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اقت�صاد

�أطلق م�شروع «الحدّ من الخالف عبر تح�سين الخدمات ال�صحية»

�ألفا �أقامت �إفطارها ال�سنوي للإعالميين

�أبو فاعور :المجتمع الدولي خذل اللبنانيين وال�سوريين الحايك :نعمل لتعزيز جودة الخدمة

أبو فاعور وأيخهورست خالل المؤتمر الصحافي
أطلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مشروع «الح ّد
من الخالف من خالل تحسين خدمات الرعاية الصحية
للسكان األك��ث��ر عرضة ل�لأذى ف��ي لبنان» ،خ�لال مؤتمر
صحافي عقده أمس في مبنى اإلدارة المركزية للجامعة
اللبنانية ،في حضور سفيرة االتحاد األوروب��ي في لبنان
أنجلينا أيخهورست.
ويهدف هذا المشروع ،المم ّول من االتحاد األوروبي بهبة
قيمتها  20مليون يورو والذي ين ّفذ ب��إدارة وزارة الصحة
العامة في لبنان ،إل��ى الح ّد من الخالف بين الالجئين
السوريين والمجتمع اللبناني ال��ذي تأثر نتيجة التزايد
السكاني ،وذلك عبر تعزيز قدرة وزارة الصحة على تقديم
الخدمات الصحية ألكثر من مليون مستفيد من األكثر
ضعفاً.
وشرح أبو فاعور أنّ الح ّد من الخالف يعني أنّ المشروع
«ال يعترف بوجود خالف ناشئ وناشب بين اللبنانيين
والسوريين ،ويتعلق جزء منه بالتنافس على فرص العمل
والصحة والمياه والبيئة وك ّل المق ّومات األساسية للحياة
البشرية».
ورأى أنّ «المشروع ال يعود لمصلحة السوري فقط بل
أيضا ً لمصلحة اللبناني» .وقال« :لوال عدد من المبادرات
كهذه المبادرة اليوم ،لكان الوضع أسوأ بكثير في شكل ال
يقارن مع الواقع القائم في لبنان .وإننا نطمح من خالل
هذا المشروع إلى توفير الح ّد األدنى من الرعاية الصحية
للبناني والسوري والتخفيف من التنافس واألحقاد».

(داالتي ونهرا)
وأسف وزير الصحة «لكون المجتمع الدولي خذل لبنان
واللبنانيين ،وخذل السوريين قبل ذلك سياسياً ،عندما لم
يضع حدا ً للحرب الدائرة في سورية ،وهو يخذل السوريين
اليوم إنسانيا ً واللبنانيين كذلك».
ونصح بـ»اإلقالل من التصريحات واإلكثار من اإلجراءات.
وإذا كان قد ت ّم استضعاف لبنان بعدم تقديم المساعدات
والحصول على الدعم ال�لازم ،فعلى الدولة أال تستضعف
نفسها بهذا التخبط واإلرباك بل أن تتخذ إجراءات».
وفيما يخص المخيمات ،استغرب أبو فاعور الدعوات إلى
إقامة مخيمات في سورية ،سائالً« :ما هي صالحياتنا وما
هو مدى تأثيرنا في هذا األمر»؟ ودعا إلى حسم النقاش في
هذه المسألة في لبنان ،خصوصا ً أنّ «المخيمات التي نشأت
عشوائيا ً باتت أمرا ً واقعاً ،وال يجوز استمرار هذا االنتشار
العشوائي لمخيمات ال تستوفي الشروط األمنية والصحية
واالجتماعية والتربوية .وعلى الدولة أن تحسم خيارها
كدولة في هذا المجال ال أن تستضعف نفسها في قضية
النازحين».
واعتبرت السفيرة إيخهورست أنّ «التدخل سيكون
سريعاً ،وستظهر نتائجه في شكل واضح وملموس خالل
المخصصة لتنفيذ المشروع والتي بدأت
األشهر الـ18
ّ
في شهر كانون الثاني  .»2014وقالت« :يتطلع االتحاد
االوروب��ي إلى أن يكون شاهدا ً على التأثيرات اإليجابية
لهذا المشروع ،من خالل الزيارات الميدانية المشتركة مع
مسؤولين من الوزارة».

