
مظهر  ال���وزراء  لرئي�س  االقت�صادي  امل�صت�صار  اك��د 
حممد �صالح اأنه يجب اعتماد وتو�صيع نظام التعهيد 
مع  التعاقد  خالل  من  وذل��ك  الكمارك  م�صتوى  على 
الفح�س  كفاءة  ي�صمن  مبا  ر�صينة  عاملية  �رشكات 
ان  �صالح   وقال  اجلمركي.  والتخلي�س  والتح�صيل 
"اعتماد وتو�صيع نظام التعهيد على م�صتوى الكمارك 
من خالل التعاقد مع �رشكات عاملية ر�صينة ي�صاهم 
 " ان  ".وا�صاف  للدولة  ال�صيادية  امل��وارد  تعظيم  يف 
اال�صتريادات  انخفا�س كلفة  اىل  يوؤدي  التعهيد  نظام 
عن  ف�صال  وغ��ريه  التنظمي  الف�صاد  على  ويق�صي 
"اعتماد  �رشورة  اىل  م�صريا  العامة"،  املوارد  تعظيم 
�صغار  لوحدات  ال�رشيبي  النظام  على  التعهيد  نظام 
الر�صينة  االهلية  لل�رشكات  تراخي�س  مبنح  املكلفني 
نظام  يعتمد  ان  على  �رشيبي  حت�صيل  منافذ  لفتح 
عن  النائب  و�صف  جهته،  من  املقطوعة".  ال�رشائب 
الف�صاد  البعيجي،  من�صور  القانون  دول��ة  ائتالف 
املوجود يف هيئة الكمارك، باأنه اأ�صد من خطر داع�س، 
مطالبًا رئي�س الوزراء واجلهات املتخ�ص�صة بالتدخل 
�رشيعًا الإيقاف ما يجري يف الهيئة من ف�صاد مايل 
واإداري ال ميكن ال�صكوت عنه. 
وق�������ال 

“ما يجري من عمليات ف�صاد  اإن  البعيجي يف بيان: 
احلدودية  واملنافذ  الكمارك  دوائر  يف  واإداري  مايل 
اإذ  االإرهابية،  الع�صابات  اأعمال  عن  خطورة  يقل  ال 
عن  خطورة  يقل  ال  التفجريات  يف  االأبرياء  قتل  اأن 
اأ�صاًل  تعود  التي  ثرواته  ونهب  البلد  اقت�صاد  تدمري 
التي  الهائلة  “االأموال  اأن  اإىل  ال�صعب”.واأ�صار  اإىل 
يتقا�صاها املرت�صون يف دوائر الكمارك ويف املنافذ 
احلدودية مقابل اإطفاء اأو تخفي�س الر�صوم الكمركية 
اأن  يفرت�س  اأم��وال  هي  للبالد  الداخلة  الب�صائع  عن 
اأو�صاع  حت�صني  يف  لت�صهم  الدولة  خزينة  يف  تدخل 
ال�صعب وبناء البلد”.واأ�صاف اإن “على جمل�س النواب 
تنهي  حلول  الإيجاد  التحرك  املقبلة  اجلل�صات  خالل 
اأبناء  جلميع  وا�صحة  اأ�صبحت  التي  الظاهرة  هذه 
توؤخذ  التي  والر�صى  بالف�صاد  تتمثل  والتي  ال�صعب 
الكمارك  دوائ��ر  يف  والعاملني  امل�صوؤولني  قبل  من 
اأي حترك ملراقبتهم وحما�صبتهم  نلم�س  اأن  دون  من 
البلد  اقت�صاد  تهدد  التي  املمار�صات  هذه  واإيقاف 
الر�صى  ظاهرة  تف�صي  خالل  من  املواطنني  ومعي�صة 
الب�صائع من  التي يتقا�صاه املف�صدون مقابل دخول 
دون دفع الر�صوم الكمركية املقررة والتي متثل مورداً 
رئي�صيًا للبلد وقوت ال�صعب، ولذا فاإن حماربة النا�س 
يف م�صادر عي�صهم ب�صبب ما يح�صل يف دوائر الكمارك 
االإرهابيني  اأعمال  من  جرمًا  واأكرب  اإيالمًا  اأ�صد  يعد 
االأرزاق”.  قطع  وال  االأعناق  قطع  يقال  وكما 
رئي�س  ق��ال  جانبه،  من 

