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»المالية« تتوقع عجزًا بـ 176 مليار ليرة للموازنة المقبلة: 
سندات الخزينة للمشاريع االستثمارية فقط

الحكومة تؤيد اتفاق شراكة مع أوروبا »يتفهم احتياجاتنا ومصالحنا«

أكدت احلكومة السورية مرارًا 
أنها ليست ضد اتفاق الشراكة 
مع االحتاد األوروبي إال أنها تريد 
منه أن يتفهم احتياجات ومصالح 
سورية، وقال وزير املالية د.محمد 
احلس����ن أن س����ورية بشكل عام 
ليست ضد اتفاق الشراكة ألكثر من 
سبب موضحا: نحن عموما نؤمن 
بالشراكات، وقبلنا الشراكة األوربية 
ألن االحتاد األوروبي هو أكبر شريك 
اقتصادي مع س����ورية إضافة إلى 
روابط اجلوار والتاريخ والثقافة 
وإلى اعتبارات سياس����ية أخرى، 
إال أن احلسن ش����رح وجهة نظر 
احلكومة القائلة انه: »إذا افترضنا 
أن مرحلة الشراكة هي مرحلة أعلى 
فنحن ببساطة نتمنى أن حتقق هذه 
الشراكة مصلحة الطرفن، وما نريده 
من الشريك األوربي هو أن يتفهم 
احتياجاتنا ومصاحلنا، وإذا تركنا 
القضايا السياسية واالجتماعية 
جانبا، وهي طبعا من ضمن »فصول 
االتفاقية«، وحتدثنا عن االقتصاد 
فقط فسنلمس اآلثار السلبية التي 

ميكن أن تلحق بنا«.
وأورد احلسن املخاوف من فقدان 
اخلزينة العامة ملورد مهم في حال 
مت إلغاء الرسوم اجلمركية »لكن 
أثره األصعب هو ماذا س����يحصل 
لصناعتنا ومنتجاتن����ا الوطنية 
وملصانعنا وورشنا في القطاعن 

العام واخلاص؟«.
ولفت احلسن في تصريحات 
ال����ى مطالب س����ورية  صحافية 
بوضوح أكبر »في بنود االتفاقية 
يبن ما س����يقدمه األوروبيون من 
تس����هيالت، وكيف سيس����اعدنا 
الشريك األوربي على جتاوز اآلثار 
التي ستنتج عن االتفاقية عندما 
تنفذ، والبد من األخذ في احلسبان 
أن تطورات عديدة قد حصلت منذ 
أن أشرنا على االتفاقية عام 2004 
وقتها مثال كانت التعرفة اجلمركية 
في س����ورية عالية جدا، وفي عام 
2008 اقتضت مصالح شعبنا أن 
نخفض هذه التعرفة، وهذا تطور 
يفرض على الش����ريك األوربي أن 
يساعدنا« وخلص احلسن الى أن 
دمشق مع اتفاق الشراكة من حيث 
املبدأ »لكنن����ا مع تفاوض واضح 

يضمن مصاحلنا«.

وهم عبارة عن ورش����ات صغيرة 
متفرقة. ولقد بلغ إجمالي التحصيل 
الضريبي نحو 176 مليار ليرة عام 
2000، ونحو 238 مليار ليرة عام 
2003 وقد وصلت إلى 367 مليار 
ليرة العام املاضي، وقد حتقق ذلك 
بفضل ما قامت به املالية على صعيد 
تخفيض الضرائب« األمر الذي أسهم 
بدوره � على حد تعبير احلسن � 
»في معاجلة ومكافحة التهرب، فقد 
كانت الضريبة على املنازل املؤجرة 
لألجانب 48% إضافة إلى 4% لإلدارة 
احمللية ولم يكن هناك حينها من 
يسجل إيجارات لألجانب، ولكن ومع 
تخفيض الضريبة إلى 10% أصبح 
التحصيل املالي على قدر ال بأس به 
وكذلك في موضوع السيارات حيث 
كانت الضريبة 255% ومت تخفيضها 
إلى 40%، وباحملصلة فقد تراجع 
التهرب الضريبي ألن الضريبة باتت 
أكثر عدالة، وقد أثبتت األيام صحة 

