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مدير الرقابة التموينية مبكتب ال�صناعة يف عدن لـ (الأمناء):

هذه هي األسباب الحقيقية

وراء استمرارية اختفاء

الغاز المنزلي والتالعب
بأسعارها..

نحن جهة رقابية واجلهة التي حتدد الكميات هي ال�شركة اليمنية للغاز
تقرير/منري م�صطفى مهدي

إن حصــول املواطــن أو األرس عىل
هم
احتياجاتهم مــن مادة الغاز املنزيل ٌّ
يقلقهم كلام شــعروا مبدى حاجاتهم
الشديدة ألســطوانة غاز  ،والسبب هو
االختفاء لهذه املادة التي إن وجِ دت تباع
بسعر جنوين يفوق ســعرها الرسمي
والتي بدأت بـــ 1200-1600-2000-
 2500ويصل اليوم إىل 3000ريال  ،هذه
املشــكلة للغاز املنزيل الزالت تعيش يف
دوامة وكل جهة مسؤولة ترمي بالكرة
يف ملعب اآلخر ويظل املواطن البسيط
والغلبان هو الضحية ويدفع الثمن غالي ًا
لرشاء أســطوانة غاز منزيل  ،وملعرفة
حقيقة املشكلة وأسباب ارتفاع أسعار
أســطوانة الغاز التقت "األمناء" مبدير
الرقابة التموينية مبكتب الصناعة بعدن
 /فضل أحمد صويلــح وبعض الوكالء
لتوزيع الغاز وخرجت بهذه الحصيلة...
يقول مدير إدارة الرقابــة التموينية
مبكتب الصناعــة والتجــارة بعدن /
فضل أحمد صويلــح لـ"األمناء"  ":إن
مكتب الصناعة والتجــارة بعدن يقوم
حالي ًا بالعمل وخاصة يف مجال الرقابة
التموينيــة مبتابعة الوضــع الداخيل
والســلعي واســتناد ًا للقانون رقم 5
لسنة 2007م للتجارة الداخلية  ،وأيضا
إىل قرار رقم  15لســنة 2015م الصادر
من األخ محافــظ محافظة عدن رئيس
املجلس املحيل بتشــكيل لجنة برئاسة
األخ  /أحمد ساملني وكيل أول باملحافظة
بشأن اإلرشاف املبارش عىل آلية توزيع
الغاز املنزيل يف إطــار مديريات عدن
 ،حيث عقدت اللجنة عــدة اجتامعات
بشأن تنظيم عملية التوزيع ألسطوانات
الغــاز املنزيل وتم االتفاق عىل ســعر
أســطوانة الغاز املنزيل ملرة واحدة عىل
أســاس عند انتظام التوزيع ســتعود
األسعار الســابقة واملحددة  1200ريال
لألسطوانة الواحدة".
وفيام يتعلق باملشــكلة الحالية يقول
فضل صويلــح  ":إنها نتيجــة ارتفاع
أجــور النقل مــن منشــأة صافر إىل
عدن  ،حيث وصلت قيمــة أجرة النقل
للقاطرة الواحدة مثامنائة وخمســون
ألف ريال  ،واســتمرت الحالة بوصول
ثالث قاطرات يومي ًا إىل محافظة عدن
باســم منشــأة الربيقة  ،وعىل أساس
قاطــرة واحدة ُتنــح للمنطقة الحرة
بحيث متــون مديريــات خورمكرس
والتواهي واملعــا  ،والقاطرتان األخرى

