
وق��ال املدير الع��ام لل�رشك��ة عل��ى ال�شمري يف 
بي��ان  �شحفي اإن "ال�رشكة حققت ن�شب مبيعات 
مرتفع��ة مقارن��ة مب��ا ه��و متحقق خ��ال املدة 
املماثل��ة من الأعوام ال�شابق��ة، مبينا ان "حجم 
مبيع��ات ال�رشكة م��ن مادة حام���ض الكربيتيك 
املرك��ز ت�شاعف خ��ال ع��ام 2017 لي�شل اىل 
3379 طن مقابل 1255 طن خال عام 2015 

وبن�شبة تطور بلغت 169 %".
واو�ش��ح ال�شمري، اإن "الكمي��ة التي مت ت�شويقها 
من ه��ذه امل��ادة خ��ال ع��ام 2017 ت�شاعفت 
عم��ا كان��ت عليه خ��ال ع��ام 2016، يف حني 
ت�شاع��ف حج��م مبيع��ات ال�رشك��ة م��ن م��ادة 
حام���ض الكربيتيك املخفف خال العام احلايل 
لي�ش��ل اىل 871 طن مقاب��ل 305 طن يف العام 

2015 وبن�شبة تطور بلغت %186".
وا�ش��اف، اإن "ن�شبة التط��ور يف حجم املبيعات 
من م��ادة حام���ض الكربيتي��ك املرك��ز مقارنة 
 2016 املا�ش��ي  الع��ام  م��ن  الول  بالن�ش��ف 
و�شل��ت اىل 50 %"، لفت��ًا النظ��ر اىل ان "ن�ش��ب 
التط��ور املتحقق��ة يف حج��م املبيع��ات ج��اءت 
نتيج��ة لل�شيا�شة الت�شويقية املرنه يف ك�شب ثقة 
الزبائ��ن واجلهات امل�شتفيدة ا�شافة اىل اجلهود 
الت��ي يبذله��ا منت�شب��و ق�ش��م الت�شوي��ق وجلنت��ا 
امل�ش��ح والرتويج ع��ن املنتج يف ا�شتق��راء واقع 

ال�شواق ب�شكل دوري". 
يذك��ر ان وزارة ال�شناعة واملع��ادن قررت منع 
ا�شترياد مادة كيمياوية حم�شية لأ�شباب اأمنية.
اإيق��اف من��ح  ان��ه  مت   ، لل��وزارة  وذك��ر بي��ان 
)حام���ض  مل��ادة  ال�شتريادي��ة  املوافق��ات 
الكربيتي��ك املرك��ز( ابت��داًء م��ن الأول من متوز 

اجلاري.
وارجع��ت ال��وزارة ا�شب��اب من��ع ال�شت��رياد اىل 
ت�شهيل ال�شيط��رة الأمنية على تدوال هذه املادة 
املنتج��ات  مناف�ش��ة  عل��ى  والق�ش��اء  اخلط��رة 
الجنبي��ة لك��ون �رشكة الفرات لديه��ا الإمكانية 
يف تغطي��ة احلاج��ة املحلي��ة م��ن ه��ذه امل��ادة 

بن�شبة %100”.
العام��ة  الف��رات  ل�رشك��ة  الع��ام  املدي��ر  واأك��د 
لل�شناع��ات الكيمياوي��ة واملبي��دات علي قا�شم 
كاظ��م ال�شم��ري، اأن “ال�رشك��ة لديه��ا ال�شتعداد 

الكام��ل يف تغطية احلاجة املحلي��ة للبلد وانها 
جنحت يف بلوغ الهدف املر�شوم وهو ان ما يتم 

انتاجه يتم ت�شويقه بالكامل”.
 وكانت وكالة “رويرتز” ذكرت اأن “العراق وقع 
اتفاقا بقيمة 11 ملي��ار دولر مع رويال دات�ض 
�ش��ل لقامة جممع نربا���ض للبرتوكيماويات يف 

الب�رشة”.
ي�شار اىل ان نائب رئي�ض الوزراء ل�شوؤون الطاقة 
ال�شاب��ق ح�شني ال�شهر�شتاين اك��د، يف العام قبل 
املا�ش��ي، انه وقع مذكرات تفاه��م �شتجعل من 

العراق مركزا عامليا لإنتاج البرتوكيمياويات.
ويف ال�ش��اأن ذاته اكد وزي��ر ال�شناعة واملعادن 
نربا���ض  جمم��ع  ان  العي�ش��اوي،   ن�ش��ري 
للبرتوكيماوي��ات يف الب���رشة �شيجع��ل العراق 
اكرب منتج للبرتوكيماويات يف ال�رشق الو�شط.

