
فارتفاع الإيج��ارات ي�ؤثر قطعا على �سعر الدواء 
بني منطق��ة واأخرى، وكذلك اخت��اف الدواء من 
حي��ث الن���ع واملن�س��اأ، وم�سداقيت��ه، و�سمعت��ه 

العلمية وال�رشكة املنتجة له.
اأم��ا يف ما يخ���ص ارتفاع �سعر ك�سفي��ة الأطباء، 
ف��اإن مهن��ة الط��ب وب��كل م��ا حتمله، م��ن معان 
الأزل  من��ذ  ارتبط��ت  قد�سي��ة  وقي��م  اإن�ساني��ة، 
م��ن  اأك��ر  والإن�س��اين،  الأخاق��ي  باجلان��ب 
ارتباطها باجلانب املادي على ح�ساب املري�ص، 
وه��ذا ما ه� معم�ل ب��ه يف كل اأنحاء العامل لن 
حي��اة الإن�سان و�سامت��ه تاأتي باملق��ام الأول، 
لك��ن يف الع��راق عل��ى النقي���ص متام��ا، لن ما 
ي�سه��ده من اأو�س��اع اأمني��ة واقت�سادي��ة وحتى 
�سيا�سي��ة، األق��ى بظال��ه عل��ى احلي��اة العام��ة، 
واأ�سبح مفه�م التج��ارة، والك�سب ب�رشف النظر 
ع��ن الط��رق التي ت���ؤدي اإلي��ه ه� اله��دف الأول 
لأغل��ب الأطب��اء، متنا�س��ني ذل��ك الق�َس��م وال�لء 
ال��ذي اأدوه يف بداي��ة حياته��م املهني��ة لي�سع�ا 
امل�اط��ن ب��ني فك��ي كما�س��ة املر���ص وارتف��اع 
اأ�سع��ار )الك�سفي��ة(، ف�سا عن الرتف��اع امله�ل 
يف اأ�سع��ار ال��دواء. وه��ذا الرتفاع يج��ر بع�ص 
امل�اطن��ني م��ن اأ�سح��اب الدخل املح��دود، على 
مراجع��ة املراكز ال�سحي��ة والعيادات احلك�مية، 
لأنه��ا جمانية، لكنها تخط��ئ اأحيانا بت�سخي�ص 
الأدوي��ة  فيه��ا  تت�اف��ر  ل  وكذل��ك  املر���ص، 
والعاج��ات املطل�بة، ومن ث��م ي�سطر املري�ص 
اىل مراجعة العي��ادات اخلا�سة، فيقع يف قب�سة 
ج�سع بع���ص الأطب��اء وال�سيادل��ة. وهناك ن�ع 
م��ن التعامل غ��ر الإن�س��اين، وه� اتف��اق بع�ص 
الأطب��اء م��ع �سيدلي��ات معين��ة، لبي��ع ال��دواء 
للمري���ص وهن��ا يعطي الطبي��ب ا�س��م ال�سيدلية 
مل��ن يق�م مبعاجلته، ويف بع���ص الأحيان يق�م 
بكتاب��ة الن�ع م��ن الدواء ال��ذي ل يت�افر، اإل يف 
ال�سيدلية املتفق معها، من اجل تقا�سم الأرباح. 
وق��د اأجرينا ا�ستطاع��ا بخ�س��ص هذه الظاهرة 

ال�س��اأن وامل�س�ؤول��ني م��ن  والت�ج��ه لأ�سح��اب 
الأطباء واملر�سى واأ�سحاب ال�سيدليات ملعرفة 
م��ن يق��ف وراء ه��ذه الظاه��رة وت�سلي��ط ال�س�ء 
عل��ى اأ�سبابها وكيف ميكن التخل���ص منها، وقد 
طرحن��ا بع�ص الت�ساوؤلت عل��ى خمت�سني وكان 
ال�س���ؤال الأول ب�ساأن ارتفاع ا�سعار الدواء واأج�ر 
الفح�ص الطب��ي )الك�سفية(:  وجهن��ا �س�ؤالنا هذا 
كرب��اء  يف  ال�سيدلي��ات  اإح��دى  �ساح��ب  اإىل 
املقد�سة الدكت���ر )حممد جعفر(، واأجابنا قائا: 
اإن القان���ن �سابق��ا كان ي�س��ع ت�سع��رة عل��ى 
ال��دواء، ويحدد ن�سبة اأرباح معينة ويعطي ح�سة 
دوائي��ة، اأم��ا حاليا فقد بات ال��دواء حتت رحمة 
التج��ار ومفه�م ال�س�ق احلرة، حيث يك�ن العمل 
ب��ني املكات��ب واأ�سحاب ال�سيدلي��ات ومن دون 