غير المنظمة التي باتت تهدّد بزيادة عدد العاطلين
من العمل إلى  324ألف عاطل في نهاية عام 2014
الحالي ،وط��ال��ب ب��ض��رورة وض��ع اإلط���ار القانوني
المناسب لح ّل هذه القضية.

سفيرة اليونان

وكان وزير االقتصاد استقبل سفيرة اليونان في
لبنان كاترين ب��ورا في زي��ارة بروتوكولية ،جرى
خاللها البحث في العالقات االقتصادية بين البلدين.
وت��� ّم االت��ف��اق على ت��ب��ادل ال��زي��ارات على مستوى
الخبراء لتحديد مواضيع لتطوير مجاالت التعاون
المشترك.
وش��رح حكيم أهمية «الديبلوماسية االقتصادية
التي يرتكز عليها لبنان ،وال��دور الذي يلعبه لبنان
بين أميركا الالتينية وأفريقيا ،وكذلك االستفادة من
البرامج األوروب��ي��ة لتحسين العالقات بين لبنان
واليونان ضمن اإلطار األوروبي».
كما ت ّم االتفاق على تبادل الزيارات الرسمية في
المستقبل القريب.

ن�شاطات اقت�صادية
{ عقد وزي��ر األشغال العامة والنقل غ��ازي زعيتر،
اجتماعا ً لنقابة مقاولي األشغال برئاسة الشيخ فؤاد
الخازن ،وت ّم خالل اللقاء التأكيد على دور نقابة المقاولين
في القطاعين العام والخاص والتنسيق بين ال��وزارات
واإلدارات ال سيما في وزارات الخدمات واألشغال واإلنماء
واإلع��م��ار ،إضافة إل��ى تطبيق مرسوم السالمة العامة
 2012/7964لناحية المقاولين الموكل إليهم أعمال
تشييد األبنية الخاصة عبر عقود مقاولة تضمن الح ّد
األدن��ى من معايير السالمة العامة ،حيث سيت ّم تشكيل
لجنة عمل مشتركة لبحث وإقرار هذا الموضوع.
كما استقبل زعيتر ال��ن��واب إبراهيم كنعان ،ن��واف
الموسوي ،اسطفان الدويهي ،وبحث معهم شؤونا ً إنمائية
واألوض���اع الراهنة المحلية واإلقليمية التي تشهدها
المنطقة ،ثم التقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر
وبحث معه أم��ورا ً إنمائية وإداري��ة وخصوصا ً موضوع
بناء السراي واستكمال اإلدارات في المحافظة.
{ استقبل وزير العمل سجعان قزي سفيرة سويسرا
روث فلنت ،وتركز الحديث حول عمل الجمعيات اإلنسانية
األجنبية في لبنان ووضع العمالة األجنبية.
كما التقى قزي سفير فرنسا باتريس باولي.

ارتفاع �أ�سعار
كافة الم�شتقات النفطية
ارتفعت أمس ،أسعار صفيحة البنزين  98أوكتان  400ليرة لبنانية والـ95
أوكتان  300ليرة لبنانية وصفيحة كل من ديزل أويل والكاز والمازوت األحمر
 200ليرة لبنانية ،وقارورة الغاز  300ليرة لبنانية.
جاء ذلك في ق��رارات أصدرها وزي��ر الطاقة والمياه آرت��ور نظريان حدّد
بموجبها الح ّد األعلى ألسعار مبيع المشتقات النفطية في األسواق اللبنانية
التي أصبحت على الشكل اآلتي:
 بنزين  98أوكتان  35900ليرة لبنانية. بنزين  95أوكتان  35200ليرة لبنانية. ديزل أويل للمركبات  26500ليرة لبنانية. مازوت أحمر  26500ليرة لبنانية. كاز  28200ليرة لبنانية. قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات  18400ليرة لبنانية. قارورة غاز زنة  12.5كيلوغرام  22500ليرة لبنانية.ومن المتوقع أن تستمر هذه األسعار األسبوع المقبل باالرتفاع أيضا ً بشكل
طفيف على رغم التراجع ال��ذي طرأ على سعر برميل النفط الخام البرنت
األميركي الذي وصل إلى  109.71دوالر أميركي يوم أمس.

