
مساع حكومية للتخفيف من معاناة المواطنني ومواجهة الحرب االقتصادية

تأمني املواد األساسية واالستهالكية ومقاطعة العملة تأمني املواد األساسية واالستهالكية ومقاطعة العملة 
الجديدة ضرورة للحفاظ على التوازن االقتصادي

ــوزراء وزير املالية  أكد نائب رئيس ال
ــني مقبويل أن االستهداف  الدكتور حس
ــة يف البالد  ــة االقتصادي ــج للبني املمنه
ــف العدوان الذي  من أبرز أهداف تحال
يسعى لتحقيقها بقصف دور االقتصاد 
ــتثمار واملصانع  ــة األعمال واالس وبيئ
ــه قادر  ــدا أن ــة معتق ــآت الحيوي واملنش
ــعب  ــل من صمود الش ــن خاللها الني م
ــادة معاناته بإحداث هزات  اليمني وزي
اقتصادية واضطراب يف الوضع املعييش 
ــادة الطلب عىل العمالت  للمواطن  وزي
األجنبية يف حني أن حجم االسترياد لم 

يتغري عما كان عليه سابقا.
وشدد نائب رئيس الوزراء عىل أهمية 
ــراءات التي أوصت  ــتمرار يف اإلج االس
ــع رضورة  ــة م ــة االقتصادي ــا اللجن به
ــك  ــع تل ــؤولة م ــات املس ــل الجه تفاع
ــراءات عملية، يأتي عىل  القرارات بإج
ــواق املحلية  ــة عىل األس ــها الرقاب رأس

ــة  بدرج ــادات  االعتم ــه  وتوجي
ــلع والبضائع  ــية لرشاء الس رئيس
ــة  اللجن ــل  تظ وأن  ــة  الرضوري
ــة انعقاد دائم  ــة يف حال االقتصادي
ــري الالزمة ملواجهة  لتدارس التداب
الحرب االقتصادية التي يمارسها 

ــل  مفاص ــىل  ع ــه  ومرتزقت ــدوان  الع
ــاذ اإلجراءات  ــاد اليمني واتخ االقتص
املناسبة إزاء ما تمارسه سلطة املرتزقة 
واالحتالل يف بعض املحافظات كفرض 
رسوم رضيبية عىل التجار خارج نطاق 

اختصاصها.
التوازن االقتصادي  

ــة والتجارة  ــن دور وزارة الصناع وع
ــوازن االقتصادي  ــىل الت ــاظ ع يف الحف
واملعييش يف البالد ومواجهة هذه الحرب 
ــىل بالدنا من  ــة الرضوس ع االقتصادي
قبل العدوان أوضح عبدالوهاب يحيى 

ــر الصناعة  ــدرة وزي ال
أن  ــارة  والتج

ة  ر ا ز ــو ل ا

ــري  توف ــىل  ع ــرص  الح كل  ــة  حريص
ــية  وعرب  ــات املواطنني املعيش احتياج
ــات  ــف املحافظ ــا يف مختل دور مكاتبه
ــا بما  ــا ومتطلباته ــري احتياجاته وتوف
ــتتباب  ــهم يف خدمة املواطنني واس يس
ــادي يف البالد ويحافظ  الوضع االقتص
ــيج  والنس ــيش  املعي ــوازن  الت ــىل  ع
ــي  ــة الت ــة الداخلي ــي والجبه املجتمع
ــتهدافها  اس ــرارا  م ــدوان  الع ــاول  يح
ــد من األزمات االقتصادية  وخلق العدي
ــة  التجاري ــات  االضطراب ــال  وافتع
ــبقتها  س ــي  والت ــة  املحلي ــوق  الس يف 
ــدءاً بنقل البنك  إرهاصات اقتصادية ب
ــات وتضييق  ــزي وانقطاع املعاش املرك
الحصار واستهداف املنشآت واملصانع 
ــدوالر  ــاع ال ــاء بارتف ــة وانته الحيوي
ومحاوالت بعض التجار افتعال أزمة 
ــبوقة يف االرتفاع غري املربر  مس

لألسعار.
فريق واحد 

ــدرة : إن الوزارة  ــال ال وق
ــري  لتوف ــدة  جاه ــعى  تس
ــلع  ــة والس ــواد الغذائي امل

ــتهالكية  االس

ــاظ  ــات والحف ــات واملديري يف املحافظ
ــا، مؤكدا عىل رضورة العمل  عىل توفره
ــداول  ــع الت ــد ملن ــق الواح ــروح الفري ب
ــن يتعامل  ــة الجديدة وضبط م بالعمل
ــن  الوط ــة  حماي ــىل  ع ــا  حفاظ ــا  معه
ــا تحمله  ــال وم ــي كام ــع اليمن واملجتم
ــع التمويني  ــلبية عىل الوض من آثار س
ــعري وتدهور الريال أمام الدوالر  والس