متون مديريات الشيخ عثامن ودارسعد
وصرية واملنصورة  ،أما مديرية الربيقة
متون من منشأة الربيقة  ،وهكذا سار
العمل حتى  14نوفمرب من العام املايض
2016م ،وبعــد هذا التاريــخ توقفت
عملية املخصصات عىل عدن بهذه اآللية
ألسباب قيام قيادة منشأة صافر بوضع
آلية عمل جديدة بحسب نظام الطابور
وإلغاء العمل بآلية املخصصات  ،بحيث
تقوم قيادة منشــأة صافــر بتوجيه
القاطرات بحسب نظامهم وحدد السعر
للنقل إىل عــدن للقاطرة مليون ريال! ،
وهذا اإلجراء أغضب أصحاب القاطرات
ورفضوا النــزول إىل عدن تحت ذريعة
بأن أجــور النقل ال تتناســب معهم ،
وهذا ما خلق األزمة ألســطوانات الغاز
املنــزيل حالي ًا بعدن مــن خالل توقف
املنطقة الحرة لتموين املديريات الثالث
 :خورمكــر واملعــا والتواهي  ،مام
الرضورة اســتدعت إىل تحويلها ملنشأة
الربيقة وهذا أدى إىل زيادة األعباء عىل
منشأة الربيقة وتوقف محطة العريش

منــذ 1/1/2016م حتــى يومنا هذا
مع أن املحطة تســتلم مخصصات من
منشأة صافر باسم عدن ولألسف مل يتم
توصيلها إىل مستحقاتها يف عدن ".

مطالب ومناشدات

ويطالب فضــل صويلــح  ":قيادة
محافظة عدن ممثلــة باألخ عيدروس
الزبيــدي محافظ املحافظــة بتوقيف

إلغاء آلية عمل

المخصصات من قبل
منشأة صافر وتوقف

مخصص الغاز
المنزلي لعدن

املخصصات ملحطة العريش كونها غري
فاعلة وتذهب الكمية لغري مستحقاتها
يف خارج عدن  ،مع أننا أشــعرنا وكيل
أول املحافظة  /أحمد ساملني  ،والوكيل
 /محمد سعيد املفلحي  ،وتم إشعار األخ
املهندس  /سلطان ناجي يف قيادة إدارة
منشــأة صافر  ،ولألسف أصبحنا اليوم

يف واجهة مع املواطنني  ،ونطالب وهو
األهم بأن تكون هناك حالة اســتثنائية
لزيــادة مخصصــات محافظــة عدن
ومتوين املحطات الفاعلة بأســطوانات
الغــاز املنزيل خاصــة للمحطات التي
توقفت بسبب اآللية املتبعة من منشأة
صافر  ،فعودة نشــاط املحطات سوف
تؤدي إىل تخفيف دور محطات التعبئة
الخاصة بالعريش وفتح محطة التوزيع

للغاز إلعادة نشــاط محطــة املنطقة
الحرة كونهــا الوحيدة التي عملت عىل
توفري الغاز قبل وبعد الحرب واستمرت
حتى  14نوفمرب 2016م".

تساءل وتعجب؟!

تســاءل "صويلح" بقولــه  ":نحن
نرى محطات صغرية تم إنشاءها وهي
انتقلت من صنعاء إىل عدن تقوم بتعبئة
أسطوانات الغاز عىل املواطنني وأصحاب
السيارات إال أننا لألسف ال نعرف من أين
مصدر الغاز التــي بحوزتها؟! وال ندري
أيضا هل هي مرخصــة أم ال؟!  ،ولهذا
أناشــد اإلخوة مدراء عمــوم املديريات
برضورة توقف هذه املحطات نظر ًا لعدم
وجود السالمة األمنية واملهنية فيتوجب
بأن متــارس عليها بالشــكل الصحيح
بحســب األنظمة والقوانني  ،دون ذلك
فهي تصبح مصدر ًا خطر ًا قد تسبب لنا
كوارث ال سمح الله".

نحن جهة حكومية ..لسنا
مسؤولني عىل التوزيع!

