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شؤونسوريــة

اصدر وزير الصحة رضا سعيد قرارا يقضي بإعفاء مدير
صحة احلس���كة مخلف الس���امة من منصبه على خلفية 

قضية اختاسات مالية.
وكانت اجلهات املختصة في احلس���كة كشفت عن عمليات 
اختاس ف���ي مديرية صحة املدينة تصل ال���ى ملياري ليرة 

سورية.
وأشارت تقارير اعامية الى انه مت الكشف عن هذه القضية 

بعد اختاس مبلغ 5 مايني ليرة من خال صرف قيمة رواتب 
العاملني في املديرية ملرة ثانية خال شهر.

وكانت عملية االختاس تتم من خال إعادة صرف رواتب 
العامل���ني في مديرية الصحة بعد صرفها بش���كل نظامي في 
نهاية كل شهر، حيث كان يوزع الصرف األول بشكل اعتيادي 
على املوظفني، فيما يتم توزيع الصرف الثاني على مجموعة 

املستفيدين من االختاسات.

وزير الصحة يعفي مدير صحة الحسكة من منصبه إثر قضية اختالس

اإلهمال والبطالة زادا الهجرة الداخلية.. والحلول حبر على ورق
دمشق وريفها أبرز مراكز االستقطاب ومعظمهم من ذوي المستويات المعيشية المنخفضة

بدت الهج��رة الداخلي��ة في س���ورية خال
السنوات القليلة املاضية أكثر وضوحا السيما 
خال سنوات اجلفاف التي ضربت الثناء خال العقد 
األخير وكان آخر مامح تلك الهجرة ترك نحو 200 
ألف شخص لقراهم في محافظة احلسكة والتوجه 

إلى محافظة دمشق وريفها.
وتشير اإلحصائيات إلى أن مجموع املهاجرين بني 
أرجاء سورية بلغ 354 ألف مهاجر خال السنوات 
العشر التي سبقت تعداد 1994، ويشكلون 2.6% من 
إجمالي عدد السكان السوريني املوجودين داخل القطر 
أثناء تعداد 1994، بينما بلغ مجموع املهاجرين 331 ألف 
مهاجر خال األعوام العشرة التي سبقت تعداد 2004، 
ويشكلون 1.8% من إجمالي عدد السكان السوريني 
املوجودين داخل القطر أثناء تعداد 2004، وذلك حسب 

إحصائية تابعة للمكتب املركزي لإلحصاء.
ويتركز الس���بب الرئيسي للهجرة الداخلية في 
عدم توافر فرص العمل في املناطق الطاردة للسكان 
أما السبب اآلخر فهو عدم الرضا عن منطقة السكن 
أو عن مواصفات املسكن، وكذلك عدم كفاية الدخل 
لتغطية مصروفات األسرة، أما السبب الرابع، فيكمن 
في عدم تواف���ر أو كفاية املراف���ق وخدمات البنية 

التحتية في احمليط السكني لألسرة.
وي���رى اخلبير االقتصادي د.عيد أبو س���كة أن 
»أس���باب ونتائج الهجرة الداخلية ال تختلف كثيرا 
عن نتائج الهجرة إل���ى خارج القطر، فكاهما يجد 
أسبابه ونتائجه في األوضاع االقتصادية املتراجعة 
في الباد بشكل عام. لكن يجب التركيز على األسباب 
الداخلية، فبتفحصها جند أن هناك طيفا من اإلهمال 
بالنسبة للمواضيع وفروع االقتصاد الوطني خارج 
العاصمة، أي هناك تراجع بالنسبة للزراعة والعاملني 
فيها. أضف إلى ذلك التصحر واحتباس األمطار. كل 
تلك األسباب وراء الهجرة الداخلية، إضافة إلى تراجع 
اخلدمات. ومعروف في سورية أن احملافظات األخرى، 
غير دمش���ق، كان اهتمامها في املاضي في الزراعة، 
بينما ياحظ اليوم أن الزراعة أصبحت تتراجع في 

سورية وهي تعاني معاناة حقيقية«.
وبالعودة إلى اإلحصائيات جند أن نحو 85.6% من 
املهاجرين )أصحاب املستويات املعيشية املنخفضة( 
من محافظة دمشق اجتهوا إلى محافظة ريف دمشق، 
بينم���ا ق���دم 10% فقط من املهاجري���ن األغنياء إلى 
محافظة دمشق من محافظة ريف دمشق، و%20.4 
من احملافظات األخرى القريبة أو املجاورة لها، وهي 
حمص ودرعا والس���ويداء والقنيطرة، والباقي من 

احملافظات األخرى.

