
 اأثرت ت�رشيحات ال�رشكة العامة ل�سناعة ال�سيارات التابعة 
لوزارة ال�س��ناعة واملعادن العراقية يف �س��اأن وقف ا�سترياد 
ال�س��يارات الإيراني��ة من��ذ �س��هرين، ب�س��دة يف �س��وق جتارة 
ال�س��يارات والتي تعاين اأ�س��ًا ركوداً منذ نحو �س��نتني، �سمل 
اأن��واع ال�س��يارات كاف��ة يف ظل الظ��روف ال�س��عبة التي مير 
به��ا القت�س��اد والناجمة عن انخفا�ض اأ�س��عار النفط وتدين 

املوارد املالية من ت�سديره.
لانكما���ض  الأك��ر  التداعي��ات  اأن  اإىل  واأ�س��ارت م�س��ادر   
القت�س��ادي طاولت جتارة ال�س��يارات الإيراني��ة يف العراق، 
والت��ي تهيمن عل��ى ال�س��وق العراقي��ة لنخفا�ض اأ�س��عارها 
مقارنة بال�سيارات الأخرى، على رغم عدم توافر املوا�سفات 

اجليدة فيها، وفق خراء. 
 ولفتت امل�سادر اإىل اخل�سائر الكبرية التي قد تطاول التجار 
العراقي��ني والإيراني��ني يف ح��ال تفعيل قرار وقف ا�س��ترياد 
ال�سيارات الإيرانية، خ�سو�س��ًا اأن اأو�ساطًا اإيرانية ذات �سلة 

اأملحت اإىل اأن ال�سبب هو رداءة ال�سيارات الإيرانية.
 وكان��ت ال�رشك��ة العامة ل�س��ناعة ال�س��يارات العراقية عزت 
وقف ا�س��ترياد ال�س��يارات الإيرانية منذ �س��هرين اإىل �سمولها 
اإىل  اأدى  م��ا  املئ��ة،  يف   15 ن�س��بتها  جمركي��ة  ب�رشيب��ة 
انخفا�ض اإنتاجها كثرياً،  داعية اإىل عدم م�ساواتها بالقطاع 
اخلا�ض وخف�ض تلك الن�سبة اأو اإعفائها منها. واأكدت اأنها قد 
ت�س��طر لت�رشيح عدد من موظفي العق��ود والتوجه اإىل اإنتاج 

ال�ساحنات الكبرية لتعوي�ض خ�سائرها.
 وقال املدير العام لل�رشكة عدنان اأحمد رزين يف ت�رشيحات 
اأن ال�رشكة اأوقفت ا�س��ترياد ال�س��يارات الإيرانية منذ �س��هرين 
بعد فر�ض ر�س��وم جمركية على ا�س��تريادها ن�س��بتها 15 يف 
املئة ، نافيًا وجود قرار ر�سمي بوقف ا�سترياد تلك ال�سيارات 

ب�س��بب رداءته��ا. واأ�س��اف اأن الر�س��وم اجلمركي��ة 
اأدت اإىل تراج��ع اإنتاج ال�رشكة خال 

الن�سف الأول من العام 
يل  حل��ا ا

الرق��م يف  اأ�س��عاف ه��ذا  1500 �س��يارة، بعدم��ا كان  اإىل 
ال�س��نوات املا�س��ية. ولف��ت اإىل اأن ل��دى ال�رشك��ة مرا�س��ات 
م��ع الأمانة العام��ة ملجل�ض ال��وزراء حلل تلك امل�س��كلة، اإما 
با�س��تثنائها من تلك الر�س��وم اأو خف�سها، ولكن مرجحًا عدم 
املوافق��ة عل��ى ذلك، واأ�س��اف رزي��ن "ما زاد قل��ق املعنيني 
بهذا النوع من جتارة ال�س��يارات، ترجيحات جلنة ال�س��ناعة 
والتعدي��ن يف جمل���ض الن��واب الإيراين حول وقف �س��ادرات 
ال�س��يارات الإيرانية اإىل العراق لأ�س��باب تتعلق برداءة النوع 

