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الزيتون يساهم بـ 5.3% من قيمة الدخل القومي السوري
90 مليون شجرة بينها 30 مليون مثمرة وانتاج العام 2008 من زيت الزيتون تجاوز 125 ألف طن

الص����ن و0.002 غرام في الهن����د.  ونظرا ألهمية هذه 
الشجرة تقوم احلكومة بتشجيع زراعتها فيتم توزيع 
غراس نحو 3 مالين شجرة زيتون سنويا على املزارعن 
بأس����عار رمزية. كما أنها تعمل على تطوير وحتسن 
آليات القطاف والتخزين للحصول على جودة أعلى من 
زيت الزيتون وقامت بإعداد مشاريع تنموية وترويجية 
منها إحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق 
دعم اإلنتاج الزراعي لتخفيض كلفة اإلنتاج وتصدير 
زي����ت الزيتون وجلوء املزارعن إلى اس����اليب وطرق 
تس����ميد الزراعة العضوية إضافة إلى الزيادة العاملية 
في اس����تهالكه واالعتماد عليه كمادة غذائية اساسية 

لتميز نكهته ولفوائده الصحية املتعددة

الزيتون الس����وري خال من املبيدات بس����بب تطبيق 
مبدأ املكافحة املتكاملة واعتماد 80% من الفالحن على 

التسميد العضوي.
وبننّ اليوس����ف أن هناك دراسة أظهرت زيادة في 
اس����تهالك زيت الزيتون في بعض الدول غير املنتجة 
ما قد يجعلها أس����واقا واعدة وغير تقليدية لصادرات 
زيت الزيتون هي أميركا وبريطانيا واستراليا واليابان 
والبرازيل وروسيا والصن والهند الفتا إلى أن استهالك 
الف����رد في أميركا من زيت الزيت����ون يبلغ 0.87 غرام 
و0.76 غرام في بريطانيا و0.51 غرام في أملانيا و2.13 
غرام في استراليا و0.25 غرام في اليابان و195 غراما 
في البرازيل و0.07 غرام في روسيا و0.005 غرام في 

ووصل االس����تهالك في عام 2008 إلى 90 ألف طن و80 
ألف طن فيما بلغ 80 ألف طن عام 2007  أيضا ووصلت 
كميات التصدير خالل العام 2008 إلى 30 ألف طن وفي 
عام 2007 بلغ 20 ألف طن حسب احصائيات املجلس 

الدولي لزيت الزيتون.
ويتمتع زي����ت الزيتون الس����وري بنكهة عطرية 
وطعم ممتاز ول����ون صاف مميز وتتطابق مواصفاته 
مع املواصفات العاملية املعتمدة من قبل املجلس الدولي 
لزيت الزيتون إضافة إلى أن أكثر من 55% منه هو من 
الن����وع املكرر املمتاز ال تزيد حموضته على 0.8% كما 
أن األصناف الرئيسية من الزيتون هي اصناف جيدة 
متأقلمة ومتأصلة منذ آالف السنن وأن 90% من زيت 

بروين ابراهيم
تبلغ املساحات املزروعة حسب اإلحصائيات الزراعية 
لعامي 2009/2008 في سورية 617 ألف هكتار وجتاوز 
عدد األشجار 90 مليون شجرة بينها 30 مليون شجرة 
فتية لم تدخل طور اإلثمار بعد، و63 مليون ش����جرة 
في طور اإلثمار تش����كل نحو 10% من إجمالي املساحة 
املزروعة و65% من إجمالي مساحة األشجار املثمرة. 

