
ــة صنعاء قال  ــف طالب يف جامع صالح الحش
ــغ 100 ريال  ــائقون يأخذون مبل ــتمر الس " إن اس
ــول عاجلة  ــرح حل ــد دون أن تط ــوار الواح للمش
ــة  ــاف الدراس ــرا إليق ــيس مضط ــأجد نف ــا س فأن
فالذهاب إىل الجامعة يحتاج إىل مشوارين ذهابا 
ومشوارين للعودة أي سأحتاج تقريبا 400 ريال 
ــتصل إىل 12  ــهري س للمواصالت فقط بمعدل ش
ألف ريال إىل جانب املتطلبات الدراسية األخرى 
ــه فأنا  ــن الصعب معالجت ــيكون م ــذا األمر س وه
أعتمد عىل والدي يف مصاريف الدراسة يف الوقت 
ــحة يف الدخل إذ  ــن ش ــه الوالد م ــذي يعاني في ال
ــهري 45 ألف  ــارة راتبه الش ــا يف عم يعمل حارس
ــة الذين هم اآلن  ريال ينفقه عىل اخواني الخمس

يف بعض املراحل الدراسية يف املدرسة .
ــه  تقاطيع األىس  ــر علي ــعوبي تظه ــار الش عم
والحزن عىل جبينه وتعابري االمتعاظ والشكوى 
ــال إنها اتعبته كثريا يف  ــانه التي ق تلهجان بها لس
إشارة إىل ارتفاع أسعار املواصالت التي فرضتها 
أزمة الغاز االخرية والتي ازدادت رضواة وقساوه 
ــائقوا  ــع عليه س ــذي أجم ــوائي ال ــرار العش بالق
السيارات وأصحاب الباصات برفع سعر الراكب 
ــل يف وضع  ــذا الرج ــل ه ــا يجع ــبة %100 ، م بنس
ــة  ــفقة والرحم ــري الش ــل ويث ــه وب ــد علي ال يحس
ــب  ــيارات حس ــت من قلوب مالكي الس ــي مات الت
ــة العاصمة يف رشكة  ــا أنه يعمل يف أمان تعبريه؛كم
ــال يذهب مبلغ عرشين  ــة براتب 50 ألف ري خاص
ــكن يف منطقة  ــف ريال للمواصالت فالرجل يس أل
ــي الحارث  البعيدة عن املدينة  بعيدة بمديرية بن
ــة وال أقرباء له هناك  ــه ال يملك منزال باملدين وألن
ــم وكان  ــكل دائ ــة منزله بش ــر ملراوح ــه يضط فإن
ــات األجرة التي تقله  ــع مبلغ 600 ريال لباص يدف
ــده إىل منزله غري أن ما  ــه ومن ثم تعي ــر عمل إىل مق
ــبة 100%   ــع لألجرة بنس ــائقون من رف فعله الس
ــه أن يدفع اآلن مبلغ 1200 ريال  فإنه يتوجب علي
ــعر السابق فإن  ــائقون بالس أما يف حال التزم الس
ــيكون 600 ريال ولعل هذا  املبلغ املتوجب دفعه س
ــائقون ويوفر  ــغ األخري أخف مما فرضه الس املبل

شيئاً من قوت أرسته. 
معاناة أخرى

ــاز  يف املحطات لم يقترص  ــتغالل انعدام الغ  اس
ــب  عىل حركة تنقل املواطنني بني الخطوط وحس
ــث القوت  ــد من ذلك حي ــدى إىل ما هو أبع ــل تع ب
ــط أمر الحصول  ــن الذي يرتب الرضوري للمواط
ــذي يعني  ــو األمر ال ــادة الغاز وه ــر م ــه بتوف علي
ــائقي الدبابات األجرة ممن يحصلون  حصول س
ــرص أكرب  ــرق مختلفة عىل ف ــادة الغاز بط ــىل م ع
ــة الناس  ــتغالل حاج ــح وذلك من خالل اس للرب
لحاجاتهم األساسية ..أمني أحمد مواطن انتهى 
ــاحل املعاناة يف ظل  ــعودي إىل س به العدوان الس
شحة اإلمكانيات من جهة وتوقف جميع األعمال 
الحرة التي كان يعمل فيها من جهة أخرى ، أعلن 
هذا الرجل حالة الطوارئ القصوى داخل منزله 
ــتلزمات األرسة وعىل رأس القائمة  قبيل نفاد مس
ذرات الدقيق ، وبعد ان انتهى كل يشء لجأ الرجل 