وق��ال العي�شاوي يف موؤمتر �شحايف اإن “جممع 
نربا���ض للبرتوكيماوي��ات �شيجعل الع��راق اأكرب 

منتج للبرتوكيماويات يف ال�رشق الأو�شط”.
واعلن��ت وزارة ال�شناع��ة، يف وق��ت �شاب��ق ان 
ارباح م���رشوع البرتوكيمياوي��ات �شيبلغ 110 
ملي��ارات دولر، ويف الوق��ت ال��ذي ا�ش��ارت اىل 
ان��ه �شيوف��ر 50 ال��ف فر�ش��ة عم��ل، اك��دت ان 

حمافظة الب�رشة �شتك��ون احلا�شنة لل�شناعات 
البا�شتيكي��ة. وقال وكيل ال��وزارة عادل حم�شن 
يف حدي��ث ل���ه  عل��ى هام���ض توقي��ع العق��د ان 
“امل�رشوع الذي مت توقيعه بني وزارة ال�شناعة 
ك�رشك��ة حكومي��ة وب��ني �رشك��ة �ش��ل العاملي��ة 
�شيك��ون فيه الربح �شنويا اك��ر من مليار دولر 
يف ح��ني �شت�شل ه��ذه الرباح خ��ال مدة عمل 
امل�رشوع ما بني 70 اىل 110 مليارات دولر”، 
مبينا ان “امل�رشوع �شيك��ون رابع اكرب م�رشوع 
بالع��امل”. واأ�شاف حم�ش��ن ان “امل�رشوع الذي 
�شيت��م تنفيذه خال خم�ض �شنوات �شيكون كمية 
النتاج فيه اكر من مليون و800 طن �شنويا”، 
لفت��ًا النظ��ر اىل ان “امل���رشوع �شي�شغل ما بني 
10-30 ال��ف �شخ�ض مع الن�شاء واأكر من 50 
الف �شخ�ض من ال�شناعات التحويلية الخرى” 
.واأك��د حم�ش��ن ان “حمافظ��ة الب���رشة �شتك��ون 
حا�شن��ة لل�شناع��ات البا�شتيكي��ة م��ن انابيب 
واأقم�ش��ة كالبول�شرت”، م�ش��رياً اىل ان “ال�رشكات 
العاملي��ة لديها رغبة يف العم��ل يف العراق وان 
هناك �رشكات عاملية �شنوقع عقودا معها خال 
امل��دة املقبلة لإن�شاء م�شاري��ع برتوكيمياويات 
وا�شمدة يف الب�رشة وحمافظات عراقية اخرى”.

وب��ني الناط��ق الر�شم��ي ل��وزارة ال�شناع��ة عبد 
الواحد ال�شم��ري  يف ت�رشيح �شحفي  انه "على 
الرغم من �شدور قرارات عليا من الأمانة العامة 
لرئا�ش��ة ال��وزراء وجمل���ض الوزراء جت��رب جميع 
وزارات الدول��ة بالتعام��ل املبا���رش م��ع وزارة 
ال�شناعة واملعادن يف �رشاء املنتجات الوطنية 
واملنتوج الوطني، لك��ن حتى هذه اللحظة مل نَر 

اأن هذا القرار يفّعل ب�شكل جيد". 
واأ�ش��اف اأن "لدين��ا انتاجًا حربي��ًا يخ�ض عمل 
وزارت��ي الداخلي��ة و�شناع��ات مدني��ة ميكن ان 
ت�ش��د حاجة وزارات الكهرباء وال�شحة ال ان كل 
ذك متوقف ب�شبب غي��اب الروؤية احلقيقية لدعم 

