
 

غياب تفعيل اللجان املخت�صة 
قالت ع�صو اللجنة االقت�صادية جنيبة جنيب 
يف حديث �صحفي اإن بع�س �صعاف النفو�س 
يحاول��ون ا�صتغالل النا�س يف �صهر رم�صان، 
م��ن خالل رفع اأ�صعار املواد التي ت�صتخدمها 
االأ�رسة خ��الل ال�صهر الكرمي، واأبرزها العد�س 
والطح��ن وغريه��ا م��ن امل��واد ال�رسورية ، 
موؤكدة اأن  رف��ع اأ�صعار املواد الغذائية خالل 

رم�صان يعّد �صحتا
و�صددت جني��ب على ���رسورة معاقبة الذين 
ويرهق��ون  امل��واد  اأ�صع��ار  برف��ع  يقوم��ون 
رم�ص��ان،  يف  الب�صي��ط  املواط��ن  كاه��ل 
مطالبة احلكومة ب�"تفعي��ل اللجان الرقابية 
املتخ�ص�ص��ة، �صواء من قب��ل وزارة الداخلية 

اأو التجارة، ومعاقبة من ي�صتغل املواطنن
واك��د ع�ص��و جمل���س حمافظ��ة بغ��داد غالب 
الزامل��ي يف حدي��ث �صحف��ي " اإن  املجل���س 
�ص��كل جلان��ا بالتن�صي��ق م��ع االأم��ن الوطني 
االأ�ص��واق  اىل  للذه��اب  املحلي��ة  وال�رسط��ة 
الر�صمي��ة ك�ص��وق ال�صورجة وجميل��ة وو�صع 
�صواب��ط جديدة من اأجل من��ع ارتفاع اأ�صعار 
امل��واد الغذائية ، الفتا النظ��ر اىل اأن ارتفاع 

�صعر �رسف الدوالر ال يربر رفع االأ�صعار
واأ�ص��ار الزامل��ي اىل اأن القان��ون رق��م 240 
ين�س عل��ى حما�صبة املتالعب��ن باالأ�صعار، 
�ص��واء م��ن قب��ل التج��ار اأو الباع��ة اجلوالن 
، م�ص��ددا عل��ى  اأهمي��ة التن�صيق م��ع ال�رسطة 

االقت�صادية ملنع مثل هذه احلاالت
 وق��ال املتح��دث الر�صم��ي با�ص��م الداخلي��ة 
�صع��د مع��ن  يف حديث �صحف��ي "اإن  الوزارة 
لديه��ا مديري��ة خا�ص��ة مبكافح��ة اجلرمي��ة 
اأق�صامه��ا  اأح��د  تعن��ى يف  والت��ي  املنظم��ة 
باجلرمي��ة االقت�صادية ، مبين��ا اأن  املديرية 
تقوم مبتابعة ال�صوق ب�صكل م�صتمر قبل �صهر 

رم�صان وبعده" . 
وا�ص��اف  مع��ن يف حدي��ث �صحف��ي  اأن  " 
ق�صم اجلرمية االقت�صادية يلقي القب�س على 
اأي �صخ���س يح��اول ابت��زاز املواط��ن اأو رفع 
االأ�صعار ب�صكل غري م�رسوع م�صتغال اأو�صاعا 

اأو منا�صب��ات معين��ة ، مبين��ا اأن  العقوبة قد 
ت�صل اىل ال�صجن اأو الغرامة اأو �صحب االإجازة 

التجارية " . 
خبري: ارتفاع الأ�صعار يف رم�صان 

ظاهرة م�صتمرة 
وقال اخلبري االقت�صادي �رسغام حممد علي 
يف حدي��ث �صحفي  اإن "ارتفاع اأ�صعار املواد 
الغذائية يف رم�صان اأ�صبح ظاهرة م�صتمرة، 
لي�س يف العراق وحده، واإمنا يف جميع الدول 
العربي��ة تقريبا ، ع��اداً اأن  احلل الوحيد لهذه 
الظاه��رة، يكم��ن بتدخ��ل احلكوم��ة وفر�س 
ت�صع��رية لل�صل��ع وامل��واد الغذائي��ة، وايج��اد 
منافذ لبيعها باأ�صعار مدعومة تك�رس احتكار 