هذا التوجه«.
وعن الشراكة بن القطاعن العام 
واخلاص قال احلس����ن: موضوع 
الثقة بن القطاعن العام واخلاص 
مهم ج����دا وقد كان����ت هناك عدة 
لقاءات مع الفعاليات االقتصادية 
والتجارية على امتداد الس����نوات 
املاضية وقد رك����زت في مجملها 
على الشفافية فيما يخص حقوق 
القطاع اخلاص وما يترتب عليه 

من واجبات باملقابل«.
ودعا الوزير هذا القطاع ألداء 
املالي����ة والضريبية  »التزامات����ه 
والشفافية في القيام بذلك«. الفتا 
الى أن تطورا ما حدث في العالقة بن 
القطاعن العام واخلاص وقد انعكس 
ذلك إيجابيا لصالح املالية واخلزينة 
نتيجة لزيادة احلصيلة الضريبية، 
حي����ث س����اهم القط����اع اخلاص 
بنس����بة بن 62 و63% من إجمالي 
التحصيل الضريبي والرسوم مبا 
فيها اجلمركي����ة خالل عام 2008، 
مؤكدا على ضرورة مساهمة القطاع 
اخلاص بأكثر من ذلك، وأشار إلى 
أن الثقة ال تفرض بقرار أو قانون، 
فهي ممارسة ومستلزمات وحوار 
بن األطراف املختلفة، وسوف تعزز 
التجربة واأليام ما هو صحيح وما 
هو خطأ ف����ي الطريق إلى اتضاح 

الصورة النهائية.

في نبرة ال تخلو من املرارة أطلقها، رئيس االحتاد
العام للفالحن عبر هوائي القناة األولى للتلفزيون 
بقوله: »أعطوني مش���روعا واحدا من األموال التي 
تتدفق على البل���د، مت توظيفها في البنية التحتية 
الزراعي���ة التي يقوم اقتصاد بلدنا بالدرجة األولى 
عليه���ا«. تكمن مدلوالت تنبئ، لي���س فقط بأن ما 
يحدث منذ نح���و عام من ارتب���اك واضح في أداء 
بعض اجلهات الرس���مية، هو مجرد عملية انتقال 
سلس���ة نحو اقتصاد منفتح وممنهج، من شأنه أن 
يترك ندب���ات هنا وخلال هناك، ب���ل هو أقرب إلى 
عملية انس���حاب من سوق كانت مخططة، واضحة 
املعالم واألهداف، والدخول في سوق مختلفة، أقل 
وضوحا إن لم تكن أكثر ضبابية، كان من مفرزاتها 
البدائي���ة عجز في الواردات احلكومية وارتباك في 
معاجل���ة األزمات، التي لن تك���ون طريقة معاجلة 
مشكلة مصادر الطاقة آخرها لهذا العام. ففي شهر 
ابريل املقبل، قد يشرف مخزوننا من القمح الطري 
على النفاد حسب مؤشرات االستهالك اليومي املقدرة 
ب� 6584 طنا يوميا، أي مبعدل 2 مليون و400 ألف 
طن حاجة صناعة اخلب���ز للعام احلالي، من أصل 

مخزون ال يتجاوز كمية 734.279 ألف طن.
أين ذهب باقي محصول العام املاضي الذي بلغ 

3 مالين و622 ألف طن من القمح؟
اش���تراه التجار في غفلة من تضارب القرارات 
الرسمية، فخزنوه في مستودعاتهم، ورفعوا أسعاره، 

على علم ومرأى جميع اجلهات املعنية.
تبي���ع الدولة كيس الدقيق وزن 50 كغ للمخابز 

اخلاصة ب� 425 ل.س.
أما سعره املتداول في السوق فهو 1500 ل.س.