ال�شناعة العراقية".
وذك��ر ال�شمري "بعد ق��رار دمج ���رشكات وزارة 
ال�شناع��ة وتقلي�شه��ا اإىل )32( �رشكة اأ�شبحت 
متخ�ش�شة يف املجالت والقطاعات الإنتاجية 
كاف��ة".  واأع��رب عن اأ�شفه ل� "توق��ف الكثري من 
ال�رشكات يف الوق��ت احلا�رش لعدم وجود عقود 
حقيقي��ة ويف الوق��ت نف�ش��ه اكتظ��اظ الأ�ش��واق 
العراقية مبختل��ف الب�شائع وال�شلع من خمتلف 
املنا�ش��ئ وباأ�شعار رخي�شة ول تناف�ض املنتوج 

الوطني". 

و�شط ارتف��اع معدلت البطالة وغياب فر���ض العمل احلكومية 
وغاء املعي�شة احلياتية دفعت اغلب ال�شباب العراقي اىل العمل 
�شائقي "تاك�شي" ال ان هذه املهنة ا�شبحت يف الونة الخرية 
�شعيف��ة ج��دا من حي��ث احل�شول عل��ى ال��واردات ب�شبب حتول 
اغل��ب �شيارات اخل�شو�شي اىل اجرة م��ا ولد عبئا ا�شافيا على 

�شائقي التاك�شي وال�شارع العراقي.
عادل حممد املكنى ابو احمد )45 عاما( �شاحب �شيارة تك�شي 
ن��وع "�شايبا" حتدث  يف حديث �شحفي  ع��ن ماأ�شاته اليومية 
وه��و يتجول يف ال�شارع من��ذ ال�شباح الباكر وحتى امل�شاء من 
اجل احل�شول على رزق العي�ض لزوجته واطفاله الربعة )ثاثة 
اولد وبن��ت(، ال��ذي ي�شك��ن يف بي��ت )ايجار( بق�ش��ط 500 الف 

دينار يف منطقة احلرية ببغداد.
ي�شتيق��ظ ابو احمد يومي��ا يف ال�شاعة ال��� 5 �شباحا ليذهب اىل 
�شيارت��ه "ال�شايبا" ليقوم بتنظيف دواخله��ا وفح�ض اطاراتها 

والدهن للوقوف على جهازية ال�شيارة قبل ال�رشوع بعمله.
"ي��ا فت��اح يا عليم يارزاق ياكرمي" كلم��ات يرددها ابو احمد 
قب��ل خروجه م��ن منزله ذاهب��ا اىل عمله ال��ذي ل يقت�رش على 
م��كان واح��د ب��ل يتج��ول يف ع��دة مناط��ق ل�شيما الت��ي فيها 
موؤ�ش�ش��ات حكومي��ة ودوائ��ر كمناط��ق الكاظمي��ة واملن�ش��ور 
والعاوي وباب ال�رشقي والكرادة ويعمل بهذه املهنة منذ اكر 

من ثاث �شنوات.
وي�شتمر ابو احمد يف عمله اليومي ملدة 10 �شاعات من ال�شاعة 
اخلام�شة �شباح��ا اىل ال�شاعة الثالثة ظهرا ليجلب معه واردات 
العم��ل التي ترتاوح م��ا بني 60 الف اىل 75 الف دينار لتم�شية 

امور املنزل اليومية.
ويقول ابو احمد "يف املدة ال�شابقة اأي قبل عامني تقريبا كانت 
هناك حرك��ة ورزق كبريين يف ال�شارع لكن يف الآونة الخرية 

قّلت اليرادات املتح�شلة من هذه املهنة، ب�شبب 
زي��ادة �شي��ارات الج��رة ببغداد 

�ش��واق  واغل��ب 

اخل�شو�ش��ي حول��وا �شياراته��م اىل اج��رة ورفعوا فيه��ا ا�شارة 
التاك�شي ما جعل الجرة قليلة". وا�شاف ان "�شعوبة املعي�شة 
حتت��م علينا ان ناأخذ اجرة قليلة لنه عندما نرف�ض "العربي" � 
اأي م�شتقل �شيارة الأجرة � قد ل نح�شل على "عربي" اخر وهذا 