الب�رشة  حمافظة  جمل�س  يف  احلدودية  املنافذ  جلنة 
مرت�صى ال�صحماين اإن الواردات املالية ملنفذ �صفوان 
بلغت  حيث  ج��دا،  كبرية  ب�صورة  تراجعت  احل��دودي 
اجلاري  ال�صهر  الثامن ع�رش من  املنفذ يف  مدخوالت 
570 مليون دينار عراقي، يف حني  تراجعت تدريجيًا 
اإىل  لت�صل  ذاته  ال�صهر  من  والع�رشين  ال�صاد�س  حتى 
اأن  ال�صحماين  واأ�صاف  فقط.  دينار  ماليني  خم�صة 
منفذ ال�صالجمة كذلك �صهد تراجعا كبريا يف مدخوالته 
املالية، حيث كان مدخوله يف الثامن ع�رش من ال�صهر 
الكمركية  التعرفة  قانون  تطبيق  قبل  اأي  اجل��اري 
بعدها  تراجع  حني  يف  عراقي،  دينار  مليون   270
العراقية  املوانئ  اأن  موؤكدا  فقط،  ماليني  ثالثة  اإىل 
�صجل فيها اأي�صًا تراجع يف مدخوالتها و�صل اإىل ما 
دون ال�صفر باملائة، ح�صب قوله. واأ�صاف ال�صحماين 
اإىل  اأدى  احلدودية  املنافذ  باإيرادات  الرتاجع  هذا  ان 
ت�صتخدم  التي  املحافظة  جمل�س  واردات  انخفا�س 
الدوائر  حاجة  ومت�صية  ال�صغرية  امل�صاريع  بتمويل 
الع�رشات من جتار وم�صتوردي  %1 فقط. وكان  اإىل 
مبنى  اأمام  تظاهروا  اجلنوبية  املنافذ  يف  الب�صائع 
العمل  باإيقاف  للمطالبة  الب�رشة  حمافظة  جمل�س 
بقانون التعرفة الكمركية اجلديد الذي طبق يف منافذ 
الب�رشة ومل ينفذ يف االإقليم او يف حمافظة مي�صان. 
وقال عدد من املتظاهرين ان عمل املنافذ احلدودية 
وال�صالجمة  �صفوان  ومنفذي  العراقية  املوانئ  يف 
ت�صهد �صلاًل كامال وتوقفًا عن العمل وانخفا�صًا كبرياً 
يف االإيرادات املالية لتلك املنافذ. وبني عدد من جتار 
منفد �صفوان ان املنفذ ي�صهد حاليًا تكد�صًا 
املعر�صة  للب�صائع 

عندما  �صابقًا  املنفذ  �صهد  كما  اال���رشار  اأو  للتلف 
تعر�صت عدد من ال�صيارات اإىل حريق كبري ومل مينح 
للتجار يف حينها اأي تعوي�س، يف حني قال عدد من 
جتار منفذ ال�صالجمة ان املنفذ كذلك ي�صهد توقفًا عن 
واخل�رش  الفواكه  باأ�صعار  ملحوظا  وارتفاعا  العمل 

التي مت�س حياة املواطنني ب�صورة مبا�رشة.
بدوره عّد رئي�س جمل�س حمافظة دياىل علي الدايني، 
�صمايل  الواقع  ال�صفرة  جمرك  يف  اخلدمي  الو�صع 
تخ�صي�س  اإىل  م�صرياً  جداً"،  "بائ�س  باأنه  املحافظة 
جمرك  "اإنقاذ"  اأج��ل  من  دينار  مليار  ن�صف  مبلغ 
ال�صفرة. وقال الدايني يف حديث �صحايف، اإن "الو�صع 
بعقوبة(  �صمايل  كم  ال�صفرة)9  جمرك  يف  اخلدمي 
بائ�س جدا وهو عبارة عن كرفانات متوا�صعة و�صط 
اخلدمات  مقومات  جميع  فيها  تنعدم  ترابية  اأر�س 