مراكز استقطاب

وتشكل املدن الرئيسة في سورية مراكز استقطاب 
بس���بب متركز رأس امل���ال، وتوافر ف���رص العمل 
فيها. فهي تش���كل مصدر جذب ألبناء الريف، وقد 
بقيت محافظة ريف دمش���ق جاذبة بقوة للس���كان 
باس���تمرار قبل عام 1994 أو بعده، وبنسبة أعلى، 
حيث ازداد حجم صافي الهجرة إليها بنس���بة %1.3 
في املتوسط سنويا بني عامي 1994 و2004. ويعود 
سبب استمرار جذب محافظة ريف دمشق للسكان 
إلى قربه���ا من العاصمة، التي توجد فيها الوزارات 
واإلدارات احلكومي���ة املركزية ونس���بة كبيرة من 
األنشطة االقتصادية واالجتماعية واخلدمية � هذا من 
جهة � ومن جهة أخرى العاصمة تعاني من االرتفاع 
الكبير في أسعار وأجور العقارات تفوق بكثير حدود 

اإلمكانات والقدرات املادية للمهاجرين.

برامج إصالح

وفي هذا الصدد قال د.عيد أبو سكة إن البرامج 
احلكومية مازالت خططا ولم جتد لها مرتس���مات 
على أرض الواقع كما يجب أن تكون، وهناك جهود 
قد بذلت لكنها لم تؤت أكلها في السنوات األخيرة، 
والسيما فيما يتعلق بالتنمية والتطوير في املنطقة 
الشرقية، إضافة إلى أن موضوع اإلصاح االقتصادي 
لم يأخ���ذ بعني االعتبار كل هذه املناطق، والتوزيع 
العادل لاس���تثمار، بل بقي االستثمار منصبا على 

املدن الرئيسة. 
ويضيف أبو س���كة »دائما نركز على التخطيط 
اإلقليمي واملت���وازن وضرورة أن تك���ون التنمية 
االقتصادية واالجتماعية متوازنة، مبعنى أن تأخذ 
هذه احملافظات حقها من املواد املادية في البلد. ولو 
عدنا بضع سنوات إلى الوراء لرأينا أن هذا األمر لم 
يتحقق خصوصا عبر السنوات األخيرة من اخلطتني 

التاسعة والعاشرة«.
يش���ار إلى أن املكتب املركزي لإلحصاء قدم في 
تقريره لعام 2004 جملة توصيات للحكومة ملعاجلة 
ظاهرة الهجرة، تتمثل في وضع البرامج واخلطط، 
واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للعمل على حتقيق 
الت���وازن الدميوغرافي واجلغرافي م���ع اإلمكانات 
والطاقات االقتصادية في احملافظات املختلفة، كخطوة 
البد منها لتحقيق االستثمار األمثل للموارد، وحتسني 

املستوى املعيشي للسكان.

التصحر
منذ سنني ونحن نسمع عن مكافحة
التصحر، ولكننا ومنذ سنني أيضا 
ونحن نس���مع عن ازدي���اد األراضي 
املتصحرة في س���ورية، ولألسف فإن 
مصطلح مكافحة التصحر أصبح من 
األدبيات املمجوجة ألنه لم يتحول إلى 
واقع مرئي، بل ويبدو أنه لن يتحول 
إلى ذلك، علما أن التصحر � وهو باشك 
خطر داه���م � يتهدد نحو 110 آالف كم 
مربع أي ما نس���بته 60% من مساحة 

سورية.
ولكن ما احلل في ضوء؟

رمبا يكون احلل في فكرة طرحها أحد 
الزماء الصحافيني وتتلخص في أنه 
ال ضير أو ما مينع قانونيا إن واجهت 
احلكوم���ة قطاع األعم���ال، وقالت له، 
خذ ما تريد حتى مائة دومن لكل واحد 
ليستثمرها ويستفيد من عائداتها، طبعا 
بعد أن يستصلحها، وهذه الدومنات با 
أي إيجار أو رسوم أو ضرائب، فبعض 
الش���اطئ،  الدول تعطي أراضي على 
وليس في الصحراء، ملس���تثمرين ول� 
99 سنة دومنا أجر أو ضرائب، ألن ما 
سيقام على األرض سيبقى على األرض 
وألصحاب األرض، كما أن فكرة كهذه قد 
تعيد لسورية هيبتها الزراعية، ألننا بلد 
زراعي أوال وأخيرا. وبهذه العملية لنا 
أن نتخيل كم من فرص العمل ميكن أن 
توفرها مثل هذه املشاريع السيما أننا 
نعيش في فترة هجرة داخلية ملواطنني 
هم مزارعون أوال وأخيرا، وبذلك يتم 
تفعيل فئة كبيرة من الناس هم بأمس 

