
يف  )البالة(  االجنبية  امل�ستعملة  املواد  جتارة  مهنة  تعد   
لالزمات  تتعر�ض  وال  التن�سب  التي  املهن  من  العراق, 
يف  امل�ستمر  امل��ايل  التق�سف  من  فالربغم  االقت�سادية, 
عليه  يعتمد  ال��ذي  اخل��ام  النفط  ا�سعار  وت��ذب��ذب  ال��ع��راق 
ت�ساهم  كثرية  وا�سباب   ,98% بنحو  العراقي  االقت�ساد 
من  �سلبية  الرغم  على  التجارية  املهنة  ه��ذه  رواج  يف 
الناحية ال�سحية اال انها من الناحية االقت�سادية ايجابية 
ل�رشيحة لي�ست بالقليلة من املواطنني , ال�سيما اولئك الذين 

يعتمدون على "البالة" ب�سكل كبري, ب�سبب رخ�ض ثمنها.
اي  "اإن  قال  امليايل  رحيم  االقت�ساد  �سوؤون  يف  اخلبري   
"البالة" ي�ستهدف  امل�ستعملة  املالب�ض  ا�سترياد  مبنع  قرار 
اأو�ساعهم  على  �سلبا  ويوؤثر  املواطنني  من  كبرية  �رشيحة 

املعي�سية".
 واكد خالل حديثه ل�)اجلورنال( "نحو اكرث من %18 من 
ال�سعب العراقي هم حتت خط الفقر, ون�سبة البطالة تتجاوز 
ال�سعب  من   20% من  اك��رث  ان  على  ي��دل  ما    ,20% ال��� 
من  ي�ستطيعون  مادية  امكانيات  لديهم  لي�ست  العراقي 

خاللها �رشاء املواد اجلديدة ال�سيما املالب�ض".
الباالت  بيع  "ان  قال  الباالت  بائعي  احد  الكعبي  احمد   
املواطنني",  من  وا�سعة  ل�رشيحة  العمل  توفر  مهنة  ا�سبح 
من  ال��ب��االت  ي�ستوردون  التجار  غالبية  ان  اىل  وا���س��ار 
الب�رشة,  مدينة  موانئ  عرب  بحري  االأول  رئي�سني  منفذين 
االأوربية  الباالت  اأما  اخلليج,  ودول  دبي  من  جلبها  ويتم 
العراق  كرد�ستان  اإىل  برا  تركيا  عرب  فتاأتي  واالأمريكية 

ومنها اإىل كركوك وجميع املحافظات.
 واو�سح ان "اأغلى الباالت تكون للمالب�ض الريا�سية تليها 
با�سعار  وه��ي  واالأط��ف��ال  والرجالية  الن�سائية  املالب�ض 
جيدة", اإىل ذلك, اأكدت وزارة ال�سحة يف ت�رشيحات �سابقة 

اأنه اليوجد �رشر من ا�سترياد املالب�ض امل�ستعملة 
ل�سهادة  حاملة  تكون  اأن  ب�رشط 

ال��ت��ع��ف��ري م��ن دول��ة 

اأي  على  الق�ساء  لغر�ض  خا�سة  مبواد  ومعطرة   , املن�ساأ 
اأمرا�ض تنقلها هذه املالب�ض.

 من جهته حذر اخلبري االقت�سادي حامد املو�سوي, من ان 
"اغلب دول العامل وحتى الدول املتقدمة كاليابان وكوريا 
امل�ستعملة  ال�سلع  لبيع  متخ�س�سة  ا�سواق  لديها  وامريكا 
قرار  تفعيل  مت  مل  حال  يف  اأنه  واأ�ساف  للجديدة,  واخرى 
وخ�سو�سا  امل�ستعملة  للمواد  العراق  ا�سترياد  بعد  يق�سي 
الدخل  ذات  الب�سيط  املواطن  �سي�رش  القرار  فهذا  )البالة(  
�سي�رش  ما  وهذا  ال�سلع,  ا�سعار  زيادة  خالل  من  املحدود 
اقليم  يف  اليطبق  القرار  وان  ال�سيما  العراقي,  باالقت�ساد 
املنافذ  اىل  للجوء  التجار  بع�ض  �سيجرب  ما  كرد�ستان, 

الكرد�ستانية بادخال ب�سائعهم ويحملون عليها امواال".
 و�سدد على اهمية ال�سماح الدخال ال�سلع امل�ستعملة �رشط 
تثبت  لكي  دقيق  ب�سكل  وفح�سها  ا�ستعمالها  مدة  معرفة 
�ساحلة  تكون  بحيث  النووية  اال�سعاعات  من  خلوها 