االأ�صا�صية الأي جمرك".
واأ�صاف، اأن "جمرك ال�صفرة وعلى الرغم من اأنه يدر 
االحتادية  احلكومة  �صهريًا خلزينة  الدنانري  مليارات 
اخلدمات  ناحية  من  للغاية  م��زر  و�صع  يف  ان��ه  اال 
لدى  ال�صلبيات  ع�رشات  ي�صجل  اأن  زائ��ر  الأي  وميكن 
وعلى  دياىل  "جمل�س  اأن  موؤكداً  باجلمرك"،  م��روره 
مليار  ن�صف  خ�ص�س  املالية  ال�صائقة  من  الرغم 
دينار مل�صاريع متوا�صعة الإنقاذ اجلمرك ومنها اإن�صاء 
اجلمرك،  مدخل  تبليط  واإع��ادة  ليلية  اإن��ارة  منظومة 
باالإ�صافة اإىل �صيانة الطريق الرئي�صي املار به وفق 

االمكانات املتوافرة".
احلكومة  دي���اىل،  حمافظة  جمل�س  رئي�س  ودع���ا 
لبناء  �صاملة  خطة  تبني  "�رشورة  اإىل  االحت��ادي��ة 
جمرك ال�صفرة ب�صكل يتالءم مع مكانته االقت�صادية 
واإيرادته املالية الكبرية التي بلغت مبالغ �صخمة يف 

االأ�صهر املا�صية".
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اقتصاديات العراق
يضمن كفاءة التحصيل والتخليص الجمركي

لتالفي التجاوزات الكارثية.. دعوات العتماد نظام التعهيد على مستوى الكمارك
بغداد – فادية حكمت 

االنتعاش السياحي 

والتخلص من األزمات

 المركزي  اليمني: تحرير سعر الصرف 

سيجذب منحًا خارجية

إيران تدشن أنبوب تصدير الغاز إلى 
البصرة في آذار المقبل

الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي 
جامعة الموصل والجامعة العراقية

بح��ث م�صت�صار االأمن الوطني فالح الفيا���س، مع امل�صوؤولني امل�رشيني 
ت�صهيل منح تاأ�صرية الدخول للعراقيني وت�صجيع اال�صتثمار بني البلدين. 
وق��ال املكت��ب االإعالم��ي للفيا���س يف بيان اطلع��ت علي��ه »اجلورنال 
ني��وز« ، اإن "الفيا�س التقى خالل زي��ارة ر�صمية مل�رش م�صت�صارة االمن 
القومي امل���رشي فايزة اأبو النجا وم�صاع��د رئي�س اجلمهورية امل�رشي 
للم�رشوع��ات اخلريية ابراهيم حملب".واأ�ص��اف البيان، اأن "اللقاء جرى 
خالل��ه بحث العالقات الثنائية بني البلدي��ن و�صبل تعزيزها، ف�صال عن 
التطورات االمني��ة التي ت�صهدها املنطقة"، مردفًا بالقول "كما مت بحث 
ت�صهيل منح تاأ�صرية الدخول للمواطن العراقي وت�صجيع فر�س اال�صتثمار 
بني البلدين". ويف لقاء بعدد من امل�صوؤولني االأمنني مب�رش، اأكد الفيا�س 

"اأهمية توحيد اجلهود الدولية امل�صرتكة للق�صاء على االإرهاب".