التجار " 
ويو�ص��ح عل��ي اأن "االرتف��اع يح��دث ب�صبب 
عدم قدرة احلكومة على اتخاذ اإجراءات حتد 
منه، وغياب ا�صرتاتيجية اقت�صادية مدرو�صة 

لل�صوق العراقية
وت�صهد االأ�صواق العراقية، وخا�صة ال�صورجة 
وجميل��ة، اإقباال كبريا على ���رساء املنتجات 

الغذائي��ة مع ق��رب �صهر رم�ص��ان، ي�صاحبه 
ارتفاع اأي�صا يف اأ�صعار هذه املنتجات" . 

مواطنون  ي�صكون  الغالء 
وق��ال  ابراهيم اب��و فهد �صاح��ب حمل لبيع 
املواد الغذائية اإن �صبب ارتفاع ا�صعار املواد 
الغذائي��ة يرج��ع اىل امل�صتوردي��ن الكب��ار ، 
الذي��ن رفع��وا من ا�صع��ار اجلمل��ة لذلك نحن 
بدورن��ا نق��وم برف��ع ا�صع��ار املف��رد ، الت��ي 

يتحملها امل�صتهلك 
واو�صح  ابو فه��د اأن امل�صتوردين الرئي�صين 
ي��ربرون �صب��ب ارتف��اع اال�صعار باج��راءات 
التج��ار  جعل��ت  الت��ي  النوعي��ة،  ال�صيط��رة 
يعزف��ون ع��ن ادخ��ال ب�صائعهم ع��رب ميناء 
ام ق���رس ، االمر ال��ذي ا�صطرهم اإىل حتويلها 
اإىل موان��ىء اخ��رى ونقلها ب��را اإىل املنطقة 
ال�صمالية للتخل�س من االجراءات الروتينية .
واك��د اب��و فه��د اأن انخفا���س ا�صع��ار ال�صل��ع 
وخا�صة امل��واد الغذائية ي�صاهم يف انتعا�س 
حرك��ة البي��ع وال���رساء، الن��ه كلم��ا تك��ون 
اال�صع��ار منخف�ص��ة ف��ان ع��دد املتب�صع��ن 

يرتف��ع اك��ر وبذل��ك يحق��ق �صاح��ب املحل 
ارباحا اكر 

وق��ال حمم��د ناي��ف، ال��ذي يبلغ عم��ره 47 
عام��ا،و يعم��ل  كا�صب��ا ب�صيارة اأج��رة لي�صت 
ي�صتغل��ون   التج��ار  ان    " بغ��داد  يف  ملك��ه 
�صه��ر رم�ص��ان  ب�ص��ورة ج�صع��ة، م��ن خالل 
رف��ع اأ�صعار امل��واد، خا�ص��ة الغذائي��ة منها 
ويتحججون ع��ادة بارتفاع ال��دوالر لتربير 

رفع اأ�صعار ال�صوق" .
وقالت ابتهال جا�صم الت��ي تبلغ ال�37 عاما 
وتعمل على اإع��داد اخلبز مقابل اأجور زهيدة 
"اإن  �صهر رم�صان فقد بريقه، واأ�صبح فر�صة 
للربح واجل�صع بالن�صبة الرباب ال�صوق، الذين 
ال يعباأون بالفق��راء ، عادة اأن كلفة املعي�صة 
باتت تفت يف ع�صده��م وبالكاد ي�صتطيعون 

توفري لقمة العي�س" . 
العراقي��ة  "االأ���رس  اأن  جا�ص��م  واو�صح��ت  
اعت��ادت رف��ع اأ�صعار امل��واد الغذائية يف كل 
منا�صبة �ص��واء اأكان �صهر رم�صان اأم االأعياد 

اأم املنا�صبات االأخرى" . 

