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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

خامفروشی با عنوان صادرات
افتخار نیست
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی
ایران گفــت :بررســی آمارهــای تجــارت خارجی
کشــور از حاکمیــت خا مفروشــی در بخــش
صــادرات غیرنفتــی حکایــت دارد و حــال آن کــه
نمیتوان به خامفروشــی و منابعفروشی با عنوان
صــادرات افتخار کــرد .به گــزارش ایرنا ،شــافعی
در ســی و چهارمیــن نشســت هیئــت نماینــدگان
اتاق بازرگانی مشــهد افزود :این هشــداری برای
متولیان امــر دربــاره خــروج منابع ،آن هــم بدون
ایجــاد ارزشافــزوده بــرای اقتصــاد اســت .وی با
اشــاره بــه چالشهــای موجــود در بخــش تجارت
خارجی کشور ،اظهارکرد :بررسی  ۱۰قلم نخست
فهرســت کاالی صادراتی ایران نشان میدهد که
عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخشهایی
متمرکز بوده اســت که در پایینترین سطوح خلق
ارزشافزوده قــرار دارنــد و  ۶۵تــا  ۸۵درصد آن،
کاالهای خام و نیمهخام محســوب می شــود .وی
افزود :سهم کشورمان در صادرات دانشبنیانها
و صنایع هایتک (فناوری باال) یک تا 1/5درصد
برآورد میشــود که رقــم ناچیزی اســت ،از طرفی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد
ســهم ایــران از تجــارت جهانــی از  0/3درصد در
ســال  ۹۵بــه  0/2درصــد در ســال  ۹۹کاهــش
یافته اســت ،این آمارها گواهی میدهند که تا چه
میــزان از ظرفیتهــای موجــود در بخــش تجارت
خارجی ،عقب هستیم .شــافعی تصریح کرد۳۵ :
درصد صــادرات کاالهــای غیرنفتی ســهم بخش
خصوصی واقعی اســت و دولتیهــا ،خصولتیها
و شــبه دولتیها هم  ۶۵درصد دیگــر را از آن خود
کردهانــد ،بــا ایــن حــال ارزش افــزوده کاالهــای
صادراتی بخش خصوصی به مراتب بیشــتر بوده و
عمده خامفروشیها معطوف به بخشهای دولتی
و خصولتی است.

عضو مجمع نمایندگان استان:

سهمخواهی در انتخاب مدیران
و فرمانداران اتفاق نیفتد

عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان گفــت :انتظار
مــیرود همــان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری و
آقــای رئیســی همــواره در بــاره بــی توجهــی بــه
ســهمخواهیهای برخی افــراد تاکیــد دارند ،در
انتخاب مدیران استانی و فرمانداران سهمخواهی
اتفــاق نیفتــد و افــراد کارامــد ،کاربلد و شایســته
که نوکــری مردم را افتخــار خــود میدانند ،برای
سمتهای مدیریتی استان انتخاب شوند .ارکانی
در گفتوگو با ایســنا با بیان این که یک اســتاندار
به عنــوان نماینده عالــی دولت در اســتان باید به
حوزهها و مســائل مختلف اشــراف کامل داشــته
باشد ،اظهار کرد :همچنین موضوع تامین امنیت
استان و ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه
و انجام فعالیتهای اقتصادی نیز از دیگر وظایف
اســتاندار اســت .وی افزود :از نظر من خراســان
رضــوی مهمترین اســتان کشــور بــا پیچیدهترین
مســائل اســت و میطلبد که اســتاندار خراســان
رضوی بــه طور شــبانهروزی ،انقالبی و مســلط به
موضوعات ،کار را دنبال و از افراد باتجربه استفاده
کند .استاندار برای حل مشکالت و التهابات باید
آسیبشناســی کند و ببیند ریشــه این مشــکالت
کجاســت و بــر اســاس آن یــک تصمیــم عالمانه و
کارشناســانه بــرای حل مشــکالت بگیــرد .وی با
تاکید بر این که اســتاندار نباید تمــام تمرکز خود
را معطوف به مرکز اســتان کند ،گفت :اســتاندار
خراسان رضوی باید همان اندازه که به امور مشهد
توجه دارد ،به مسائل سایر شهرستانهای استان
نیز توجه کند و در تمام نقاط اســتان حضور مداوم
میدانی داشته باشد تا مردم شهرستانهای استان
احساس تبعیض نکنند.
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انرژی باد؛سرمایهایکه
دراستان هدر می رود