والس���ؤال: ألي���س هناك من آلي���ات أخرى غير 
املتبعة حت���ى اآلن في عملية توزي���ع الدقيق، من 
شأنها حماية هامش الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه 

السلعة اإلستراتيجية؟
ثم هل يعقل أن ننتظر قدوم ش���هر ابريل لنهرع 
باحثن عن حلول إسعافية ألزمة تنبئنا املعطيات 
بأنها ستكون أشد وقعا على الناس، نظرا حلساسية 
مسألة الرغيف بالنسبة للفئات الضعيفة في مجتمعنا، 
ونح���ن منلك الوقت الكافي ملعاجلتها منذ اآلن بكل 

الوسائل املتاحة؟
رئيس احتاد الفالحن أشار في حديثه، إلى أنه 
يعرف متاما أين مت تخزين محصول قمح العام الفائت، 
الذي أشيع بهتانا بأنه مصاب مبرض فطري، دون أن 
تشكل جلنة من اخلبراء، يصدر عنها تقرير علمي، 

يتم على ضوئه اتخاذ قرار مسؤول بشأنه.
هكذا عش���نا فصل الش���تاء القارص مبنغصات 
مشكلة توزيع مصادر الطاقة. ورمبا سيحمل فصل 
الربيع إلينا شبح مشكلة أشد قسوة. ولسنا ندري 

ماذا يخبئ لنا الصيف من مفاجآت.
ولك���ي ال يحمل العام احلالي اس���م عام األزمات 
بامتياز، فها نحن ندق ج���رس اإلنذار، منبهن من 
أع���راض أزمة قبل أن تقع بعد نحو ش���هرين. فهل 

من مستمع؟
هدى العبود

عام األزمات
معناكونوا 

هل تنجح املالية في توفير مصادر لسد العجز؟

خطوات حثيثة ألمتتة اجلباية الكهربائية

وش����دد وزير املالي����ة على أن 
اقتصاد السوق االجتماعي أيا كان 
تعريفه ومفهومه »ال ولن يكون على 
حساب تراجع دور الدولة وال على 
حساب القطاع العام، مشيرا إلى أنه 
ومنذ ثورة آذار ونحن نعتز بهذا 
القطاع )العام( الذي توسع وكبر 
بعد احلركة التصحيحية وليس 
واردا التخلي عن هذا القطاع بأي 
حال م����ن األحوال، أما إصالح هذا 
القطاع فمسألة أخرى حتتاج الى 
حديثا طويال«. ولفت احلسن إلى 
أن مبدأ الشراكة بن القطاع العام 
والقطاع اخلاص لن تكون ولن تتم 
أبدا على حساب تراجع دور الدولة 
وتخليها عن مسؤولياتها التنموية 

واالجتماعية.
وقال الوزير احلسن إن االقتصاد 
السوري لم يكن في يوم من األيام 
اقتصادا اشتراكيا محضا، والقطاع 
اخلاص لم يغب يوما عن املشهد 
االقتصادي في سورية موضحا أن 
98.5% م����ن موارد املوازنة متويل 
محلي مما يعط����ي قوة في القرار 

املالي واالقتصادي والسياسي.
وشدد على أن سندات اخلزينة 
»لن تستخدم إال لتمويل املشاريع 
االستثمارية، وتوفير فرص عمل 
للعاطلن ال يقل أهمية عن حتصيل 
الضرائ����ب. والي����وم تبلغ حصة 
هذا القطاع من إجمالي االقتصاد 

السوري %65«.

ارتفاع العجز

وفيما يخص العجز في املوازنة 
قال احلسن: نتوقع أن تصل في 
العام الق����ادم إلى 176 مليار ليرة، 
وهو رقم يقل مبقدار 50 مليار ليرة 
عن الرقم ال����وارد في خطة العام 

احلالي.
وحتى رقم خطة 2008 الذي كان 
يقارب ال� 192 مليار ليرة وفقا ملا 
ورد في موازنة ذلك العام والذي 
لم يتجاوز وفقا لألرقام الواردة في 
قطع حسابات موازنة 2008 )41( 
مليار ل.س، وبناء على ذلك، فإن 
العجز في املوازنة لدينا مضبوط 

وال يسير باجتاه التزايد.

