
اقتصاد الثــــورة

الصناعة والتجارة تعد قائمة أسعار جديدة وتغلق عشرات املحالت املخالفة يف املحافظات

قائمة جديدة
ــارة الداخلية بوزارة الصناعة  أكد وكيل قطاع التج
ــح  ترصي يف  ــان  نعم ــويل  عبدال ــه  عبدالل ــارة  والتج
ــعار  ــة أس ــداد قائم ــدد إع ــوزارة بص ــورة" أن ال لـ"الث
ــوق  ــعار الرصف الحالية يف الس جديدة تتواكب مع أس
ــتكون ملبية لتطلعات شعبنا وستقوم الوزارة  وأنها س
ــاً ويف كل املحافظات الواقعة  ــا ميداني ــة تنفيذه بمتابع
ــة  ــىل وحكوم ــيايس األع ــس الس ــلطة املجل ــت س تح

اإلنقاذ.
ــتقبل ما  ــة عمليات الوزارة أنها تس ــا تؤكد غرف فيم
ــف املحافظات عن  ــن مختل ــالغ يومياً م ــارب 300 ب يق
ــعار املعلنة من قبل وزارة  تجار يقومون بمخالفة األس
ــم ضبط عرشات املخالفات  الصناعة والتجارة حيث ت
يف مختلف محافظات الجمهورية وإحالة أصحابها إىل 
ــض التزم بتنفيذ  ــق والجهات املعنية فيما البع التحقي

قائمة األسعار املعلنة.
إصرار

ــر عام غرفة العمليات  األخ محمد عيل الهالني مدي
ــورة" أن وزارة  ــاص لـ"الث ــح خ ــد يف ترصي ــوزارة أك بال
ــعار التي  الصناعة والتجارة تبذل جهوداً لضبط األس
وصلت إىل مستويات لم تكن متوقعة نتيجة االرتفاعات 
الناتجة عن تحول سعر الرصف يف العملة خالل الفرتة 
ــال أمام  ــعر رصف الري ــم الرتاجع لس ــة واآلن ت املاضي
ــا فرتة  ــا وانتظرن ــف توقعن ــة ولألس ــالت األجنبي العم
ــم ضمريهم وعىس  ــىس أن يرجع إليه ــرية للتجار ع كب
ــتلهموا ويتذكروا املواطن ويعرفوا معاناته ولكن  أن يس
ــف تبني عكس ذلك فبعد أن أدركنا إرصارهم بعد  لألس

ــة والتفاوضية معهم  ــائل الحواري ــتخدام كل الوس اس
ــا أنهم لم يعطوها  ــع القطاع الخاص والتجار وجدن وم
حقها فكان لزاماً علينا النزول امليداني لضبط املحالت 
ــراءات صارمة  ــزول واتخاذ إج ــم الن ــة حيث ت املخالف
ــعار يف جميع املحافظات ابتداء من حجة  لضبط األس
إىل صعدة إىل عمران إىل الحديدة واملحويت وذمار وإب 
ــة وكل املحافظات وتم إغالق عدد من  وصنعاء واألمان
ــاذ إجراءات متعددة ومتنوعة  املحالت التجارية واتخ
ــالت التجارية  ــف وإغالق املح ــا يتعلق بالتوقي منها م
ــد  ــا واآلن مازلنا ومن خاللكم نناش ــات وغريه والغرام
ــؤولياتهم ونحن  التجار أن يتقوا الله وأن يتحملوا مس
ــد ونرجو من  ــالغ يف اليوم الواح ــى أكرث من 300 ب نتلق
ــاون مع الوزارة واالبالغ عن أي مخالفات  الجميع التع
ــلطة التنفيذية واألجهزة  ــواء عقال الحارات أو الس س

األمنية، املسؤولية عىل الجميع نتعاون.
ــدرت قائمة أولية  ــي: إن الوزارة أص ــاف الهالن وأض
ــعار الرصف يف  ــع للمراجعة والتنقيح وفقاً ألس وتخض

السوق بحيث تتواكب مع تلك االنخفاضات وتتناسب 
ــعار يجب  ــبة التغري يف األس ــق بنس ــا يتعل ــا ويف م معه
ــل عىل إعداد  ــوف نعم ــعار وس أن يكون تراجع يف األس
ــايل اآلن واألمر  ــعر الح ــب مع الس قائمة أخرى تتناس
مرتوك للقطاع الخاص بمراجعة حساباتهم وأنفسهم 
ــتمر  ــكل مس ونحن عىل تواصل واجتماعات معهم بش