وتبن هيئة تنمية وترويج الصادرات في إحصائيات 
لها أن هذا القطاع يسهم بنحو 5.1 إلى 5.3% من قيمة 
الدخ����ل القومي وب� 5 إلى 9% من قيمة الدخل الزراعي 
حسب املوسم ويبلغ اإلنتاج باملتوسط نحو 800 ألف 
طن من الثمار يخصص منها للتخليل األخضر واألسود 
نحو 100 ألف طن و700 ألف طن يعصر الس����تخالص 

الزيت وينتج عنه 150 ألف طن من زيت الزيتون.
وأوضح مدير عام هيئة وتنمية وترويج الصادرات 
املهندس حس����ام اليوس����ف للوكالة السورية لالنباء 
»سانا« أن سورية تتمتع بأجود أصناف الزيتون الفتا 
إلى أنه يوجد في العالم 400 صنف لهذه الثمرة بعضها 
مخصص الستخالص الزيت والبعض اآلخر لتحضير 
زيتون املائدة وبع����ض هذه األصناف ثنائية الغرض 
تتميز مبذاقها ولونها املستساغ جلميع األذواق فضال 

عن فوائدها الصحية. 
وأشار اليوسف إلى أهم أنواع الزيتون التي تنتج في 
سورية وكميتها منها الصوراني وينتشر في محافظة 
إدلب نسبة الزيت فيه تتراوح بن 25 و30% من الزيت 
وتبلغ املساحة املزروعة 27.5% والزيتي ينتشر في حلب 
على مساحة تبلغ 33% وتصل نسبة الزيوت فيها إلى 
28 و30% واخلضيري وينتشر في املنطقة الساحلية 
على مساحة 10.5% وتتراوح نسبة الزيت بن 22 و%26 
واجللط في املنطقة اجلنوبية ثماره كبيرة نسبيا على 
مساحة 5% وهناك املصعبتي وينتشر أيضا في محافظتي 
دمشق ودرعا على مساحة تصل إلى 0.5% من املساحة 
املزروعة إضافة إلى وجود أصناف أخرى مثل القيسي 
والدعيبلي والداز الذي ينتشر في احملافظات اجلنوبية 
على مس����احة تبلغ 1.5 % من املساحة املزروعة تصل 

نسبة الزيت فيه من 20 إلى %24.
وتوقع اليوس����ف أن يزداد اإلنتاج خالل السنوات 
القادمة جراء استمرار التوسع الزراعي لهذه الشجرة 
ودخول أشجار جديدة طور اإلنتاج تبلغ نحو3 مالين 
ش����جرة س����نويا إضافة إلى أن 57% من عدد األشجار 
الكلي عمرها أقل من 20 عاما. ولفت اليوس����ف إلى أن 
إنتاج سورية من زيت الزيتون وصل خالل العام 2008 
إلى 125 ألف طن فيما كان 100 ألف طن في العام 2007 

كونوا معنا

حماية المستهلك
قبل قدوم شهر رمضان بأشهر وحالة االستنفار
 موجودة لدى ال����وزارات املعنية بضبط حالة 
األسعار، لكنها لألس����ف في صراعها هذا خسرت 
ليس بالنقاط بل بالضربة القاضية، وأحيلت جيوب 
املواطنن من ذوي الدخل احملدود إلى العناية املشددة 
مس����تغيثا إن بقي فيه نفس يخرج بقانون حماية 

املستهلك ولسان حاله يقول »ما في فايدة«.
مفهوم حماية املس����تهلك قدمي ق����دم التاريخ، 
وموجود في أقدم املجتمعات، فاملس����ألة ليس����ت 
وليدة اليوم أو األمس وتزداد أهميته في اقتصاد 
الس����وق احلر، ألن هذا االقتص����اد يتطلب الرقابة 
الذاتي����ة واألهلي����ة، ونالحظ أن أق����وى جمعيات 
حماية املس����تهلك موجودة في الدول التي تتبنى 
هذا االقتصاد، إال أن الف����رق كما يرى اخلبراء في 
إطار حماية املستهلك أن اجلمعيات املتخصصة في 
حمايته في الدول النامية تولد ميتة، وحرية حركتها 
محدودة، بينما الوضع مختل����ف متاما في الدول 
املتقدمة أو في الدول التي تتبنى على األقل اقتصاد 
السوق احلر، حيث يكون جلمعيات حماية املستهلك 
 دور كبي����ر وتأثير فعال في احلي����اة االقتصادية. 
وبالتالي يجب أن تكون فاعليته بفاعلية اجلمعيات 
التي تتبنى حماية املستهلك، ومن يالحظ فاعلية 
ودور جمعية املستهلك يدرك معها ما مدى فاعلية 

