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اقت�صاد

نظريان وحايك عر�ضا الم�شاكل البيئية لمعمل الزوق
ووفد من اتحاد بلديات ك�سروان  -الفتوح في ال�سراي
أوض���ح وزي���ر ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه
آرتور نظريان خالل مؤتمر صحافي
مشترك عقده في ال��وزارة مع المدير
العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال
حايك ،جميع المالبسات التي طرحت
في األسبوعين الماضيين والمتعلقة
بمعمل الذوق الحراري ،باإلضافة إلى
اإلجراءات التي عملت عليها الوزارة
ومؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة
المشاكل البيئية التي أثيرت والتي
تركت عالمات استفهام لدى الرأي
العام ال��ذي لم يتح له االط�لاع على
حقيقة الموضوع من كل جوانبه.
وقال نظريان« :من المعروف أنّ
الوزارة ونتيجة مسؤوليتها الوطنية
ق��ام��ت ب��م��س��اع س��اب��ق��ة ومعجلة
لتحسين وض��ع ان��ب��ع��اث��ات معمل
الذوق عبر تركيب نظام تكييف للفيول
منذ العام  ،2012وهذا اإلجراء أدى
إلى خفض التلوث في العام 2014
بنسبة تفوق  80في المئة كما أنّ
ال��وزارة تنفذ على المدى المتوسط
ورق��ة سياسة قطاع الكهرباء التي
وافق عليها مجلس الوزراء باإلجماع
في  21حزيرن  2010بالقرار رقم 1
والتي القت ترحيبا ً من كافة القوى
السياسية المحلية وم��ن المجتمع
ال��دول��ي ،وق��د تضمنت ه��ذه الخطة
إنشاء معملين لتوليد الطاقة على
المحركات العكسية ف��ي منطقتي
الذوق والجية ،كما وتأهيل المعملين
القائمين حاليا ً في المنطقتين ،إضافة
إل��ى إي��ص��ال ال��غ��از الطبيعي غير
الملوث للبيئة إلى معامل الكهرباء
عبر إنشاء خط الغاز ال��ذي سيمتد
على طول الساحل اللبناني .وك ّل هذه
اإلجراءات ستؤدي حتما ً عند االنتهاء
من تنفيذها إلى الح ّد من التلوث الذي
يعاني منه أهل المنطقة».
وأض���اف« :يشكل معمل ال��ذوق
ال��ح��راري اليوم بموقعه وبقدراته
اإلن��ت��اج��ي��ة م��ن��ش��أة استراتيجية
أساسية بحيث ت ّم إنشاء هذا المعمل
في العام  1956على منطقة مصنفة
صناعيا ً وقد ت ّم تأهيله وتوسيعه في
العام  1983بموافقة وإرادة الجميع،

نظريان متحدثا ُ خالل المؤتمر الصحافي
لذلك علينا جميعا ً حمايته وتطويره
في سبيل خدمة أهلنا في كسروان
في الدرجة األول��ى واللبنانيين في
شكل عام .وبالفعل هذا ما تقوم به
ال��وزارة كما ذكرنا سابقا ً سواء عبر
إعادة تأهيل المعمل الحالي أو عبر
إنشاء معمل جديد صديق للبيئة
يتوافق مع المعايير البيئية المحلية
والعالمية .م��ن المعلوم أن��ن��ا في
وزارة الطاقة والمياه نعتمد سياسة
األبواب المفتوحة ،فكم كنا نتمنى لو
تمت مراجعتنا والبحث معنا حول
األسئلة والمشاكل التي طرحت عبر
وسائل اإلعالم ،وخصوصا ً أننا نعمل
على حلها ومعالجتها في شكل علمي
ومنهجي وف��ق األنظمة والقوانين،
كونها مشاكل قديمة وت��ع��ود إلى
سنوات عديدة من دون أن يسجل أي
اعتراض عليها».
وخ��ت��م ن��ظ��ري��ان ب��دع��وة «جميع
المهتمين بالمصلحة العامة لكي
نجلس م��ع �ا ً لنتباحث ف��ي شكل