وا�ستحداث العراق �رشوطًا جديدة من معايري املتانة".
 واأكد ممثلو �رشكات ال�س��يارات الإيرانية عزمهم على حت�سني 
نوع ال�سيارات امل�سدرة، كما ُنقل عن ع�سو جلنة ال�سناعات 
والتعدين عبد اهلل ر�س��ائيان قوله اإن "�س��ادرات ال�س��يارات 
الإيرانية اإىل العراق قد تتوقف لأ�سباب متعلقة برداءة النوع، 
بعدم��ا ا�س��تحدث العراق معاي��ري جديدة يف ���رشوط املتانة 
الت��ي يج��ب اأن تتوافر يف ال�س��يارات الإيرانية امل�س��توردة"، 
واأ�ساف اأن جلنة ال�سناعات والتعدين الرملانية ا�ست�سافت 
ممثلني عن منظمة التنمية ال�س��ناعية والتطوير وم�س��وؤولني 
من كرى �رشكات �س��ناعة ال�سيارات الإيرانية، مثل �رشكتي 
خ��ودور و�س��ايبا اللتني �س��درتا العدد الأكر من ال�س��يارات 
اإىل الع��راق، واأبلغ��وا اأن الع��راق اأدخ��ل مقايي���ض ومعاي��ري 
جديدة اأكرث �رشامة، يجب اأن تتوافر يف ال�س��يارات الإيرانية 

امل�ستوردة.
 وت�س��هد �س��وق جت��ارة ال�س��يارات العراقي��ة رك��وداً ح��اداً، 
م�س��حوبًا برتاجع الأ�س��عار بن�س��ب جتاوزت اأحيانًا 50 يف 

املئة. وعزا معني���ون الت��راجع اإىل تدين ال�سيولة املالي���ة 
يف الن�ساط التجاري وغياب احللول لاأزمة 

القت�س��ادية ب�س��بب تراج��ع 
النف��ط  اأ�س��عار 

وم��وارد الدولة التي ُي�س��تخدم اجلزء الأك��ر منها يف احلرب 
�سد تنظيم »داع�ض«.

 وكان الع��راق �س��هد بعد ع��ام 2003 تدفق اآلف ال�س��يارات 
امل�س��توردة من دول عدة، بع�س��ها جماور مث��ل اإيران ودول 
اخللي��ج، ب�س��يغة ا�س��ترياد موقت، ما �س��مح لأي �س��خ�ض اأو 
�رشكة باإدخال �س��يارات من دون �س��وابط ا�س��ترياد، ما رفع 
عدد ال�س��يارات اإىل م�ستويات غري م�سبوقة. واأ�سارت م�سادر 
اإىل اأن عدد ال�س��يارات يف بغداد فقط جتاوز املليونني خال 

�سنوات قليلة.
 ولف��ت اأ�س��ح��اب حم��ال بي��ع �س��يارات، ومن بينه��م بع�ض 
التج��ار، اإىل اأن اإي��ران كان��ت الدول��ة الأك��رث ا�س��تفادة م��ن 
النفتاح الذي �س��هدته ال�سوق العراقية، اإذ عر�ست اأنواعًا من 
ال�سيارات التي تنتجها معاملها يف اأ�سواق ومع���ار�ض بغداد 
باأ�سعار تتوافق مع الظروف امللية للمواطن العراقي، يف ظل 

عدم اكرتاث بجودة ال�سيارة وموا�سفاتها.
 واأكدت م�سادر اأن ال�سوق العراقية باتت رافداً اأ�سا�سيًا للمنتج 
الإيراين، حيث اأ�سبحت ال�سيارة الإيرانية ت�سكل عامة فارقة 
ووا�س��عة النت�سار يف ال�سارع العراقي، خ�سو�سًا يف مناطق 
الو�س��ط واجلن��وب، ولك��ن املناف�س��ة بات��ت حمتدم��ة يف ظل 
انت�س��ار ال�سيارات امل�س��توردة من منا�س��ئ اأخرى، خ�سو�سًا 