وتصاعد األسعار.
المتغريات الراهنة 

ــب وزير الصناعة  من ناحيته أكد نائ
دور  ــمي  الهاش ــد  محم ــارة  والتج
دور  ــل  تفعي يف   ــارة  والتج ــة  الصناع
ــا يتالءم  ــارة بم ــة والتج وزارة الصناع
ــام يف البالد  ــريات والوضع الع ــع املتغ م
واالبتعاد عن روتينية األعوام السابقة 
ــعار حجم  ــي واستش يف األداء الحكوم
ــي وزارة  ــاة عىل موظف ــؤولية امللق املس
ــم  وتقدي ــا  مكاتبه ــدراء  وم ــة  الصناع
ــىل  ــب ع ــي تتغل ــج الت ــرؤى والربام ال
التحديات االقتصادية الراهنة وتخفف 

من معاناة املواطنني املعيشية.
ــمي : إن املواطن اليمني  ــال الهاش وق
ــىل وزارة  ــرية ع ــاال كب ــق آم ــوم يعل الي
ــعار  ــف التالعب باألس ــة يف وق الصناع
ــة  الغذائي ــواد  امل ــري  وتوف ــا  وارتفاعه
ــتغالل الظروف  ــدم اس ــية وع واملعيش
ــا  خلقه ــي  الت ــة  الصعب ــة  االقتصادي
ــب الديني  ــا من الواج ــدوان انطالق الع

أوال والوطني ثانيا.
وأضاف الهاشمي إن القطاع الخاص 
ــر  ــاء والتطوي ــايس يف البن ــك أس رشي
يف  ــالد  الب ــاد  اقتص ــىل  ع ــاظ  والحف
ــن والتزامه  ــريه يف خدمة الوط ــال س ح
ــع  للوض ــه  ومراعات ــات  بالتوجيه
ــام يف البالد  الع

تحت سقف ال رضر وال رضار.
ــريا إىل أن الوزارة ستتابع وتحل  مش
ــة املرفوعة  ــا التجاري ــف القضاي مختل
ــا  قضاي ــرصة  لن ــأول  ب أوال  ــة  والعالق
ــود الدولة يف كل  ــناد وج املواطنني وإس
ــري أو إهمال  ــل الحياة دون تقص مفاص
وبكون املرحلة مرحلة حساسة تتطلب 
ــل دون أي إهمال أو  ــع العم ــن الجمي م

تقاعص.
رقابة وضبط 

ــام الهيئة  ــح مدير ع ــن جانبه أوض م
أن  ــس  واملقايي ــات  للمواصف ــة  العام
ــتبذل قصارى جهدها للعمل  الهيئة س
ــرتك مع وزارة الصناعة والتجارة  املش
ــة  عملي يف  ــات   املحافظ يف  ــا  ومكاتبه
ــف املواد  ــة عىل مختل ــة واملتابع الرقاب
ــري  ــا للمعاي ــدى مطابقته ــلعية وم الس
ــني  املواطن ــالمة  وس ــة  وصح ــة  العام

ومعايري الجودة التي تحملها.
ــدة  ــت ع ــة افتتح ــاف أن الهيئ وأض
مكاتب يف عدد من املحافظات لتسهيل 
ــلع  ــص والرقابة عىل الس ــة الفح عملي
ــيط األداء يف مختلف مكاتبها ملا  وتنش
ــني يف محاربة  ــة املواطن ــدم مصلح يخ
السلع املغشوشة او املنتهية الصالحية 
ــرا من إتالف   ــا حدث مؤخ ــا كم وإتالفه
ــاء  مين يف  ــق  بالدقي ــة  محمل ــفينة  س
ــا لكونها  ــم ضبطها ورفضه الحديدة ت

تتناىف مع معايري السالمة.
النائب العام 

ــل جاد من قبل النائب العام  ويف تفاع
ــة أي ظاهرة للتالعب والغش  يف محارب
ــة املواطنني  ــتغالل حاج التجاري واس
ــام القايض  ــه  النائب الع ــية  وج املعيش
ــة انجاز قضايا  ــد الدربابي  برسع ماج
ــعار والغش التجاري  املتالعبني باألس

ــال  باألعم ــة  املتعلق ــا  القضاي ــة  وكاف
التجارية والصناعية،  باعتبار ذلك من 
أولويات القضاء خاصة يف ظل املرحلة 

الراهنة.
ــوري الضبط القضائي  كما وجه مأم
ــل  ــارة بتفعي ــة والتج ــوزارة الصناع ب
ــف املخالفات  ــي يف كش ــم امليدان دوره
ــعار والرفع  ــة والتالعب باألس التجاري
ــة  كاف ــتوفية  مس ــا  القضاي ــات  بملف
اإلجراءات القانونية إىل النيابة العامة 
ــا عىل وجه  ــا الترصف فيه ــنى له ليتس

الرسعة.
ــرص عىل اضطالع النيابة  مؤكدا الح
العام بدورها يف انجاز القضايا املرفوعة 
ــذا القضايا من  ــن مكاتب الصناعة وك م
ــة  ــرى ورسع ــة األخ ــات املختص الجه
إحالتها للمحاكم وفقا للقانون وأهمية 
ــيق بني أجهزة النيابة  ــتمرار التنس اس
ــاء  ــة لالرتق ــب الصناع ــة ومكات العام
ــتوى  مس ــع  ورف ــل  العم ــتوى  بمس
ــب  ــة يف الجان ــة القضائي أداء الضبطي
ــتغالل  ــي والتجاري ومنع اس الصناع
ــار للظروف  ــوس من التج ضعاف النف
ــأنه  ــىل كل ما من ش ــة والعمل ع الراهن
ضبط األسعار لتخفيف معاناة املواطن 