اأعل��ن مدي��ر اإع��الم احلكوم��ة املحلي��ة يف حمافظ��ة دياىل يا���رش بدر، 
اإجن��از اإعم��ار اجل�رش اجلدي��د يف �ص��دة ال�ص��دور االروائية �صم��ال �رشق 
ق�ص��اء ب عقوبة. وقال ب��در ، اإن "جهوداً ا�صتثنائية ملالكات دائرة الطرق 
واجل�ص��ور بالتعاون م��ع احدى ال���رشكات احلكومية اأ�صهم��ت يف اإجناز 
م���رشوع اإعمار اجل�رش اجلديد يف �صدة ال�صدور االروائية، )45 كم �صمال 
�رشق بعقوبة(، والذي يعد من اجل�صور املهمة". واأ�صاف بدر، اأن "اجل�رش 
تعر���س اىل عملي��ات تخري��ب من قب��ل اجلماعات املتطرف��ة يف نهاية 
2014 واعم��اره �صي�صمن احلركة يف منطق��ة ا�صرتاتيجية"، موؤكداً اأن 
"وقائ��ع االفتتاح �صتت��م غدا برعاية حمافظ دي��اىل وبح�صور قيادات 

حكومية و�صيا�صية وبرملانية". 

اأعل��ن وزي��ر النفط االي��راين بيجن زنكنة، االثن��ني، تد�صني اأنب��وب ت�صدير الغاز 
اىل الب���رشة بطاق��ة متريري��ة تبل��غ 30 ملي��ون م��رت مكع��ب يومي��ا، حتى 20 
اآذار 2018. وذك��ر زنكن��ة يف حديث لوكالة "فار���س" اإن "عملية ت�صدير الغاز 
م��ن "نفت �صه��ر" غربي اي��ران اىل بغداد قد ب��داأت فعليا، حي��ث �صت�صل الطاقة 
التمريري��ة تدريجي��ا اىل 30 ملي��ون مرت مكع��ب يوميا يف مو�ص��م احلر".وحول 
اأولوي��ات قط��اع الغاز ب��نّي زنكنة، اأن ال��وزارة ت�صتهدف رفع حج��م ال�صادرات 
وزي��ادة االنت��اج، حيث تتمث��ل االولوية با�صتكم��ال عملية تطوي��ر حقل بار�س 
اجلنوب��ي امل�صرتك ع��رب تد�صني 6 مراحل وادخالها ال�صبك��ة العامة خالل العام 
احل��ايل والعام املقب��ل. من جهة ثانية اأعلن الوزير االإيراين اأن االولوية النفطية 
يف امل��دة املقبلة، تتعلق بابرام العقود وفق االأمن��وذج اجلديد بهدف ا�صتقطاب 
اال�صتثم��ارات الالزم��ة لتطوي��ر احلقول امل�صرتك��ة وزيادة عام��ل اال�صتخال�س 
م��ن املكام��ن. وب��نّي اأن "معدل عام��ل اال�صتخال�س يف مكام��ن النفط يقل عن 
30 باملئ��ة حالي��ا اي يتم ا�صتخال�س 200 مليار برميل من ا�صل نحو 700 
ملي��ار برميل"، م�صريا اىل اأن "اولوية التطوي��ر �صتكون حلقول نفط "اآب تيمور" 
و"من�ص��وري" و"اآزادكان" و"ي��اران" )جن��وب غ��رب( والطبق��ة النفطية حلقل 

بار�س اجلنوبي )امل�صرتك مع قطر( و"جنكولة" و"اآذر" ) غربي ايران(".

اعل��ن م���رشف الرافدي��ن، االثن��ني، ���رشف روات��ب موظف��ي جامعة 
املو�ص��ل واجلامع��ة العراقية.  وق��ال املكتب االإعالم��ي للم�رشف يف 
بي��ان ل��ه ان امل�رشف ���رشع بدفع روات��ب موظفي اجلامع��ة العراقية 
ودوائره��ا كافة وجامعة املو�صل وذلك بعد و�ص��ول القوائم اخلا�صة 
مببالغه��م م��ن دوائره��م، م�ص��ريا اىل ان ال�رشف مت ع��ن طريق احدى 

اأدوات الدفع االلكرتوين.  

