6

السبت  15تشرين األول  2016العدد 3008

مجتمع وإقتصاد
ّ
«معوض ـ إده» اللبنانية مع شركة «سوريكو» البلغارية في مناقصة تلزيم عقد جمع
تقرير فاز ائتالف شركة
وكنس ونقل النفايات المنزلية الصلبة ألقضية الشوف وعاليه وبعبدا ،وهي المناقصة الوحيدة التي ّ
تقدمت
«سوكلين» اليها .وبذلك تكون الشركة قد خرجت كليًا من إدارة النفايات ،التي سيطرت عليها لعقدين من الزمن،
إال إذا تقدمت إلى مناقصة بلدية بيروت

«سوكلين» خارج إدارة النفايات
هديل فرفور
فتح مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار ،أمــس،
العروض املالية ملناقصة تلزيم أعمال
جمع وكنس ونقل النفايات املنزلية
ال ـص ـل ـب ــة ألق ـض ـي ــة ال ـ ـشـ ــوف وع ــال ـي ــه
ّ
"معوض
وبعبدا .وفــاز ائتالف شركة
ـ إده" اللبنانية مــع شركة "سوريكو"
ال ـب ـل ـغــاريــة ب ـس ـعــر ب ـلــغ  128مـلـيــونــا
و 763أل ـفــا و 57دوالرًا ُ م ــع احـتـســاب
الضريبة على القيمة املضافة ،ملدة 7
سنوات.
وكانت قد ّ
تقدمت الى هذه املناقصة،
في  19تموز املاضي 5 ،شركات هي:
 ائتالف شركة  CETمع شركة نلسونالبلغارية.
 شركة سوكلني. شـ ــركـ ــة "ق ـ ــاس ـ ــم ح ـ ـمـ ــود ل ـل ـت ـج ــارةوامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت" م ــع ش ــرك ــة "اسـ ـيـ ـي ــاس"
الفنزويلية.
 ائتالف شركة معوض ـ اده مع شركة"سوريكو" البلغارية.
 ائتالف شركة "الجنوب لإلعمار" معشركة علوان السعودية.
ُ
ل ــم ت ـق ـب ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـف ـن ـيــة ل ـك ــل مــن
ائـتــاف شركة "الجنوب لإلعمار" مع

شركة «سوريكو» هي
«حليفة» شركة «الجهاد للتجارة
والمقاوالت» في مناقصة
الفرز والمعالجة
ش ــرك ــة عـ ـل ــوان ال ـس ـع ــودي ــة وائ ـت ــاف
شـ ـ ــركـ ـ ــة "ق ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ح ـ ـ ـمـ ـ ــود لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت" م ــع ش ــرك ــة "اسـ ـيـ ـي ــاس"
الفنزويلية ،وانحصرت املنافسة بني
الشركات الثالث الباقية.
دوالر ب ـلــغ ال ـف ــارق
ن ـحــو  18م ـل ـيــون ُ
بــن الـسـعــر األع ـلــى امل ـق ـ ّـدم مــن شركة
"سوكلني" والسعر األدنــى الــذي ّ
قدمه
العرض الفائز ،وجاءت النتائج املالية
النهائية على الشكل اآلتي:
 شركة سوكلني 146,679,995 :مليوندوالر.
 ائـ ـ ـت ـ ــاف شـ ــركـ ــة  CETم ـ ــع ش ــرك ــةنـلـســون ال ـب ـل ـغــاريــة131,092,715.6 :
مليون دوالر.
 ائتالف شركة معوض ـ اده مع شركة"ســوري ـكــو" الـبـلـغــاريــة128,763,075 :
مليون دوالر.
وبحسب محضر لجنة التلزيم ،فإن
ال ـع ــرض امل ــال ــي األس ــاس ــي لــائـتــاف

االنتهاء من مناقصات النفايات ال يعني انتهاء أزمة النفايات (هيثم الموسوي)

الـفــائــز ك ــان بقيمة نـحــو  181مليون
ّ
دوالر ،إل أن مـلــف االئ ـت ــاف تضمن
ح ـس ــوم ــات ع ـل ــى الـ ـع ــرض األس ــاس ــي
القائم على تسعير الطن الــواحــد من
الـنـفــايــات ،بنسبة ّ ،%36.34أدت الى
خـفــض الـسـعــر ال ــى ن ـح ــو 117مليون
دون اح ـت ـســاب الـضــريـبــة
دوالر ،م ــن ُ
على القيمة املضافة.
واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى الـ ـع ــرض ُاألس ــاس ــي،
جـ ـ ــاءت ت ـس ـع ـيــرة الـ ـط ــن املـ ـق ـ ّـدم ــة مــن

العروض الثالثة ُمتقاربة:
ائتالف شركة  CETمع شركة نلسون
البلغارية 27.44 :دوالرًا للطن الواحد.
ش ــرك ــة س ــوك ـل ــن 30.7 :دوالرًا للطن
الواحد.
ائتالف شركة معوض ـ اده مع شركة
"ســوري ـكــو" الـبـلـغــاريــة 42.34 :دوالرًا
ل ـل ـطــن ق ـب ــل ال ـح ـس ــم وأصـ ـب ــح 26.95
دوالرًا للطن الواحد.
ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره أن ش ــرك ــة "س ــوري ـك ــو"

هي "حليفة" شركة "الجهاد للتجارة
واملـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاوالت" فـ ـ ــي مـ ـن ــاقـ ـص ــة الـ ـف ــرز
واملعالجة التي فاز بها ائتالفهما في
 2أيلول املاضي.
وفق دفتر الشروط ،يجب على الشركة
الفائزة جمع ونقل وكنس  1700طن
يوميًا تنتجها أقضية بعبدا وعاليه
والـ ـش ــوفّ .أم ــا ُمـ ـ ّـدة ال ـع ـقــد ،فـحـ ّـددهــا
املجلس بـ 7سنوات.
تـجــدر اإلش ــارة الــى أن هــذه املناقصة

