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«solutions by stc» جتدد التزامها
«Tajer» بدعم الشركات الصغيرة عبر

solutions by جــددت 
stc، الــذراع التقنية لشــركة 
stc الكويتيــة  االتصــاالت 

املتخصصة في توفير اخلدمات 
املبتكرة  الرقميــة  واحللــول 
واملتكاملة لقطاع الشــركات، 
الشــركات  بدعــم  التزامهــا 
الصغيرة واملتوسطة احمللية 
من خالل اإلعالن عن مجموعة 
من الباقات املبتكرة من خالل 
منصة «Tajer»، احلل املتكامل، 
الذي يهدف لدعم املؤسســات 
والشــركات  عــام،  بشــكل 
الصغيرة واملتوســطة بشكل 
خاص، من خالل توفير منصة 
متكاملة للتجارة االلكترونية.
Tajer تطبيــق  ويقــدم 
مجموعة متنوعة من امليزات 
اجلديدة إلعداد منصات جتارة 
إلكترونية تعمل بكامل طاقتها 
وبكل ســهولة ويسر، مبا في 
ذلــك مواقع الويــب املصممة 
مسبقا واجلاهزة لالستخدام 

الشركة: «بالنظر إلى تداعيات 
الوباء على الشركات احمللية، 
وخاصة الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة والشركات الناشئة، 
أطلقت solutions by stc سلسلة 
من مبــادرات الدعم واحللول 
الفعالــة من حيــث التكلفة». 
ولفتت: «في عام ٢٠٢١، أطلقنا 
منصة Tajer ألصحاب األعمال 
مع تقــدمي خصومات خاصة 

وأسعار شهرية معقولة».

ومن هــذا املنطلق، تعمل 
solutions by stc اآلن علــى 
تعزيــز املبــادرة مــن خــالل 
تشجيع الشــركات الصغيرة 
واملتوســطة على استكشاف 
منصة Tajer وميزاتها املبتكرة. 
وتتماشــى هذه املبــادرة مع 
مهمة الشركة املستمرة لدعم 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
وتعزيز االقتصاد احمللي من 
خالل مجموعة من تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت املتكاملة 
واحللول القائمة على املنصات 
الســحابية التي تستفيد من 
أحــدث التقنيــات املتاحة في 
العالم احلديث. وتهدف الشركة 
ملواصلة دعم سوق الشركات 
الصغيرة واملتوسطة من خالل 
باقات داعمة ومبتكرة ومتنوعة 
وعبر حلــول فعالة من حيث 
التكلفة مبا يســهم في متكني 
القطاع اخلاص، ومبا يتماشى 

مع رؤية الكويت ٢٠٣٥.

ونقــاط البيع وبوابــة الدفع 
االلكترونــي. وســيوفر احلل 
solutions by stc الذي تقدمــه

للشركات الصغيرة واملتوسطة 
منصة فعالة من حيث التكلفة 
ومبســطة لتمكــني رحــالت 
التحول الرقمــي الفريدة مبا 
يسمح بدمج امليزات الرئيسية 
التي ستســاعد الشركات في 
تســهيل عملياتها بشكل أكثر 
كفــاءة. وفي بيــان لها، قالت 

«اجلمارك» و«الصحة» تشددان الرقابة على دخول 
املواد املستخدمة في صناعة املخدرات

علي إبراهيم

تستمر جهود الدولة في مكافحة آفة 
املخدرات ومنعها من منابعها عبر محاربة 
كافة املصادر احملتملة لتواجدها، لتدخل 
وزارة الصحة على خط املواجهة بالتعاون 
مــع اإلدارة العامــة للجمارك ملنع دخول 
املواد التــي يكثر اســتخدامها في صنع 
املؤثرات العقلية واملستحضرات املخدرة 
إلــى البالد إال بإذن من الصحة. وفي هذا 
الصــدد، أصدر مدير عــام اإلدارة العامة 
للجمارك باإلنابة سليمان عبدالعزيز الفهد، 
تعليمات جمركية حملت الرقم ٨٤ لسنة 
٢٠٢٢ بشأن السالئف والكيماويات التي 
يكثر استخدامها في الصنع غير املشروع 
للمخدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة 
للرقابة الدولية (القائمة احلمراء). جاء 
ذلك بعد مخاطبة الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة الوكيل املســاعد لشؤون 
الرقابة الدوائية والغذائية باإلنابة د.بثينة 
املضــف إلدارة اجلمارك بــأن قائمة تلك 

املواد يتوجب عند استيرادها أو تصديرها 
حصول اجلهة املصدرة أو املستوردة على 
إذن استيراد من وزارة الصحة. وتضمنت 
القائمة التسميات الكيميائية واملرادفات 

والتســميات التجاريــة للمــواد املدرجة 
تيسيرا للتعرف السريع على جميع املواد 
املجدولة، حيث تضمنت املواد املجدولة 
في اجلدولني األول والثاني نحو ٣٠ مادة.

عّممتا بـ «القائمة احلمراء» لسالئف وكيماويات يتطلب تصديرها واستيرادها إذناً من «الصحة»