إىل أحد سائقي سيارات األجرة ليشرتي له كيسا 
ــىل األقل أليام  ــور أرسته ع ــن الدقيق ليتدبر أم م
ــائق إال أن أنزل عىل رأس  قادمة ، فلم يكن من الس
الرجل الويل والثبور وأبلغه أن الغاز غري موجود 
ــكن  وعليه دفع 3 آالف ريال كإجرة وكون أمني يس
ــع مبلغ  ــر إىل دف ــة فقد اضط ــن العاصم ــدا ع بعي
األجرة والذي يعترب بالنسبة إليه نتيجة لظروفه 

الصعبة كبرياً للغاية.
رفض قاطع

ــل بالغاز  ــائق باص يعم ــاليف س ــه املخ  عبدالل
اشتاط غضبا عندما وجهنا له السؤال عن أسباب 
ــة املتهجم "  ــال بلغ ــعرية األجرة وق ــم لتس رفعه
ــال "وأضاف " نقول  ــني الري ايش تفعل يل الخمس
ـــ 7 آالف  ــرشاء الدبه ب ــدوم ونقوم ب ــك الغاز مع ل
ــادة   4 آالف، يعني  ــال يعني ارتفعت بزي و200 ري
بنسبة %120 وأنت تقل يل خذ لك خمسني رياًال " 
املخاليف يرص ويقسم أنه لن يتخىل عن التسعرية 
التي اجمع عليها السائقون كما انه يقول بأنها ال 

تفي إال بمصاريف الباص ال غري.
ــاص يعمل  ــائق ب ــول وليد الحيمي س فيما يق
بالغاز إنه يلجأ لرشاء اسطوانات غاز من السوق 
ــواش يف  ــض االح ــد ببع ــث تتواج ــوداء حي الس
ــعر  ــب قوله ويصل س أمانة العاصمة لبيعها حس
ــاوز العبوة  ــال وال تتج ــطوانة  إىل 7 آالف  ري االس
ــاع عىل أنها  ــا تكون اقل يف حني تب ــرتاً واحيان 14 ل
ــي للعمل طوال  ــوي عىل 20 لرتاً حيث ال تكف تحت
اليوم واحيانا يتفاجأ بانتهائها يف منتصف اليوم 
ــعر  ــائقني إىل رفع س ــه كغريه من الس ــو ما دفع وه

األجرة.
حيلة واحتيال

ــائقني  ــر :إن بعض الس ــاص آخ ــائق ب وقال س
ــوفات عقال  ــمائهم يف كش ــجيل أس يقومون بتس
الحارات عىل أساس ان اسطوانات الغاز ملنازلهم 
ــم وبقيمة  ــا لباصاته ــون بتفريغه ــم يقوم إال انه
ــع أجرة  ــرصون عىل رف ــع ذلك ي ــال وم 3 آالف ري