(داالتي ونهرا)
موضوعي وبعيدا ً من األفكار المسبقة
بك ّل األمور التقنية ،الفنية ،العلمية،
البيئية والقانونية لكي نتوصل معا ً
إل��ى ح� ّل ك� ّل التساؤالت المطروحة
حول هذا المعمل» ،مذكرا ً بأنّ وزارة
الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء
لبنان «ت��ق��وم��ان ب��ك � ّل واجباتهما
المتعلقة بهذا الشأن وب��أنّ الكثير
من المشاريع ال تزال عالقة بانتظار
ق����رارات مجلس ال����وزراء وموافقة
مجلس النواب».
وأظهر حايك ،من جهته ،خريطة
تبين أنّ معمل الذوق يقع في منطقة
مصنفة صناعية  ،F3متسائالً عن
مدى قانونية الرخص المعطاة للسكن
حول المعمل ،وقال« :لكن لست هنا
ف��ي ص��دد تحميل المسؤوليات بل
المهم هو إيجاد حلول للواقع الحالي
ترفع الضرر عن السكان ونحن لم
نقصر في هذا المجال».
ثم شرح اإلجراءات المتخذة للح ّد
من انبعاثات معمل الذوق القديم منذ

افتتح �أيام التعاون الأوروبي ـ اللبناني في «بيال»

حكيم :نتطلع �إلى فتح �أ�سواق جديدة
من خالل الديبلوما�سية االقت�صادية
افتتح وزير االقتصاد آالن حكيم في
مجمع «البيال» أمس« ،أيام التعاون
األوروبي اللبناني» التي تنظمها بعثة
االتحاد االوروبي في لبنان بالتعاون
مع ال��دول األعضاء في االتحاد على
مدى يومين تحت شعار «نعمل معا ً
بخطوات ثابتة».
وحضر االفتتاح الرئيس حسين
الحسيني ،وزراء :اإلعالم رمزي جريج،
البيئة محمد ال��م��ش��ن��وق ،وال��دول��ة
ل��ش��ؤون التنمية اإلداري���ة نبيل دي
فريج ،سفراء دول االتحاد األوروبي،
وع���دد م��ن ال��س��ف��راء المعتمدين في
لبنان وشخصيات سياسية وفعاليات
اق��ت��ص��ادي��ة م��ن مختلف القطاعات
وح��ش��د م��ن المهتمين ف��ي موضوع
الشراكة اللبنانية ـ األوروبية.

ايخهورست

بداية تحدثت رئيسة بعثة االتحاد
األوروب��ي في لبنان السفيرة أنجلينا
أيخهورست ،الفتة إلى أنّ
«االت���ح���اد األوروب�����ي ،م��ع دول��ن��ا
األعضاء ،هو أكبر جهة مانحة للبنان.
ون��ق��دم ل��ه ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن دعما ً
مستمرا ً على شكل هبات وق��روض
بأكثر من  2.2مليار يورو».
وق��ال��ت« :ف��ي ع��ام  2014وح��ده،
خصص االت��ح��اد األوروب���ي ،وال��دول
ّ
األعضاء ،والبنك األوروبي لالستثمار
 493مليون ي��ورو للبنان ،ما سمح
بتوفير الخبرة الالزمة واألساسية.
وم��ن التعليم للجميع إل��ى التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة ،وم��ن مناصرة حقوق
اإلن����س����ان إل����ى األم������ن ،وال���س�ل�ام
والمصالحة ،ومن التنمية االجتماعية
إل��ى تحفيز التبادل الثقافي ،ينشط
االت��ح��اد األوروب���ي أكثر من أي وقت

إيخهورست وحكيم خالل االفتتاح
مضى في المجاالت التي تعكس قيمنا
ومصالحنا وطموحاتنا المشتركة في
لبنان ،وهو عازم على تحسين رفاه
جميع السكان في البالد».

حكيم

ثم تحدث وزير االقتصاد والتجارة
آالن حكيم الذي أشار إلى أنّ العالقات
الثنائية اللبنانية األوروبية «شهدت
خ�ل�ال األش���ه���ر ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��م��اض��ي��ة
ح��رك��ة كثيفة م��ن ت��ب��ادل ال��زي��ارات
واالجتماعات الفاعلة وذلك على أعلى
المستويات من الجانبين اللبناني
واألوروب����ي ،حيث تمت ل��ق��اءات بين
لبنان والمفوضية األوروبية .ترجمت
نتائجها هذه العالقات باجتماعات
عدة بين فرقاء العمل».
وأضاف« :إنّ االتحاد األوروبي هو
الشريك التجاري األول بالنسبة إلى