ال�سني وكوريا اجلنوبية.
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 ا�س��تقر �سعر الذهب العراقي للمثقال 
الواح��د عي��ار 21  اىل  218 ال��ف 
دين��ار،  فيم��ا و�س��ل �س��عر الذه��ب 
الف��ا. وح�س��ب   187 اىل   18 عي��ار 
الرقام الواردة  من �س��وق ال�س��اغة 
يف العراق بلغ �س��عر مثق��ال الذهب، 
عي��ار 21 الي��وم 218 الف��ا و 253 
دينارا، وعيار 18 بلغ �س��عر مثقاله 
187 الف��ا 941  دين��ارا. ويتعامل 
ال��ذي  باملثق��ال  العراق��ي  ال�س��وق 
يع��ادل 5 غرامات م��ن الذهب. وبلغ 
�س��عر الذه��ب عي��ار24، له��ذا اليوم 

533  دينارا. 250 الفا و 

 تراجع��ت اأ�س��عار النف��ط اخل��ام يف 
بداي��ة تعامات الأ�س��واق الآ�س��يوية 
لاأرب��اح  امل�س��تثمرين  جن��ي  م��ع 
بع��د ارتف��اع اأ�س��عار اخلام، واي�س��ا 
نتيجة ارتفاع �س��عر ���رشف الدولر 
الأمريكي خا�سة اأمام الني الياباين.
الأمريك��ي  اخل��ام  �س��عر  وو�س��ل   
اخلفيف اإىل 45.55 دولرا للرميل، 
مرتاجعا 38 �س��نتا للرميل عن اآخر 
تعامات، بعدما ك�س��ب �س��عر اخلام 
1.45 دولرا للرميل يف اآخر جل�سة 

تعامات.

 ق��ال رئي�ض �س��ندوق اإعادة العمار 
يف املناطق املت�رشرة من العمليات 
الرهابي��ة عب��د البا�س��ط ترك��ي اإن 
الع��راق بحاج��ة اىل مبال��غ مالي��ة 
ملي��ار   14 اإىل   13 ب��ني  ت��رتاوح 
دولر لإع��ادة احلد الدنى من البنى 
املناط��ق  يف  واخلدمي��ة  التحتي��ة 
داع���ض  ع�س��ابات  م��ن  املح��ررة 

الرهابي .
 واو�س��ح تركي ان تقدي��رات العراق 
الدولي��ة لإع��ادة اعمار احل��د الأدنى 
واخلدمي��ة  التحتي��ة  البن��ى  م��ن 
العملي��ات  ج��راء  م��ن  املت���رشرة 
امل�س��لحة من املناطق التي �سيطرت 
عليها ع�س��ابات داع�ض ترتواح بني 

14 مليار دولر  اإىل   13

تراجع حاد في استيراد العراق للسيارات والمصدرون اإليرانيون أول المتضررين

الصناعات العامة قادرة على تغطية احتياجات السوق
 هذا م��ا اك��ده الكادميي القت�س��ادي ماجد 
تابعت��ه  �س��حفي  حدي��ث  يف  البي�س��اين 
)اجلورنال(، م�س��ريا اىل �رشورة اياء النتاج 
الوطن��ي مزي��دا م��ن الدع��م م��ن خال ف�س��ح 
املجال امامه باحلد من ال�س��ترياد الذي ا�رش 

كثريا ب�سناعتنا الوطنية. 
 ومتتلك وزارة ال�سناعة واملعادن 75 �رشكة 
276 م�س��نعًا متخ�س�س��ًا  عام��ة مت�س��منة 
باملج��الت الكهربائية والغذائي��ة والدوائية 
اخلفيف��ة  ال�س��ناعات  اىل جان��ب  والأ�س��مدة 
والثقيل��ة الت��ي تدخ��ل يف �س��ناعة الآلي��ات 

