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ربع سكان سورية يعيشون فيها وإلزام المطورين العقاريين بإيجاد مساكن بديلة

في املش���روع كم���ا أن هذه 
النسبة حتدد من قبل اجلهة 
اإلدارية املختصة تبعا لتكلفة 
املشروع كما يسمح للمطور 
العقاري باستدراج نسبة من 
املبلغ املودع مع تقدمي اعمال 
تنفيذ املشروع بعد أن تتأكد 
اجلهة اإلدارية من تزامن تطور 
التنفيذ مع عمليات االسترجاع 
وصوال إل���ى التنفيذ الكامل 
للمش���روع أيضا ال يسمح 
باإلعالن ع���ن الوعد بالبيع 
للمقاس���م كافة إال بعد إيداع 
النسبة ومنعا لتالعب  هذه 
املطورين بأم���وال املكتتبني 

على املساكن.
ورأى السب���اعي أن تأثير 
األزمة املال��ي���ة االقتصادية 
على هذا القط���اع لم يك���ن 
كبي��را مشيرا الى أنه يع���ول 
على الهيئ���ة أن تقوم بدور 
يتناسب مع الزيادة السكانية 
والتي تتراوح بني 2.4 و%3 
س���نويا السيما أن احلكومة 
التزمت في اخلطة اخلمسية 
العاش���رة بتأم���ني 687 ألف 
وحدة سكنية خالل سنوات 
اخلطة منها 400 ألف وحدة 

جديدة.
الس���باعي ان  وأوض���ح 
الهيئ���ة في مرحلة تس���لم 
طلبات الترخيص للشركات 
التي ترغب في  واملؤسسات 
مزاولة مهن التطوير العقاري 
من األفراد السوريني والعرب 
واالجان���ب وس���وف تقوم 
جلان مختصة بدراسات هذه 
املالية  الطلبات من املالءات 
والفنية واإلدارية مبا يؤمن 
مطورين عقاري���ني كفوئني 
مبين���ا أن الهيئ���ة لم متنح 
حت���ى تاريخه أي تراخيص 
من هذا النوع وان الشركات 
واملؤسسات العاملة في السوق 
احمللية حالي���ا وعددها 112 
شركة ومؤسسة وهي جهات 
مرخصة من وزارة االقتصاد 
والتج���ارة. وأغلبه���ا غير 
متخصص بالعقار بل يدخل 
العقار كجزء من أنشطة عديدة 
ميارس���ها وأكد السباعي أن 
مشروع التعليمات التنفيذية 
أعطى هذه الشركات مهلة ستة 
أشهر لتسوية أوضاعها مبا 
يتناسب واحكام القانون 15 
بحيث يتحول من يرغب منها 
إلى االنش���اط العقاري ومن 
يبق على تعدد األنشطة فلن 
يس���تفيد من مزايا القانون 
وس���يمنع عن���د نهاية املدة 
التطوير  من مزاولة انشطة 

العقاري.

عن 5% من التكلفة التقديرية 
للمشروع في أحد املصارف 
احمللية ويش���ترط أن يكون 
إيداع هذه النسبة قبل البدء 

للقانون 15.
وفي سياق ضمان حسن 
التنفيذ أيض���ا يلزم املطور 
العقاري بإيداع نسبة ال تقل 

الصفة السياحية املعتمدة من 
املجلس األعلى للسياحة واال 
تقل مس���احتها عن املساحة 
احملددة بالتعليمات التنفيذية 

مش���جرة، طرقات، مجاري 
آبار  س���يل، مناجم، مقالع، 
نفط، خطوط توتر عال« كذلك 
أن تكون خارج املناطق ذات 

على إحداثها أن تكون خارج 
مناط���ق املنع واحلرمات أي 
»مناطق عسكرية، مطارات، 
موانئ، ينابيع، غابات، أراضي 

تتجه هيئة االس���تثمار
العق���اري  والتطوي���ر 
إلى دراس���ة مناطق السكن 
العشوائي حول املدن الكبرى 
باعتبار ان كل هذه املن��اطق 
هي مناط���ق تطوير عق����اري 
وتش���كل 40% من املناط��ق 
املأه���ول���ة ويعي��ش فيها 

حوال��ي رب��ع السكان.
املدير العام للهيئة ياسر 
إنه بصدور  الس���باعي قال 
القانون رق���م 15 لعام 2008 
أصبحت هناك وألول مرة آلية 
محددة ملعاجلة ظاهرة السكن 
العشوائي حيث تدخل هذه 
املعاجلة في صلب مهام الهيئة 