 ن���رشت �صحيف��ة الغاردي��ان الربيطانية تقري��راً ك�صفت 
خالله وثائق تثب��ت ا�صتغالل �رشكة اأمريكية متخ�ص�صة 
بتج��ارة ال�صجائر، االو�ص��اع اله�صة وغ��ري امل�صتقرة يف 
ع��دد من ال��دول، لتعزي��ز جتارتها املربحة م��ن دون اأي 
اعتبار للمخاطر ال�صحية اأو لقوانني هذه البلدان وحقوق 

�صعوبها.
وا�صار تقرير ال�صحيفة اىل انها اطلعت على وثائق تثبت 
اأن �رشك��ة "بريتي�س اأمريكان توباك��و" )BAT( عززت 
مبيعاتها من ال�صجائ��ر يف بع�س البلدان االأكرث ه�صا�صة 
وغ��ري امل�صتق��رة، واهمها الع��راق ودول اخ��رى  مزقتها 

احل��روب يف اأفريقي��ا وال���رشق االأو�ص��ط، وان ال�رشك��ة ال 
تطبق القوانني وميكنه��ا جتنب ال�رشائب، ومن ثم يكون 

ا�صتمرار بيع ال�صجائر اأربح لها يف تلك الدول.
احلروب االأهلية اأ�صواق للتبغ

ففي العراق، تنمو �صجائر" ِكنت" بن�صبة مذهلة ت�صل اإىل 
%80، كم��ا تر�صخ موقعه��ا يف مقدمة اأذواق ال�رشيحة 
املمتازة. وقال��ت "اآنا غيلمور"، اأ�صت��اذة ال�صحة العامة 
يف جامع��ة باث ويف مرك��ز اململكة املتح��دة لدرا�صات 
التب��غ والكحولي��ات: "يع��ّد كل �صخ���س مدخن��ًا حمتماًل 
بل��د  اأم��ريكان توباك��و، ويع��ّد كل  بالن�صب��ة لربيتي���س 
ا�صتغ��الاًل حمتم��ال". كم��ا اأن ال��دول اله�صة تك��ون كذلك 
ب�صورة خا�ص��ة الأن القواعد االعتيادية ال ُتطبق، وميكن 

جتنب ال�رشائ��ب، وميكن ا�صتمرار بي��ع ال�صجائر بطريقة 
مربح��ة. بعبارة اأخ��رى، طاملا ميك��ن اإدرار املال، ميكن 

مترير اأي �صيء".
واو�صح��ت غيلم��ور "ف�صاًل عن اأن��ه يف مرحلة ما �صوف 
ُت�صَفى ال�صبغة الر�صمية على االأ�صواق "اله�صة" الأن غاية 
ال�رشك��ة يف العم��وم ه��ي اأن تدخ��ل اإىل ال�ص��وق ب�رشعة، 
وجتع��ل املدخن��ني مدمن��ني ملنتجاتها قب��ل مناف�صيها 
وحتظ��ى باأف�ص��ل ال�صفقات، عندما يك��ون  ذلك مالئًما، 

على �صعيد خيارات الت�صنيع املحلية".
وبالن�صب��ة ل�رشك��ة ال تك��رتث بالطريقة الت��ي حتقق بها 
اأمواله��ا اأو اأي القوانني حتت��اج اإىل انتهاكها كي ت�صمن 
اأرباًحا م�صتقبلية؛ تقدم الدول التي تواجه حالة من عدم 

اال�صتقرار فر�صة فريدة".
�صاأل��ت �صحيفة الغاردي��ان ال�رشكة م��ا اإذا كانت عززت 
من مبيعاتها من ال�صجائر يف عدد من البلدان اله�صة غري 
امل�صتقرة التي مزقتها احلرب، مبا يف ذلك العمليات التي 
تت��م  يف اخلفاء بينما، كانت احل��رب االأهلية دائرة، وما 
اإذا �صم��ح لها هذا بتجاه��ل التحذي��رات ال�صحية وتقدير 

حمتوى النيكوتني.
ورًدا عل��ى ذلك، قال متح��دث با�صم" بريتي���س اأمريكان 
توباك��و" يف بي��ان لل�رشك��ة: "اإنن��ا نلت��زم بالت�صوي��ق 
امل�صوؤول ملنتجاتنا التزامًا ج��اداً للغاية. وينهي حديثه 
بقوله :"اإننا نلتزم كليًا بقوانني ال�رشائب ذات ال�صلة يف 

كل بلد نعمل فيه".

