��ا اىل ���رشورة اج��راء توعي��ة ثقافي��ة 
يكون فيها رجل االعمال يقدر ان ما يح�صل 
علي��ه من االرباح هو لدعم بلده للخروج من 
ال�ص��يق االقت�ص��ادي ال��ذي فيه ويف �ص��وء 
االنت�ص��ارات العظيم��ة الت��ي حققها اجلي�ض 
واحل�ص��د ال�ص��عبي الأن الع��راق مي��ر باج��واء 
اقت�ص��ادية �ص��عبة  العتماده عل��ى واردات 
النفط فقط حاثًا االقت�ص��ادين ان ي�ص��اعدوا 
الع��راق عل��ى رفع االزم��ة االقت�ص��ادية عن 
ال�ص��عب العراقي وكذلك الق�صاء على الف�صاد 
واأن تتحول القطاعات العامة يف الدولة اىل 
املخت�صن يف القطاع اخلا�ض بحيث تكون 

هناك م�ص��اركة اقت�ص��ادية وا�ص��عة وحتويل 
االقت�صاد العراقي اىل اقت�صاد ال�صوق.

اأك��د اخلب��ري يف �ص��وؤون  م��ن جه��ة اخ��رى 
امل�ص��ارف ���رشورة تنمية حلق��ات النظام 
امل��ايل لكونها تعد اح��دى بوابات ت�ص��جيع 
امل�ص��تثمرين وجع��ل روؤو�ض االأم��وال والتي 
ميكن ان تتحقق من خ��الل تنظيم ومعاجلة 
ال�ص��وؤون املالي��ة والتجارية بالتن�ص��يق مع 
خمتل��ف القطاع��ات ذات العالق��ة وتفعي��ل 
دور البن��وك احلكومية وامل�ص��ارف االهلية 
وامل�ص��ارف التخ�ص�ص��ية لتوف��ري القرو�ض 
املي�رشة للقطاع اخلا���ض الوطني ومعاجلة 
م�ص��اكل ال�رشائ��ب والفوائ��د املرتاكمة على 

ا�صحاب امل�صاريع املتوقفة عن العمل.
م�ص��دداً خ��الل ت�رشيح��ِه ل�)اجلورنال( على 
توف��ري امل�ص��تلزمات واملعاجل��ات الفعال��ة 
للحق��ول واملزارع لزيادة االنتاج و�ص��يانة 
م�ص��اريع الري والبزل لتاأم��ن االحتياجات 

واخلزان��ات  ال�ص��دود  وان�ص��اء  املائي��ة 
عل��ى  التاأكي��د  م��ع  االرا�ص��ي  وا�صت�ص��الح 
املدخ��الت  وتوف��ري  اال�ص��تثمار  ت�ص��جيع 
الت�رشيع��ات  وا�ص��الح  الكافي��ة  اال�صا�ص��ية 
واالجراءات ذات ال�صلة، يف حن بن اأهمية 
اال�ص��تفادة م��ن خرباته��م واأب��دوا تطوعه��م 
املجاين لتقدمي الدرا�ص��ات اخلا�صة مبعاجلة 
االختناق��ات وامل�ص��اركة ب�ص��كل فع��ال يف 
حملة اال�ص��الح االقت�صادي يف العراق. هذا 
وقد اغنى احلا���رشون يف الندوة مبجموعة 
كب��رية م��ن املناق�ص��ات واملقرتح��ات التي 
اال�ص��الح  فك��رة  عل��ى  مبعظمه��ا  تن�ص��ب 
االقت�ص��ادي ودع��م القط��اع اخلا�ض بهدف 
اخلروج باقت�ص��اد �ص��ليم معافى هدفه دعم 
القط��اع اخلا���ض وحتقيق اقت�ص��اد ال�ص��وق 
لرف��د  متنوع��ة  م�ص��ادر  عل��ى  باعتم��اده 
عل��ى  املعتم��دة  العام��ة  املالي��ة  املوازن��ة 

التخطيط العلمي ال�صليم.

 يعد مو�صوع اال�صالح 
االقت�صادي ودعم القطاع 
اخلا�ص وكذلك الربنامج 

احلكومي وجمموعة 
القوانني منها قانون 

تقاعد القطاع اخلا�ص 
اأ�صوة بالقطاع احلكومي 

وقانون الودائع امل�صرفية 
وتاأ�صي�ص موؤ�ص�صة الودائع 

امل�صرفية وت�صفية ذلك 
يف املوازنة العامة وكذلك 

حماربة الف�صاد، حتديًا 
ملواجهة االزمات املالية 

واالقت�صادية اإن كان �صببها 
داخليًا اأو خارجيًا.

بغداد – علي كريم أذهيب

بغداد – 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
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