الهيئة ال�سورية لمكافحة غ�سل الأموال
تطلق موقعها الإلكتروني

{ استقبل وزير االتصاالت بطرس حرب سفير الجزائر
أحمد بوزيان في زي��ارة بروتوكولية .ثم التقى كالً من
النائب مروان فارس والنائب زياد القادري ،وبحث معهما
في الشؤون العامة وقضايا إنمائية وخدماتية مناطقية.
وك��ان حرب التقى رئيس نقابة العقاريين في لبنان
مسعد فارس ورئيس بلدية جونيه أنطوان فرام .ثم ترأس
اجتماعا ً موسعاً ،لهيئة «أوجيرو» وهيئة مالكي قطاع
الخليوي بحضور رئيس مجلس إدارة شركة ألفا مروان
الحايك والمدير العام لشركة «تاتش» وسيم منصور وت ّم
البحث في سبل تفعيل التعاون بين الهيئة والشركتين.
{ استقبل وزير السياحة ميشال فرعون رئيسة لجنة
مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دو فريج ومدير شركة
«دي غ��روب» ريشار فرعون ،واطلع على االستعدادات
وال��ت��ح��ض��ي��رات الستضافة ف��رق��ة الجيش األح��م��ر في
بيروت خالل الفترة  14 - 13أيلول المقبلين في الوسط
التجاري.
ثم استقبل فرعون النائب سمير الجسر الذي طالبه
بالمساعدة على «إع��ادة تشغيل الفندق الموجود في
المعهد الفندقي في طرابلس من خالل بعض الشركات
الفندقية.

تزامنا ً مع الذكرى العاشرة لتأسيسها ،أطلقت الهيئة السورية لمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت وذلك
بهدف زي��ادة مستوى الوعي لدى المؤسسات بالمسائل المالية المتعلقة
بغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ويتيح الموقع للمتابعين مواكبة أهم المستجدات المحلية والدولية
في مجال غسل األم���وال وتمويل اإلره���اب واالط�ل�اع على أه��م ال��دراس��ات
والمعايير واإلج���راءات الصادرة بهذا الخصوص كما يمكنهم من مواكبة
الجهود التي بذلتها وتبذلها الهيئة منذ تأسيسها كوحدة تحريات مالية
سورية ،بهدف رفع مستوى أدائها وتعزيز دورها على المستويين المحلي
والخارجي من خ�لال عملها ال��دؤوب لتحقيق المعايير الدولية لوحدات
التحريات المالية.
ويم ّكن الموقع المتصفحين االط�لاع على أه��م المراسيم والتشريعات
الصادرة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إضافة إلى التقارير
السنوية ومذكرات التفاهم المبرمة مع الوحدات النظيرة وغيرها من الوثائق
المفيدة وإمكانية نسخها فضالً عن استعراض ما حققته الهيئة من إنجازات
سواء على الصعيد الداخلي أو اإلقليمي والدولي ،ويحوي عددا ً من الروابط
المهمة.

تداوالت �سوق دم�شق للأوراق المالية
بلغت  7.2مليون ليرة

حرب مجتمعا ً إلى السفير الجزائري

لجنة الأ�شغال :نواجه كارثة طبيعية

لجنة األشغال مجتمع ّة برئاسة قبّاني

(ت ّموز)

ق ّررت لجنة األشغال العامة والنقل والمياه التعاطي مع
أزمة الجفاف «على أساس أننا نواجه كارثة طبيعية ومطالبة
الحكومة إعالن حالة طوارئ مائية».
وأوصت اللجنة بعد جلسة عقدتها أمس ،في مجلس النواب
برئاسة رئيسها النائب محمد قباني بـ»ترشيد استهالك
المياه من خالل وقف ري المزروعات الموسمية (والغازون)
لقاء التعويض على المزارعين وتخصيص المياه لالستعمال
المنزلي وفق اآللية اآلتية:
 تتولى مؤسسات المياه وضع الئحة باآلبار الواجبالمخصصة
مصادرتها لقاء تعويضات ،واستعمال المياه
ّ
أصالً للمزروعات الموسمية (الخضار) من أجل االستعمال
المنزلي.
 ص��دور ق��رار من وزي��ر الطاقة والمياه حسب القوانينبمصادرة هذه اآلبار لقاء التعويض على أصحابها.
 تنفيذ القرار من قبل وزارة الداخلية (المحافظ وقوىاألمن) والبلديات بالتنسيق مع مؤسسات المياه.
تصب مياهه في الشبكة،
 إذا كان البئر قريبا ً من الشبكةّ
وإال فعلى المؤسسات بدعم من المحافظ وق��وى األم��ن أن
تتولى تنظيم التوزيع على أصحاب الصهاريج لقاء مبالغ
محدّدة مع مراقبة الصهاريج بالنسبة ألسعار المبيع.
 يدفع ثمن المياه مباشرة إلى أصحاب اآلبار. وق��ف ه��در المياه على تنظيف ال��ط��رق وعلى غسيلالسيارات ،واتباع أساليب توفر في كميات المياه المستعملة.
وف��رض  Hose Banأي منع استعمال النرابيج للزراعة