و�س��ع ت�سعره اأو مراقبة على هذه الأدوية وهنا 
اأ�سبحت حالها حال اأي ن�ع من التجارة. ويكمل 
الدكت�ر: اإن هناك اأ�سبابا تقف وراء هذا الرتفاع 
يف �سع��ر الأدوية، وهي اأخ��ذ ال�رشائب من دوائر 
البلدي��ات، واأي�سا �رشائب م��ن راتب ال�سيدلين، 
وكذل��ك يك���ن اإيج��ار املح��ال الت��ي ت��سع بها 
الأدوية ذات اأ�سعار مرتفعة وخيالية. كما اأجابنا 
عن �س�ؤالنا الدكت�ر )علي ح�سن التميمي(، قائا: 
اإن ارتف��اع اأ�سع��ار الك�سفي��ة الطبية له��ا اأ�سباب 
عدي��دة، منه��ا ما يق��ع على الطبي��ب ومنها على 
النقابة، واأنا ارى اأن التفاوت يف ت�سعره ك�سفية 
ياأت��ي ح�س��ب الخت�سا���ص واخلدم��ة  الأطب��اء 
املميزة املقدمة، فمعاينة طبيب عام مثا لي�ست 
كمعاين��ة خمت�ص بال�رشطان اأو القلب، واإن احلل 

يج��ب األ يك���ن دائما على ح�س��اب الطبيب، اأول 
واأخ��را الطبي��ب ه��� اإن�س��ان وم�اط��ن يه��دف 
اىل حت�س��ني م�ست���ى معي�ست��ه يف ظ��ل الأزم��ة 
القت�سادي��ة الراهن��ة، وبن��اء م�ستقب��ل كبقي��ة 
اأبن��اء جيل��ه الذين �سبق�ه بعد ه��دره �سن�ات من 
التع��ب والكد يف درا�سة الط��ب. واأ�ساف الدكت�ر 
التميمي قائا: اإن احلل براأيي يجب اأن يك�ن يف 
حت�سني دخ��ل امل�اطن، وتعميم التاأمني ال�سحي 
للمر�سى، وكذل��ك مقاطعة الطبيب املعاينة وما 
يرافق��ه من اإج��راءات طبية م�ساع��دة اأخرى عند 
املخالف��ة، عل��ى الرغم م��ن اأن امل�اط��ن ل مييز 
يف الكث��ر م��ن الأحي��ان بني مراجعت��ه للطبيب 
يف مث��ل ه��ذه الأم�ر له��ا اأجر خمتلف ع��ن اأجر 

املعاينة.

    
 