خ�شارة بالن�شبة للوقت واجلهد ولوقود ال�شيارة".
وعل��ى الرغ��م م��ن مناف�ش��ة ا�شح��اب ال�شي��ارات اخل�شو�ش��ي 
ل�شائق��ي ال�"تاك�ش��ي" ال ان هناك اموراً اخ��رى تواجه ال�شواق 
منه��ا وقود ال�شي��ارة والعطات التي حت�شل ب��ني اآونة واخرى 

ب�شبب �شدة حرارة اجلو.
وخت��م اب��و احم��د قوله ب��� "ناأمل م��ن احلكوم��ة ان ت�ش��ع حداً 
لظاه��رة حتول �شي��ارات اخل�شو�ش��ي اىل اج��رة وتوفري فر�ض 
عم��ل لل�شب��اب وتنظيم العم��ل يف ال�شارع العراق��ي الذي ي�شهد 
ارباكا وتخبط��ا ب�شبب زيادة �شي��ارات التاك�شي والجرة ا�شوة 

بدول املنطقة.
من جهت��ه، حّمل اخلبري القت�شادي عادل املندلوي، احلكومة 
الحتادي��ة م�شوؤولية ازدياد ن�شبة البطال��ة ودفع اغلب ال�شباب 
اىل العمل �شائقي تاك�شي ب�شبب غياب الرادة احلقيقية لتفعيل 
املعام��ل احلكومي��ة وعرقل��ة اج��راءات دع��م القط��اع اخلا�ض 
العراق��ي. وقال املن��دلوي  يف حديث �شحفي ان��ه بالرغم من 
ان احلكوم��ة والربمل��ان يقران برامج اقت�شادي��ة لدعم وتطوير 
القت�ش��اد والقط��اع اخلا���ض ال انه��ا مازالت ح��ربا على ورق 
م��ا جعل البل��د على حافة النهي��ار القت�ش��ادي ب�شبب الركود 
وازدي��ادة ح��دة الزم��ة املالي��ة. وا�ش��اف ان الع��راق ميتل��ك 
مقوم��ات اقت�شادي��ة متكنه م��ن النهو�ض بقطاعات��ه احليوية 

فهناك م�شان��ع حكومية عماقة مازال��ت متوقفة والتي 
بامكانها ان متت�ض بطالة الف ال�شباب .

ثم��ة ن�شف ملي��ون �شيارة 
ة  ج��ر اأ

جت��وب �ش��وارع بغداد وتن���رش التل��وث يف اله��واء، وهي تبحث 
ع��ن راك��ب حمتمل، ه��ذا بالإ�شاف��ة اإىل م��ا يزيد عل��ى مليون 
�شي��ارة مدنية اأخ��رى جتوب ال�شوارع، فكي��ف �شيكون الأمر يف 
اأوق��ات الذروة؟ اأن اأزمة حرك��ة املرور يف بغداد كما يف العديد 
م��ن العوا�شم حتتاج اإىل ما ي�شبه املعج��زة حللها، لكن الإرادة 
احلقيقية من قبل ال�شلط��ات ذات العاقة باملو�شوع والهيئات 
امل�شوؤول��ة واملواطن��ني ميك��ن اأن ي�شاهم��وا يف تنظي��م احلركة 
املرورية، ومن ثم التخفيف من حدة الزحام املروري اليومي.

اأ�شب��اب الزحام امل��روري يف بغداد كثرية، لك��ن اأبرزها انت�شار 
�شبك��ة كبرية م��ن نقاط التفتي���ض الع�شكرية الت��ي تقطع معظم 
ط��رق العا�شمة وجتعل مهمة التجوال فيه��ا �شعبة على الرغم 
م��ن اأن قيادة عمليات بغداد �رشع��ت منذ اأواخر ال�شنة املا�شية 
برف��ع احلواج��ز الأمني��ة ونق��اط التفتي�ض من مناط��ق متعددة 