تخطط ال�رسكات الرتكية زيادة ح�صورها يف ال�صوق العراقية 
خالل املدة املقبل��ة، من خالل معر�س يجري االإعداد له يف 
بغ��داد يه��دف اإىل التوا�صل مع ال�رسك��ات الرتكية والعراقية 

لتنمية التبادل التجاري واال�صتثمار.
واأكد رئي�س »غرفة التج��ارة وال�صناعة العراقية - الرتكية« 
فرا���س احلم��داين يف ت�رسيح، اأن »العراق �ص��وق عمل واعدة، 
وه��ذه حقيق��ة تدركه��ا ال�رسك��ات العاملي��ة، وتع��ي اأهمي��ة 
دخوله��ا مي��دان العم��ل العراق��ي«، م�ص��رياً اإىل اأن »اللجن��ة 
امل�صرتكة التي ت�صم جمل�س النواب العراقي وال�صفارة الرتكية 
يف بغداد والغرفة العراقية- الرتكية التي مت ت�صكيلها اأخرياً، 
�صتب��داأ اأعمالها خالل املدة املقبل��ة ملعاجلة التحديات التي 
ترب��ك واق��ع التع��اون بن البلدي��ن«. ولف��ت النظ��ر اإىل اأنها 
»تتطل��ع اإىل تنظيم موؤمتر يجمع هيئ��ة اال�صتثمار يف العراق 
وال�رسكات الرتكي��ة للوقوف عند حتديات اال�صتثمار، وكيف 

ميكن ت�صهيل عملية اال�صتثمار يف العراق 
واأ�ص��ار احلمداين اإىل »رغبة ال�رسك��ات الرتكية يف العمل يف 
الع��راق، اإذ اأبدت اأك��ر من 250 �رسكة موافقته��ا للم�صاركة 
يف معر���س ينظ��م يف بغداد خالل االأ�صه��ر املقبلة للتوا�صل 
جم��االت  يف  قدراته��ا  وعر���س  املحلي��ة  ال�رسك��ات  م��ع 
اخت�صا�صه��ا«، موؤكداً اإمكان »ا�صتثمار اجلهد الرتكي الإحياء 
القطاع��ات ال�صناعي��ة والزراعي��ة وحتري��ك واق��ع ال�ص��وق 
املحلي��ة، والب��دء فعلي��ًا يف التنمي��ة احلقيقي��ة«، منبهًا اإىل 
اإمكان توظيف القدرات ال�صناعية الرتكية خلدمة العراق من 
خ��الل اإن�صاء خطوط �صناعية داخ��ل العراق لتحويل االإنتاج 
حملي��ًا، واملحافظ��ة على دورة راأ���س املال داخ��ل البلد، ما 

يحقق املنفعة لالقت�صاد الوطني وال�رسكات اال�صتثمارية«.
وو�ص��ل حج��م التبادل التجاري بن الع��راق وتركيا اإىل 13 
بلي��ون دوالر عام 2013، ولكنه تراج��ع بعد بدء العمليات 

الع�صكرية �صد االرهاب يف العراق 
ولف��ت احلمداين النظ��ر اإىل اأن 

»جتربة الغرف 

التجاري��ة امل�صرتك��ة بات��ت ���رسورة لتفعي��ل التع��اون بن 
الع��راق ودول العامل«، خ�صو�صًا اأنها »تعد مراآة تعك�س واقع 
االقت�ص��اد يف اخلارج ومدى تواف��ر فر�س العمل التي حتقق 

اجلدوى االقت�صادية للطرفن 
وع��ن التحديات الت��ي تواجه واقع التع��اون العراقي الرتكي 
ق��ال احلم��داين، اإن »الع��راق يحت��اج اإع��ادة النظ��ر يف ك��ل 
اإجراءات التع��اون التي تتطلب اخت�ص��ار احللقات الروتينية 
الإجن��از املعامالت على اختالفه��ا«. وعّد اأن »هناك �رسورة 
لتنظي��م واقع مرور الب�صائع من تركي��ا اىل العراق، لتحقيق 
ان�صيابية عالية خ�صو�صًا يف توريد الب�صائع التي ال حتتمل 
التاأخري«، م�صرياً اإىل وجوب تاأمن »بيئة �صاحلة للعمل، واأن 
نعك���س �صورة ايجابي��ة لواقع االقت�ص��اد العراقي اأمام دول 
الع��امل، ال �صيم��ا اأننا باأم�س احلاجة اىل ج��ذب اجلهد الدويل 