الركاب ويتحصلون عىل أرباح إضافية.
استغالل 

بني استغالل األزمات املاضية واألزمة الحالية 
فاآلن تعمقت أزمة الغاز بدرجة كبرية وهو ما أراد 
ــعودي ومرتزقته عىل اليمن  له ذلك العدوان الس
ــتغالل  ــن هذا الوضع تفاقم وازاد رضره مع اس لك
ــل  تعم ــي  الت ــالت  والحاف ــات   الباص ــائقي  س
ــذه األزمة  ــذات الدرجة له ــزل ب ــن والدي بالبنزي
الخانقة إذ ضاعفوا سعر الراكب الواحد املتنقل 
ــوط املختلفة إىل الضعف  ويظهر مدى  بني الخط
ــبة تكلفة رشاء مادة  هذا االستغالل بمجرد حس
البنزين أو الديزل ونسبة أرباح السائقني حينها 
ــط   ــتقات النف ــة ملش ــة الرشائي ــنجد أن القيم س
ليست سوى نسبة بسيطة من إجمايل التحصيل  
ــبيل املثال من  فأجور نقل الراكب الواحد عىل س
املطار إىل الحصبة  تجاوزت  100 ريال بينما عند 
ــادة والنقصان عىل هذا  ــن تتذبذب بني الزي آخري
ــابية أجريت فإن  ــاء عىل عملية حس ــغ ، وبن املبل

نقل أي "باص"  لـ14 راكباً وهي سعتها الطبيعية 
ــيتم  ــاوي مبلغ 1400 ريال  يف الوقت الذي س تس
ــذا  ــن أي ان ه ــل ركاب آخري ــزال ركاب وتحمي ان
املبلغ يتضاعف إىل 3 أضعاف يف املتوسط بحسب 

ــر هنا مبلغ  ــائقي الباصات ويظه ــا قاله احد س م
ــات النقل فهم  ــذي يجنيه أصحاب باص الربح ال
يف أيام توفر املشتقات النفطية وثبات األسعار ال 
ــذا املبلغ كصايف ربح  ــون إال عىل نصف ه يتحصل

خصوصا ان استهالك سيارات البنزين والديزل 
اقل بكثري من استهالك سيارات الغاز وهو ما أكده 
ــذه الباصات  ــالك الباصات إال ان ه ــد من م العدي
ــت الوحيدة يف هذه االستغاللية فكل الطرق  ليس
ــائقوها بذات  التي تربط املدن اليمنية يتعامل س
ــدم ارتباطهم  ــلوب رغم ع الطريقة وبنفس األس

بأزمة انعدام مادة الغاز. 
اتساع دائرة المشكلة 

ــني  ــن طفل ــة م ــويل رب أرسة مكون ــز البهل فاي
ــة  كان يعمل يف إحدى الجامعات الخاصة  وزوج
بمحافظة إب كموظف حكومي براتب ال يتجاوز 
ــال النصف منه ينفقه يف  ــة وأربعني ألف ري خمس
ــزل والباقي يتدبر به القوت الرضوري  إيجار املن
ــه مرابطا ألكرث من ثالثة  ــألرسة  وقد ظل  يف عمل ل
ــهر ومن ثم قرر أن يعود ألرسته ليقيض إجازة  اش
ــم  ــن ث ــدة  وم ــة الحدي ــم يف محافظ ــل معه العم
ــه يف العاصمة  ــفر لزيارة والده ووالدت يعاود الس
ــور النقل  ــن ارتفاع أج ــتغرب م ــاء  لكنه اس صنع
ــرة والتي كبلت حيلته  ــائقو األج التي فرضها س
ــفر حيث  ــد يقوى حتى عىل التفكري بالس ولم يع
ــول إىل محافظة  ــغ املطلوب توفريه للوص أن املبل

الحديدة ومن ثم العودة إىل صنعاء يتجاوز بكثري 
ـ  ــني من االنتظارـ  ــا يحوزه يف جعبته  وبعد يوم م
ـ اضطر لبيع  ــل ـ  ــرج لم يكن ينتظره رغم األم للف
ــه دفع ثالثني  ــا يقول فإن ــره الخاص وكم كمبيوت
ــن وإىل املحافظات الثالث.. ألف ريال لالنتقال م

ــني  ــالت ب ــعار املواص ــاع أس ــه ارتف ــز أدهش فاي
ــيارات البيجو ال  ــم بأن س ــات عىل الرغ املحافظ