لتخفيف الزحام املروري الذي تعانيه العا�شمة.
ويحظ��ى فتح ال�شوارع املغلقة واإزال��ة الكتل اخلر�شانية ونقاط 
التفتي���ض بتاأييد �شبه عام، لكن عددا م��ن املواطنني عربوا عن 
خم��اوف م��ن اأن ي��وؤدي اختف��اء احلواج��ز اإىل انف��ات الو�شع 
الأمن��ي. ومن��ذ عام 2006 جل��اأت احلكومة العراقي��ة اإىل خطة 
اأمني��ة ترتك��ز عل��ى ن���رش نق��اط تفتي���ض ع�شكرية عن��د مداخل 
املناط��ق وخمارجها وعلى ال�ش��وارع الرئي�شي��ة وعند اجل�شور، 

مهمتها تفتي�ض ال�شيارات املدنية بطريقة بدائية.

Tue.25 Jul. 2017 issue no 390مال واستثمار4
الثالثاء 25 تموز 2017 العدد 390

45.57

2.1

1.30

اأدن��ى  اإىل  النف��ط  اأ�شع��ار  انخف�ش��ت 
م�شتوياته��ا يف اأ�شب��وع م��ع اجتماع 
وخارجه��ا  اأوب��ك  دول  م��ن  وزراء 
لبحث اتفاق خف�ض اإنتاج النفط لكن 
احتمالت اإقدام املنظمة على تعميق 

التخفي�شات قد ت�شاءلت.
وتراجع خام القيا���ض العاملي برنت 
يف العق��ود الآجل��ة ت�شلي��م �شبتم��رب 
اأيل��ول 18 �شنت��ا اإىل 47.88 دولر 
 2.5 هب��ط  ال�شع��ر  وكان   ، للربمي��ل 
باملئ��ة يوم اجلمعة بع��د توقع �رشكة 
ا�شت�شاري��ة ارتف��اع اإنت��اج اأوب��ك يف 
يولي��و متوز. ون��زل اخل��ام الأمريكي 
يف عقود �شبتمرب اأيلول 20 �شنتا اإىل 

45.57 دولر للربميل.

ا�شتقرت اأ�شعار الذهب بعدما لم�شت 
اأ�شابيع  اأرب��ع��ة  يف  م�شتوى  اأع��ل��ى 
يف  ال�شيا�شية  ال�شبابية  من  بدعم 
الوليات املتحدة ومع بقاء الدولر 

قرب اأدنى م�شتوى يف 13 �شهرا.
يف  لم�ض  الأ�شفر  امل��ع��دن  وك��ان 
يف  ل��ه  م�شتوى  اأع��ل��ى  �شابق  وق��ت 
اأربعة اأ�شابيع عند 1257.18 دولر 
باملئة   2.1 ارتفاعه  بعد  لاأوقية 

الأ�شبوع املا�شي.

اأم��ام  ال�شرتليني  اجلنيه  ارت��ف��ع 
اأداء  اأ���ش��واأ  م��ن  متعافيا  ال��ي��ورو 
الأوروبية  العملة  اأمام  له  اأ�شبوعي 
ومرتفعا  اأ�شهر  ت�شعة  يف  املوحدة 
العام  خ��ال  م�شتوياته  اأدن��ى  من 
بفعل  اليورو  انخفا�ض  مع  احل��ايل 
ال�شناعات  لقطاع  �شعيفة  بيانات 

التحويلية الأملاين.
م�شتقرا  ال�شرتليني  ت��داول  وج��رى 
بلغت  بعدما  دولر   1.30 نحو  عند 
م�شتوياتها  اأعلى  الربيطانية  العملة 
نظريتها  اأم����ام  اأ���ش��ه��ر  ع�����رشة  يف 
مع  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  الأم��ريك��ي��ة 

تراجع الدولر على نطاق وا�شع .

سائقو التاكسي: أنقذونا من سيارات الخصوصي تزاحمنا بأرزاقنا

الصناعات الكيمياوية تفاجئ الجميع وتحقق نسب مبيعات مرتفعة 

حققت �شركة الفرات 
العامة لل�شناعات 

الكيماوية واملبيدات 
التابعة لوزارة ال�شناعة 

واملعادن، ن�شب تطور 
مرتفعة يف مبيعاتها 

خالل الن�شف الأول من 
العام احلايل.

 بغداد – متابعة 

بغداد – الجورنال  

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