لبنان ،مع استمرار ميل ميزان التبادل
التجاري لصالح أوروب���ا .ويسجل
لبنان ع��ج��زا ً ف��ي م��ي��زان��ه التجاري
بنسبة ك��ب��ي��رة األم���ر ال���ذي دفعنا
إل��ى العمل ف��ي إط��ار الديبلوماسية
االقتصادية على محاولة فتح أسواق
جديدة لتصريف قسم من منتجاتنا
ال��زراع��ي��ة وال��ص��ن��اع��ات ال��ت��ي ت��دور
حولها كما والصناعات التقليدية
كالمجوهرات واألحجار الكريمة .إننا
نتطلع من خالل هذه الديبلوماسية
االقتصادية إلى فتح أس��واق جديدة
في دول االتحاد األوروبي وفي أوروبا
عامة .كما نتطلع باتجاه إزالة العوائق
الفنية والتقنية أمام انسياب البضائع
الى السوق األوروبية .ونتطلع بشدة
إلى رفع حجم االستثمارات األوروبية
ف��ي ل��ب��ن��ان ون��ق��ل ال��م��ع��رف��ة لصالح
الماكينة االقتصادية بما يتالءم مع
المعايير والقوانين األوروبية».

عودة  43من �سائقي ال�شاحنات العالقين في ال�سعودية

خير :الحكومة تدر�س �إمكانية التعوي�ض
وص��ل إل��ى ب��ي��روت بعد ظهر أم��س  43م��ن سائقي
الشاحنات اللبنانيين الذين كانوا عالقين في األراضي
السعودية ،بعد إقفال معبر نصيب على الحدود األردنيةـ
السورية .وقد وصلوا في طائرة تابعة لشركة طيران
الشرق األوس��ط آتية من ج��دة ،وك��ان في استقبالهم في
المطار رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير ممثالً
رئيس الحكومة تمام سالم.
وفي المطار قال خير« :منذ اللحظة األول��ى لتعرض
الشاحنات لمشكلة خالل وجودها خارج لبنان ،قام رئيس
الحكومة األستاذ تمام سالم فورا ً بعرض الموضوع على
مجلس الوزراء واتخذ القرار بتحويل سلفة مليون دوالر
إلعادة السائقين والشاحنات إلى لبنان ،كما كلف الوزير
أكرم شهيب التعاون مع الهيئة العليا لإلغاثة للتنسيق
مع ك ّل الجهات المختصة باألمور المتعلقة بح ّل مشكلة
الشاحنات .واتصلنا بك ّل ال��س��ف��ارات ،وخصوصا ً في
الدول العربية والخليجية ،ولم تقصر في تسهيل ك ّل أمور
السائقين وح ّل مشاكلهم المتعلقة بهذه األزمة ،وهنا نشير
إلى أنّ  60شاحنة وصلت باألمس إلى مرفأ طرابلس».
وأشار إلى أنه ت ّم «تحميل  50شاحنة على متن عبارة

التجار ال�سوريون ولعبة الدوالر في الأ�سواق المحلية

بحراً ،كما ستنطلق من األردن أيضا ً  60شاحنة أخرى».
وع��ن إمكانية تعويض ال��دول��ة ك � ّل السائقين الذين
واجهوا هذه المشكلة ،قال خير« :بموجب القرار الذي
اتخذه الرئيس س�لام ومجلس ال���وزراء ،بالتعاون مع
الوزير شهيب ،ومنذ اللحظة االولى ،اجتمعنا واتصلنا بك ّل
الوكاالت البحرية واتخذنا قرارا ً بدفع  3400دوالر بدل ك ّل
شاحنة تصل إلى لبنان».
ولدى سؤاله ع ّمن سيعوض أصحاب الشاحنات التي
احترقت مع بضائعها ،أجاب« :هذا ما يتم درسه اآلن في
مجلس الوزراء ،والرئيس سالم يعالج ك ّل األمور».
ونفى خير ما يشاع عن وجود سائقين في الخارج لديهم
أوضاع صعبة حالياً ،مشيرا ً إلى أنّ «السفراء اللبنانيون
في الدول الموجودة فيها الشاحنات يتعاونون لح ّل ك ّل
المشاكل ،وليس هناك من مشاكل على اإلطالق».
وعن عدد السائقين الذين ما زال��وا في الخارج حتى
اآلن ،أوضح خير أنه «كان لدينا زهاء  290شاحنة تقريبا ً
في الخارج ،وهي حاليا ً تصل على دفعات إلى لبنان ،في
حين أنّ بعض السائقين يعملون في الوقت الحاضر في
الخارج».