املتطور 
امل�صاري��ع  م��ن  كب��رياً  ع��دداً  الرتكي��ة  ال�رسك��ات  وتنف��ذ 
اال�صتثماري��ة يف اأغلبي��ة مناط��ق الع��راق منه��ا م��ا اأجنز اأو 
قي��د االإجن��از ومنها ما توق��ف ب�صبب ال�صائق��ة املالية التي 
مير به��ا البلد. واأكد احلم��داين وجود توجه��ات الإن�صاء �صوق 
دائمة للب�صائع الرتكية يف العراق تخ�صع لل�صوابط العراقية 
وتعر���س اأه��م الب�صائ��ع النوعي��ة التي �صنع��ت مبوا�صفات 

عاملية.
اإىل ذلك، حتدث نائب رئي�س الغرفة دريد الغديري عن ت�صكيل 
»العي��ادة القانونية« اأخرياً، قائاًل اإن »امل�صكالت التي رافقت 
اجن��از االأعمال يف ما يخ�س الطرفن ق��ادت اإىل اإن�صاء هذه 
العي��ادة الت��ي �صتعمل عل��ى تنظيم العقود بال�ص��كل القانوين 

الذي ي�صمن حقوق جميع االأطراف«، موؤكداً اأن »اإدارة 
ه��ذه العيادة �صتك��ون باإ�رساف خربات 

درج��ة  عل��ى  قانوني��ة 
لي��ة  عا

م��ن الكف��اءة، ومت اإن�صاوؤها مبوافقة ط��ريف العمل يف العراق 
وتركي��ا الت��ي �صتتاب��ع الق�صاي��ا القانوني��ة الأط��راف العمل 
يف البلدي��ن، كما تنظ��م عقود ا�صرتاك ال�رسك��ات الرتكية يف 

املعار�س وخمتلف الن�صاطات التي يحت�صنها الطرفان 
ويف مو�صوع مت�صل، ي�ص��ري االأكادميي واخلبري االقت�صادي 
عبدالك��رمي �صنجار اإىل �رسورة �صعي الع��راق اىل اإن�صاء بيئة 
مالئم��ة جلذب اال�صتثمارات االأجنبية وتاأمن متطلبات بناء 
اقت�ص��اد ي�صاه��م يف حتقيق تنمي��ة م�صتدامة، م�ص��رياً اىل اأن 
النظ��ام امل�رسيف هو االأ�صا�س يف جناح دخول اال�صتثمارات 
االأجنبية. واأكد اأن النظام ال�صليم يف االأداء وال�صفافية يف نقل 
االأم��وال من ال��دول امل�صيفة واليها، يعّد م��ن عوامل النجاح 
يف تدف��ق اال�صتثمارات االأجنبية. وتتويجًا لهذا التوجه �صدر 
القان��ون الرقم 56 املت�صمن ا�صتق��الل ال�صلطات النقدية عن 
ال�صلط��ات الت�رسيعية والتنفيذية، م��ا يوؤ�ص�س لنظام م�رسيف 

مالئم لدخول اال�صتثمارات االأجنبية يف ال�صنوات املقبلة.
و�ص��دد �صنجار على اأهمية قوة البنى التحتية كاأحد مقومات 
جن��اح دخ��ول اال�صتثم��ار الرام��ي اإىل زي��ادة طاق��ة الدولة 
االإنتاجي��ة، كم��ا تلعب الوف��رة والندرة يف عنا���رس االإنتاج 
دوراً مهم��ًا يف ج��ذب اال�صتثمارات االأجنبي��ة، ما ي�صاهم يف 
اإع��ادة توزي��ع الدخ��ل ب��ن اأ�صحاب ه��ذه العنا���رس، م�صرياً 
اىل اأن الق��درة التناف�صي��ة اأ�صبح��ت العام��ل امله��م يف جذب 