واختصاصاتها.
الفقرة »ز«  إن  وأض���اف 
من املادة 20 من القانون 15 
كفلت بإلزام املطور العقاري 
البدي���ل  بتأم���ني الس���كن 
واملناسب لشاغلي منطق���ة 
املشروع وتسليمه للجه��ات 
اإلدارية التي يقع املش���روع 
ضمن اطرافها ووفقا للمسح 
االجتماعي الذي تعده اجلهة 
اإلدارية واجل����اري للمنطقة 
بتاريخ اعتماده���ا منطق��ة 
تطوير عقاري أو التعويض 
للراغبني منهم في بدل نقدي 
القان���ون اجلهة  أل���زم  كما 
اإلداري���ة بإخالء الش���اغلني 
بعد تسليمهم السكن البديل 
وتسليم موقع املشروع خاليا 
من اإلشكاالت للمطور العقاري 
وذلك وف���ق األنظمة النافذة 
وما ينص عليه العقد املبرم 

بني الطرفني.
ان  الس���باعي  واعتب���ر 
القانون سمح مبوجب املادة 
10 منه بإحداث منطقة تطوير 
عقاري داخل أو خارج مناطق 
التنظيم وتعي���ني حدودها 
بحيث تسمى اجله��ة املسؤولة 
عنها بقرار من رئيس مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح من 
املجلس وبعد اس���تط���الع 
رأي الوح�����دة اإلدارية التي 
تق���ع منطقة التطوير ضمن 
ح�دوده���ا اإلدارية محافظة 

بلدية.
وأشار الس���باعي إلى أن 
الهدف من ذلك توفير وتهيئة 
األراضي الالزمة إلقامة مناطق 
س���كنية وتأم���ني خدماتها 
ومرافقها وإنش���اء املساكن 
واألبنية عليها وهدم وإعادة 
بناء وتأهيل وجتديد مناطق 
س���كنية قائمة كذل���ك إقامة 
مناطق اخلدمات اخلاصة غير 
السياحية على أن يراعى عند 
حتديد هذه املناطق واملوافقة 

هيئة االستثمار العقاري تتوجه إلى معالجة مشكلة السكن العشوائي
كونوا معنا

ال أح���د يس���تطيع إن���كار
الكاريزم���ا الت���ي أوجده���ا 
مسلسل باب احلارة لنفسه على 
مدى السنوات األربع املاضية، 
كاريزما ال ميكن أن ميحوها الزمن 
بسهولة، ولعل عدد املشاهدين 
الذي يصل إلى عشرات املاليني 
في س���اعات عرضه كما تظهر 
اس���تطالعات الرأي خير دليل 
ذل���ك وخاصة بع���د احتضان 
)MBC( إنتاجه بقوتها وضخها 
الدعائي والترويجي. وكل ذلك 
رغم املآخذ التي بدأت تظهر عليه 
بعد انس���حاب عدد من النجوم 
الذي���ن تألقوا في األجزاء األول 
والثاني والثالث، وعدم ظهورهم 
ف���ي األجزاء التالية وتش���كيل 
غيابهم فراغا دراميا وشلال، ولم 
تستطع احلوارات التبريرية لهذا 
الغي���اب - كما يرى البعض - 

إقناع املشاهدين بذلك.
وإذا كان البع���ض يرى ذلك 
فإن البعض اآلخر يرى أن بسام 
املال اس���تطاع جتاوز كل احملن 
التي أحاطت بالعمل ليقدم لنا 
صورة جميلة، صورة حكاية، 
تتعامل مع روح التاريخ وليس 
التوثيق. وهذا لألسف ما فات 
الكثير ممن انتقدوا العمل وقالوا 
أو  التاريخ  إنه مخالف لوقائع 
مختلق، نع���م إنه مختلق ألنه 
حكاية وليس مسلسال تاريخيا، 
حكاية لها إسقاطات واضحة على 
الذي تعيشه  الواقع السياسي 
العمل  املرحلة، ولعل مخ���رج 
وكاتبه استفادا من الواقع الذي 
يعيشه قطاع غزة بأن يجسداه 
في حارة دمشقية قد تختلف في 
شكلها عن واقع احلارة الغزاوية، 
ولكنه���ا تتفق واملضمون الذي 