خمس سنوات وحتى تاريخه.
وع��رض أسباب ال��دخ��ان األس��ود
الذي يظهر عند حصول عطل معين
على أج��ه��زة التحكم والمراقبة أو
على م��راوح دفع الهواء ،مشيرا ً إلى
أنّ «تأهيل المعمل هو أمر أساسي
لمعالجة هذا الدخان».
وتطرق إلى موضوع الباخرتين
ال��ت��رك��ي��ت��ي��ن ق���ائ�ل� ًا« :إنّ ش��رك��ة
ال��م��ال��ك��ة
Karpowership
للباخرتين ق��دم��ت ،ع��م�لاً بالعقد
الموقع بينها وبين وزارة الطاقة
وال��م��ي��اه ،ت��ق��ري��را ً أول���ي���ا ً لتقييم
األث����ر ال��ب��ي��ئ��ي Preliminary
Environmental
Impact
)Assessment (EIA Report
إلى وزارة البيئة التي وافقت عليه ،ثم
قدمت تباعا ً التقرير البيئي السنوي
األول والثاني ولم تبدي وزارة البيئة
أي مالحظات على التقريرين».
المعمل الجديد
ثم تحدث عن المعمل الجديد قائالً:

«في نيسان  2011ت ّم إعداد دراسة
أولية لألثر البيئي للمشروع من قبل
االستشاري العالمي MVV decon
تبين بموجبها أنّ المشروع مطابق
من الناحية البيئية لمتطلبات البنك
الدولي ،وأوصى االستشاري بإجراء
دراس���ة للهواء Air dispersal
 studyلتحديد ارتفاع الدواخين.
بناء عيه ،قامت الشركة الدانمركية
الملتزمة  BWSCفي تشرين األول
 2013بإنجاز ال��دراس��ة المطلوبة
على المعملين ال��ق��دي��م وال��ج��دي��د،
وت ّم بنتيجتها رفع دواخين المعمل
الجديد في الذوق من  20إلى  42مترا ً
وفي الجية إلى  44متراً».
وفي موضوع الترخيص للمعمل
ال��ج��دي��د ،لفت ح��اي��ك إل��ى «أنّ هذا
ال��م��ع��م��ل ه��و م��ن ض��م��ن ال��م��ش��روع
المعجل إلنتاج  700ميغاوات الذي
أق��� ّره مجلس ال��ن��واب ف��ي ح��زي��ران
 2011وال��ذي كان من المرتقب أن
ينتهي في العام  .2014والعقد هو
من ن��وع  EPC Contractأي أنّ
التصاميم والخرائط هي من ضمن
فترة التنفيذ التي ه��ي  18شهراً،
وبالتالي يستحيل الحصول على
الترخيص قبل المباشرة باألشغال.
وك����ان رئ��ي��س ات���ح���اد ب��ل��دي��ات
كسروان  -الفتوح رئيس بلدية زوق
مكايل نهاد نوفل زار ،على رأس وفد،
رئيس الحكومة تمام سالم وأطلعه
على ال��ت��ل��وث ال���ذي يسببه معمل
الزوق.
وق���ال ن��وف��ل بعد ال��ل��ق��اء« :دول��ة
الرئيس كان متجاوبا ً معنا ويشعر
مع األهالي وسيبذل قصارى جهده
لتشكيل لجنة ليتابع معها هذا
ال��م��وض��وع ون��ت��ح��اور ن��ح��ن معها
للوصول إلى ح � ّل ،وخصوصا ً أننا
مع التوسعة ،ولكن أيضا ً مع إيجاد
ح��ل��ول للصحة وال��ب��ي��ئ��ة وه���ذا ما
سيبحثه دول��ة الرئيس م��ع وزراء
الصحة والبيئة وال��ط��اق��ة وكذلك
مع مجلس اإلنماء واإلعمار إليجاد
مخرج لمعالجة هذا الموضوع ضمن
اإلمكانات المتوافرة».