تعمل بالغاز.
عواقب كثرية 

ــاد يقول إن  ــتاذ يف االقتص ــل أس ــب الجم وهي
ــي فرضها  ــل الت ــوم التنق ــاع رس ــتمرار ارتف اس
ــاد الحلول الرسيعة  ــاز  وعدم إيج ــع أزمة الغ واق
ــتكون له عواقب كبرية  ــكلة، االلتزام س لهذه املش
ــة األرس األمر  ــل ميزاني ــيثقل كاه ــا أنه س أبرزه
ــاكل األرسية التي  ــيعمل عىل زيادة املش الذي س
ــبابها يعود إىل  ــات أن %80 من أس تظهر الدراس
ــتمرار الوضع  ــف الجوانب املادية كما أن اس ضع
ــاته السلبية  ــيكون له انعكاس عىل ما هو عليه  س
ــتوى االنضباط الوظيفي يف املؤسسات  عىل مس
ــياً يف  ــيكون عامًال أساس والدوائر الحكومية وس

الترسب من التعليم املدريس والجامعي .
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ــول  والحل ــكلة  املش ــباب  أس ــة  ملعرف
ــىل مدير عام  ــئلتنا ع ــة طرحنا أس املطروح
ــة العاصمة وليد  ــة للنقل بأمان الهيئة العام
ــاب بالقول:  ــذي أج ــي وال ــه الوادع عبدالل
ــرة املواصالت  ــبب الرئييس  الرتفاع أج الس
ــاز ألن الباصات  ــركاب هو انعدام مادة الغ لل
ــم الجميع  ــاز وكما يعل ــرية تعمل بالغ الصغ
ــببت يف انعدام هذه املادة  نحن نمر بأزمة تس
ــغيل عرشين  ــٍد تش ــيتم منذ يوم غ ــن س ولك
ــىل  ــتعمل ع ــة وس ــة العاصم ــة يف أمان محط

تزويد هذه الباصات بالغاز..
ــت كافية  ــن محطة ليس ــرى بأن عرشي وي
ــيارات  وس ــات  باص ــات  احتياج ــة  لتغطي
ــوًال مؤقتة،  ــاز لكنه يعتربها  حل األجرة بالغ
ــة يف  ــص 20 محط ــم تخصي ــف: ان يت ويضي
شوارع كبرية أفضل من أن يتم تخصيص 70 
ــوارع عديدة قد تسبب ازدحاماً  محطة يف ش
ــاس  ــة هنا تنظيمية باألس ــوىض فالعملي وف
وستكون هذه املحطات يف املديريات الطرفية 
ــال نريد ان  ــوارع كبرية ف ــون فيها ش ــي تك الت

ــوارع  ــبب أي نوع من االزدحام داخل ش نس
ــأن الباصات  ــا يعلم ب ــة وكلن ــة العاصم أمان
ــاز تعد  ــي تعمل بالغ ــرة الت ــيارات األج وس
ــيارات  ــات وس ــات باص ــات واحتياج باملئ
ــن ان نحددها  ــادة الغاز ال يمك ــرة من م األج
بالضبط فلألسف ال توجد أية جهة حكومية 
ــك إحصائية متكاملة  يف أمانة العاصمة تمل
ــاً صحيحاً عن عدد  ــة أو حتى رقم وصحيح
ــيارات األجرة التي تعمل بالغاز  باصات وس
يف العاصمة فاملرور لديهم إحصائية ومكتب 
ــم إحصائية  ــس املحيل لديه ــل يف املجل النق
ــا  لديه ــم  للتنظي ــة  العام ــة  والهيئ ــرى  أخ
ــوم بإعداد  ــذا نحن نق ــرى ول ــة أخ إحصائي
قاعدة بيانات متكاملة لجميع وسائل النقل 
ومنها وسائل النقل التي تعمل بمادة الغاز .
ــل مع  ــيق متواص ــا تنس ــال: لدين وزاد قائ
ــبوع املايض  ــة اليمنية للغاز منذ األس الرشك
ــة اليمنية  ــيق مع الرشك ــث  قمنا بالتنس حي
ــة للرشكة حيث  ــة بالقيادة العام للغاز ممثل
ــري احتياجات  ــىل تنفيذ خطة لتوف اتفقنا ع