يقدمه املال.
مهما قيل عن العمل فهو عمل 
الدراما العربية  مهم في تاريخ 
بشكل عام، ولهذا يجب أن يغلق 
باب احلارة، نعم يجب أن يغلق 
حتى يحافظ على ألقه في الذاكرة 
العربية، ألن أي خلل في اجلزء 
اخلامس الذي أشيع عن اعتزام 
الشركة املنتجة إجنازه، سيودي 
بكل إرثه اجلميل، السيما أن هناك 
تأكيدات بأن جنوم آخرين في 
العمل أعلنوا عدم نيتهم املشاركة 
ف���ي اجلزء اخلام���س في حال 
إجنازه ومن بينهم الفنان وائل 

شرف )معتز(.
وإذا كان املخرج املبدع بسام 
املال استطاع أن يقنع الكثير من 
املشاهدين بتبريراته لغياب من 
غاب فقد ال يس���تطيع أن يقنع 
اجلمهور بغياب من تبقى. لذلك 
العمل أغلقوا باب  حرصا على 

احلارة.
هدى العبود

أغلقوا باب الحارة

»االتصاالت« الحتساب التعرفة بأجزاء الدقيقة وتخفيض أجور »القطرية« و»الدولية«
تقوم املؤسس���ة العامة لالتصاالت بدراسة

شاملة ومتكاملة إلجراء تخفيض على تعرفة 
املكاملة الهاتفية األرضية الدولية، كما تدرس 
مجموعة من االتفاقيات املوقعة مع بعض الدول 
العربية واألجنبية لتخفيض التعرفة املفروضة 

على املكاملات الهاتفية.
وقال مدير املؤسس���ة م.ناظم بحصاص إن 
تخفيض التعرفة في املكاملات الدولية يستوجب 
االتف���اق مع األطراف األخ���رى حيث ال ميكن 
للمؤسس���ة االتصاالت أن تق���وم بهذا اإلجراء 

مبفردها وإن ذلك سيتم في القريب.
وحول تخفي���ض التعرفة عل���ى املكاملات 
اخلليوية واحتس���اب األجر بالثانية بدال من 

الدقيق���ة قال إن مؤسس���ة االتص���االت تقوم 
مبباحثات مع مش���تركي اخلليوي لش���ركتي 
»سيرياتل وام تي ان« الحتساب أجزاء الدقيقة 
في املكاملة اخلليوية، حيث تتم دراسة احتساب 
أجزاء الدقيقة وليست الدقيقة، وحول تعرفة 
االتصاالت القطرية أوضح بحصاص أنه تتم 

حاليا دراسة إمكانية تخفيضها.
وأوضح أن تعرف���ة املكامل����ات الهاتفي����ة 
مبنية على كلفته���ا وإن انخف��اض الكلف����ة 
سيؤدي حتما إلى انخفاض التعرفة، كما قامت 
املؤسسة بتخفيضات على املكامل����ات القطرية 
وتوحي���دها بني جمي���ع احملافظ���ات إلى أن 
وصلت قي��مة الدقيقة ليرة ونصف وإن أغلب 

املشترك����ني ال يسددون للمؤسسة ثمن مكاملاتهم 
ألنهم يجرون احلد األقصى من املكاملات املجانية 
التي متنحها املؤسس���ة للمشتركني على مدار 

العام.
وعن املش���اريع املس���تقبلية التي هي قيد 
التحضير واإلعداد قال بحصاص لدينا مشروع 
يتكون من 3 ماليني رقم جديد وقد بدأنا بطلب 
العروض ل� 800 � 900 ألف رقم هي قيد الدراسة 
حاليا، أما السعات املتوافرة لدى املؤسسة حاليا 
فتبل���غ 4 ماليني خط ثاب���ت، وأوضح أن عدد 
املشتركني يتزايد بشكل مطرد حيث لدينا حاليا 
زيادة مبعدل 25 ألف مشترك شهريا ينضمون 

إلى الشبكة السورية الهاتفية الثابتة.

طباعة 75 مليون نسخة كتاب مدرسي لهذا العام

وزارة التربية تجدد المناهج
 في الصفين السابع والعاشر

شائعات حول انتهاء عصر سيارة شام
و»سيامكو« تنفي: ندرس تحديث الموديل

 تبنت وزارة التربية مناه����ج تربوية جديدة للصفني
السابع في التعليم االساسي والعاشر في التعليم الثانوي 
شمل الكتب كافة عدا مادة الفلسفة التي مت تأجيل تطبيق 
منهجها للعام القادم.واوضح د.علي سعد وزير التربية أن 
جتديد املناهج ترتب عليه وضع 149 عنوانا جديدا تشمل 