رابطة موظفي الإدارة:
م�ستمرون في تحركنا
عقد مجلس مندوبي رابطة موظفي اإلدارة العامة اجتماعا ً أمس ،في حضور
الهيئة اإلدارية وناقش توصية الهيئة اإلدارية باإلضراب واالعتصام في 14
و 21الحالي.
وأكد المجتمعون في بيان« ،االستمرار في التحركات وبكافة األشكال من أجل
المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بالشكل الذي يؤمن العدالة والمساواة
بين مختلف القطاعات الوظيفية ،وبما يرفع الغبن الالحق بالموظفين اإلداريين،
بعيدا ً من زيادة الدوام وعن أي بنود تضرب المعاشات التقاعدية والتقديمات
الصحية واالجتماعية للموظفين وبعيدا ً من الضرائب التي تطال جيوب الفقراء
وذوي الدخل المحدود» ،مشدّدين على «ضرورة أن تشمل السلسلة األجراء
والمتعاقدين والمتقاعدين وك ّل العاملين في اإلدارة العامة».
ووافق المجتمعون على «توصية الهيئة اإلدارية باإلضراب واالعتصام في
 21أيار في يوم كرامة الموظف وتنفيذ اعتصام مركزي يحدّد مكانه الحقاً».
ودعا إلى «عقد جمعيات عمومية في جميع الوزارات واإلدارات والمؤسسات
العامة األسبوع المقبل تحضيرا ً إلضراب  21أيار».

غ�صن بحث �سبل التعاون
مع منظمة العمل الدولية
استقبل رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن قبل ظهر أمس في مقر
االتحاد ،مسؤول األنشطة العمالية في المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية
في بيروت مصطفى سعيد وخبيرة الحماية االجتماعية في المكتب أورسوال
كيلكي ،في حضور نائب رئيس االتحاد حسن فقيه وأمين الصندوق علي طاهر
ياسين ،وجرى البحث في وضع برنامج تعاون بين االتحاد ومكتب المنظمة
في بيروت.
وبحسب بيان االتحاد« ،ت ّم االتفاق على إقامة أنشطة مشتركة ،وخصوصا ً
في ما يتعلق منها بأنظمة التقاعد والحماية االجتماعية ،على أن يجري العمل
على تنفيذها ابتداء من النصف الثاني من شهر أيار الحالي».

«ع ّمال فل�سطين» و»جبهة التح ّرر»
عر�ضا ق�ضايا حقوقية ومطلبية
زار وفد من االتحاد العام لعمال فلسطين في لبنان مقر جبهة التحرر العمالي
في بيروت ،والتقى األمين العام للجبهة عصمت عبد الصمد وأعضاء من األمانة
العامة.
وبحث الطرفان «في القضايا الحقوقية والمطلبية التي تهمهما ،ونوها بعمق
العالقة النضالية التي تربط بين الجبهة واالتحاد ،والتي يأمالن أن تتوج بما
يلي:
 إقرار الحقوق المشروعة وتحقيق المطالب للعمال اللبنانيين والفلسطينيينوهما بهذه المناسبة ي��ؤك��دان ض��رورة النضال من أج��ل إص��دار المراسيم
التنظيمية والقرارات والمذكرات اآليلة إلى تطبيق القانون ( 2010/128منح
الفلسطينيين حق االستفادة من تقديمات تعويض نهاية الخدمة) والقانون
الرقم ( 2010/129إلغاء الرسوم على إج��ازة العمل للفلسطينيين وشرط
المعاملة بالمثل) .وتطبيق القرار الرقم ( 2011/122تسهيل اإلستحصال على
إجازة العمل) ،وهذا أقل ما يمكن تقديمه للعمال الفلسطينيين.
 السماح للعمال الفلسطينيين بمزاولة بعض المهن التي ال تتعارض معمصلحة العمال اللبنانيين وضمن القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء ،ال سيما
منها ما يتعلق بمهنة السائقين والصيد البحري وإلى حين وضع التشريعات
الالزمة لتنظيم هذا األمر.
 السماح للمزارعين الفلسطينيين بشراء األسمدة الزراعية من التعاونياتومحال بيعها وضمن الشروط القانونية المرعية اإلجراء.
 ّحث السلطات اللبنانية والمنظمات العربية والدولية على تأمين الشروط
ّ
المالئمة لحق العمل والحماية اإلجتماعية للفلسطينيين وتقديم المساعدات
والدعم الالزم لهم في وجه ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد وهضم للحقوق
والمكتسبات ،وبخاصة أن منظمة األون��روا تقصر في شكل فاضح في تحمل
مسؤولياتها وتقتصر تقديماتها على الحد األدنى المطلوب.
 استمرار العالقة التاريخية والنضالية بين االتحاد العام لعمال فلسطينوجبهة التح ّرر العمالي ومناشدة العمال العرب على التضامن والوقوف بوجه
كل ما يخطط لهم من مشاريع تقسيمية وفتنوية وطائفية ،وإثبات أنّ ما جمعه
الفقر والحاجة والمعاناة واآلمال والمبادىء الكبرى ال يمكن أن تفرقه النعرات
والدسائس والمؤامرات».