كانت املناقصة األخيرة التي لم ُ"ت ّ
بت"
ّ
من ضمن املناقصات الخمس املتعلقة
بـ ـ ـ ــإدارة ال ـن ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة ،وبـقـيــت
ّ
ُمعلقة بفعل تأجيل إع ــان نتائجها
امل ــال ـي ــة ب ـش ـكــل م ـت ـك ــرر ،ل ـن ـحــو ثــاثــة
أشهر ،بحجة دراسة العروض الفنية
للشركات.
الالفت أن مناقصة تلزيم جمع وكنس
ونـ ـق ــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات امل ـن ــزل ـي ــة ا ُل ـص ـل ـبــة
لـ ـقـ ـض ــاءي املـ ـ ــن وك ـ ـ ـسـ ـ ــروان أع ـل ـن ــت

تقرير

التغطية الشاملة لمن هم فوق الـ  :64في مواجهة

نصف شهر ّ
مر على بدء «التغطية
ٍ
الصحية الشاملة لمن هم فوق الـ64
عامًا» .قد ال يكون كافيًا الحكم على
التجربة في هذا النصف ،ولكن ثمة
بعض المخاوف بدأت تظهر ،منها خوف
المستشفيات من ّ
«تسرب» البعض من
شركات التأمين ّ
للتطبب على حساب وزارة
الصحة ،وما يفرضه ذلك من زيادة أعداد
طالبي «الخدمة» ،وتاليًا زيادة الضغط

راجانا حمية
رسـ ـمـ ـي ــا ،دخـ ـ ــل مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـت ـغ ـط ـيــة
ّ
الصحية الشاملة ملــن هــم فــوق ال ــ64
ّ
عامًا حيز التنفيذ ،إذ مــن املفترض
أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـي ـ ــوم ه ـ ــو الـ ـي ــوم
األخ ـيــر الل ـتــزام جميع املستشفيات
باستقبال ه ــذه الـشــريـحــة العمرية.
فــي امل ـب ــدأ ،اسـتـجــابــت املستشفيات
لهذا «الـنــداء» ،إذ أعلنت التزامها ّبه
مـنــذ بــدايــة الـشـهــر الـحــالــي ،غـيــر أنــه
ـام قليلة مــن الـتـجــربــة ،بــدأت
بـعــد أي ـ ٍ
تظهر بعض العوامل التي قد تنذر

بـمـشـكـلــة قــري ـبــة ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص هــذا
املشروع.
رغـ ــم أن «امل ـن ـح ــى الـ ـع ــام ح ـتــى هــذه
الـلـحـظــات إي ـجــابــي» ،عـلــى مــا يقول
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة وائـ ـ ـ ــل أب ــو
فاعور ،في معرض تقييمه للمشروع
ّ
قـ ـ ـب ـ ــل ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــن ،إال أن ألصـ ـ ـح ـ ــاب
املستشفيات رأيًا آخر ،على األقل في
مــا يـخـ ّـص أمــريــنّ :
األول وهــو زيــادة
عــدد املــرضــى ،أو بتعبير آخــر «عــدد
ّ
زوار الـ ـ ـط ـ ــوارئ» ،ك ـمــا ي ـق ــول نقيب
أص ـحــاب املستشفيات الـخــاصــة في
لبنان ،الدكتور سليمان هــارون .أما

ّ
األم ــر الـثــانــي فـيـتـعــلــق ب ــ«ال ـت ـسـ ّـرب»
مــن شــركــات الـتــأمــن لــاسـتـفــادة من
تغطية الــ %100التي تمنحها وزارة
ّ
ّ
الصحة ملن تخطوا الـ.64
ف ــي عـ ـ ــودة إل ـ ــى األمـ ـ ــر األول ،زي ـ ــادة
ال ـ ـعـ ــدد ،ي ـش ـيــر ه ـ ـ ــارون إل ـ ــى «زيـ ـ ــادة
الطلب .فخالل خمسة عشر يومًا من
التجربة ،بدأنا نالحظ هذه الزيادة»،
تلك التي يفترض أن تسير تصاعديًا
مـ ــع الـ ــوقـ ــت ،وه ـ ــو مـ ــا يـ ــؤكـ ــده تــال ـيــا
مستشفيات أخرى ،باإلقرار
أصحاب
ٍ
بـ ـه ــذه الـ ـ ــزيـ ـ ــادة ،الـ ـت ــي ي ـع ـت ـبــرون ـهــا
ّ
«ط ـب ـي ـع ـيــة ف ــي ظ ـ ــل وجـ ـ ــود م ـش ــروع

للتغطية الـشــامـلــة» ،وإن ك ــان هــؤالء
يخففون من وطأتها ،معتمدين على
«وجود شركات التدقيق واملراقبة في
املستشفيات التي من شأنها أن تقرر
الحاالت الطارئة التي ينبغي دخولها
وال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن ج ــدول ـت ـه ــا
ملواعيد أخرى» ،يقول هارون.
ولـ ـك ــن ه ـ ــذه «ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة» سـتـنـتـفــي
مـ ــع الـ ـع ــام ــل الـ ـث ــان ــي ال ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـبــره
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات س ـب ـبــا ل ـل ـعــامــل األول.
ّ
يتحدث أصحاب املستشفيات
فهنا،
عــن ت ـسـ ّـرب مــن شــركــات ال ـتــأمــن ،في
امل ـ ـقـ ــام األول ،ي ـس ـه ــم فـ ــي رف ـ ــع ع ــدد