ــيارات األجرة من الغاز يف أمانة  باصات وس
ــات واليوم وصلت  ــة وبقية املحافظ العاصم
ــة لتزويد  ــن القاطرات مخصص مجموعة م

ــادة  امل ــذه  به ــرة  األج ــيارات  وس ــات  باص
ــيتم توزيعها عىل  ــٍد س ــوم غ ــن ي ــداء م وابت
املحطات التي تم تخصيصها مسبقا للقيام 

بهذه املهمة..
خطوط النقل الطويلة.

ــاع  ارتف ــكلة  مش إىل  ــي  الوادع ــري  ويش
ــعرية أجرة الركاب يف الخطوط الطويلة  تس
ــل الطويلة  ــوط النق ــبة لخط بالقول:بالنس
ــل  بالنق ــق  يتعل ..األول  ــان  جانب ــاك  هن
ــي  ــرية وه ــالت الكب ــي الحاف ــي وه الجماع
ــكلة  ــد بها مش ــزل وتوج ــادة الدي ــل بم تعم
ــركاب وهي  ــعار اجرة ال ــق بارتفاع اس تتعل
ــبب بعض التقطعات يف الخطوط  ناتجة بس

ــات الجنوبية مما يكلف  الطويلة يف املحافظ
ــذه  وه ــة  إضافي ــف  تكالي ــالت  الحاف ــذه  ه
ــمالية  ــد يف أي محافظة ش ــاكل ال توج املش
ــب الثاني يتعلق بالباصات الصغرية  ..الجان
ــي تعمل  ــات فه ــات والهايلوكس والبيجوه
ــاك  ــزل إال ان هن ــا بالدي ــن وبعضه بالبنزي
ــص  ــا يخ ــائقني فيم ــل الس ــن قب ــدة م مزاي

تسعرية أجرة الركاب..
ضوابط

ــد : عندما يتم توفري مادة الغاز فالبد  ويؤك
من عودة تسعرية أجرة الركاب عىل ما كانت 
عليه قبل أزمة الغاز األخرية ويف حال وجدنا 
ــائقني عىل عدم  ــاً وارصاراً من قبل الس تعنت
ــنقوم  ــابقة فإننا س ــعرية الس االلتزام بالتس
ــة  والرادع ــة  العقابي ــراءات  اإلج ــاذ  باتخ
خصوصا والدولة هي من قامت بتوفري مادة 

الغاز لهم.
200 ألف لرت لـ 11 ألف باص

ــة العاصمة عيل  ــدث وكيل أمان بدوره تح
ــت إليها  ــول التي توصل ــن الحل ــقاف ع الس
أمانة العاصمة بالتنسيق مع الرشكة اليمنية 
ــاد حل  ــا بإيج ــد قمن ــال: لق ــث ق ــاز حي للغ
ــيارات  ــكلة انعدام الغاز عن باصات وس ملش
ــد 20 محطة يف  ــا بتحدي ــث قمن ــرة حي األج
ــة اليمنية  ــتتوىل الرشك ــة العاصمة وس أمان
ــن لهذه املحطات ونحن  للغاز عملية التموي

سنقوم بتنفيذ الجانب االرشايف.
ــب النقل وهو  ــا مكت ــاف :يوجد لدين وأض
املختص واملسؤول عن متابعة قضية ارتفاع 