مها القحف
إنّ االستفسار عن سعر صرف الدوالر هو لسان حال
السوريين وشغلهم الشاغل في هذه األيام ،فقد أصبح
ال��دوالر اآلم��ر الناهي في السوق ،وباتت هناك عالقة
نسبية ت� ّ
�دل على ارتفاع أسعار البضائع في األس��واق
المحلية كلما ارتفع األخير ،وبذلك يكون ارتفاعه بمثابة
بطاقة أمان تسمح للتجار بالتالعب باألسعار والتحكم
بها ،في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة الداخلية
وحماية المستهلك وجوب عدم إخضاع البضائع القديمة
لتقلبات سعر الصرف.
ويشتكي ال��س��وري��ون م��ن ت�لاع��ب ال��ت��ج��ار بأسعار
البضائع القديمة وربطها بأسعار الصرف عند ارتفاعها
من دون ربطها بها حال هبوطها.
وت��ق��ول الرا ل��ـ»ال��ب��ن��اء» خ�لال ج��ول��ة ف��ي األس���واق:
«األسعار ترتفع يوميا ً وارتفاع الدوالر حجة لدى التجار
للتالعب باألسعار» ،مضيفة أنّ «البائع لم يعد يتقيد
بالفواتير ،ه��ذا إن وج��دت فعالً ،فبعضهم ال يضعون
سعر القطعة على البطاقة ،وآخ��رون يشطبون السعر،
ومنهم من يبقي على السعر القديم لكن عند الدفع يخبرك
بأنّ القطعة ارتفع سعرها ،والسعر الجديد مدون في
الكمبيوتر عند دقه على «باركود» القطعة ،وهذه كلها
أساليب يلجأ إليها التجار للغش».
ويقول سعيد بعلبكي «إنّ األسعار ارتفعت في شكل
جنوني خالل األيام القليلة الماضية ،وهذا إن ّ
دل على
شيء فإنه يدل على أنّ األس��واق باتت تحكمها شريعة
الغاب فال قانون يحكم آلية البيع ،وال رقيب على تصرفات
التجار واألسعار ألنّ سلعة واحدة أو مادة بذاتها تجدها
بأسعار مختلفة بين مح ّل وآخر وأحيانا ً تكون الفروقات
كبيرة جداً».
فيما تقول أم م��ي��ار« :أصبحنا عاجزين أم��ام هذه
األسعار عن تحقيق حاجاتنا وعن تحقيق مطالب أطفالنا
فاألسعار «نار» ومطالب الحياة تزداد يوما ً بعد يوم ،لكن
فيما يبدو مطامع التجار أكبر» .وتضيف« :األبشع من
ذلك ابتزاز البائع للشراء والترويج لعبارات سلبية مثل:
(نحنا بحرب ،واليوم القطعة موجودة بكرا ال)( ،معاملنا
راحت ،والبضائع مستوردة ) إلخ...
ول��م تتوقف األساليب عند ه��ذا الح ّد بل تعدّت إلى
احتكار األسواق والتحكم بالمنتجات ،وهذا ما أكده أحمد
مشيرا ً إلى استغالل بعضهم للظروف التي تم ّر بها البلد.
ويضيف أحمد« :اضطرابات أسعار الصرف وعدم
استقرارها دفعت بعض التجار إلى التحكم باألسواق
من خالل احتكار بعض المنتجات األساسية والتحفظ
على بيعها ،ريثما يعود االستقرار إلى السوق ومن ثم
يبيعونها باألسعار التي تحقق لهم مكاسب كبيرة ،حيث
قام البعض مؤخرا ً باحتكار مادة حليب األطفال ،وبالفعل
أصبنا بحالة هيستيريا ،ولم نعد نجد علبة واحدة ،وكان
ر ّد أصحاب المحال بأنّ الحليب مفقود ،وبعد مرور ثالثة
أيام أعاد التجار طرحه في األسواق ولكن بزيادة كبيرة