أم����ا بالنس����بة لتمويل عجز 
املوازنة فيمكن � بحس����ب الوزير 
� »أن يتم وكم����ا جرت العادة من 
خالل عدة سيناريوهات أهمها: زيادة 
اإليرادات نفطية كانت أم متأتية من 
الرسوم والفوائض االقتصادية، 
أو من خالل ترشيد اإلنفاق العام، 
أو مكافحة الهدر، وميكن أن ميتد 
ذل����ك في ح����ال اس����تمرار العجز 
الداخلي  إلى االقت����راض بنوعيه 
واخلارج����ي. واالقتراض الداخلي 
ميكن اللجوء إلي����ه إما من خالل 
إصدار سندات خزينة لتمويل بعض 
املشاريع االستثمارية حصرا أو من 
خالل اللجوء إلى التمويل بالعجز 

عبر املصرف املركزي«.
أما متوي����ل العجز عن طريق 
االقتراض اخلارج����ي فأكد وزير 
املالي����ة، أنه خيار »يخضع لكثير 
من التدقيق كونه مسألة حساسة، 
والسيما أن قلة هذا الدين هي من 
مصادر قوة قرارن����ا االقتصادي 

والسياسي«.
وهنا أكد احلسن أننا لن نقبل 

بأي قرض خارجي إال بش����روط 
ميسرة ومبا يتالءم مع مصاحلنا 
الوطنية بعيدا عن أي إمالءات أو 

محاولة لفرض ما ال نريده.
وع����ن اإلنفاق الع����ام في ظل 
احلدي����ث عن عج����ز املوازنة قال 
احلسن: تقع مسألة إدارة اإلنفاق 
العام بع����د إع����داد املوازنة على 
عاتق آمر الصرف املسؤول، وهو 
املسؤول ضمن مؤسسته، في حن 
تبقى وزارة املالية على تواصل مع 
املؤسسات لتحديد حجم اإلنفاق 
العام، ودراسة وزارة املالية تبقى 
من داخ����ل املوازنة احملددة مببلغ 

754 مليار ليرة«.
وأكد احلس����ن: حقيقة لو كنا 
منلك رقما للتهرب الضريبي ألعلناه، 
ومع ذلك فنحن نعترف بوجوده 
وأنا ال أتفق مع األرقام التي نشرت 
في بع����ض الصحف ألنها ال تعبر 

عن الواقع«. 
وهنا أوض����ح وزير املالية أنه 
تبن من »خالل املسح أن 25% من 
عدد املكلفن غير مسجلن ضريبيا 

دجاج طرطوس.. أمام القضاء

رحلة في القطار.. برد وغبار
من املتعارف عليه، أن السفر بالقطار رحلة ممتعة ينعم

فيها املسافر بالراحة واالطمئنان، حيث ان القطار يعتبر 
كاملنزل املتنقل ملا فيه من متطلبات املس����افر، من كافتيريا 
ودورات مياه وأس����رة ومقاعد مريحة، ولكن القطار الذي 
ينطلق من محافظة احلسكة مرورا ببقية احملافظات وصوال 
لدمشق، قطار مملوء باملتاعب وال يحسد راكبوه عليها، وذلك 
النعدام الصيانة العامة في����ه ولقدمه، إذ إن القطار صيفا 
يدخله الغبار من كل جانب وبكثافة كبيرة حتجب الرؤية 
أحيان����ا داخل املقطورات وتؤدي حلاالت من االختناق ولو 
تدوم هذه احلالة أكثر من 20 دقيقة الختنق كل من فيه، أما 
شتاء فالبرد القارس حاله كحال الغبار، يدخل من كل جانب 
وعبر الفتحات املوجودة بالنوافذ أو من األبواب ذات اإلحكام 
الضعيف، ناهيكم عن الفتحات املوجودة بأرض املقطورات 
والتي تغطيها )الفرش البالستيكي(، وبالنسبة لدورات املياه 
فالوضع فيها سيئ للغاية حيث ان أدوات النظافة معدومة 
واملياه فيه����ا إما موجودة أو ال. أما مياه الش����رب فهي اما 
مقطوعة أو أنها غير صاحلة لالستهالك البشري. فاملسافر 
يحمل معه مياه الشرب وزوادته من الطعام أكثر من األمتعة 
لطول رحلته، التي متتد أكثر من 14 ساعة أكثر من نصف 
يوم. أما بالنسبة للركاب املخالفن الذين يصعدون القطار 
دون تذاكر سفر، فهؤالء يسببون املتاعب واملشاكل للركاب 
النظامن كالس����يطرة على أماكنهم واملشاجرة )الكالمية( 