اال�صتثمار االأجنبي.
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�صجل��ت االأ�صه��م االأوروبي��ة تراجع��ا 
طفيف��ا عن��د الفت��ح لتنزل م��ن اأعلى 
م�صتوياته��ا يف نح��و عام��ن نتيجة 
هب��وط اأ�صه��م ال�رسك��ات املالي��ة يف 
اأ�ص��واق  يف  عط��الت  اأبع��دت  ح��ن 
رئي�صي��ة مث��ل بريطاني��ا والوالي��ات 

املتحدة امل�صتثمرين عن الن�صاط
ونزل املوؤ�رس �صتوك�س االأوروبي 0.1 
يف املئ��ة وموؤ�رس االأ�صه��م االإ�صبانية 
0.4 يف املئ��ة بينم��ا مل يط��راأ تغري 

يذكر على املوؤ�رس داك�س االأملاين.

يف  القيا�صي  نيكي  املوؤ�رس  ا�صتقر 
املالية  ل���الأوراق  طوكيو  بور�صة 
يف  بالتقلب  ات�صمت  تعامالت  و�صط 
م�صتثمرون  فيه  يرتقب  الذي  الوقت 
�صدور موؤ�رسات اقت�صادية اأمريكية 
بينها  اجل���اري  االأ���ص��ب��وع  رئي�صية 
على  للح�صول  التوظيف  بيانات 
اأ�صعار  رف��ع  توقيت  على  اإ���ص��ارات 
موؤ�رس  وارتفع  االأمريكية.  الفائدة 
يف   0.1 نطاقا  االأو���ص��ع  توبك�س 
املئة اإىل 1570.21 نقطة يف حن 
جيه.بي.اإك�س-نيكي  موؤ�رس  ا�صتقر 
نقطة،   13996.49 عند   400
وكان حجم التعامالت على املن�صة 
على  واقت�رس  �صعيفا  الرئي�صية 
منذ  االأقل  وهو  �صهم  مليار   1.27

منت�صف اأغ�صط�س اآب

م�صتوى  اأعلى  ق��رب  الذهب  ا�صتقر 
يف اأربعة اأ�صابيع بعدما �صعد بنحو 
ال�صابقة  اجلل�صة  يف  باملئة  واح��د 
جيو�صيا�صية  ت��وت��رات  م��ن  ب��دع��م 

عززت الطلب على املالذ االآمن.
يذكر  ت��غ��ريا  ال��ذه��ب  ي�صجل  ومل 
ليظل  ال��ف��وري��ة  ال��ت��ع��ام��الت  يف 
لالأوقية  دوالر   1267.01 عند 
 0801 ال�صاعة  بحلول  )االأون�صة( 
املعدن  وقفز  جرينت�س.  بتوقيت 
اجلمعة  ي��وم  باملئة   0.9 االأ�صفر 
االأول  منذ  م�صتوياته  اأعلى  ليالم�س 
من مايو اأيار عند 1269.50 دوالر 

لالأوقية

العراق يدعو إلى إنشاء سوق دائمة للبضائع التركية

السوق المحلية تشكو كسادًا في شهر الخيرات.. والمواطن تحت عباءة غالء األسعار 

ل�صهر رم�صان نكهة خا�صة 
حيث تبداأ التح�صريات 
لهذا ال�صهر الكرمي قبل 

بدايته فيقوم  املواطنون 
ب�صراء املواد الغذائية التي 

يحتاجونها يف حت�صري 
وجبات الفطار وال�صحور 
وهي تكون متنوعة ت�صمل 

املواد الغذائية ال�صا�صية 
واحللويات والع�صائر التي 

جتهز يف اكرث الحيان يف 

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت   

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