وغسيل السيارات وسواها وفرض غرامات على المخالفين».
كما أوص��ت اللجنة ب��ـ»دف��ع السلفات المقررة سابقا ً
لمؤسسات المياه منذ عام  2012وتقرير مساهمات إضافية
لتمكين المؤسسات من التحرك بفعالية ،وخصوصا ً من أجل
ترميم الشبكات وإصالح األعطال فورا ً لمنع تسرب المياه
ومن أجل استعمال ينابيع غير مستعملة وحفر وتجهيز آبار
جديدة فورا ً ومطالبة مؤسسة كهرباء لبنان بتأمين الكهرباء
في شكل دائم لمحطات المياه».
ودعت إلى «محاولة استيراد المياه من تركيا باألساليب
الممكنة وخصوصا ً من خالل  Spragg Bagsوهي بالونات
بالستيك ضخمة تعبر البحر كقافلة مقطورة بما يشبه قطارات
البر وترسو عند محطتي الضخ في ضبية والديشونية».
وفي هذا السياق ،قال قباني« :أجرينا اتصاال ً مع سعادة
السفير التركي بهذا الشأن ،وكذلك مع السفارة النروجية
حيث علمنا أنّ هناك شركات نروجية متخصصة بنقل المياه.
وقد استبعدنا فكرة تحلية المياه بواسطة باخرة بسبب
ارتفاع قيمة الكلفة».
وأوص��ت اللجنة أيضا ً بـ»محاولة االستفادة من مياه
نفق مركبا جزين ومياه نبع عين ال��زرق��اء» ،وبـ»السماح
للقطاع الخاص باستيراد المياه وبيعها للصهاريج ،وإعفاء
المستوردين من أي أعباء مثل الجمارك أو  T.V.Aوتسهيل
التحرك الفوري في هذه االتجاه» ،داعية إلى «إعداد وتنفيذ
برنامج توعية للمواطنين من خالل مختلف وسائل اإلعالم
حول ترشيد استهالك المياه».

الحايك متحدثا ً خالل اإلفطار السنوي

حكيم التقى �سفيرة اليونان
واقترح تدابير لتنظيم العمالة ال�سورية
طرح وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم اقتراحات
عملية وتدابير وإج��راءات لتنظيم العمالة السورية
في لبنان أبرزها« :وضع اطار قانوني للعمالة مثالً
استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
من دون إفادة العامل».
ورأى أنّ الشركات اللبنانية يجب ان تعي «الخطر
ّ
والكف عن لعب دور
المحدق بالبالد من هذه العمالة
الواجهة».
ودعا حكيم إلى «عدم تساهل الشركات اللبنانية
في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من
ال يستوفون الشروط القانونية للعمل» ،وإلى «عدم
استقطاب اليد العاملة األقل أجرا ً من دون األخذ في
االعتبار عامل الكفاءة».
كما دعا إلى «فرض رقابة مشدّدة من وزارة المال
وتطبيق الغرامات في حال المخالفة» ،وإلى «تفعيل
دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية
والمساعدة على ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في
هذا المجال».
وكان الوزير حكيم قد أثار موضوع العمالة السورية