ــعرية أجرة الركاب لكننا نعلم بأن ارتفاع  تس
التسعرية كان بسبب انعدام مادة الغاز إال ان 
هذه الحلول والتي سنبدأ بتنفيذها ستحتم 
ــيارات  ــات وس ــائقي باص ــزام س ــا إل علين
ــب الواحد إىل  ــعرية الراك األجرة بإعادة تس
ــائقون يف  ــتمر الس ــال اس ــاًال ..ويف ح 50 ري
ــنقوم  ــة فإننا س ــعرية الحالي ــل التس تحص
بإلزامهم اجباريا بتخفيض التسعرية إىل ما 

كانت عليه سابقا وضبط من يخالف ذلك.
حل جزيئ

ــري  ــات توف ــذه املحط ــتطاعة ه ــن اس وع
ــيارات  ــادة الغاز لس ــة من م ــات الكافي الكمي
ــا ان 20  ــال: باعتقادن ــرة ق ــات األج وباص
ــيارات األجرة  ــات وس ــد باص ــة لتزوي محط
ــعايف  ــه حل مبدأي وإس ــه إال ان ــت كافي ليس
ــود الغاز إىل  ــو عندما يع ــل املتكامل ه فالح
جميع املحطات..واملحطات املحددة لتزويد 
ــاع  ــع القط ــرة تتب ــيارات األج ــات وس باص
ــة اليمنية للغاز ومن  الخاص بإرشاف الرشك
ــرة  ــيارات األج ــات وس ــأن باص ــروف ب املع
ــاج إىل 200 ألف لرت  ــاز تحت ــي تعمل بالغ الت
ــنقوم بتموين  ــا من هذه املادة ونحن س يومي
ــاص أجرة بالغاز بحيث يحصل كل  4 آالف ب
ــرت أي اننا  ــني من الغاز (40)ل ــاص عىل دبت ب
ــكل محطة  ــارب 10 آالف لرت ل ــا يق ــنوفر م س
ــاز يف العاصمة  ــدد الباصات العاملة بالغ وع
ــايل 40 ألف باص  ــف من إجم ــل إىل 11 أل تص
ــة العاصمة  أي  ــيارة أجرة تعمل يف أمان وس

أننا سنحل جزءاً كبرياً من املشكلة..

أعد الملف: حاشد مزقر

باصات أجرة تقع فريسة السوق السوداء وتشرتي اسطوانة الغاز بـ ٧٥٠٠٧٥٠٠ ريال

إجراءات حكومية لتوفري الغاز للباصات وسيارات األجرة وضوابط إجراءات حكومية لتوفري الغاز للباصات وسيارات األجرة وضوابط للتخفيض تسعرية النقلتخفيض تسعرية النقل

¶ مواطنون: نعجز أحيانا عن ركوب وسائل النقل ونضطر إىل المشي لساعات طويلة
¶ طالب: ال نستطيع تغطية تكاليف المواصالت وندعو إىل سرعة إيجاد حلول مناسبة
النقل تسعرية  رفع  إىل  واضطرينا  مضاعفة  بأسعار  الغاز  نشرتي  باصات:  سائقو   ¶

ــني لقضاء منذ  ــن املواطن ــري م ــرج الكث ــرية خ ــاز األخ ــة الغ ــات األوىل ألزم اللحظ
ــادة وعندما انتهى بهم  ــات األجرة الجماعية كالع ــتقلوا  باص حوائجهم فاس
ــني رياًال التي كانت  ــائقني يطالبونهم بمائة ريال بدال من الخمس ــوار تفاجأوا بالس املش
ــعر املشوار ، لم يكن قرار السائقني تعسفيا فهو امتداد النعدام مادة الغاز كما  محددة لس
ان قرار الجهات املسؤولة بتعبئة الغاز عن طريق عقال الحارات لم يشمل باصات األجرة 
ــائقي  ــذي ضاعف معاناة املواطنني يف ظل تعنت س ــيارات العاملة بالغاز..األمر ال والس
ــن التفاصيل  ــة ..وملعرفة املزيد م ــعرية مرتفع ــرة بفرضهم لتس ــيارات األج باصات وس