لال�ستهالك الب�رشي.
لهذه  التجارامل�ستوردين  احد  وهو  فوزي  غ�سان  التاجر   
يرتدون   العراقيني  من  الكثري  يقول"ان  وال��ذي  املالب�ض 
لرخ�ض  ال  اخلارج  من  با�ستريادها  نقوم  التي  القم�سان 
اجلديدة  باملالب�ض  مقارنة  �سنعها  جل��ودة  ب��ل  ثمنها 

املعرو�سة يف اال�سواق".
"لقد غزت  فيقول  تاجر جملة  العي�ساوي  يا�رش  ال�سيد  اما   
وال  امل�ستعملة  املالب�ض  عديدة   �سنوات  ومنذ  ا�سواقنا 
�سيما  للمواطنني وال  اقبال كبري  زالت هذه املالب�ض حمط 
وال  املجتمع  �رشائح  لكافة  نبيع  ونحن  الدخل  حم��دودي 
املالب�ض  ه��ذه  رخ�ض  ب�سبب  واملوظفني  الك�سبة  �سيما 

نوع  من  ب��االت  هناك  وب�رشاحة  وجودتها 
االطفال  مالب�ض  مثل  خا�ض 

ولعب الدمى وتي 

�سريتات وكاوبويات وغريها.
هذه  بيع  يف  ووا�سحًا  كبرياً  انتعا�سًا  ن�سهد  االن  نحن 
املالب�ض  هذه  يحبون  الذين  من  الكثري  وهناك  املالب�ض 

ويرغبون ب�رشائها".
اوربا  ع�ست يف  "لقد  فتقول   عمران  �سوزان  الطالبة   اما   
ا�سعارها  ب�سبب  "اللنكة"  من  ا�سرتي  ال  وانا  �سنوات  عدة 
ومنذ  املالب�ض  تلك  جودة  ب�سبب  وامنا  فح�سب  الرخي�سة 
اىل  يعجبني  ما  املالب�ض  من  اجد  مل  اخل��ارج  من  عودتنا 
اقوم  دائما  "انا  قائلة  وت�سيف  اال�سواق",  هذه  وجدت  ان 
بالتب�سع من هنا حيث اجد اف�سل انواع املالب�ض واحلقائب 
وبارخ�ض اال�سعار, اما مالب�ض اال�سواق اجلديدة فنوعيتها 
ا�سعارها  غالء  اىل   باال�سافة  تعجبني  وال  جيدة  لي�ست 
"مل  ابراهيم قائال  اي�سا", يف حني يحدثنا املواطن عادل 
ا�سرت من ا�سواق املالب�ض اجلديدة منذ امد طويل فانا اعتمد 
ان  كما  ورخي�سة  جيدة  ا�سياء  ففيها  الباالت  �سوق  على 
املحدودة  الدخول  الباالت جيدة ومفيدة ال�سحاب  ا�سواق 
نف�سلها  لذلك  ان فيها مالب�ض جيدة ونوعيات ممتازة  ثم 

دائما".
 وقالت املواطنة ام حممد "نحن ن�سرتي املالب�ض امل�ستعملة 
الطفالنا الن ثمنها رخي�ض وجودتها عالية  قيا�سا با�سعار 
اال�سواق املحلية واملحال فهي حتتوي انواعًا جيدة وجميلة 
ومالئمة جلميع االذواق واالعمار ونحن ال ن�ستطيع ال�رشاء 

اربعة  ا�سعارها ولدي  من املحال الرتفاع 
اطفال".
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 �سج��ل �سعر الذه��ب العراقي من عيار 
دين��ار  اآالف   207 عن��د  �سع��را   21
للمثق��ال الواح��د. وبل��غ �سع��ر الذهب 
207 اآالف   ,21 العراق��ي م��ن عي��ار 
دين��ار و670 دين��ارا عراقي��ا, فيم��ا 
�سج��ل قبله��ا نف���ض ال�سع��ر للمثق��ال 
الواح��د. ي�س��ار اىل ان املثق��ال الواحد 
م��ن الذه��ب ي�س��اوي خم�س��ة غرامات 
ال�س��وق العراق��ي باملثقال  ويتعام��ل 

الذي يعادل 5 غرامات من الذهب .