اأكد وزي��ر ال�سناعة واملع��ادن حممد �سياع ال�س���داين، اأهمية 
اأن »يك���ن للقط��اع اخلا�ص دور مهم يف ه��ذه املرحلة لر�سم 
اإ�سرتاتيجي��ة النه����ص بال�اق��ع ال�سناع��ي ودع��م القت�ساد 
ال�طن��ي«. م�س��راً اإىل وج���د خط��ة ل�ستثم��ار اأه��م املعادن 
املحلي��ة، ومنه��ا الكريت والف��سف��ات، خ�س��س��ًا اأن العراق 
يحت��ل الآن املرتب��ة الأوىل عامليًا جلهة حج��م الحتياطات، 
 ، ال�س���داين  الف��سف��ات. وذك��ر  والثاني��ة جله��ة احتياط��ات 
اإن وزارت��ه »قطع��ت اأ�س�اط��ًا يف تاأهي��ل م�سانعه��ا وتط�ي��ر 
اإنتاجه��ا، با�ستخدام املبالغ املخ�س�س��ة لل�زارة يف امل�ازنة 
ال�ستثماري��ة ال�سن�ي��ة بني عام��ي 2008 و2014، اإذ متكنت 
خاله��ا م��ن اإع��ادة تاأهي��ل بع���ص خط�طه��ا الإنتاجية، يف 
وق��ت ل ي��زال 152 معمًا م��ن اأ�سل 283، تعم��ل بطاقة غر 
كامل��ة لأ�سباب كث��رة، منها ع��دم ت�افر الطاق��ة الكهربائية 
وانع��دام الطل��ب عل��ى املنتجات ب�سب��ب الإغ��راق باملنتجات 
غ��ر املطاِبق��ة واملناف�س��ة غ��ر العادل��ة«. واأعل��ن اأن وزارة 
ال�سناع��ة »ت�سع��ى لإعادة هيكل��ة بع�ص �رشكاته��ا مل�سلحة 
القطاع اخلا�ص من خال تفعيل القرار 492 لعق�د امل�ساركة 
والقرار 162 للت�سنيع للغر، ونعمل حاليًا على تهيئة ملفات 
للفر���ص ال�ستثمارية يف قط��اع البرتوكيمياويات والأ�سمدة 
بع��د احل�س�ل عل��ى امل�افقات من جلنة ال�س���ؤون القت�سادية 
يف جمل�ص ال�زراء«. واأو�سح اأن ذلك »ي�سمح لل�رشكات العربية 
والعاملي��ة بال�ستثمار يف هذا القطاع املهم، كي يك�ن حافزاً 
ل�سناع��ات كثرة يف القطاعني الع��ام واخلا�ص«. واأو�سح اأن 
ال�زارة »حر�ست يف عملها على بل�غ �سناعة وطنية مناف�سة 
اإقليمي��ًا وعاملي��ًا لتحقيق اقت�س��اد متن���ع، ي�ساهم يف خلق 
فر�ص عم��ل اإ�سافية وا�ستخ��دام امل�ارد بفعالي��ة، واأن يك�ن 

للقطاع اخلا�ص دور رئي�سي فيها لدعم القت�ساد ال�طني«.
ولفت ال�س���داين النظر اإىل اأن »برامج ال�ستراد غر املدرو�سة 
�ساهمت يف اإهدار اأم�ال �سخمة، اإذ اأنفق العراق على الب�سائع 
 2006 عام��ي  ب��ني  دولر  بلي���ن   221 نح���  امل�ست���ردة 
و2014«. واأ�س��ار اإىل اأن ال���زارة »با���رشت تفعي��ل حزمة من 

الق�ان��ني امل�رشع��ة �سابق��ًا، ومنه��ا قان���ن التعرف��ة 
اجلمركية وحماي��ة املنتج وحماية 

امل�ستهلك وقان�ن 

ال�ستثمار ال�سناعي، ومت�سي يف اإقرار عدد من الق�انني التي 
حت�ّسن بيئة العم��ل ال�سناعي للقطاع اخلا���ص وامل�ستثمرين، 
خ�س��س��ًا امل�ساري��ع املت��سط��ة وال�سغ��رة وقان���ن الطاقة 
املتج��ددة وامل��دن ال�سناعي��ة، ف�سًا ع��ن الإ���رشاع يف اإقرار 
قان���ن ال�ستثم��ار املع��دين ل�ستثم��ار امل�س��ادر املهم��ة يف 
العراق، م��ن اخلامات املعدني��ة وال�سخ�ر ال�سناعي��ة«. واأكد 
ال�س���داين اأن »احتياطات العراق من الكريت احلّر هي الأعلى 
عاملي��ًا جلهة الكمي��ة، يف حني تاأت��ي الف��سف��ات يف املرتبة 
الثانية بعد املغرب، ف�سًا عن م�سادر وفرة من حجر الكل�ص 
ورم��ال ال�سيلكة واأطيان الكاوؤول��ني والبنت�نايت وغرها من 
املعادن الأخرى، التي تدخل يف ال�سناعات املتعددة«. واأ�سار 
ع�س��� جلنة القت�ساد وال�ستثمار النائ��ب فار�ص الفار�ص اإىل 
»وج�د م�ساٍع ل�ستثمار م�ارد العراق من الكريت والف��سفات 
والت��ي تت�اف��ر بكميات �سخمة ج��داً، خ�س��س��ًا يف حمافظة 
الأنبار«. وعّد اأن »ا�ستثماره حمليًا اأمر �سعب، ويجب اأن تدخل 
���رشكات ا�ستثماري��ة عاملية متخ�س�سة به��ذا املجال«. وذكر 
الفار���ص، اإن »ال���رشكات احلك�مي��ة التابعة ل���زارة ال�سناعة 
ف�سل��ت يف اإبق��اء الع��راق بل��داً منتج��ًا للكري��ت والف��سفات، 
ولذل��ك ب��رزت مطال��ب با�ستثمار ه��ذه امل���ارد الطبيعية من 
قبل القطاع اخلا�ص وب��دء مرحلة اإعانها كفر�ص لا�ستثمار 
الأجنب��ي، القادرة على تاأمني م�رد اإ�سايف يعجز نفط العراق 
عن تاأمينه خلزينة الدول��ة«. وي�سكل كريت حقل امل�رشاق يف 
حمافظة نين���ى، اأكر تر�سب كريت طبق��ي يف العامل، ويبلغ 
احتي��اط العراق من الكريت اخلام نح��� 600 ملي�ن طن ذي 
املن�س��اأ الع�س���ي، وي�س��كل الحتي��اط نح��� 36 يف املئة من 
الحتي��اط العامل��ي ال��ذي ميكن ا�ستخراج��ه باأ�سل���ب فرا�ص، 
ونح��� 17 يف املئة من الإجمايل من اأ�سكال الكريت الأخرى. 
وميل��ك الع��راق اأي�س��ًا الحتي��اط الأول يف م��ادة الف��سف��ات 
وبكمي��ات ت�سل اإىل 10.8 بلي�ن طن، لك��ن هذه الحتياطات 