تراجع �أ�سعار
الغذاء العالمية

أع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة األغ���ذي���ة
وال��زراع��ة العالمية «ف��او» أنّ
أسعار الغذاء العالمية تراجعت
في نيسان إلى أدنى مستوياتها
م��ن��ذ ح����زي����ران  ،2010مع
انخفاض أسعار معظم السلع.
وسجل مؤشر المنظمة الذي
يقيس التغيرات الشهرية لسلة
من الحبوب وال��ب��ذور الزيتية
واأللبان واللحوم والسكر171 ،
نقطة في نيسان ،بانخفاض
 1.2في المئة عن قراءة آذار.
وتوقعت «فاو» تراجع إنتاج
الحبوب العالمي في  2015إلى
 2.509مليار طن ،بانخفاض
قدره  1.5في المئة.
وم����ن ال��م��ت��وق��ع أن تبلغ
م��خ��زون��ات ال��ح��ب��وب 626.6
مليون ط��ن ف��ي نهاية موسم
 2016-2015م��ن 645.6
مليون طن في .2015-2014

هدر الطعام يقلق
مجموعة الع�شرين

أع��ل��ن وزراء ال���زراع���ة في
مجموعة العشرين الجمعة أنّ
إهدار الطعام في مختلف أنحاء
العالم يمثل مشكلة اقتصادية
ضخمة ،وعلى الدول أن تضمن
وصول هذا الفائض من الطعام
إل��ى الجائعين ب��دل التخلص
منه.
وأض���اف ال����وزراء أنّ دول
العالم في حاجة إلى تقديرات
أفضل لكمية الطعام المهدورة
والتأثير االقتصادي لذلك من
أجل مكافحة هذه المشكلة.
وكانت منظمة األمم المتحدة
لألغذية والزراعة «فاو» قالت
العام الماضي إنّ  1.3مليار طن
من الطعام ،أي ما يقارب  30في
المئة من اإلنتاج العالمي يُفقد
أو يهدر سنوياً ،مقدرة أنّ هذه
الكمية كافية إلطعام ثمانمئة
مليون جائع.

في األسعار (والشاطر يلي بيشلف أكثر)».
وت��ق��ول إس�����راء« :م��ل��ل��ن��ا م��ن ال��خ��ط��اب��ات ال��رن��ان��ة
والمصطلحات مثل حماية المستهلك ،الرقابة والتموين،
قدم شكواك ،طالب بالفاتورة» ،مشيرة إلى أنها «شعارات
لم تجد صداها على أرض الواقع ولم يتم تطبيقها في
شكل جيد ولم تمارس دورها الفعال».
وتضيف« :حمايتنا من جشع التجار ال تكون إال بوجود
دوري��ات فعالة من حماية المستهلك تتواجد دائما ً في
األسواق على غرار رجال الشرطة ،وبذلك تكون الشكوى
مباشرة وناجعة».
وير ّد التجار على هذه «االتهامات» ،وفي هذا السياق،
ينفي مهند صاحب محل ملبوسات لألطفال لجوءه إلى
رف��ع أسعار البضائع القديمة ويقول« :يظنّ البعض
أننا نفرح عندما يكون هناك اضطراب في األسعار وأننا
نحقق غايتنا ومكاسبنا ،لكنّ الحقيقة عكس ذلك فعند
ارتفاع سعر ال��دوالر يصاب السوق بحالة من الجمود
وارتفاع األسعار يؤدي إلى اإلحجام عن الشراء وبالتالي
إلى كساد البضائع».
فيما يشرح وسيم ،صاحب محل حقائب نسائية ،آلية
البيع ضمن «لعبة ال��دوالر» ويقول إنها «حلقة دائرية
والمواطن هو الحلقة األضعف فيها فنتيجة الرتفاع
األسعار ،وضعف الحركة الشرائية ،لم نعد نستطيع
كأصحاب محال تجارية شراء كميات كبيرة من البضائع
لعرضها ،فنقوم بجلب البضائع أوال ً ب��أول» .ويضيف:
«عندما يرتفع الدوالر نقوم برفع سعر البضاعة ألنه عند
شرائنا بضاعة جديدة سيرفع ،في المقابل ،الوكيل أو
صاحب المعمل أو المورد سعر البضائع رغم أنها قديمة
أيضا ً لديه ،وذلك خشية المزيد من االرتفاع والوقوع في
خسائر مالية».
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ،أك��د ب��اس��ل ط��ح��ان م��دي��ر حماية
المستهلك ف��ي وزارة التجارة الداخلية ف��ي تصريح
لـ»البناء» «عدم إخضاع البضائع القديمة لتقلبات سعر
الصرف» ،موضحا ً «إننا ال نسمح للتجار برفع أسعار
المواد في األسواق بحجة ارتفاع سعر الدوالر فالبضائع
يجب أن تسعّ ر حسب سعر التكلفة المحدّدة التي دخلت
فيها وحسب كلفتها المعلن عنها».
وعن تالعب التجار باألسعار ،أوضح طحان أنه «في
حال تالعب التاجر ورفع سعر المادة مع ارتفاع سعر
ال��دوالر يكون أغفل بذلك الفاتورة ،ألنّ السعر يجب أن
يكون معلنا ً حسب بطاقات البيان ،وعليه يكون مخالفا ً
بحكم القانون ويتخذ في حقه اإلج���راءات القانونية
الالزمة حسب الواقعة».
وأض����اف« :ي��ج��ب أن تسعر ال��م��ادة ح��س��ب سعر
ال��ص��رف ال���ذي دخ��ل��ت فيه ال��ب��ض��اع��ة ،بالنسبة إلى
البضاعة المستوردة ،حيث تباع وفق البيان الجمركي
الخاص بها ،فيما تسعر البضاعة المحلية حسب سعر
التكلفة ونسبة األرب��اح المحدّدة» .وش �دّد على أنّ من
«ح� ّ
�ق المواطن تقديم شكواه ح��ال تعرضه لمثل هذه
الحاالت».