طرحنا املوضوع عىل طاولة النقاش وخرجنا بهذه الحصيلة:

¶ وكيل أمانة العاصمة: ٢٠ محطة لتوفري احتياجات ١١ ألف باص أجرة
¶ مدير الهيئة العامة للنقل باألمانة: سيتم البدء بتزويد باصات األجرة بالغاز من يوم غد
ــادي أي ازدحامات ــة لتف ــا بعناي ــم اختياره ــة ت ــات المخصص ¶ المحط

ــة قبيل أي تبقى  ــيارات األجرة قائم ــل عرب س ــي يف التنق ــن اليمن ــاة املواط معان
ــاز األخرية ألقت بظاللها  ــتقات النفطية..أزمة انعدام مادة الغ ــة للمش أزم
ــائقي الباصات  ــم مرهونة تحت أهواء وأمزجة س ــىل املواطنني حيث أصبحت جيوبه ع
ــاز والذين يقومون بفرض أجرة مضاعفة يف ظل صمت مطبق من  والتاكيس العاملة بالغ
ــائقني.. (الثورة)  ــب النقل يف أمانة العاصمة وتحت مربرات عديدة من قبل الس ــل مكت قب
ــل وخرجت بهذه  ــة والهيئة العامة للنق ــىل طاولة أمانة العاصم ــكلة ع قامت بطرح املش

الحصيلة:

ارتفاع أجور املواصالت.. معاناة جديدة تثقل كاهل املواطنارتفاع أجور املواصالت.. معاناة جديدة تثقل كاهل املواطن
حلول جذرية وجهود سريعة إلنهاء أزمة الغازحلول جذرية وجهود سريعة إلنهاء أزمة الغاز
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ــطوانات الغاز إىل كل بيت  ــة والجانب األمني لضمان وصول أس القانوني
يف األمانة حسب املستطاع.

3 محطات مركزية
ــة لتغطية  ــالث محطات مركزي ــيتم تخصيص ث ــمي أنه س وبنّي الهاش
ــيارات  ــاج الس ــة احتي ــة لتغطي ــن ٢٠ طرمب ــرث م ــم ، و أك ــاج املطاع احتي

والباصات.. مؤكداً أهمية تخفيض تكلفة اإليجار إىل ٥٠ رياًال يف الفرز.

إلزام العقال
ــال الحارات بنرش  ــان امليدانية إىل إلزام عق ــلطة املحلية واللج ودعا الس
وعرض قائمة املستفيدين يومياً بشكل شفاف يف مساجد الحارات.. مؤكدا 
أن أي تزوير سيعرض مرتكبه للمساءلة.. وعرب وكيل أول الوزارة عن الشكر 
للسلطة املحلية التي تعمل عىل خدمة املجتمع.. داعياً أبناء أمانة العاصمة 

إىل أن يكونوا رقيباً وعونا للعاملني يف امليدان إلنهاء أزمة الغاز.

للمساءلة مــرتــكــبــه  ســيــعــرض  ــر  ــزوي ت أي  للمساءلةالــصــنــاعــة:  مــرتــكــبــه  ســيــعــرض  ــر  ــزوي ت أي  الــصــنــاعــة: 

خطوة أوىل
ولإليضاح أكرث قال معصار :نستطيع ان نقول إنه قد تم إيجاد 
ــيارات 20 محطة  لتموين  ــبة بعد تخصيص للس ــول املناس الحل
ــيارات األجرة والتي تعمل بمادة الغاز  غري أن نسبة  باصات وس
ــذه املحطات يعد  ــن تخصيص ه ــون كبرية ولك ــاج قد تك االحتي
خطوة أوىل للحل ويف حني استقر الوضع وانتهت األزمة سيكون 

هناك عدد اكرب من املحطات لوسائل النقل العاملة بالغاز.
ــه يف الوضع  ــالت ملا كانت علي ــودة اجور املواص ــبة لع وبالنس
ــة العامة للنقل  ــة فإن ذلك يرجع إىل الهيئ ــبق هذه األزم الذي س
ــرتض يف هذا الجانب  عند  ــب النقل يف أمانة العاصمة  واملف ومكت
ــىل الهيئة  ــات وتوفر الغاز فإن ع ــات لتعبئة الباص ــود محط وج
ــعرية  ــائقني بعدم رفع تس ــة أجور املواصالت وإلزام الس مراجع
أجور املواصالت ..أما رشكة الغاز فمهمتها توفري مادة الغاز فقط.

