
אא���א��
الثــــورة

www.althawranews.net
11

المدارس الخاصة 
إمكانياتها أضعف

1213 من الحكومية

تكاليف التعليم الخاص تسجل ارتفاعًا تجاوز 16 %

كميات كبيرة من الخضروات تحتل مساحة واسعة في أحد 
تعكس  الثورة"  "زراته  صنعاء   بالعاصمة  المركزية  األسواق 
الغذائية  السلع  هذه  من  المعروض  الستقرار  حية  صورة 
نسبية  صعوبة  تجد  التي  الطماطم  باستثناء   ، المتنوعة 
هذه األيام في البروز وتصدر أماكن العرض في بعض األسواق 

الخاصة ببيع الخضروات والفواكه.
قياسية  ارتفاعات  الماضي  األسبوع  منذ  األســواق  وتشهد 
حيث   ، اليمنية  الموائد  في  الدائم  تواجدها  تهدد  للطماطم 
سبعة  إلى  الحالي  األسبوع  مطلع  منها  السلة  سعر  وصل 

آالف ريال ، ويتراوح سعر الكيلو مابين 500 إلى 700 ريال.

الثورة االقتصادي /خاص 
وفقاً لبيانات رسمية فقد سجلت معظم 
محافظات الجمهورية ارتفاعات قياسية 

يف تكاليف التعليم الخاص .
أعىل  العاصمة  أمانة  سجلت  حيث 
مستوى يف معدل تضخم تكاليف التعلم 
الذي بلغ15.5 % يف نهاية ديسمرب 2013م 
مقارنة  مع 12 % يف ديسمرب العام 2012م.
بمعدل  عدن  محافظة  بعدها  وجاءت 
بمعدل  تعز  ثم   ،%  13.3 بلغ  تضخم 
تضخم 12.6%، ويف املرتبة الرابعة جاءت 
محافظة إب بمعدل تضخم بلغ 11%، 
وتلتها محافظة الحديدة بمعدل تضخم 
التضخم  معدالت  كانت  فيما   ،%  9.7
والضالع  لحج  محافظات  يف  متقاربة 

وعمران واملحويت.

ارتفاعات قياسية للطماطم.. واملوائد مهددة بفقدانها!!

سعر السلة يتجاوز 7 آالف ريال والكيلو يتعدى 500 ريال

متعاملون ومتعهدون يف األسواق وخرباء 
زراعيون يعزون أسباب ذلك إىل العديد من 
العوامل ترتبط أغلبها بمستوى اإلنتاج 
يشهد  الذي  الطماطم  ملحصول  املحيل 
ثالثة  نحو  منذ  متفاوتة  بنسب  تراجعاً 

أعوام.
ويقول يارس الروني "بائع يف سوق مذبح 
غري  الطماطم  أسعار  إن  للخرضوات" 
مستقرة منذ بداية العام الحايل ، النخفاض 
كمية املعروض منها يف السوق ، وتراجع 
ملحوظ يف إنتاج بعض املزارع املترضرة من 
الحرشة الضارة التي أصابت هذا املحصول 

خالل الفرتة املاضية.
ويشري إىل أن األسعار ارتفعت األسبوعني 
املاضيني ، مع وصول سعر السلة إىل أكرث 
من 9 آالف ريال األمر الذي أدى إىل ارتفاع 

سعر الكيلو إىل ما يقرب من 800 ريال.
تراجعت حدة  فقد  البائع  وبحسب هذا 
االرتفاعات للطماطم مع نهاية األسبوع 
بنسب  الحايل  األسبوع  ومطلع  املايض 
، حيث يصل سعر السلة حاليا  طفيفة 
نحو 7 آالف ريال وحوايل 600 ريال سعر 

الكيلو من الطماطم.
       انخفاض

من جانبه يرى مطيع سالم متعهد تجاري 
أن  املركزية  الخرضوات  أسواق  أحد  يف 
ارتفاع أسعار الطماطم بسبب االنخفاض 
الطفيف يف كمية املعروض منها مع زيادة 
ملحوظة يف اإلقبال عليها والطلب الكبري 

عليها باعتبارها أكرث الخرضوات أهمية 
اليمنية  واحتياجا وطلبا من قبل األرس 
من  العديد  يف  رئيسية  كمادة  لدخولها 

الوجبات واألطعمة لدى األرس اليمنية .
ويضيف: إن وضعية الطماطم متأرجحة 
التي  واآلفة  الحرشة  بسبب  املوسم  هذا 
من  الكثري  ودمرت  العام  مطلع  رضبتها 
املزارع املنتجة للطماطم مما أثر عىل كمية 