ويؤكد مديــر إدارة الرقابة التموينية
مبكتب الصناعــة "صويلح"  ":توزيع
أســطوانات الغــاز املنــزيل ليس من
مسؤوليتنا  ،فالجهة التي تحدد الكميات
هي الرشكة اليمنية للغاز من منشــآت
الربيقة فيتــم التواصل بــن الرشكة
ومندوبني املديريات  ،ومنهم ليس لهم
عالقة بعملية التوزيع وال صفة قانونية
تحق لهم ذلك استالم الغاز.
ونحن كجهــة رقابية بالتواصل دامئا
مع منشآت الربيقة وقد خاطبنا مدراء
املديريات يف أكرث مــن اجتامع جمعنا
ببعض بأن مسألة اختيار املندوبني غري
صحيح  ،وطرحنا مقرتحــ ًا بأن تكون
الجهة التي توزع باملديريات مشــركة
من مكتب الصناعــة والتجارة وعضو
باملجلــس املحيل ومنــدوب من وكالء
التوزيع ،وهنا نستطيع محاسبة الجهة
املخلة ويف عملها ولكن لألسف الشديد
املندوبــن الحاليني بــكل امانة أقولها
ان البعــض يقومون بتســليم كميات
قانونية وبعضها بطريقة غري قانونية،
ٌ
عامل من عوامل ارتفاع
وهذا األسلوب
أسعار الغاز وخلق معاناة عىل املواطن
الغلبان ..ولهــذا أكرر وأوجــه مدراء
عموم املديريات بــأن يطلعوا بدورهم
ومحاســبة املندوبني الذيــن مل يعملوا
بالشكل الصحيح والعمل نحو تصحيح

األخطاء ألجل توفــر الغاز املنزيل لكل
أرسة ومواطن".

املعالجات

ويختتم فضل صويلح حديثه بالقول
 ":إن إدارة الرقابة التموينية قد ناقشت
يف اجتامع مع وكيــل املحافظة أحمد
ســاملني وكذا مع الوكيــل للمحافظة
محمد ســعيد مفلحي لوضع خطوط
من أجل تصحيــح ملا رافقنا خالل العام
املايض 2016م ،كنوع من املعالجات وأن
توضع آلية عمل صحيحة وقانونية".

اعتامد وكالء رسميني عن
مديرية املعال

هذا وقد تسلمنا نســخة رسالة من
املجلس املحيل مبديرية املعال معمدة من
مأمور املديرية  /فهد املشــبق  ،وفضل
صويلح ممثال عن مكتب الصناعة بعدن
موجهة إىل مدير منشــأة الغاز بعدن
 /مراد مشــبح  ،وعــي مهدي  ،وعيل
دومان وذلك العتامد وكالء رســميني
من مديرية املعال وأن املندوب الرســمي
 /محمد صالح بارشاحيل املسؤول عن
اســتالم الكمية وتوزيعها عىل جميع
الوكالء مبنطقة املعال".
كام التقينا ببعض الوكالء الرسميني
يف توزيع أســطوانات الغــاز من قبل
رشكة الغاز والذين طلبوا منا بصحيفة
"األمناء" نرش مناشدتهم ملحافظ عدن
اللواء عيدروس الزبيدي إلنصافهم فهم
تحــت إرشاف إدارة الرقابــة التموينية
مبكتب الصناعــة ممثلة باملدير "فضل
صويلح".

مندوب وكالء املنصورة يطالب
لجنة تحقيق

ويؤكــد منــدوب وكالء املنصــورة
عبدالحكيم محســن بأن  " :أســباب
اختفاء أسطوانات الغاز املنزيل والتالعب
بأسعارها تتحمله رشكة الغاز واملتمثل
يف املخصصات الــواردة من مأرب إىل
عدن ،عدد الوكالء يف مديرية املنصورة
ويصل إىل  80وكي ًال للغاز املنزيل حيث
يصل يف العرشة األيــام وهذا مل ِ
يغط
احتياجات املواطنني  ،ولوضع حل لهذه
االختالالت يتوجب تشكيل لجنة تحقيق
مكونة من قيادة محافظة عدن ملعرفة
كميات الغاز املنزيل وأســباب اختفائه
والتالعب بأســعاره خدمــة للمواطن
البسيط".