 توق��ع البن��ك ال��دويل ارتف��اع اأ�سع��ار 
الطاق��ة العاملي��ة بنح��و %25 الع��ام 
تقري��ر  يف  البن��ك  واأو�س��ح  املقب��ل. 
حدي��ث لتوقعاته اأن ي�سل متو�سط �سعر 
برمي��ل النفط اخل��ام اإىل 55 دوالرا يف 
2017, وذلك بعك�ض توقعاته ال�سابقة 
لالأ�سع��ار.  واأ�ساف البن��ك اأن زيادة قد 
ت�سل بحدود دوالرين, وذلك يف اأعقاب 
حت��رك الدول املنتج��ة للنفط نحو احلد 
م��ن االإنتاج. مع ا�ستق��رار متو�سط �سعر 
برمي��ل النف��ط يف الع��ام اجل��اري عند 
اأي�س��ًا  حملل��ون  راأى  دوالرا.كم��ا   43
اأ�سع��ار  يف  ق��وي  ارتف��اع  يح��دث  اأن 
الطاق��ة, وعل��ى راأ�سه��ا النف��ط بحلول 
العام املقبل. مع توقع اأن ترتفع اأ�سعار 
النف��ط والغ��از الطبيع��ي والفحم بنحو 
ال�سل��ع,  اأ�سع��ار  ارتف��اع  و�س��ط   25%
حي��ث �ست�سهد اأ�سعار املع��ادن ارتفاعا 

يقدر بنحو 4.1%.

يف  ال�سحي��ة,  الرقاب��ة  �سبط��ت   
م��ن  كيل��و   1200 وا�س��ط  حمافظ��ة 
ال�سمك املجم��د منتهي ال�سالحية يف 

احد خمازن ق�ساء الكوت.
ال�سحي��ة  الرقاب��ة  �سعب��ة  مدي��ر 
ورد  بي��ان  يف  ق��ال  كاظ��م,  عم��ر 
الرقاب��ة  "ف��رق  اأن  ل�)اجلورن��ال(, 
متكن��ت من �سب��ط طن��ا و200 كيلوا 
م��ن ال�سم��ك املجم��د الفا�س��د, منتهي 
كارت��ون   102 بواق��ع  ال�سالحي��ة 
زن��ت الواح��دة 10 كيل��و عالمة ثمرة 

ال�سياد".

رغم تقش��ف البالد ماليا.. البالة:  تجارة مربحة ال تبور 

لتطوير المستوى المعاشي للمواطن 

تأكيدات اقتصادية على أهمية رفد القطاع المختلط بستراتيجيات جديدة
اأن ال�س��ارع املحل��ي فوج��ئ بت�سم��ني  اإال   
جدول اأعمال جل�سة جمل���ض النواب العراقي 
 )6/10/2016( بتاري��خ  اخلمي���ض  لي��وم 
مثلما نقلته الو�سائل االإعالمية, قراءة ثانية 
مل���رشوِع ق��رار يتن��اول اإح��دى امل�سام��ني 
املهم��ة لقانون ال���رشكات باال�ستناد اإىل ما 
طرح��ه اأع�ساء جلنتي ال�سياح��ة واالقت�ساد 
ح��ول اإعادة العمل مبا ي�س��ار اإليه باإ�سم حق 
)الفيت��و(, واملتمثل بالفقرة ثانيا من املادة 
)114( م��ن قان��ون ال���رشكات رق��م )21( 
ل�سنة 1997م املعدل, والتي األغيت مبوجِب 
امل��ادة )102( م��ن اأم��ر �سلط��ة االئت��الف 
املرق��م )64( ل�سن��ة 2004 م؛ ان�سجامًا مع 

املبادئ الد�ستورية للعراق اجلديد".
 وا�س��اف العكيلي, اإن "خط��ورة العودة اإىل 
عم��ل االإدارات بح��ق الفيت��و ال��ذي اعتم��ده 
النظ��ام ال�سابق يِف قانون ���رشكات القطاع 
املختل��ط بق�س��د ال�سيط��رة عل��ى اإداراته��ا, 
وتوجي��ه اأهدافه��ا مب��ا يف�س��ي اإىل �سكلي��ة 
م�ساركة القطاع اخلا�ض , تتج�سد مب�سادرة 
اإرادة ممثل��ي القط��اع اخلا���ض يف جمال�ِض 
ادارات ���رشكات القط��اع املختل��ط ؛ بالنظر 
الت��ي  الق��رارات  تعطي��ل  يف  مل�ساهمته��ا 
ت��رى االأكرثي��ة يِف ه��ذه املجال���ض �رشورة 
الإقراره��ا نتيج��ة ا�ستثمار ممثل��ي احلكومة 
)القطاع الع��ام ( يف جمال�ض اإدارات ال�سلطة 
املطلقة املتاأتية من الركون اإىل اعتماد حق 
الفيتو, والذي مبق��دوره ميكن ال�سيطرة على 
القط��اع املختلط وم�سادرة حق��وق القطاع 
اخلا�ض, ونزع ملكيته جراء اإجها�ض عملية 
اتخاذ القرارات حتى واأن كان ميلك االأكرثية 
الت��ي ت�سل يف بع�ض ال�رشكات اإىل )75%( 