املعروض منها وارتفاع أسعارها.
ويشري سالم كذلك إىل األزمة التي مرت 
بها بالدنا منذ نهاية العام والعام الحايل 
يف املشتقات النفطية وخصوصا يف مادة 
عىل  سلبية  تأثريات  لها  وكانت  الديزل 

إنتاجية املحاصيل الزراعية .
الفرتة  خالل  ساهم  األمر  هذا  أن  ويؤكد 
لدى  التخوف  مستوى  بزيادة  املاضية 
العاملني يف القطاع الزراعي من الخسائر 
الوضعية  هذه  جراء  تكبدها  يمكن  التي 
وتقليص حجم املساحات املزروعة وأيضا 
نتيجة لحدوث فائض وتكدس يف املعروض 

يؤثر عىل عملية تسويقه وبيعه .
الجاري  العام  مطلع  منذ  انه  ويضيف 
يالحظ تأثر بعض مناطق اإلنتاج بشكل 
التي  الطماطم  حافرة  بحرشة  كبري 
رضبت بصورة مبارشة جهودهم الزراعية 

واإلنتاجية.
 إنتاجية

يشهد محصول الطماطم يف اليمن تراجعاً 
العام 2009م  متفاوتاً من عام آلخر منذ 

مع تجاوز حجم اإلنتاج 265 الفاَ طن من 
مساحة زراعية 18 الفاً و500 هكتار  ، بينما 
وصل إنتاج بالدنا من الطماطم وفقا آلخر 
إىل  الزراعة  وزارة  وإحصائيات  بيانات 
250 ألفاً و 440 طنا من مساحة مزروعة 

باملحصول قدرها 18 ألفاً.
وتشري أرقام اإلحصاء الزراعي إىل ارتفاع 
إنتاجية اليمن من الخرضوات إىل مليون 
و132 ألفاً و852 طناً من مساحة مزروعة 

قدرها 89 ألفاً و773 هكتاراً وذلك مقارنة 
بـ 988ألفاً و463 طناً من مساحة مزروعة 
العام  ألفاً و795 هكتارا خالل   80 قدرها 

2011م
وطبقاً لوزارة الزراعية فإن أنواع الخرضوات 
البطاطس  تشمل  اليمن  تنتجها  التي 
والشمام  والبصل  والحبحب  والطماطم 
والفاصوليا  والجزر  والخيار  والباميا 
وامللوخية والكوسة والبسباس والباذنجان 

والفجل  والبيبار  وامللفوف  والثوم 
والجرجري.

وتعاني اليمن العديد من اإلشكاليات املؤثرة 
أسعار  ارتفاع  منها  الزراعي  القطاع  عىل 
مدخالت اإلنتاج الزراعي من معدات وبذور ، 
وضعف القدرات التسويقية التي ترزح تحت 
منها   البعض  يتعلق  الصعوبات  من  الكثري 
بتوجه املزارعني يف وقت وموسم واحد إىل زراعة 
هذا املحصول ، أو عزوف األغلبية منهم عن 

زراعته األمر الذي يجعل الطلب عليه كبرياً 
وبالتايل يرتفع سعره إىل مبالغ خيالية تصل 
سعر سلة الطماطم تزن 22 كيلوجراماً إىل أكرث 
من 10 آالف ريال أو انخفاض السعر يف بعض 

املواسم إىل 500 ريال للسلة.

تسويق
بالقطاع  االهتمام  أهمية  خرباء  يرى 
الزراعي كمورد اقتصادي هام واستغالل 

هذه الرثوة بشكل أفضل.
االحتياجات  كافة  توفري  أهمية  مؤكدين 
و املتطلبات الزراعية من بنزين ووسائل 
الطاقة الشمسية لتشغيل اآلالت واملعدات 
الزراعية ، واألهم توفري وسائل ري حديثة 

لتقنني وترشيد استخدام املياه.
ويحتاج القطاع الزراعي  بحسب الخبري 
إكساب  إىل   " العامري  محمد  الزراعي 
منتجاته قيمة عالية ، والرتكيز عىل العملية 
التسويقية والرتويجية داخليا وخارجيا 
الذين   ، املزارعني  وتحفيز  وتشجيع   ،
يتخوفون من تكدس منتجاتهم الزراعية 
من محصول الطماطم وغريه يف األسواق 
املحلية ، نتيجة لتدفق الخرضوات بكميات 
املاضية  واألعوام  الفرتات  خالل  كبرية 
وتكدسها وعدم االهتمام بها واالستفادة 
تجد  أن  يجب  وطنية  كمنتجات  منها 