دليل املعلم وكتاب الطالب ودفتر االنشطة.
واكد د.سعد ان الوزارة لم تعتمد اسلوب التعديل على 
املناهج القدمية بل اسست مبوضوعية إلعادة بناء املنهاج 
اجلديد مبا يتواءم والثقافة الوطنية والتطور العلمي املتسارع 
في ظل الثورة التكنولوجية.وأشار إلى ان املناهج وضعت 
من قبل الكوادر الوطنية وباالستفادة من اخلبرات االقليمية 

والدولية وطبقت املناهج في دمشق وخمس محافظات.
 واعترف د.سعد بأن الوزارة لم تستطع بلوغ ما تصبو 
اليه ولكن باملقابل العمل جار بالتعاون مع القائمني في سوق 
العمل واملكتب املرك����زي لإلحصاء لتطوير التعليم املهني 

وبالفعل مت هذا العام اضافة 36 مهنة حديثة.
وتسعى الوزارة إلى االهتمام باملهن املطلوبة في سوق 
العمل خاصة املتعلقة بالبرمجيات ووسائل االتصال وصوال 
الندفاع الطالب الى التسجيل في التعليم املهني وهو يحمل 
عالمات عالية في الثانوية العامة وهذا ما حصل هذا العام.

وكشف سعد عن اعداد مشروع مرسوم ألحداث هيئة مستقلة 
للتعليم املهني آمال أن يشكل اقرار املرسوم واحداث الهيئة 

حافزا في اعطاء مرونة للتعليم املهني.
وبني الوزير اهمية مشروع مطبعة الكتب املدرسية حيث 
مت هذا العام طباعة 75 مليون نسخة كتاب من املناهج القدمية 
واجلديدة وستزداد اعداد الطباعة سنويا حيث سيطبع في 

عام 2013 حوالي 102 مليون نسخة كتاب.
وأشار الى مشروع دمج التكنولوجيا في التعليم الذي 
يعتبر املشروع الثاني في الوطن العربي وحاليا هناك 20 
الف مدرس يستطيع ان يستخدم تقنيات دمج التكنولوجيا 
في التعليم.ولفت أيضا الى مشروع تطوير نظام االمتحانات 
وسيكون جاهزا للعام الدراسي احلالي وفق االسس واملعايير 
احملددة له.وكشف أن هناك اكادميية جديدة إلعداد وتدريب 
املدرسني اجلدد س����تقام على مستوى »قاري« مركزها في 
سورية تخدم قارة آسيا وهناك ايضا مركز لتنمية الطفولة 
املبك����رة لتدريب مدربات رياض اطفال في املنطقة س����يتم 

تدشينه قريبا ليتحول ملركز تنمية اقليمية.

كثرت في اآلونة االخيرة في األوس���اط الشعبية
بالشارع السوري بعض األقاويل املتعلقة بتوقيف 
إنتاج سيارة شام - املنتجة من قبل شركة سيامكو 
الس���ورية � اإليرانية لتصنيع السيارات- واالعتماد 

على ماركة أوروبية بديلة.
وفي هذا السي��اق أكد م.ناصر شيخ يوسف مدير 
عام الش���ركة الهندسية أنه لن يتم توقي��ف إنت����اج 
الش���ركة لسيارة شام واإلنتاج مس���تمر تص���اعديا 
وبالوتيرة نفسها والش���ركة بسياسته���ا وخطت��ها 
تبح���ث دائما عن منتج جديد وذلك باإلضافة لش���ام 

وعدم إلغائها.
وأوضح شيخ يوسف ملوقع »سيريان ديز« أن كل 
شركة جتدد املوديل أو املاركة كل 4 سنوات. وقد أوضح 
د.نضال فلوح عضو مجلس اإلدارة أن خطة املجلس 
تتمح���ور في الوقت احلالي حول حتديث املوديل في 
حال مت الوصول إلى اتفاق مع شركات عاملية معروفة 
بصناعة السيارات لم يفصح عن اسمها وتتم مراسلتها 
من قبل الشركة وبانتظار اإلجابة وإذا مت االتفاق مع 
أي ش���ركة من الشركات فسيتم إنتاج سيارة جديدة 
مبواصفات أكثر تقدما ولكن دون االستغناء عن شام 
التي تعتبر رائجة ومسوقة واالكتتاب عليها كبير ويتم 
بيعها يوميا بحدود 30 سيارة وقد نالت ثقة املواطن 
ويستطيع احلصول عليها خالل اسبوع نتيجة الكميات 
الكبيرة وهذا يدل على جودة السيارة وسعرها املقبول 
وأن الش���ركة تعتمد منوذجني السائد cc 1800 بسعر 
625 ألف ليرة سورية و1600cc مببلغ 575 ألفا الذي 
القى الرواج نفس���ه والسعر يتضمن جميع الرسوم 