ال�صناع��ة  ل��وزارة  التابع��ة  العام��ة  دي��اىل  �رشك��ة  اأعلن��ت 
واملع��ادن، توقيع 3 عقود لتجهيز مديري��ات وزارة الكهرباء 
يف بغداد وبابل باملحوالت واملقايي�س الكهربائية املتنوعة 
ال�صعات واالطوار، يف حني عر�صت خدماتها لتجهيز و�صيانة 
املح��والت الكهربائية يف حمافظة نينوى. وقال املدير العام 
لل�رشك��ة املهند�س عبد ال��ودود عبد ال�صت��ار حممود يف بيان 

ل��ه، اطلعت عليه »اجلورنال ني��وز«، اإن "ال�رشكة وقعت ثالثة 
عق��ود مع املديرية العامة لتوزيع كهرب��اء الو�صط لتجهيزها 
ب���)177( حمولة توزيع �صع��ة KVA 250/11 ، و)158( 
حمول��ة توزي��ع، KVA 400/11 يف ح��ني �صيت��م جتهي��ز 
كهرب��اء الك��رخ وب�ص��كل مبا�رش مبحول��ة توزيع واح��دة لكل 
KVA 100/33،250/33،400/33 بح�ص��ب  ال�صع��ات 
عقد التجهيز املربم معها". واأ�صاف، اإن "عقداً اآخر مت توقيعه 
م��ع املديري��ة العامة لتوزي��ع كهرب��اء الر�صاف��ة لتجهيزها 

مبحولت��ي ق��درة �صعة MVA 16 مبدة خم�ص��ة ع�رش يوما"، 
مبين��ا ان "ال�رشكة متكنت من توقيع عقد مع املديرية العامة 
لتوزيع كهرب��اء الفرات االو�صط /توزيع كهرباء بابل لغر�س 
جتهيزها بكمية )2200( مقيا�س كهروميكانيكي طور واحد 
)80-20( اأمب��ري وجتهي��ز )305( مقيا���س بثالث��ة اط��وار 
)20�60( اأمب��ري". يف ال�صي��اق ذات��ه اك��د حمم��ود "ا�صتع��داد 
ال�رشك��ة ل�ص��د حاج��ة وزارة الكهرباء، وال�صيم��ا يف املناطق 
املحررة من منتجاتها املختلفة"، م�صرياً اإىل ان "عدة لقاءات 

م��ع املحافظ اجراها وفد م��ن ال�رشكة خالل زيارته حمافظة 
نينوى للوقوف على واقع الدمار الذي ا�صاب قطاع الكهرباء 
والت��ي جاءت نتاج��ًا للمفاو�ص��ات التي جرت م��ع م�صوؤويل 
املحافظ��ة عل��ى هام���س معر���س اربي��ل ال��ذي اقي��م اأخرياً، 
حي��ث قام الوف��د الفن��ي املتخ�ص�س بالك�ص��ف املوقعي على 
املحطات واملح��والت العاطل��ة بنوعيها الق��درة والتوزيع"، 
مبدي��ا "ا�صتعداد ال�رشكة لتجهي��ز املحافظة مبا حتتاجه من 

املحوالت واملقايي�س الكهربائية املتنوعة .

"كنت" تنمو بقوة..  
شركة أميركية تستغل ظروف العراق لتعزيز تجارة السجائر

الصناعة تتعاقد لتجهيز محافظتين بمحوالت الكهرباء.. وتعرض خدماتها في نينوى

العراق ومصر يبحثان تسهيل منح تأشيرة 
الدخول للعراقيين وتشجيع االستثمار

إنجاز إعمار الجسر الجديد في سدة 
الصدور

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

126123 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

بغداد - خاص

متابعة – الجورنال نيوز 

بغداد – الجورنال 

ذي قار – خاص 

بغداد – خاص 

بغداد خاص

رئيس التحرير