قانون حماية املستهلك. 
وفي بلدنا يكرر هذا القانون نفسه مع عدد من 
التشريعات املوجودة في مثل قوانن التموين والغش 
والتدليس، أما جديد القانون فهو أن املستهلك حتق 
له املقاضاة أمام احملاكم والقضاء، ورغم أهمية هذه 
النقطة جندها غير مفعلة، وال ميكن أن تكون كذلك 
بس����بب الروتن واإلجراءات املعقدة التي تتطلبها 
احملاكم، هذا من جهة، وم����ن جهة أخرى ال توجد 
خلف املستهلك جمعيات قوية تدافع عن املستهلك 
أو تنوب عنه في مقاضاة املسيئن واملخالفن ملواد 
القانون، واملش����كلة األبرز في هذه املس����ألة أنه ال 
توجد أي جهة تدفع للمس����تهلك تكاليف الدعاوى 
القضائية، ما يجعل املستهلك يتجنب الدخول في 
دوامة القضاء ألنه في الغالب رمبا تكون التكاليف 

أكثر بكثير من املخالفة املرتكبة بحقه.
واملسألة األهم في هذا املوضوع جهل املستهلك 
بحقوقه وبالقوانن النافذة التي قد حتميه من أمور 
كثيرة، فيجب أن يصر كل مس����تهلك على حقوقه 

مهما كانت صغيرة، لكن؟
هدى العبود

عقوبات رادعة تصل إلى 40 ألف ليرة للجهة المخالفة و5 آالف لألفراد

جهاد تركي 
أك����د وزير الصح����ة د.رضا 
أقيمت  س����عيد خالل احتفالية 
مبناسبة اليوم السوري ملكافحة 
التدخن ضرورة االستمرار بحملة 
التدخن  التوعية لإلق����الع عن 
واتخاذ اإلجراءات ضد التدخن 
السلبي، وأهمية تنسيق اجلهود 
بن الوزارة واجلمعيات األهلية 
واملنظم����ات الدولي����ة ملواجهة 
التي  العادات  التدخن وخاصة 
ف����ي مجتمعنا  بدأت تتفش����ى 

كاألركيلة.
وب����ن د.س����عيد أن الوزارة 
تعمل على دراسة قرارات ورفعها 
للجهات املعنية للمصادقة عليها 
التدخن في األماكن  وذلك ملنع 
املغلق����ة كاملقاه����ي واملطاع����م 
وتخصي����ص طواب����ق خاصة 
باملدخنن ف����ي الفنادق ال تزيد 
على 30% من املس����احة العامة 
إلى ض����رورة تفعيل  مش����يرا 
ال����ردع والتع����اون مع  قوانن 
اجلهات املعنية والسيما السياحة 
والداخلية لفرض ضرائب على 
اجلهات املخالفة وترتيب اجلهود 
بالتوازي مع مساهمات املجتمع 

األهلي.
وأكد وزير الصحة أن املرسوم 
املتوقع ص����دوره خالل الفترة 
القادمة بخصوص منع التدخن 
املغلق����ة والعامة  األماك����ن  في 
سيتضمن عقوبات رادعة قد تصل 
إلى 40 ألف للجهة املخالفة و5 

آالف للشخص املخالف.
وتؤك����د إحصائي����ات املركز 
السوري ألبحاث التدخن بحلب 
إلى أن مع����دل التدخن احلالي 
الس����كان بالنسبة ملدخني  بن 
الرجال %56.9  الس����يجارة من 
مقابل 17% بالنس����بة للنس����اء 
وبالنسبة للنرجيلة فان نسبة 
تعاطيها بن الرجال تبلغ %20.2 
مقاب����ل 4.8% من اإلناث ويصل 
مع����دل االس����تهالك اليومي من 