ال�سخم��ة من الكريت والف��سف��ات بقيت ومنذ اكت�سافها 
منت�سف الق��رن املا�سي، غ��ر م�ستغلة 

ل�ج���د  اقت�سادي��ًا 

قان���ن يعدها اأ�سبه بامل�ارد النفطي��ة التي يحّظر ا�ستثمارها 
من قب��ل القطاع اخلا�ص، ولكن الظ��روف الأمنية حالت دون 
ا�ستثماره��ا بع��د ع��ام 2003 ووق�عه��ا يف مناط��ق ات�سفت 
بال�سخ�ن��ة طيل��ة ال�سن���ات املا�سية، وه��ي حمافظتا نين�ى 
والأنب��ار. وك�سف الفار�ص، عن »حتريك مل��ف ا�ستثمار م�اقع 
لإنت��اج الف��سف��ات، بعد حتري��ر اأرا�سي الأنب��ار ب�سكل كامل 
م��ن تنظي��م داع�ص، و�سُيعل��ن خال مدة وجي��زة اإحالتها على 
اإح��دى ال�رشكات الأوروبية ل�ستثمارها ع��ر نظام امل�ساركة 
يف ن�س��ب الإنت��اج«. ولف��ت النتب��اه اإىل اأن »ن��درة التم�ي��ل 
املخ�س���ص ل���زارة ال�سناع��ة ح��ال دون اإع��ادة تاأهيل هذه 
ال���رشكات وبدء الإنت��اج، على الرغم م��ن اأن اإنتاج العراق من 
م��ادة الكري��ت كان يزيد على ملي�ن ط��ن �سن�يًا واأكر من 3 
ماي��ني طن من الف��سفات«. و�سدد على اأن »قطاع الف��سفات 
يع��ّد م��ن القطاع��ات ال�اع��دة ب�سبب حج��م الحتي��اط الكبر 
ون�سب النقاوة الأعل��ى عامليًا، وهناك الع�رشات من ال�رشكات 
الأوروبي��ة والأمركي��ة وحت��ى العربي��ة، التي تقدم��ت للف�ز 
بعق��د ال�ستثمار، ولكننا نحر�ص على من��ح مثل هذه امللفات 
ل���رشكات ر�سين��ة متل��ك اخل��رة وراأ�ص امل��ال«. واأك��د رئي�ص 
»هيئ��ة امل�س��ح اجلي�ل�ج��ي« يف وزارة ال�سناع��ة واملع��ادن 
�سف��اء الدين فخ��ري، اأن »الهيئة م�ستم��رة يف حتديث خريطة 
امل�سح اجلي�ل�جي، وقدمت خريطة ا�ستك�سافية مف�سلة لهيئة 
ال�ستثم��ار بهدف بدء ا�ستغال امل���ارد الطبيعية يف العراق«. 
واأو�س��ح اأن »كل ال��روات الطبيعي��ة معرو�س��ة لا�ستثم��ار 