ملراجعة قوائم األسعار.
ضبط 

ــا عليها  ــات التي حصلن ــر االحصائي ــب آخ وبحس
ــالت  ــايل املح ــغ إجم ــد بل ــمرب 2018م فق ــى 2 ديس حت
ــات  ــف محافظ ــا يف مختل ــم إغالقه ــي ت ــة الت املخالف
ــعار التي  ــًال مخالفاً لقائمة األس ــة 239 مح الجمهوري
ــد وكيل  ــث  أك ــارة حي ــة والتج ــا وزارة الصناع أعلنته
ــة التموينية محمد  ــة الرقاب ــز رئيس لجن ــة تع محافظ
ــتمرار الفرق امليدانية للرقابة عىل  ــيني اس هزاع الحس
ــي وإغالق  ــا الرقاب ــية يف عمله ــواد األساس ــعار امل أس

املحالت املخالفة.
ــيني إىل أنه تم إغالق 18 محال  وأشار الوكيل الحس
ــة أصحابها إىل  ــز وإحال ــع بالجملة يف تع ــا للبي تجاري
الجهات املختصة. وأوضح أنه تم إغالق خمسة محال 
ــرشة محالت يف مفرق  ــة دمنة خدير وع ــة بمدين تجاري

ماوية وثالثة بمفرق تعز عدن بالحوبان.
ــلطة املحلية  ــاون الس ــيني بتع ــوه الوكيل الحس ون

ــني واملغالني  ــط املخالف ــة يف ضب ــن املحافظ ــر أم ومدي
ــر مكتب  ــذا جهود مدي ــية وك ــواد األساس ــعار امل يف أس
ــع  ــي م ــزول امليدان ــه يف الن ــارة ونائب ــة والتج الصناع

اللجان امليدانية.
ــات الصناعة والتجارة يف  ــاً لتقرير غرفة عملي ووفق
ــأة تجارية  مختلف املحافظات فقد تم اغالق 239 منش
مخالفة لقائمة األسعار املخفضة واملعتمدة من الوزارة 
ــرتة 26 - 31 نوفمرب  ــالل الف ــرصف، خ ــعار ال ــاً ألس وفق

املنرصم.
ــآت عىل  ــتملت تلك املنش ــر فقد اش ــب التقري وحس
ــة  ــار التجزئ ــة وتج ــار الجمل ــة وتج ــوالت التجاري امل
ــات  ومحافظ ــة  العاصم ــة  أمان يف  ــران  واألف ــز  واملخاب

صنعاء وعمران وحجة واملحويت وإب وريمة.

ــالق  ــات اإلغ ــة إىل أن عملي ــارت وزارة الصناع وأش
جاءت يف إطار فعاليات النزول امليداني للجان الرقابة 
ــا بأمانة  ــوزارة ومكاتبه ــي تنفذها ال ــواق الت عىل األس
ــات الجمهورية، للتأكد من  العاصمة وعدد من محافظ
ــدة من الوزارة  ــعار املخفضة املعتم تطبيق قائمة األس
وقدمها كبار التجار واملستوردين وفقا ألسعار الرصف 

السائدة يف السوق املحلية.
ــة العاصمة  ــان أغلقت يف أمان ــني التقرير أن اللج وب
ــة و50 محل  ــارة جمل ــل تج ــاً و15 مح ــوًال تجاري 11 م
تجارة تجزئة و35 فرناً ومخبزاً، فيما أغلقت اللجان يف 
محافظة صنعاء أربعة موالت تجارية و12 محل جملة 
ــران ومخابز وتم يف محافظة  ــالت تجزئة و10 أف و9 مح
ــة و6 محال تجارة  ــالق 8 محال تجارة جمل ــران إغ عم

تجزئة.
ــت يف  ــة أغلق ــان امليداني ــر أن اللج ــح التقري وأوض
ــة إب 4 موالت تجارية و10 محال تجارة جملة  محافظ
ــة ويف محافظة حجة تم إغالق  ــل تجارة تجزئ و13 مح
ــارة جملة و 15 محل تجارة تجزئة، فيما  10 محال تج
ــال تجزئة يف  ــال تجارة جملة و9 مح ــم إغالق 10 مح ت
محافظة املحويت، باإلضافة إىل إغالق 6 محالت تجارة 

جملة و12 محل تجارة تجزئة يف محافظة ريمة.
ــك  ــالق تل ــان بإغ ــرار اللج ــر إىل أن ق ــت التقري ولف
ــا بتطبيق  ــدم التزام أصحابه ــاء نتيجة ع ــآت ج املنش
ــعار املعتمدة من الوزارة والتي تم تعميمها  قائمة األس

ــات عىل  ــوم املحافظ ــوزارة يف عم ــب ال ــل مكات ــن قب م
مختلف املحال واملوالت التجارية واألفران واملخابز.