السجائر 20.8 سيجارة.
املقيم  املمثل  اعتب����ر  بدوره 
ملنظمة الصحة العاملية في سورية 
د.ابراهيم بيت املال أن التدخن 
ميثل كارثة اجتماعية وصحية 
واقتصادية على مستوى األفراد 

واملجتمعات، مشيرا إلى اجلهود 
التي تبذله����ا املنظمات الدولية 
كافة وفي مقدمتها منظمة الصحة 
العاملية ملكافحة التدخن واحلد 
من التروي����ج له بهدف احلفاظ 

على الصحة العامة.
وطالب ممثل����و اجلمعيات 
األهلية املشاركة بتفعيل القوانن 
التي متنع تق����دمي األركيلة في 

األماكن العامة ملن هم دون 18 سنة 
والتشدد في قوانن منع التدخن 
في األماكن العامة وفرض مخالفات 
رادعة. وتشير إحصائيات منظمة 
الصحة العاملي����ة إلى أن معدل 
التدخن في سورية يعادل ضعف 

معدله في الدول املتقدمة.
وكثرت في السنوات األخيرة 
ظاهرة التدخن بن فئة الشباب 

وخصوص����ا بن طالب املدارس 
حيث تؤكد الدراسات أن معدل 
تدخن السجائر بن طالب املدارس 
الثانوية يبلغ نحو 15% بالنسبة 
للطالب و7.8% بالنسبة للطالبات 
ومعدل التدخن بن األطباء %40 
و12% للطبيبات 52% بن املعلمن 

و13% بن املعلمات.
وتشير دراسة ملنظمة الصحة 

العاملية إل����ى أن التدخن يقتل 
أكثر من 4 مالين إنسان سنويا 
ف����ي العالم وهو مس����ؤول عن 
وفاة ش����خص واحد من كل 10 
حاالت وفاة، متوقعة أن يصل 
ع����دد ضحايا التدخ����ن إلى 10 
مالين ضحية سنويا ومبعدل 
شخص واحد كل ثالث ثوان في 

عام 2020.

وزير الصحة يتوعد المدخنين: قرارات وشيكة 
بمنع التدخين في األماكن العامة والمغلقة

محافظة إدلب تزود »مارلبورو« بالتبغ
كش����ف املدير العام لفرع املنطقة الش����مالية ملؤسس����ة التبغ 
املهن���دس جمال صباغ عن ان »ش���ركة ميخاليدس اليونانية 
س���تقوم بش���راء صنف »كاتريني« من محصول تبغ هذا العام 
وستبيعه لشركة فيليب موريس األميركية لصناعة التبغ إذ ان 
هذا الصنف يدخل وبنس���بة كبيرة في صناعة سجائر مالبورو 
وفي حال جناح زراعة هذا الصنف سوف يتم التوسع في زراعته 

وستتولى مؤسسة التبغ شراءه وتصنيعه«. 
ويعتبر صنف الكاتريني من أجود األصناف العاملية من حيث 
النوعية وامل���ردود االقتصادي فإنتاج الدومن الواحد يقدر ب� 150 
كغ ومقاومته جيدة لآلفات واألمراض وهو منتج بعلي وال يحتاج 

لتجفيف وبذلك يوفر املاء والوقود وهو ذو رائحة عطرية. 
وبينت أرقام القسم الزراعي في فرع املنطقة الشمالية ملؤسسة 