ال�سخمة.
لدع��م  البي�س��اين اىل وج��ود توج��ه   ولف��ت 
منتجات الوزارة او عن طريق عقود امل�ساركة 
وال�س��تثمار والفادة من اخلرات والطاقات 
الب�رشية التي متلكها تلك ال�رشكات وامل�سانع 
احلكومية، م�س��ددا على �رشورة ا�س��ناد الدعم 
بت�رشيع��ات وقوانني ينبغ��ي تفعيلها لتحقيق 

الغاية القت�سادية املن�سودة.
 وا�س��ار البي�ساين اىل ان املاكات ال�سناعية 
الوطنية قادرة على تلبية حاجة ال�سواق من 
انتاجها ملا متتاز به من موا�سفات قيا�سية.

 من جانبها ك�س��فت �رشك��ة اور العامة احدى 
�رشكات وزارة ال�س��ناعة واملع��ادن عن انها 
جهزت القطاع اخلا�ض ب� 96 طنًا من مقاطع 

الملنيوم مبوا�سفات عالية فاقت امل�ستورد.
 واك��د مدير مركز الع��ام والعاقات العامة 
يف ال��وزارة عبد الواحد علوان حمود ان انتاج 
ال�رشك��ة م��ن مقاط��ع الملني��وم وغ��ريه من 
املنتجات �س��هد اقبال كبريا م��ن قبل القطاع 

اخلا�ض.
 وا�س��ار اىل قي��ام ال�رشك��ة بط��رح انتاجه��ا 
اجلدي��د من ا�س��اك �س��يمن�ض املجدولة قيا�ض 
املرك��ز  وع��ر  املحلي��ة  ال�س��واق  يف   4X2

الت�سويقي لل�رشكة.
 وق��ال ان امل��اكات الفني��ة والهند�س��ية يف 

ال�رشكة متكنت ولول مرة من ت�س��نيع ا�ساك 
�س��يمن�ض املجدولة قيا�ض 4X2 بعد ت�س��ميم 

القوالب وادلتها �سمن املوا�سفات العاملية.
 وبني ان ذلك مت اعتمادا على اجلهود الذاتية، 
لفت��ا اىل انه وبعد جناح الت�س��غيل التجريبي 
انت��ج امل�س��نع 10 ك��م من ا�س��اك �س��يمن�ض 
اجلديدة التي خ�س��عت لفحو�س��ات ال�س��يطرة 
النوعي��ة الدقيق��ة ليت��م بع��د ذل��ك طرحه يف 

ال�سواق املحلية.
 يذك��ر ان امل��اكات الفني��ة يف �رشك��ة اور 
العام��ة متكن��ت يف وق��ت �س��ابق م��ن اعادة 
تاأهيل ماكنتي املكب�ض وال�رشطة يف م�سنع 
الدرفل��ة بجهود ا�س��تثنائية ومببال��غ زهيدة 
و�ست�ساهمان ب�سكل فاعل يف انتاج القرا�ض 
ذات ال�س��تخدامات املتعددة التي مت التعاقد 
عليه��ا م��ع القطاع��ني العام واخلا���ض فيما 
اكمل منت�س��بو م�س��نع القابلوات الكهربائية 
املعلق��ة اعمال ال�س��يانه امليكانيكية لعملية 
اعادة ت�سميم وان�ساء املكب�ض الهايدروليكي 

امليكانيكي لكب�ض تلف الملنيوم والنحا�ض.