تموين المحطات
ــا تموين  ــيتم من خالله ــات الغاز التي  س ــار :كمي ــال معص وق

ــائل  ــتوزع بطريقة منظمة ولن تكون إال لوس ــة العاصمة س أمان
ــو تموين  ــة للغاز ه ــة اليمني ــاز ودور الرشك ــة بالغ ــل العامل النق
ــة بنائب املدير العام  ــات والرشكة تعمل جاهدة ممثل هذه املحط
التنفيذي محمد القديمي عىل استقرار الوضع التمويني ومنها 
ــك أن هناك انفراجاً لألزمة خاصة مع  ــائل املواصالت وال ش وس
ــحنات التي  ــت وباقي الش ــحنات الغاز والتي وصل ــترياد ش اس
ــتقرار الوضع  ــيتم بإذن الله اس ــت يف طريقها للوصول وس الزال
التمويني حيث أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها بتحديد مواقع 
لتموين الباصات والسيارات سيكون لها دور كبري يف حل مشكلة 

املواصالت.
توفري مادة الغاز

ــل أول وزارة  ــة وكي ــاع عقد بصنعاء برئاس ــاك اجتم وكان هن
ــم قيادتي رشكة  ــمي ض ــة والتجارة محمد أحمد الهاش الصناع
الغاز وهيئة النقل الربي وممثيل أمانة العاصمة، يف إطار أنشطة 
ــات  ــة يف متابعة الوزارات واملؤسس ــة اليومي ــة االقتصادي اللجن

ــب  ــاع الجوان ــش االجتم ــث وناق ــة. حي ــات االقتصادي والهيئ
ــوق املحلية  االقتصادية ومنها تلبية احتياجات املواطنني والس

من مادة الغاز.
ــع أكرث من ٢٠٠  ــيتم توزي ــد وكيل أول وزارة الصناعة أنه س وأك
ألف أسطوانة غاز يف أمانة العاصمة.. الفتاً إىل أنه ستتم مساندة 
ــة  ــة والهيئ ــة االقتصادي ــن اللجن ــة م ــة باألمان ــلطة املحلي الس

ــم الرشكة اليمنية للغاز عيل معصار يف ترصيح لـ(الثورة) أن  انعدام مادة الغاز  أثر عىل اعترب  املتحدث باس
ــرة ومن أجل ذلك  ــيارات األج ــاع تكاليف أجرة التنقل عىل الباصات وس ــا يخص ارتف ــني فيم املواطن
ــأن إيجاد الحلول الرسيعة بدأت الرشكة اليمنية  ــيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ بش وتنفيذا لتوجيهات املجلس الس
للغاز  بإجراءات األهم ثم املهم واالهم وهو وصول ماده الغاز للمواطن ولم تأل الرشكة جهدا يف إيجاد الحلول والعمل 
ــائل النقل وقد تم التنسيق بني الهيئة  ــكلة وس ــيق مع الجهات ذات العالقة لحل مش عيل تنفيذ تلك الحلول بالتنس
العامة للنقل ورشكه الغاز وتم تخصيص أكرث من 20 محطة يف أمانة  العاصمة لتموين باصات وسيارات األجرة التي 

تعمل بالغاز  وبشكل يحد من العواقب التي نتجت جراء انعدامها خالل األيام املاضية.
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خطوة أوىل للحد من ارتفاع أجرة املواصالت