وزير المالية اليوناني� :سنتو�صل �إلى
اتفاق حول برنامج جديد للتمويل
أعرب وزير المالية اليوناني يانيس فاروفكيس أمس عن ثقته بأنّ اليونان
ستتوصل إلى اتفاق مع دائنيها حول برنامج جديد للتمويل يح ّل مح ّل البرنامج
الذي ينقضي أجله في حزيران.
وبعد اجتماع مع نظيره اإلسباني لويس دي جويندوس ،قال فاروفكيس:
«رغم أنّ اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل يوم االثنين حيوي إال
أنه لن يكون الخطوة األخيرة لح ّل األزمة».
وأضاف« :نأمل أنّ يمون االجتماع حلقة وصل مهمة نحو الفترة التي ستعقب
اكتمال برنامج اإلقراض الحالي مع اليونان ونحو حقبة ما بعد يونيو 2015
التي نثق بأنها ستشهد فترة من التعافي وعودة اليونان إلى النمو ضمن منطقة
اليورو».
وتابع« :تحدثنا في شأن المسائل الفنية بطريقة تعطي المرء الكثير من األمل
بأنه سيكون في مقدورنا إعالن العملية التي ستؤدي إلى نهاية األزمة».

«بيجو» تتطلع �إلى العودة
�إلى �سوق ال�سيارات في �إيران
نقلتمجلةمانجر
األلمانية عن رئيس
وح������دة «ب��ي��ج��و»
مكسيم بيكا قوله
إنّ مجموعة «بيجو
س��ت��روي��ن» تجري
ح��ال��ي �ا ً م��ح��ادث��ات
للتعاون مع شركة
«إي�����ران خ����ودرو»
لصناعة السيارات
إذا رفعت العقوبات
ع���ن ال��ج��م��ه��وري��ة
اإلسالمية.
وق��ال بيكا« :نحن
نتحدث إلى شركائنا اإليرانيين أسبوعيا ً حول كيف ومتى يمكننا أن نبدأ
أنشطتنا».
وأعرب بيكا عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين القوى العالمية
وإي���ران في ش��أن برنامج طهران ال��ن��ووي في ح��زي��ران بما ي��ؤدي إل��ى رفع
العقوبات.
وأضاف« :في األجل المتوسط تتطلع بيجو إلى تصنيع سيارات في إيران،
ونحن ندرس إطالق مشروع مشترك مع خودرو ويمكننا من أن نغطي السلسلة
بكاملها من المشتريات والتوريد إلى تصنيع وبيع قطع الغيار».
ولفت بيكا إلى أنّ بيجو التي إعتادت بيع  400ألف مركبة سنويا ً في ايران
تعتزم أن تصدر في بادىء األمر مركبات عالية القيمة من أوروب��ا إلى إيران
لتعزيز صورتها وستسعى الحقا ً إلى تصنيع مركبات أرخص محلياً.