من جمموع امللكية".
وتابع حديثه "ميكن القول ان املربرات التي 
قدمه��ا اأع�ساء جلنتي ال�سياح��ة واالقت�ساد 
لعر�ض م�رشوع القانون, واملتمثلة باحلفاظ 
عل��ى امل��ال الع��ام, وان احلكوم��ة متلك يف 

ال���رشكات املختلط��ة م�ساهم��ات ت�س��ل اإىل 
)%90( ه��ي م��ربرات غ��ري مقنع��ة بحك��م 
الواق��ع, اإذ ان ح��ق )الفيتو( املطل��وب اإعادة 
العم��ل به يتعلق بق��رارات جمال�ض االإدارات, 
يف وق��ت تناط فيه مهمة احلفاظ على املال 
الع��ام بدي��وان الرقاب��ة املالي��ة االحتادي, 
ح�ساب��ات  تدقي��ق  ع��ن  امل�س��وؤول  بو�سف��ه 
ال���رشكات املختلط��ة وقراراته��ا, ف�سال عن 
ان اإجم��ايل م�ساهم��ات القط��اع الع��ام يف 
ال���رشكات املختلطة ال يتج��اوز مبلغ )81( 
ملي��ار دين��ار, وال��ذي ميث��ل ن�سب��ة تقل عن 
)%46( من جمموع روؤو�ض اأموال ال�رشكات 
ن�سبت��ه  م��ا  القط��اع اخلا���ض  الت��ي ميل��ك 

)%54( منه��ا, م��ا يعني ان احل�س��َة االأكرب 
من امللكية تعود اإىل القطاع اخلا�ض".

 وا�س��ار العكيل��ي اىل اأن "املطالبات برف�ض 
املق��رتح امل�س��ار اإلي��ه اآنف��ا, وال��ذي ي�سعى 
الإخ�س��اع االأكرثية ب�سكل ق���رشي اإىل �سلطة 
االقلي��ة, ت�ستمد م�رشوعيتها من خمالفة هذا 
املق��رتح الأح��كام الد�ست��ور, ال�سيم��ا املادة 
)23( الت��ي حتر���ض عل��ى �سيان��ة امللكية 
 )25( امل��ادة  اىل  باالإ�ساف��ة  اخلا�س��ة, 
الت��ي تنح��ى �سوب دع��م القط��اع اخلا�ض, 
ف�سال ع��ن تعار�سه مع املب��ادئ واالأعراف 

االقت�سادية املحلية والدولية". 
 ال ريب ان اإلغاء حق ممثلي القطاع اخلا�ض 

املختلط��ة  ال���رشكات  اإدارات  جمال���ض  يف 
باتخ��اذ الق��رار , يعد يف واقع��ه املو�سوعي 
من اأن��واع امل�سادرة والتاأمي��م , االأمر الذي 
يل��زم احلكوم��ة يف ح��ال رغبته��ا االجت��اه 
�س��وب اإع��ادة ملكي��ة القط��اع املختلط اإىل 
الدولة, العمل عل��ى حتقيق هذا املبتغى عرب 
���رشاء حق��وق القط��اع اخلا���ض باال�ستن��اد 
اإىل الي��ة الرتا�سي , ولي���ض من خالل اإ�سدار 
قوان��ني ت�سادر حقوقه��م جمانا, اذ من غري 
املعق��ول القب��ول باإعط��اء ح��ق الفيت��و اإىل 
االأقلي��ة الأجل التحك��م باالأكرثية ؛ لتعار�ض 
الدميقراطي��ة  مب��ادئ  م��ع  املنح��ى  ه��ذا 

والتوجهات االقت�سادية ال�سليمة.

 راأى اخلبري االقت�صادي 
لطيف عبد �صامل 

العكيلي  انه "يف ظِل 
فورة املطالبات ال�صعبية 

باالإ�صالِح ومكافحة 
الف�صاد، كان االأمل يحدو 
ال�صعب يف اإقرار جمل�س 
النواب ت�صريعات تعك�س 

عمليا توجهات جديدة 
ال�صرتاتيجية تقوم 

على امل�صاهمة بتطوير 
حياة املواطن املعي�صية 

واالقت�صادية..

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