أقامت شركة «ألفا» ،ب��إدارة «أوراسكوم لالتصاالت» ،اإلفطار السنوي
لإلعالميين مساء أول أمس في مطعم عبدالوهاب في األشرفية ،برعاية
وزي��ر االتصاالت بطرس حرب ممثالً برئيس هيئة مالكي قطاع الخليوي
جيلبير نجار ،وحضور رئيس مجلس إدارة شركة «ألفا» مديرها العام مروان
الحايك.
وتحدث الحايك عن أبرز مشاريع «ألفا» العام الماضي ،الفتا ً إلى أنها
«تمثلت بإدخال تقنية الجيل الرابع إلى لبنان» ،وقال« :كنا المشغل السادس
في العالم العربي وشمال أفريقيا الذي يطلق هذه الخدمة» .وأضاف« :حتى
اليوم ت ّم تجهيز  250موقعا ً في كل لبنان بهذه التقنية ،وخصوصا ً المدن
الكبرى ،حيث تشكل هذه المواقع  25في المئة من الشبكة وتغطي  40في
المئة من عدد المشتركين .وبعد إطالقنا خدمة الجيل الرابع ،قمنا بأول
تجربة من نوعها في لبنان على خدمة التخابر عبر الجيل الرابع (Voice
 )over LTEوأصبحنا ثاني مشغل بعد اإلمارات يقوم بهذه التجربة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وهي خدمة ال تزال غير متوافرة عالميا ً
وفي طور التجارب».
وتطرق الحايك إل��ى التخفيضات في األس��ع��ار وال��زي��ادات على سرعة
اإلنترنت «بنسبة تصل الى أربعة أضعاف» ،موضحا ً أنّ «ألفا تقوم في شكل
متواصل بتوسعة الشبكة وتطويرها تعزيزا ً لجودة الخدمة».
وتحدث عن توزيع االستهالك على األقضية من ناحية التخابر الصوتي،
مشيرا ً الى أنّ «قضاء المتن يأتي أوالً ،تليه بيروت ،ثم قضاء بعبدا في المرتبة
الثالثة .أما توزيع استهالك الداتا بين األقضية فيأتي قضاء المتن في المرتبة
األولى تليه بيروت ثم قضاء كسروان».
وعن أسباب انقطاع االتصال ،أش��ار الحايك إلى أنّ «شبكات الخليوي
مصممة على أساس أنّ هناك نسبة انقطاع معينة ،على أال تتعدى نسبة مئوية
ت��راوح بين  1و 2في المئة ،وهي تختلف تبعا ً للبلد وطبيعته الجغرافية
وكثافته السكانية والموجات المستخدمة والتكنولوجيا المستعملة».

دعت �إلى �إعالن حالة طوارئ مائية وتر�شيد اال�ستهالك

(داالتي ونهرا)

بلغت تداوالت سوق دمشق لألوراق المالية اإلجمالية  2.7مليون ليرة
من خالل تداول  54270سهما ً موزعة على  69صفقة.
وانخفض مؤشر السوق  11.7نقطة عن الجلسة الماضية وأغلق على
قيمة  63.1324نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها  53.0في المئة.
وشهدت جلسة األمس ،ارتفاع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل
بنسبة  13.0في المئة فيما انخفض سهم بنك قطر الوطني  71.1في المئة
وسهم بنك الشام بنسبة  2في المئة وسهم بنك سورية الدولي اإلسالمي
بنسبة  91.1في المئة وسهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة
 88.0في المئة وأغلقت أسهم بنك الشرق وبنك بيمو السعودي  -الفرنسي
والشركة األهلية للنقل مساوية لسعر إغالق جلسة التداول السابقة.
وتمت إعادة سهم الشركة السورية الكويتية للتأمين إلى التداول بعد
تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العادية للشركة في حين
ال يزال سهم الشركة السورية الدولية للتأمين خارج التداول لحين تزويد
السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة غير العادية للشركة وسهم
الشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات «نماء» لحين استكمال اإلجراءات
الخاصة بإفصاح الشركة ولم تتم أي صفقة على باقي الشركات المدرجة
في السوق.