احلاجة لفرص عمل.
فهل من مجيب؟

هدى العبود

معناكونوا

450 مليون دوالر قيمة الصادرات 
الدوائية السورية

ارتفاع عدد الدول المستوردة إلى 60

 أكدت معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية 
د.ميسون نصري وجود دول جديدة عربية وأجنبية 
دخلت في القائمة لتصدير الدواء الس���وري إليها 
مثل مصر واألردن والسعودية وكذلك املانيا كما 

أن هنالك تصديرا لبعض الدول االفريقية. 
وبذلك أصبح عدد ال���دول املصدر إليها الدواء 
السوري حوالي 60 دولة وقد بلغت قيمة صادراتنا 
أكث���ر من 450 ملي���ون دوالر خ���ال نصف عام 

  .2009
ه���ذا ما عدا االتفاقيات الصحية مع العديد من 
هذه الدول التي تتعلق بتبادل اخلبرات في مجال 
الصناعات الدوائية فيما بينها.، مش���يرة إلى أن 
الوزارة مازالت تقدم التسهيات الازمة من ناحية 

اإلجراءات التصديرية للدواء.  
وأشارت نصري إلى أنه اذا دخلت سورية في 
اتفاقية منظمة الصحة العاملية سيتم فتح الباب 
لاس���تيراد أكثر وهنا على أصح���اب املعامل أن 
يثبت���وا دورهم بجودة مس���تحضراتهم من أجل 

التغلب على املنافسة.  

ارتفع النمو في حتصيل الضرائب والرس���وم 
خال السنوات األخيرة ليقارب نحو 7.3 مليارات 

دوالر في موازنة الدولة لعام 2008.
واشار وزير املالية السوري د.محمد احلسني 
في بيان للوزارة الى ان احلصيلة الفعلية لقطاع 
الضرائب والرس���وم تطورت بش���كل جيد خال 
الس���نوات األخيرة حيث ارتفعت هذه احلصيلة 
من نحو 176 مليار ليرة سورية )ما يقارب 3.52 
ملي���ارات دوالر( في ع���ام 2000 إلى حوالي 238 
مليار ليرة س���ورية عام 2003 ثم الى نحو 302 
مليار ليرة س���ورية عام 2007 وأخيرا الى نحو 
364 مليار ليرة س���ورية )ما يعادل 7.3 مليارات 

دوالر( عام 2008.
واوضح ان نسبة مساهمة هذه احلصيلة في 
متوي���ل موازنة عام 2008 بلغ���ت نحو 61% الفتا 
الى ان احلكومة السورية ووزارة املالية تعمان 
على مزيد من تطوير قطاع الضرائب والرس���وم 
وخاصة استكمال اصاح االدارة الضريبية وتعميق 
اجراءات مكافحة التهرب الضريبي الذي ال تنكر 

وزارة املالية وجوده.
وأكد ان قطاع الضرائب والرسوم السورية يعد 
أحد القطاعات الفعالة باملقارنة مع القطاعات املماثلة 
في دول املنطقة خاصة بعد ان جرى حتديثه من 
ناحية التش���ريعات وآليات العمل في السنوات 

األخيرة.