وأكدت وزارة الصناعة أن فعاليات النزول ستستمر 
يف مختلف مديريات أمانة العاصمة واملحافظات حتى 
ــهار  ــن التزام التجار بتطبيق القائمة وإش يتم التأكد م
ــزام بالبيع  ــة واإللت ــية الغذائي ــلع األساس ــعار الس أس

والتعامل بالفواتري خالل املعامالت التجارية.
ــت عمليات الوزارة بجميع املواطنني  التعامل  وأهاب
ــعار  ــزول للرقابة عىل األس ــع فعاليات الن ــة م بايجابي
ــن كل املخالفني عىل الرقم املجاني  من خالل اإلبالغ ع

للوزارة (174).
إيقاف 

ــدت أن  ــا أك ــة العلي ــة االقتصادي ــادر يف اللجن مص
ــام  ــاً أم ــهد تراجع ــالت تش ــن العم ــريه م ــدوالر وغ ال
ــرض والطلب عىل  ــوق والع ــة الس ــق سياس ــال وف الري
ــعار السلع  ــن أس العملة وترتب عىل ذلك بداية لتحس
ــراءات  ــعبنا إج ــاء ش ــس أبن ــة ومل ــتقات النفطي واملش
ــن قبل حكومة اإلنقاذ  ــري بوترية عالية وممنهجة م تس
ــعار وفق املتغريات يف  ــلطات املحلية لضبط األس والس
ــعر الدوالر والقت ارتياحاً واسعاً يف املجتمع وأكدت  س
ــتمرة  ــت مس ــراءات مازال ــذه اإلج ــادر أن ه ــك املص تل
ــعار وألن ذلك ال يخدم أجندة العدوان  لتخفيض األس
وسياساته التي ينتهجها منذ سنوات لتجويع الشعب 
ــز العدو لقيادة املرتزقة واملدعو زمام مدير  اليمني أوع
بنك عدن ليوقف انخفاض الدوالر مقابل الريال حيث 
ــعر الرصف عند  ــد ترصيحه توقف س ــهد الدوالر بع ش
ــع عىل ما  ــد ودليل قاط ــذا تأكي ــدوالر وه ــاًال لل 450 ري
ــأدوات االقتصاد الكيل  ــب ب ــه العدوان من تالع يقوم ب

وممارسته لحرب العملة ارتفاعاً وانخفاضا.
ــه رغم  ــة أن ــة االقتصادي ــادر يف اللجن ــت املص وقال
ــدو بتحميل قبح  ــددة ملاكنة إعالم الع ــاوالت املتع املح
مرتزقتها بأسلوب مكشوف وأن حكومة هادي ولجنته 
ــة  ــة االقتصادي ــم السياس ــىل تنظي ــون ع ــه يعمل وبنك
ــعر الدوالر  ــة لكن إعالن زمام وقف س ــة والنقدي واملالي
ــعب زيف  ــد 450 جاء مبدداً لكل مزاعمهم وبني للش عن
ــعب،  ــهم يف مواجهة الش ــوا أنفس ــث وضع ــم حي قوله
ــادر املنظمات الدولية والحقوقية إىل إدانة  ودعت املص
ــرب كونها  ــي إىل جرائم ح ــات التي ترتق ــذه املمارس ه
ــي وتفاقم  ــدر رأس املال الوطن ــعب وته ــف ضد الش تق
ــة املجاعة بفعل  ــعب الذي أصبح عىل حاف معاناة الش

العدوان.

ــعب ينتظر املزيد من حكومة مع  ــدوالر مقابل الريال ما يزال الش ــعار ال تراجع أس
ــك الرسعة  ــعار بتل ــار وتخفيض األس ــة لضبط التج ــات املعني ــاذ والجه اإلنق
ــعار  ــد ارتفاع الدوالر مقابل الريال.. حيث مازالت األس ــعار عن التي ارتفعت فيها األس
ــاة عنهم فيما وزارة  ــعب إىل تخفيف املعان ــتوى تطلعات الش مرتفعة ولم تكن عند مس
ــورة" أنها تبذل جهودا وطنية وتعكف عىل إعداد قائمة  الصناعة والتجارة تؤكد لـ"الث
جديدة وفقاً لهبوط سعر الرصف مقابل الريال وأنها تقوم بحمالت ميدانية يف مختلف 
ــة واتخاذ  ــالت املخالف ــرشات التجار واملح ــم ضبط ع ــة حيث ت ــات الجمهوري محافظ

اإلجراءات القانونية بحقهم.
"الثورة" تتابع عن كثب مجريات السوق وما يعتمل يف الجانب الرسمي فإىل التفاصيل:

نعمان:

القائمة الجديدة تتواكب 
مع أسعار الصرف الحالية 

يف السوق
الهالين:

نتلقى أكرث من ٣٠٠ 
بالغ يوميًا عن مخالفات 

بمختلف املحافظات
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