والضرائب املفروضة.
وفيما يتعلق بالتغيير الذي طرأ على مجلس إدارة 
)إيران خ���ودرو( أكد فلوح أن االتصاالت مس���تمرة 
ومتواصلة ولم نش���هد أي تغيير في سياسة اإلدارة 

اجلديدة حول هذا املوضوع.
ومن اجلدير بالذكر أن سيارة شام هي أول أنواع 
الس���يارات السورية )املصنعة بس���ورية( والتي مت 
إطالقها في السوق السوري من قبل الشركة السورية 
� اإليرانية لتصنيع الس���يارات سيامكو بهدف تلبية 
حاجة السوق احمللي والعربي واإلقليمي بطاقة إنتاجية 
سنوية تقدر بحوالي 10 آالف سيارة ووزن 1200 كغ 

واستطاعة 100 حصان .

تسعة ماليين شجرة فستق حلبي في سورية
و30 ألف طن إنتاج  متوقع في حماة

تش���ير التقديرات األولية إلى أن إنتاج محافظة حماة من الفستق احللبي
يصل نحو 30 ألف طن من أصل 61 ألف طن تنتجها سورية، وبزيادة نحو 

9 آالف طن عن إنتاج احملافظة في املوسم املاضي.
وأكد مدير مكتب الفستق احللبي املركزي م.حسن إبراهيم أن هذه الزيادة 
جاءت بس���بب دخول مساحات جديدة في اإلنتاج فضال عن الظروف اجلوية 
التي رافقت تكوين اإلزهار وعقد الثمار، باإلضافة إلى البيئة واألراضي الزراعية 
املالئمة وخبرة املزارعني والفنيني في التطبيق اجليد للطرق احلديثة في عمليات 
التس���ميد والتقليم وتنظيم البساتني بشكل جيد وترشيد استخدام املبيدات 

احلشرية وتطبيق املكافحة احليوية في مواعيدها املناسبة.

وأضاف إبراهيم »أن مجموع مساحات األراضي املزروعة بهذا احملصول في 
سورية وصل إلى556967 دومنا منها 195650 دومنا في محافظة حماة كما أن 
عدد األشجار الكلي في سورية 9 ماليني و400 ألف شجرة دخل في طور املثمر 
منها 6.470 ماليني، فيما بلغ عدد أش���جار الفستق في حماة 3.70 ماليني دخل 
منها في طور اإلثمار 2.800 مليون ش���جرة وهذا ما يجعل حماة حتتل مرتبة 
متقدمة في زراعة وإنتاج الفس���تق احللبي حيث تستحوذ على ثلث مساحة 

وعدد أشجار الفستق وتنتج حوالي نصف إجمالي إنتاج القطر«.
يذكر أن زراعة أشجار الفستق احللبي تتركز في احملافظة مبناطق صوران 

ومورك وطيبة اإلمام باإلضافة إلى معردس ومعان وعطشان.

متى تزاح العشوائيات عن كاهل املدن؟

الفستق احللبي محصول استراتيجي يتجه إلى النمو

املالية د.محمد احلس����ني  أصدر وزير 
قرارا فوض مبوجبه معاونه لشؤون 
الضرائب والرس����وم محمد خضر السيد 
أحم����د بالتوقيع على كت����ب منع املغادرة 
للمدينني للخزينة العامة وكذلك كتب إنهاء 
منع املغادرة. اجلدير ذكره أن وزير املالية 
يحق له اتخاذ م����ا يلزم من إجراءات ملنع 

مديني اخلزين����ة العامة للدولة املمتنعني 
عن التس����ديد مغادرة األراضي السورية 
على أن حتدد ضوابط منع املغادرة بقرار 
يصدر عنه.  إلى جانب ذلك أعطى املشرع 
صالحيات لبعض املديرين العامني لتقرير 
منع السفر وذلك للضرورة القصوى وملا 
تتطلبه املصلحة العامة في احلفاظ على 

االستقرار والتوازن في املجتمع، فقرار منع 
السفر من القرارات اإلدارية ويبقى ما دامت 
أس����بابه باقية، كما ميكن للهيئة املركزية 
للرقابة والتفتيش وفروعها اإليعاز ملن يلزم 
مبنع سفر أحد املوظفني لضرورة املصلحة 
العامة، وللمحاكم الروحية أيضا صالحيات 

تقرير منع السفر بنص القانون. 

قرار بمنع مغادرة المتهربين من الضرائب