كتيب تو�ضيحي من �شركة � BUSإلى اللجنة
أعلنت شركة بوتك للصيانة والتشغيل  ،BUSفي
بيان أمس ،أنه «استكماال لندوة عجز الموازنة وقطاع
الكهرباء في مجلس النواب ،وتوضيحا ً لما ورد في
خالصاتها ،تسلم ال��ن��واب المشاركون ف��ي ال��ن��دوة،
باإلضافة إل��ى جميع أعضاء لجنة االش��غ��ال العامة
والنقل والطاقة برئاسة النائب محمد قباني ،كتيبا ً من
شركة بوتك للصيانة والتشغيل  ،BUSيشرح تفصيليا ً
اإلنجازات التي حققها مشروع مقدمي خدمات التوزيع
حتى اآلن».
وأوضحت الشركة أنّ «المشروع غير متعثر ،كما ورد
في خالصة الندوة ،واإلنجازات التي تقوم بها ميدانيا ً
وعلى أرض الواقع تثبت ذلك» .وأضافت« :إذا كان ثمة
اختالف بين بعض الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان
على طريقة تقييم األعمال ،وهذا أمر طبيعي في مشاريع

كبيرة مثل مشروع مقدمي خدمات التوزيع ،فهذا ال يؤثر
في سير هذه األعمال ،كما أنّ الشركات تتحمل تكاليف ما
قد تعتبره المؤسسة تأخرا ً أو تقصيراً ،فالمبدأ المعتمد
هو مذنب حتى إثبات العكس».
ولفت البيان إلى أنّ الشركة «لم نستطع توضيح هذا
األمر ونفي صفة التعثر خالل الندوة التي شاركنا فيها
بسبب جنوح النقاش خاللها إلى السياسة وهذا ما ليس
لدينا ال اهتمام وال إلمام به».
ورفضت الشركة التعليق على االدعاءات التي يطلقها
ّ
المضخمة ،فهذه مجرد
«البعض عن الفواتير واألسعار
اتهامات لالستهالك اإلعالمي .وقد سبق للشركة أنّ
أعلنت مرارا ً وتكرارا ً استعدادها لتقديم كل المعطيات
واألرقام المتعلقة بهذا الشأن إلى ك ّل المعنيين الجديين
من مسؤولين ونواب وإعالميين».

التجارة الداخلية ال�سورية ّ
تحدد
�سعر ربطة الخبز بـ 25ليرة
أص���درت وزارة التجارة الداخلية
وحماية المستهلك السورية قرارات عدة
حدّدت بموجبها سعر ربطة الخبز لدى
الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز
االحتياطية ومخابز القطاع الخاص بـ25
ليرة سورية و 15ليرة سورية للكيلوغرام
الواحد ،وقد دخلت هذه القرارات حيز
التنفيذ اعتبارا ً من صباح أمس األربعاء.
وح��دّد القرار الرقم  1253وزن ربطة
الخبز المرقد العربي التمويني  1450غ
والمنتجة لدى الشركة العامة للمخابز
بسعر  25ليرة سورية للربطة الواحدة
معبأة بكيس نايلون وذل��ك عند البيع
للمعتمدين والمستهلكين م��ن كوى
ومنافذ وأكشاك المخابز التابعة للشركة
العامة للمخابز شاملة أج��ور النقل.
كما حدّد وزن ربطة الخبز المرقد العربي
التمويني  1550غ والمنتجة لدى
المخابز االحتياطية ومخابز القطاع

الخاص المعبأة بكيس نايلون بسعر
 25ليرة سورية للربطة الواحدة عند
البيع للمستهلكين من كوى ومنافذ البيع
التابعة لهذه المخابز.
ون������ص ال����ق����رار ع���ل���ى أن ت��ق��وم
ّ
ال���م���ك���ات���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��ت��ح��دي��د
ال��ع��م��والت ال��ت��ي يتقاضاها المعتمد
طبقا ً للمسافة الواقعة بين المخبز
والمنطقة ال��ت��ي يغطيها المعتمد.
وأل��زم القرار الشركة العامة للمخابز
ولجنة المخابز االحتياطية ومخابز
القطاع الخاص بإنتاج الخبز المرقد
وفق المواصفة القياسية السورية وكافة
التعليمات الخاصة بمواصفة إنتاجه
وأن ال يقل ع��دد األرغ��ف��ة ف��ي الربطة
ال��واح��دة ع��ن ثمانية أرغ��ف��ة وبقطر ال
يقل عن  37سم للرغيف الواحد مشيرا ً
إلى مراعاة وضع خطوط المخابز غير
المحدثة التي تبقى مواصفات إنتاجها