أحيانا، كما يثيرون االزدحام داخل املقطورات.

يبدو أن لبعض أهالي محافظة طرطوس عالقة طريفة
بدواجنهم ال يقبلون التفريط بها حتى لو اوصلتهم إلى 
احملاكم، فقبل اسابيع من االعالن عن بلوغ وزن أحد ديوك 
احلب����ش املدللة في احملافظة 45 كلغ مبا يوازي خروفا من 
الوزن الثقيل، أقام احد املواطنن دعوة أمام احملامي العام 
في املدين����ة بفقدان 3 دجاجات ودي����ك. وحولت االضبارة 
للقسم الشرقي في املدينة الستكمال التحقيقات واستجواب 
املش����تبه بهم والتحقيق باملوضوع.  وقال رئيس القس����م 
الشرقي العميد س����مير ميا إن »كل احملاوالت فشلت لثني 
صاحب الدجاجات للتراجع عن الدعوى رغم تدخلي شخصيا 
واستعدادي لدفع ثمنها له بدل الدخول باحملاكم واجللسات 
واس����تجواب أكثر من نصف سكان احلي«. وطلب احملامي 
العام في طرطوس استكمال التحقيق حتى عودة الدجاجات 
وخاصة الديك.  ول����م تفلح االغراءات التي قدمها اجليران 
لصاحب الدجاجات كي يتراجع عن دعواه إال انه أصر على 
أن يعيد الدجاجات بقوة القانون إلى قنه »املخالف« بدوره 

لتواجده بن املنازل السكنية.

 تمديد فترة االعتراضات
للمكتتبين على السكن العمالي

13% زيادة القدوم السياحي لدمشق

وافقت اللجنة العليا للسكن العمالي على متديد فترة دراسة االعتراضات
اخلاصة ملكتتبي احتاد عمال دمشق حتى نهاية فبراير املقبل، على 
أن توافى املؤسس����ة بجداول املكتتبن املقبولن تباعا عند االنتهاء من 
دراسة االعتراضات لكل نقابة قبل الفترة احملددة. كما وافقت على متديد 
الفترة لباقي احملافظات حتى نهاية الشهر اجلاري. وأكدت اللجنة بعد 
الدراس����ة واملناقشة على أن يقوم االحتاد العام لنقابات العمال مبوافاة 
املؤسسة العامة لإلسكان بقوائم املكتتبن مصدقة أصوال في كل محافظة، 
ولكل جهة عامة على حدة تتضمن أسماء العاملن متسلسلة حسب عدد 
العالمات التي حصل عليها كل منهم من األعلى إلى األدنى تتوافق مع عدد 
املساكن املخصصة لكل جهة عامة على حدة. وأشارت إلى أن مسؤولية 
دراسة طلبات اكتتاب العاملن تقع على عاتق اللجان املشكلة في كل جهة 
عامة لدراسة هذه الطلبات والتأكد من توافر شروط االكتتاب بالعاملن 
وفق مضمون القرارات اخلاصة بذلك. ويعد اكتتاب العاملن على هذه 
املساكن اكتتابا مشروطا بتوفر الشروط املنصوص عليها في األنظمة 
النافذة وفي حال ثبوت مخالفة العامل لشروط االكتتاب وأحكام القانون 
39 لعام 1986 وتعديالته، يجري تطبيق القرار الوزاري املتضمن إلغاء 

االكتتاب مع حسم 5% من هذه املدفوعات.