التب���غ أن كمي���ات اإلنتاج املتوقعة من األصن���اف املزروعة لهذا 
املوس���م يتوقع أن تصل الى 6904 أطنان من التبغ منها 947 طنا 
لصنف البريليب و4881 طنا لصن���ف الفرجينيا مقابل 827 طنا 
لصنف البرلي و41 طنا من صنف البصما إضافة الى 208 اطنان 
من صنف الكاتريني وهو صنف جديد يزرع ألول مرة بالتعاون 
مع ش���ركة ميخاليدس اليونانية حيث يتولى خبراء يونانيون 
اإلشراف املباشر على زراعة ورعاية النبتة وقد اختيرت منطقة 
جس���ر الش���غور بإدلب لتجريب هذا الصنف نظرا ملناخ املنطقة 

املناسب لزراعته.
يشار إلى أن املس���احة املزروعة بالتبغ في املنطقة الشمالية 
لهذا املوس���م بلغت 3272 هكتارا يتوقع أن تنتج 6904 أطنان من 

التبغ.

أبناء السوريات ليسو أجانب 
في جامعات ومعاهد سورية

متحلق سككي حول حلب بطول 120 كم

دراسة الستبدال الرسم السنوي 
للسيارات بضريبة على الوقود

كشف وزير التعليم العالي غياث بركات عن قرار
 أص����دره مجلس التعليم العالي يكرم النس����اء 
السوريات ومينح أبناء املتزوجات من غير السورين 
أو من في حكمهم، احلاصلن على الشهادة الثانوية 
العامة السورية عام 2009 احلق بالتسجيل مباشرة 

في اجلامعات واملعاهد للعام الدراسي احلالي.
وج����اء في املادة األولى من القانون: يحق ألبناء 
املواطنات السوريات املقيمات في اجلمهورية العربية 
الس����ورية، املتزوجات من غير السورين أو من في 
حكمهم، احلاصلن على الش����هادة الثانوية العامة 
السورية عام 2009 التسجيل مباشرة في اجلامعات 

واملعاهد للعام الدراسي 2010/2009 إذا انطبقت عليهم 
الش����روط واحلدود الدنيا للقبول املعلنة بنتيجة 

املفاضلة وإذا توافر الشرطان اآلتيان:     
1- أن يك����ون الطالب ق����د درس مرحلة التعليم 
األساس����ي )احللقة الثانية( واملرحلة الثانوية في 

اجلمهورية العربية السورية.     
2- أن تكون جنسية األم عربية سورية ومقيمة 
في اجلمهورية العربية السورية خالل دراسة ابنها 

)مبوجب سند اقامة(     
املادة 2- يعامل املقبولون من حيث الرسوم معاملة 

الطالب السورين املقبولن في املفاضلة العامة.     

أنهت املؤسس���ة العامة للخطوط احلديدية
 السورية دراسة النشاء متحلق سككي حول 

مدينة حلب بطول 120 كم. 
ويصل اخلط � حس���ب املدير العام جورج 
املقعبري � بن املنطقة الصناعية في الشيخ جنار 
الدولية  باملنطقة احلرة باملسلمية واخلطوط 
دمش���ق � الالذقية إلى خان طومان مبا يسهل 

انسيابية النقل ويساهم في توفير النفقات. 
وأشار املدير إلى أن هناك أيضا دراسة تنفيذية 
للمحطة اجلديدة في حي القابون في دمش���ق 
توفر من الزمن بحدود نصف ساعة و18كم من 
املسافة وستكون مترافقة مع عمليات تطوير 

اخلط احلديدي بن حلب ودمشق.
وأوضح ان املؤسسة استكملت دراسة ايطالية 
مجانية لتطوير خط حلب- دمشق بحيث يكون 
ملحوما ومحميا مع اس���تثمار السرعة بشكل 
آمن وتتم حاليا دراس���ة التكلفة حيث يوجد 
أمام املؤسسة س���يناريوهان األول قيمته 8.5 
مليارات ليرة سورية وينتهي العمل به خالل 
أربع سنوات ويختصر الوقت ليصبح الوقت 

املستغرق بن حلب ودمشق 2.48 ساعة.
واما الس���يناريو الثاني فيحتاج إلى عشر 
س���نوات وبكلفة 16 مليار ليرة ليصبح الوقت 

بن احملافظتن 2.22 ساعة. 