مجلس الوزراء يوافق على بيع المنتجات 
الصناعية بأسعار ال ترتبط بالتكلفة

تأجيل توزيع األراضي على الجمعيات 
السكنية في حلب إلى أجل غير مسمى

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة
اخلاص ب� »إعطاء الصاحية للجان اإلدارية في 
الشركات التابعة للوزارة ببيع منتجاتها القدمية 
واجلارية باألس���عار التي تراها مناس���بة بغض 
النظر عن التكلفة وعلى مس���ؤولية اللجان وذلك 
بعد موافقة مجلس إدارة املؤسسة التي تتبع لها 
الش���ركة«. كما وافق املجل���س على طلب الوزارة 
اخلاص ب� »السماح للمؤسسات الصناعية باإلقراض 
واالقتراض من بعضها البعض لتمويل العمليات 
اإلنتاجية واالستثمارية«. وأحال مجلس الوزراء 
مقترحني لوزارة الصناعة إلى وزارة املالية االول 
الذي يعتبر املؤسس���ات العامة الصناعية وحدة 
مالية مس���تقلة وتقدمي بي���ان ضريبي موحد عن 
نتائج أعمال املؤسسات وش���ركاتها التابعة بدءا 
م���ن عام 2009، والثاني املتعلق باس���تبعاد كلفة 

العمالة الفائضة في الش���ركات املتعثرة من كلف 
االنتاج على ان تقوم هذه الش���ركات بدفع رواتب 
العمالة الفائضة لديها من األرباح اإلجمالية احملققة 
لديها، لدراستهما وبيان الرأي ورفعهما إلى اللجنة 

االقتصادية.
وكانت وزارة الصناعة رفعت إلى مجلس الوزراء 
مذكرة تضمن���ت املقترحات املذكورة والتي بينت 
فيها أنها »تتابع بالتنس���يق م���ع وزارتي اإلدارة 
احمللية والسياحة إجراءات طرح املواقع ال� 14 لديها 
لاستثمار اال ان البرنامج الزمني املتوقع الستثمار 
هذه املواقع بعد حتويل صفتها العمرانية حسب 
مقترحات وزارة السياحة بهذا الشأن ميكن ان ميتد 
ألكثر من عام حيث ان هذه العملية ستوفر للوزارة 
السيولة املالية الازمة إلعادة استثمار الريع الناجم 

عن عملية استثمار هذه املواقع«.

جاء اجتماع وزيري اإلدارة احمللية واإلسكان مع
أعضاء مجلس مدينة حلب مؤخرا مخيبا لآلمال، 
على اعتبار انه كان منتظرا منه ان يحدد موعد لتوزيع 
األراضي على اجلمعيات السكنية حيث اقتصر االجتماع 
على مناقشة وبحث املناطق التي ستوزع على اجلمعيات 
السكنية املعروفة مسبقا وهي »دبليو3 � ان4 � ان1«. 
واعتمدت خال االجتماع األس����س اجلديدة لتوزيع 
األراض����ي على اجلمعيات واملتعلقة بقدم تأس����يس 
اجلمعية حيث متنح عامة عن كل سنة على أال تزيد 
على ثاثني عامة، ومتنح أيضا عامتان عن متوسط 
سنوات قدم األعضاء على أال تزيد على سبعني عامة. 
من جهته، أشار وزير اإلسكان والتعمير عمر غاوجني 
إلى ان التوزيع املقبل للمقاس����م سيش����مل مشاريع 
سكنية متعددة كمشاريع الس����كن الشبابي وسكن 

االدخار إضافة الى التعاون السكني.

من جانبه، اقترح محافظ حلب علي منصور إعادة 
دراسة األسس التي سيجري التوزيع بناء عليها قبل 
اعتمادها بش����كل نهائي. ويؤك����د اخلبراء ان تأخير 
توزيع األراضي لفترة زمنية غير محددة س����يؤدي 
إلى جتمي����د الوضع االقتصادي نظرا الرتباط قطاع 
اإلنشاءات بأكثر من 100 قطاع ميكن ان يستفيد من 
حرك����ة البناء في حلب التي يوجد فيها 468 جمعية 
س����كنية تنتظر تس����لم األراضي من مجلس املدينة 
للشروع بالبناء. جدير بالذكر ان في حلب أكثر من 
200 ألف مكتتب يتوزعون على 468 جمعية سكنية 
لم تتسلم أي أرض منذ 15 عاما. وأشار رئيس مجلس 
املدينة معن ش����بلي الى انه جتري دراسة مساحات 
توسع أخرى ليتم اس����تماكها ووضعها في جداول 
التوزيع املستقبلية لتلبية حاجات كل املكتتبني في 

اجلمعيات السكنية.