قيمتها التسويقة يف الداخل والخارج.
استغالل  رضورة  عىل  العامري  ويشدد 
وخصوصاُ  الزراعية  املنتجات  يف  الوفرة 
سياسات  اتخاذ  خالل  من  الخرضوات  
الرأيس  التوسع  عىل  الرتكيز  إىل  تهدف 
إنتاجية  زيادة  بهدف  الزراعي  لإلنتاج 
االستخدام  وتحقيق  املساحية  الوحدة 
للزراعة،  الصالحة  للمساحات  الفعال 
باإلضافة إىل زيادة املساحة املحصولية 
من أنواع الخرضوات األكرث طلباً يف السوق 
املحلية والخارجية ، وكذا وضع الترشيعات 
الالزمة لحمايتها ورضورة االهتمام بتنمية 
املناطق الريفية من خالل إيجاد مرشوعات 
تطوير  نحو  والسعي  متكاملة  تنموية 
العملية التجارية التسويقية واالستمرار 
والفواكه  الخرضوات  استرياد  حظر  يف 
تهريبها  ومكافحة  أنواعها،  بمختلف 

لحماية املنتجات الزراعية. 
كما تقتيض الرضورة يف هذا الجانب  العمل 
عىل تحرير املزارعني البدائيني يف التفكري 
، وتعريفهم بالوسائل الحديثة املتنوعة 
التي تساعدهم عىل زيادة إنتاجية األرايض 
أي بتوفر األسمدة  والبذور ووسائل الري 
الحديثة ومساعدة املزارعني عىل تسويق 
هؤالء  عىل  بالنفع  يعود  بما  منتجاتهم 

املزراعني واالقتصاد الوطني.

للمرة الثانية خالل ثالثة أعوام

 
�����א א��� א��א
كشفت بيانات إحصائية حديثة عن تراجع قيمة إنتاج 
أنشطة التجارة الداخلية يف اليمن بمقدار 199 مليارا 
و785 مليون ريال  إىل 933 مليارا و493 مليون ريال 
بنهاية العام 2012م من 1133 مليارا و278 مليون ريال 
بنهاية العام 2011م مسجلة ثاني انخفاض خالل ثالثة 

أعوام ودخلت يف خانة النمو بالسالب بمقدار17% . 
االقتصادي  الثورة  تنفرد  التي  اإلحصائية  وتقول 
بتحليلها: إن جميع أنشطة التجارة الداخلية سجلت 
تراجعا بالسالب بنسب متفاوتة خالل عام 2012م  
األعمال  العديد من رجال  فقدان  يعني  الذي  األمر 
ملستوى كبري من قيمة أنشطتهم وفقدان الكثري من 

العمال لوظائفهم وتدني الدخول ملعظم العاملني يف 
هذا القطاع .

وحسب خرباء اقتصاد استطلعت "الثورة" آراءهم فإن 
هذا ثاني تراجع تشهده أنشطة التجارة الداخلية خالل 
هذا العقد ويعتقد أن السبب الرئيس فيه يعود إىل عدم 
االستقرار املايل والنقدي الذي نجم عن تفاقم  أعمال 
العام   منذ  بالبالد  تعصف  التي  واإلرهاب  التخريب 
2011م وترافقت مع توقف األعمال التجارية وارتفاع 
تكاليف الوقود وتوقف ضخ أنبوب النفط  إضافة إىل 
أعمال التقطعات القبلية  واإلرهاب الذي شل حركة 
تجارة محافظات عدة ابرزها أبني وشبوة وهو ما أثرت 
سلبا عىل نمو أنشطة هذه التجارة ودفع باملستثمرين 

للتخيل عن االستثمار يف اليمن.

وتستوعب أنشطة التجارة الداخلية اكرث من 321 الف 
عامل يعملون يف 205 آالف منشأة تجارية يف جميع 

أنحاء الجمهورية.
وتقول البيانات إن القيمة مضافة ألنشطة التجارة 
الداخلية تراجعت من 865 مليارا و273 مليون ريال 
إىل 791 مليارا و596 مليون ريال  أما استهالكها الوسيط 
فرتاجع من  268 مليارا و5ماليني ريال إىل 141 مليارا 

و896 مليون ريال .
وفيما تأثر قطاع التجارة الداخلية بالرتاجع السلبي 
لجميع أنشطته شهدت تعويضات نموا بمقدار 14% 
األمر الذي خفف الخسارة عن األيدي العاملة حيث 
ارتفع إىل 101 مليار و356 مليون ريال مقارنة بـ88 مليارا 

و786 مليون ريال يف 2011م .  
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أنشطة التجارة الداخلية ترتاجع بمقدار 199 مليار ريال  

الطالب اليمنيون بعيدون
 عن مهارات القرن الحادي والعشرين
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