بروين ابراهيم
وافقت اللجنة الفنية في محافظة دمش����ق على مشروعات سياحية 
جديدة عدة منها فندق 4 جنوم في منطقة عرنوس مؤلف من 12 طابقا 
ويضم 53 غرفة و3 مطاعم وصالة متعددة االستعماالت وفندقا سياحيا 
آخر في أوس����تراد املزة من فئة أربع جن����وم، كما وافقت اللجنة لنادي 
احملافظة الرياضي باستثمار وتوظيف العقارات التابعة له في منطقة 
تنظيم كفرسوسة إلقامة نشاطات سياحية وجتارية وأنشطة ترفيهية 
متنوعة. وقال مدير سياحة دمشق م.فيصل جناتي ان دمشق بحاجة إلى 
املزيد من املنشآت السياحية والسيما منشآت املبيت نتيجة التطورات 
الكبيرة التي تش����هدها املدينة في النش����اطات السياحية واالقتصادية 

خالل السنوات األخيرة.
مما أدى إلى الزيادة في القدوم السياحي بشكل واضح في العام احلالي 
حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 13% عن العام املاضي، وتركزت الزيادة 
في السياحة األجنبية والتي تعتمد في إقامتها على املبيت في الفنادق، 
وأشار م.جناتي إلى النشاطات االقتصادية التي شهدتها مدينة دمشق 
من خالل املعارض واملؤمترات التي عقدت بجميع أشكالها »االقتصادية 
� الصناعي����ة � العلمية � الطبية � السياس����ية« والت����ي تندرج في إطار 
س����ياحة املؤمترات وكان لها األثر اإليجابي في زيادة القدوم السياحي، 
وتشير إلى احلاجة املاسة إلى زيادة القدرة االستيعابية الفندقية جميع، 
س����وياتها، موضحا أن قرارات املجلس األعلى للسياحة والتي صدرت 
بناء على دراسات تخطيطية كان لها الدور اإليجابي والفعال في تشجيع 
املستثمرين العرب واألجانب واحمللين في الدخول إلى السوق السورية 

لالستثمار في قطاع السياحة.

تبدأ في الربع األول من العام القادم

»الكهرباء« تطرح بطاقات لتسديد الفواتير 
عبر الهاتف واإلنترنت قيمتها 2000 ليرة

على املشتركن املتأخرين عن 
الدفع. ولفت الى إمكانية فرز 
الرسوم العائدة للجهات العامة 
املستوفاة عن طريق الفاتورة 
الكهربائية وتسديدها إلى هذه 
اجلهات عن الفواتير احملصلة 

فقط.
أنه  إلى  وأشار خربوطلي 
مت تطبيق نظام االس���تعالم 
الصوتي ع���ن قيمة الفواتير 
الرقم  وذلك باالتص���ال على 

الهاتفي 316.

ك���وات اجلباية بعد تس���ديد 
قيمته���ا، وبذل���ك يتم جتنب 
وجود فواتير مطبوعة مسبقا 
في ك���وات اجلباية وإمكانية 
املتابعة اللحظية من قبل اإلدارة 
ملوجودات صناديق اجلباة في 
مراكز اجلباية ومتابعة عملية 
سداد الفاتورة من قبل املواطن، 
بحي���ث ميكنه س���داد قيمة 
فاتورته من أي مركز جباية 
وضبط موضوع ترتب رسوم 
اإلع���ادة والغرامات والفوائد 