كشف مدير صندوق دعم الصادرات ايهاب
اس���مندر عن تفاصيل خط���ة تنمية الصادرات 
الت���ي وافقت عليها اللجن���ة االقتصادية منذ ايام. 
وأوضح اسمندر في محاضرة له خال ورشة العمل 
التي أقامتها هيئة تنمية الصادرات لبحث س���بل 
الدعم لقطاعي الصناعات الهندسية والنسيجية في 
سورية »ان مجاالت دعم املنتجات املعدة للتصدير 
ستتركز على الطاقة والنقل والشحن، تأمينات العمال 
بحيث يبلغ الدع���م املخصص جلانب الطاقة %20 
من التكلفة االجمالية وجلانب النقل 25% وجلانب 

العمالة %33«.
  وق���ال: »ان صندوق دعم الصادرات وضع في 
إطار خطته لتنمية الصادرات ثاثة سيناريوهات 
للدعم وهي: دعم كامل الصادرات، ودعم على أساس 
قطاعي كقطاع النسيج وقطاع الصناعات الغذائية، 
دعم على أساس سلعي كاأللبسة اجلاهزة، تعليب 

األغذي���ة، زيت الزيتون وغيره���ا، مبينا ان تكلفة 
الس���يناريو األول نحو 48 مليار ليرة سورية، 20 
مليار ليرة للسيناريو الثاني و13.5 مليارا للسيناريو 

الثالث«.
ومت إحداث الصندوق مبوجب املرسوم التشريعي 
رق���م 19 تاريخ 20 ابري���ل 2009، بعد احداث هيئة 
تنمية وترويج الصادرات في اطار خطة احلكومة 
الحداث منظومة متكاملة للتصدير تتألف من الهيئة 
والصندوق واحتاد املصدرين. ويهدف الصندوق إلى 
العمل على تقوية قدرة املصدرين على التس���ويق 
والترويج، ومساعدة املنتجني على زيادة قدرتهم على 
التصدير والسعي للتخفيف من األعباء التمويلية 
على املصدرين لتتساوى مع املنافسني في األسواق 
العاملية وإعداد وإدارة نظام متكامل حلوافز التصدير 
ووضع نظام لضمان الصادرات، ووضع نظام لتمويل 

املصدرين ما قبل التصدير.

حتول سعر األرض التي مت شراؤها من قبل مجلس
مدينة رأس العني في محافظة احلسكة مبساحة 
عش���رة دومنات لصالح نقابة النقل البري إلنشاء 
ك���راج عليها من مبلغ 450 ألف ليرة إلى 19 مليون 

ليرة سورية فقط.
العملي���ة دقيقة ومخفية اجلوانب فمن الناحية 
القانونية ميكن القول انه���ا مقبولة ومن الناحية 
املنطقي���ة وس���عر املتر املرب���ع هن���اك فهي غير 

مقبولة!
رئي���س مجلس مدينة رأس الع���ني عبدالرزاق 
البطران أعلن عن »عدم مسؤولية املجلس عن تبعات 
البيع والشراء بني نقابة النقل البري ومالك األرض 
)م.س( ويقول البطران: »املجلس يلعب دور الوساطة 

القانونية فقط من خال قيام البلدية باستماك األرض 
بعقد نظامي، غير أن صاحب األرض قدم ش���كوى 
قضائية يعترض فيها على تقديرات املجلس حول 
س���عر األرض ومن خال اللجنة املشكلة لهذا األمر 
حصل املالك على تقديرات مالية حتولت من 450 ألفا 
إلى 19 مليون ليرة وعلى نقابة النقل البري القيام 
بدفعها«. ويضيف البط���ران: »نحن كبلدية قدمنا 
طلبا باالستئناف من باب االحتياط كوننا وسيطا، 
غير أن قضايا الدولة جاوبتنا بالرفض وذلك لعدم 
وجود استئناف في هذه القضايا وبذلك يكون املالك 
ق���د حصل على قرار مبرم«. من جهته، فان رئيس 
نقابة النقل البري باحلسكة إبراهيم اخلليل وصف 

القرار »بأنه كارثة بحق صندوق النقل البري.

ثمن أرض كراج رأس العينأكثر من 81 مليار ليرة دعم الصادرات السورية
ارتفع من 450 ألفًا إلى 19 مليونًا

شكلت 61% من الموازنة

7.3 مليارات دوالر قيمة الضرائب 
والرسوم في العام 2008

منظر عام ملدينة حلبدمشق تسمح للمؤسسات الصناعية باإلقراض واالقتراض من بعضها البعض لتمويل العمليات اإلنتاجية واالستثمارية

األنشطة االقتصادية في سورية

محطة لتكرير النفط مالبس وأحذية نسيجية
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