كما هو قائم لحين االنتهاء من خطوط
التحديث كافة.
وحدّد القرار الذي حمل الرقم 1252
سعر مبيع الخبز المرقد العربي التمويني
بمبلغ  15ليرة سورية للكيلوغرام الواحد
من دون عبوة وذلك عند البيع للمستهلك.
أم���ا ال���ق���رار ال��رق��م  1254ف��ق��د ح��دّد
أسعار مبيع الدقيق التمويني بمبلغ
 13203ليرات سورية للطن القائم
بما فيه ثمن العبوة وذل���ك للمخابز
ال��ع��ائ��دة للشركة ال��ع��ام��ة للمخابز
اآللية والمخابز االحتياطية و13370
ل��ي��رة س��وري��ة للطن ال��ق��ائ��م ب��م��ا فيه
ثمن العبوة لمخابز القطاع الخاص.
ون��ص��ت ال���ق���رارات على إن��ه��اء العمل
ّ
بجميع األحكام المخالفة لها على أن
يخضع المخالفون ألحكام هذه القرارات
للعقوبات المنصوص عليها في القوانين
النافذة.

رئي�س الم�ؤ�س�سة العامة للمناطق الح ّرة:
تح�سن في حركة التجارة وعدد الم�ستثمرين
ّ
بلغت إي���رادات المؤسسة العامة للمناطق الح ّرة
السورية خالل النصف األول من العام الحالي  816مليون
ليرة سورية في حين وصلت حركة البضائع الداخلة
والخارجة إلى  32مليار ليرة ورأس المال المستثمر إلى
 94مليار ليرة سورية.
وقال المدير العام للمؤسسة محمد كتكوت في تصريح:
«إنّ المؤشرات المادية تدل الى أنّ حركة التجارة جيدة
في المناطق الحرة وهناك إقبال على االستثمارات وزيادة
في ع��دد المستثمرين ال��ذي وص��ل إل��ى  1121مستثمرا ً
حسب النشاط االستثماري وعقود األشغال» ،الفتا ً إلى أنّ
«عدد الشركات األجنبية المستثمرة وصل إلى  77شركة
برأسمال  11مليار ليرة سورية».
ورأى كتكوت أنّ القرارات والخطوات التي تم اتباعها
مؤخرا ً «كان لها دور كبير في جذب استثمارات جديدة إلى
المناطق الحرة وخلق فرص عمل جديدة وخاصة في ما
يتعلق بالصناعات الدوائية وإقامة مصانع لألدوية للمرة
األولى في هذه المناطق».
وكشف أن المؤسسة «تتابع إصدار مشروع المناطق
الح ّرة الجديد ال��ذي يهدف إل��ى تقديم ميزات إضافية

وتشجيع االستثمارات الصناعية ال سيما ذات التكنولوجيا
العالية وغير الموجودة في سورية بهدف تحقيق تكامل
مع الصناعة الوطنية في الداخل».
وأوض��ح كتكوت أنّ الخطط المستقبلية في المناطق
الحرة «تتركز على إعادة إعمار المناطق الحرة المتضررة
ج��راء األع��م��ال اإلرهابية ووضعها في الخدمة وجذب
االستثمارات الجديدة فضالً عن إقامة مناطق حرة جديدة
في ضوء الجدوى االقتصادية المتحققة من إقامتها في
محافظات ليست فيها مناطق حرة».
ودع��ا المستثمرين ال سيما الصناعيين منهم «إلى
إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة الحرة بحسياء في
ظ ّل تحسن األوضاع بمحافظة حمص والتي تعد محورا ً
للطرقات وقريبة من المنطقة الصناعية» ،موضحا ً أنّ
«بدالت األشغال مخفضة للمستثمرين في هذه المنطقة».
وتهدف المناطق الحرة إل��ى دع��م االقتصاد الوطني
وإق��ام��ة مختلف النشاطات واالستثمارات الصناعية
والتجارية والخدمية لرفد خزينة الدولة بالقطع األجنبي
باعتبارها ال تخضع للقيود الجمركية في البضائع الداخلة
إليها ومعفاة من كل الرسوم والضرائب.