يف ظل العدوان والحصار.
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ــة تركيعه يشن  ــالم بغي ــعبنا المس ــاً على ش ــاً اقتصادية ضروس ــدوان حرب الع
واستسالمه وإذالله بعد فشله العسكري في مختلف جبهات القتال، بدءاً 
بفرض حصار جوي وبري وبحري، يليها نقل البنك المركزي إلى عدن ثم توقف صرف 
ــتهداف أقوات المواطنين  ــوق المحلية الس ــات وخلق أزمات اقتصادية في الس المعاش
المعيشية لخلق فوضى داخلية وزعزعة الجبهة الداخلية بما يخدم أجنداته ومطامعه 
ــذا التالعب والفوضى  ــراءات صارمة للحد من ه ــة اتخذت إج ــه.. إال أن الحكوم وأهداف

للحفاظ على التوازن االقتصادي في البالد.

ــادة معاناته بإحداث هزات  اليمني وزي
اقتصادية واضطراب يف الوضع املعييش 
ــادة الطلب عىل العمالت  للمواطن  وزي
األجنبية يف حني أن حجم االسترياد لم 

يتغري عما كان عليه سابقا.
وشدد نائب رئيس الوزراء عىل أهمية 
ــراءات التي أوصت  ــتمرار يف اإلج االس
ــع رضورة  ــة م ــة االقتصادي ــا اللجن به
ــك  ــع تل ــؤولة م ــات املس ــل الجه تفاع
ــراءات عملية، يأتي عىل  القرارات بإج
ــواق املحلية  ــة عىل األس ــها الرقاب رأس

ي
ــة   بدرج ــادات  االعتم ــه  وتوجي
ــلع والبضائع  ــية لرشاء الس رئيس
ــة  اللجن ــل  تظ وأن  ــة  الرضوري
ــة انعقاد دائم  ــة يف حال االقتصادي
ــري الالزمة ملواجهة  لتدارس التداب
الحرب االقتصادية التي يمارسهاا 

ر ج و ر وز ور و
ــوازن االقتصادي  ــىل الت ــاظ ع يف الحف
واملعييش يف البالد ومواجهة هذه الحرب 
ــىل بالدنا من  ــة الرضوس ع االقتصادي
قبل العدوان أوضح عبدالوهاب يحيى 

ــر الصناعة  ــدرة وزي ال
أن  ــارة  والتج

رة ا ز ــو ل ا

ــد من األزمات االقتصادية  وخلق العدي
ــة  التجاري ــات  االضطراب ــال  وافتع
ــبقتها  س ــي  والت ــة  املحلي ــوق  الس يف 
ــدءاً بنقل البنك  إرهاصات اقتصادية ب

ه ب ي و ي وق ييف
ــات وتضييق  ــزي وانقطاع املعاش املرك
الحصار واستهداف املنشآت واملصانع 
ــدوالر  ــاع ال ــاء بارتف ــة وانته الحيوي
ومحاوالت بعض التجار افتعال أزمة 
ــبوقة يف االرتفاع غري املربر  مس

لألسعار.
فريق واحد 

ــدرة : إن الوزارة  ــال ال وق
ــري  لتوف ــدة  جاه ــعى  تس
ــلع  ــة والس ــواد الغذائي امل

ــتهالكية  االس

ــم وتقدي ــا  مكاتبه ــدراء  وم ــة  الصناع
ــىل ــب ع ــي تتغل ــج الت ــرؤى والربام ال
التحديات االقتصادية الراهنة وتخفف

من معاناة املواطنني املعيشية.
ــمي : إن املواطن اليمني ــال الهاش وق
ــىل وزارة ــرية ع ــاال كب ــق آم ــوم يعل الي
ــعار ــف التالعب باألس ــة يف وق الصناع

م
ــة الغذائي ــواد  امل ــري  وتوف ــا  وارتفاعه
ــتغالل الظروف ــدم اس ــية وع واملعيش
ــا خلقه ــي  الت ــة  الصعب ــة  االقتصادي
ــب الديني ــا من الواج ــدوان انطالق الع

أوال والوطني ثانيا.
وأضاف الهاشمي إن القطاع الخاص

ي
ــر ــاء والتطوي ــايس يف البن ــك أس رشي

ي
يف ــالد  الب ــاد  اقتص ــىل  ع ــاظ  والحف
ــن والتزامه ــريه يف خدمة الوط ــال س ح
ــع للوض ــه  ومراعات ــات  ببببالتوجيه
ــامم يف البالد الع

العدوان يسعى لرتكيع 
الشعب وإذالله من خالل 

افتعال األزمات المعيشية 
وغالء األسعار

القطاع الخاص شريك 
أساسي للتنمية وال بد 
من محاربة المتالعبني 

والمبتزين 
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