اعتبر وزير النقل يعرب بدر أن استبدال الرسم
 السنوي على السيارات بضريبة على الوقود 
سيخفف العبء على مديريات النقل وعن املواطن، 
وبالتالي تبسيط اإلجراءات عن باقي املعامالت، 
وقال إن ذلك سيؤدي إلى تخفيض الكلف املباشرة 
وغير املباشرة كالورقيات واملطبوعات والوقود 
واملصاريف األخرى املختلفة إضافة إلى اإلسهام 
بش���كل رئيسي في اجتثاث مصدر الفساد القائم 

في مديريات النقل.
جاء ذلك خالل اجتم���اع عقده بدر مع ممثلي 
برنام���ج مش���روع حتديث وتطوي���ر اخلدمات 
االلكترونية »جي ار اس« واخلبراء واملختصن 
بقطاع النقل حول مناقشة واقع وأوضاع مديريات 
النقل وما تعانيه من ازدح���ام وتعقيدات خالل 
استيفاء الرسم السنوي وعرض جتارب عدد من 
الدول في مجال استيفاء ضريبة على الوقود بدال 

من الرسوم السنوية.

وقدم مالك حداد اخلبير في برنامج مش���روع 
حتديث وتطوير اخلدمات االلكترونية خالل االجتماع 
عرضا عن دراسة تتضمن مقترحا بإلغاء الرسم 
السنوي على إعادة ترسيم السيارات واستبداله 
برسم ضريبي يفرض على الوقود بحيث يسدد 
على مدار العام ما يس���اعد ف���ي حتقيق التوفير 
واعتماد املواطن على وسائل النقل العام بدال من 

املركبات على حد تعبيره.
وبينت الدراسة ان تطبيق هذا اإلجراء سيسهم 
مبنع التلوث وحتسن مستوى النقل العام ودعم 
اإلدارة احمللية وتخفيف العبء على املواطن من 
خالل تسديده للرسوم دفعة واحدة مع توحيد عدد 
كبير من فئات املركبات العاملة على البنزين حيث 
يؤمن هذا الن���وع من الضرائب نوعا من العدالة 
الضريبية اذ يتم في هذه احلالة التعامل على مبدأ 
من يتسبب باألذية أكثر سيدفع أكثر ومن ميلك 

املركبة ذات احملرك األكبر سيدفع ضريبة أكبر.

الزيتون.. الشجرة املباركة واحملصول االستراتيجي

أحد حقول التبغ

أصدر الرئيس د.بش����ار األس����د مرس����وما يقضي مبنح اعفاء من 
ضريبة دخل األرباح احلقيقية وملدة عشر سنوات للمشاريع املقامة 

في محافظات دير الزور، احلسكة والرقة.
وحدد املرسوم فترة تأسيس هذه املشاريع بثالث سنوات وفي حال 
جتاوزت فترة التأسيس ذلك حتسب فترة التجاوز من مدة اإلعفاء.  وقال 
محمد احلسن وزير املالية إن املرسوم التشريعي رقم 54 يهدف إلى 
خلق املزيد من فرص التنمية والعمل البناء هذه احملافظات عن طريق 

حتفيز وجذب االس����تثمارات اليها. وأوضح أن االستثمارات ستعفى 
من ضرائب الدخل ملدة عش����ر س����نوات اعتبارا من مباشرة املشروع 
االستثماري للعمل أي ان السنوات العشر ستحسب بعد انقضاء فترة 
الثالث سنوات الالزمة للتأسيس مشيرا إلى أن التشريع اجلديد يشمل 
أنواع االستثمارات كافة سواء على املرسوم التشريعي رقم 8 أو على 
قانون التطوير واالستثمار العقاري أو املشروعات السياحية اضافة 

إلى مشروعات النقل الداخلي في احملافظات الثالث. 

مرسوم بإعفاء مشاريع المنطقة الشرقية من ضريبة دخل األرباح