املقصرين على أخذ التأشيرات 
من الواقع وعدم متكينهم من 

تقديرها يدويا. 
وعن اجلباي���ة اآللية قال: 
إنه مت تطبيق نظام اجلباية 
اآللية على جميع مراكز اجلباية 
املنتش���رة في محافظة ريف 
دمشق بحيث أصبح بإمكان 
املشترك دفع قيمة فاتورته في 
أي كوة جباية ضمن احملافظة 
موضحا أن اجلباية اآللية متتاز 
بطباعة الفواتير مباشرة في 

جهاد تركي 
قال مدير الش���ركة العامة 
لكهرباء محافظة ريف دمشق 
م.زهير خربوطلي ان الشركة 
الدفع  إعداد نظام  تعمل على 
االلكترون���ي بحي���ث يتمكن 
املشترك خالل الربع األول من 
العام املقبل من تسديد فاتورته 
من خ���الل بطاقات مس���بقة 
الدفع عبر خط الهاتف وموقع 
اإلنترنت واملصارف والبطاقات 
االئتمانية، وقال خربوطلي ان 
البطاقات ستكون  قيمة هذه 
2000 ليرة سورية ويحتفظ 
الرصيد  املش���ترك بحقه من 
املتبقي من كل بطاقة لتضاف 
إلى فاتورة استهالكه حسب 

كل دورة. 
وفيما يتعل���ق بالعدادات 
االلكتروني���ة، أكد خربوطلي 
أن تركيب العدادات االلكترونية 
هو مرحلة أساسية لبدء تطبيق 
التأش���ير نصف اآللي  نظام 
بواسطة احلواسب احملمولة، 
وقد متت املباشرة في هذا النظام 
في منطقة حرستا وعند جناح 
التجربة سيتم تعميمها  هذه 
على جميع املناطق، وأعلن أنه 
مت شراء 188 محموال لتوزيعها 
على املؤشرين وعند االنتهاء 
من جتربة التأشير نصف اآللي 
وتعميمها سيتم البدء بتجريب 
نظام التأشير اآللي، موضحا أن 
من أهم ميزات نظام التأشير 
النصف آلي ه���و التقليل من 
أخطاء التأش���ير اليدوي إلى 
القراءات  حد كبير وتدقي���ق 
مباشرة على الواقع ومقارنتها 
السابق وعدم  مع االستهالك 
احلاجة إلى إدخال التأشيرات 
يدويا وإجبار بعض املؤشرين 

98% من الموازنة مصدرها محلي ومسـاهمة القطاع الخاص بيـن 62 و63% من الضرائب 

اعلنت مؤسسة عمران أنها بدأت ببيع مادة 
احلديد م���ن اإلنتاج احمللي في جميع مراكزها 
في احملافظات وبالكميات التي يريدها املتعامل، 
وبانخفاض عن السوق يتراوح بن 500 و2000 
ليرة للط���ن الواحد وفق س���عر املادة في كل 
محافظ���ة. ونقلت صحيفة »البعث« عن أحمد 
الصالح مدير املؤسس���ة قوله إن هذه العملية 

جاءت لتوسيع النشاط التجاري للمؤسسة. وقد 
القت اخلطوة االرتياح لدى املتعاملن ألنها سهلت 
عليهم احلصول على املادة مباشرة بالتزامن مع 
مادة اإلسمنت، ووفرت مبالغ مادية ال بأس بها. 
وأضاف الصالح أن املؤسسة أبلغت معمل حديد 
حماة استعدادها الس���تجرار كامل إنتاجه من 
املادة وملدة ثالثة أشهر متوالية، وفي هذا اإلطار 

فإن املؤسسة ولتأمن هذه املادة في التجمعات 
السكانية تعمل العتماد موزعن في تلك املناطق 
لبيع مادة احلديد إلى جانب اإلسمنت وكذلك 
اخلشب الذي باتت تبيعه املؤسسة بشكل دائم 
وبس���عر 13 ألف ليرة للمتر املربع، وهو نوع 
أول من الشوح، بينما تبيع طن احلديد بسعر 

وسطي 25 ألف ليرة سورية.

»عمران« تبدأ بيع الحديد المحلي بأسعار مخفضة