حاليًا، بعدما كانت الق�انني ال�سابقة متنع ذلك«.
وتتلخ���ص مهمة »هيئة امل�سح اجلي�ل�ج��ي« يف اكت�ساف كل 
امل���ارد الطبيعي��ة الفلزية وحتديدها، مث��ل احلديد والنحا�ص 

واخلار�س��ني وغ��ر الفلزي��ة مث��ل الكريت 
والف��سفات.
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ت�قع بنك "بركليز" الريطاين ارتفاع 
م�ست���ى  اىل  الإ�سرتلين��ي  اجلني��ه 
1.36 دولر خ��ال امل��دة املقبل��ة، 
يف حال��ة زيادة معدل الفائدة. وذكر 
للبن��ك  اخلارجي��ة  التج��ارة  رئي���ص 
"جيم���ص ها�سيت"، الي�م  الريطاين 
اجلمع��ة، اأن حمادث��ات "الريك�ست" 
ال�سيا�سي��ة  واملخ��اوف  املت�قف��ة، 
تق����ص  مل  املتح��دة  اململك��ة  يف 
اجلنيه الإ�سرتلين��ي، واأن زيادة �سعر 
الفائدة خال ال�سهر املقبل قد حتقق 
مكا�س��ب لاإ�سرتليني باأكر من 2% 
ليبل��غ م�ست���ى 1.36 دولر، بح�سب 

"بل�مبرج".

و���س��ع��ت ال��ع��م��ل��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة من 
الرئي�سية  العمات  اأم��ام  مكا�سبها 
اجلمعة،  ال��ي���م  ت��ع��ام��ات  خ���ال 
ب��ع��د ت�����رشي��ح��ات اإي��ج��اب��ي��ة ح���ل 
اجل��ن��ي��ه  وي��ت��ج��ه  "الريك�ست". 
مكا�سب  ت�سجيل  اإىل  الإ�سرتليني 
 ،1.6% ب��ن��ح���  ت��ق��در  اأ���س��ب���ع��ي��ة 
ال��دولر  اأم��ام  العملة  ارتفعت  حيث 
يف  دولر   1.3291 اإىل  الأمركي 
بت�قيت  12:25 م�ساًء  ال�ساعة  متام 
 1.33 جت���اوز  اأن  بعد  جرينت�ص، 
دولر يف وقت �سابق من التعامات.

وا���س��ل��ت ال��ع��م��ل��ة الإل��ك��رتون��ي��ة 
م�ست�يات  ت�سجيل  "بيتك�ين" 
اجلمعة،  تعامات  خ��ال  قيا�سية 
العام  بداية  منذ  مكا�سبها  لرتفع 

اجلاري اإىل اأكر من 480%.
�سباحًا   10:10 ال�ساعة  وبحل�ل 
�سعر  ارت��ف��ع  جرينت�ص،  بت�قيت 
"البيتك�ين" بن�سبة %11.4 لت�سجل 
اىل  قفزت  اأن  بعد  دولراً،   5680
اأعلى م�ست�ى 5840 دولر يف وقت 
�سابق من التعامات. وبلغت القيمة 
"البيتك�ين" م�ست�ى  ال�س�قية لعملة 
جتاوزت  اأن  بعد  دولر،  مليار   94

97 مليار دولر خال التعامات. 

العراق يتهيأ الستدراج عروض في القطاعات الصناعية والمناجم

اسعار األدوية وأجور األطباء.. هم يزيد من ثقل كاهل المواطن

موجة من الغالء اجتاحت 
ال�سارع العراقي، �سواء يف 

ارتفاع اأ�سعار الأدوية، اأو 
يف ارتفاع ك�سفية الأطباء، 

وهذه املوجة لها تاأثري 
وا�سح، على املواطن العراقي 

عامة، وعلى اأ�سحاب الدخل 
املحدود من املواطنني 

خا�سة، وعلى الرغم من 
اختفاء وقله اأ�سناف كثرية 

من الدواء ح�سلت زيادة يف 
اأ�سعار الدواء اأي�سا، وكرثت 

الأ�سباب التي تقف وراء هذه 
الظاهرة وتعددت، 

  بغداد- خاص  

خاص

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