 فيم��ا ق��ال الكادمي��ي القت�س��ادي ق�س��ي 
�س��بعينيات  منت�س��ف  من��ذ  "ان��ه  اجلاب��ري 
القرن املا�س��ي ب��داأت وزارة التج��ارة تزاحم 
التج��ار الذي��ن وج��دوا يف الن�س��اط التجاري 
بدي��ا منا�س��با ع��ن الن�س��اطات ال�س��ناعية 
ذات املخاط��ر العالي��ة حينما تول��ت الوزارة 
جت��ارة امل��واد الغذائية واحلب��وب واحتكرت 

ا�ستريادها".
 وا�س��ار اىل تراج��ع حج��م العم��ل التج��اري 
اخلا���ض خ��ال الثمانيني��ات ج��راء ذلك، ثم 
القط��اع  تن�س��يط  اع��ادة  احلكوم��ة  حاول��ت 
اخلا�ض بخ�سخ�س��ة بع���ض امل�رشوعات يف 
العام 1987 و�س��دور قانون رقم 46 ل�س��نة 

. 1988والقانون التجاري ل�سنة1989 
النم��و  ان  ال  قائ��ا:  بحديث��ه  وا�سرت�س��ل   
القت�س��ادي يف الع��راق اعتم��د على ا�س��عار 
النف��ط ما زاد م��ن هيمنة القط��اع العام على 
الن�ساط القت�سادي. واقرتح اجلابري تعديل 
هذه الج��راءات و���رشورة اع��ادة النظر بها 
كونه��ا ف�س��لت يف ت�س��جيع القط��اع اخلا�ض 

لنه��ا  كب��رية  با�س��تثمارات  الدخ��ول  عل��ى 
كر�س��ت انع��دام الثق��ة ب��ني رج��ال العم��ال 
و�سيا�س��ات احلكومة جتاه ا�ستثماراتهم، ومل 
تفل��ح �سيا�س��ات احلكوم��ة يف الت�س��عينيات 
كونه��ا  اخلا���ض  القط��اع  تن�س��يط  باع��ادة 
كان��ت حتت وط��اأة العقوب��ات القت�س��ادية. 
ودع��ا اىل ال�رشاع باإ�س��دار قوان��ني حماية 
���رشورة  اىل  م�س��ريا  وامل�س��تهلك،  املنت��ج 
وجود تن�س��يق بني وزارة ال�سناعة واملعادن 
وب��ني الوزارات الأخرى يف ت�س��ويق منتجات 
�رشكاتها واي�س��الها اىل ال�س��واق وتوزيعها 
الكادمي��ي  ولف��ت  املحافظ��ات.   ب��ني 
القت�س��ادي اىل �رشورة حل م�س��كلة ت�سويق 
املنت��ج الوطن��ي، م��ن خ��ال اع��ادة النظ��ر 
بالتخ�سي�س��ات املالي��ة للت�س��ويق وايج��اد 
خرة م�س��وؤولة عن الت�س��ويق وزيادة املنافذ 
الت�س��ويقية، مبين��ا ان كل ه��ذه المور ميكن 
حله��ا والتغل��ب عليه��ا بغي��ة انق��اذ املنت��ج 
امل�س��تهلكني  اىل  الثق��ة  واع��ادة  الوطن��ي 

بالنتاج الوطني.

 يحتاج اقت�صاد العراق 
اىل اتخاذ خطوات 

اكرث فاعلية لدعم املنتج 
الوطني ال�صيما انتاج 

وزارة ال�صناعة واملعادن 
كونها متتلك �صركات 
وم�صانع بحاجة اىل 
ت�صجيعها على زيادة 
االنتاج مبا يحد من 

اال�صتريادات غري 
ال�صرورية التي ميكن 

انتاجها يف هذه امل�صانع.

بغداد – متابعة

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 IA966QR458IA117 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948RJ810IA918
دبي عمانالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه مشهددوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0022:00 15:00 12:3016:0017:00 16:30 10:3016:1016:00 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1010:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:0015:1513:30 09:30 11:0012:1012:00 وقت القدوم

خبراء اقتصاد: 