اقلیم کویری شهرستان داورزن در استان
خراسان رضوی ،با برخورداری از بادهای
پرشــتاب که در اکثر اوقات ســال می وزد،
از مســتعدترین مناطق شرق کشــور برای
ســرمایهگذاری در حوزه ســاخت نیروگاه
بادی و تولید انرژی پاک به شمار میرود.به
گزارش ایرنا ،امروزه استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیــر یکــی از گزینههــای اصلــی
تولیــد انــرژی اســت و در شــرایط کنونــی
میــزان تولید انــرژی نیروگاههــای بــادی
ایران تنهــا  ۳۰۲مــگاوات اســت و حــال
آن که ظرفیت اقتصــادی موجــود بــرای
ســاخت این نوع نیروگاهها بیــش از هفت
هزار مگاوات برآورد شــده است که به طور
قطعاستفادهازاینظرفیتمیتواندکشور
را در مدیریت اوج بار برق یاری کند و بسیار
موثــر و مفید باشــد.انرژی بادی بــه عنوان
جایگزینی مطمئــن بــرای ســوختهای
فســیلی مــورد توجــه جامعــه جهانی قرار
گرفته اســت و برخی مناطق بادخیز ایران
نیز با توجه به شــرایط خــاص آب و هوایی،
استعداد بسیاری برای اســتفاده از انرژی
بادی به منظور تولید برق دارند.با توجه به
کمآبیکشور ،آلودگیهایزیستمحیطی
و خاموشی های مکرر برق به دلیل کمبود
تولید ناشی از خشکســالی و گرمای بیش
از حد ،اســتفاده از انرژی بــاد در مناطقی
همچــون «بادقــوس» شهرســتان داورزن
در غرب خراســان رضــوی کــه از وضعیت
توپوگرافی وموقعیتنسبیبادهایغالبو
همیشگی برخوردار است ،برای تولید برق
و حفظ انرژی های فسیلی به عنوان ذخیره
منابع ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
•باد ،انرژی نوین برای جایگزینی
سوخت فسیلی

منابعفسیلیمانندنفتوگازتجدیدناپذیر
هســتند و روزی به پایان میرســند اما باد
یک منبع انرژی پاک محســوب می شود و
هزینه تولید برق به وسیله آن کمتر از تولید
برق با اســتفاده از ســوختهای فســیلی
است که آلودگی زیســت محیطی ندارد و
گاز گلخانه ای کمتــری نیز تولید میکند.
یک کارشناس برق در این خصوص گفت:
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه
انرژی باد بــه عنوان یکــی از منابــع تولید
انرژی الکتریکی ،در سال های اخیر بسیار
مورد توجه قرار گرفته است.ملکی افزود:
نخستین گام در ساخت مزارع بادی انجام
مطالعات امکان ســنجی اســت که هدف
آن ارزیابی امکان پذیر بودن تاســیس یک
نیروگاه بــادی از لحاظ فنــی ،اقتصادی و
زیرســاخت های مــورد نیاز در یک ســایت
مشخص با اســتفاده از توربین های بادی
معین است.وی اضافه کرد :برآورد انرژی
تولیــدی ســاالنه نیــروگاه ،نــوع ،ظرفیت
و تعــداد توربیــن هــای اســتفاده شــده در
چیدمان نیــروگاه ،نحوه اتصال به شــبکه
سراســری یا محلی و شاخصه های شبکه،
مواردی هســتند کــه باید در یــک مطالعه
امکانسنجیمشخصشوند.اینمهندس
برق گفــت :موقعیــت جغرافیایی بیشــتر
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مناطقداورزنبهدلیلکویریبودنبهویژه
منطقه بادقوس به گونه ای است که عالوه
بر ســاخت نیــروگاه هــای بادی ،شــرایط
خوبی را برای بهره گیــری از نیروگاه های
خورشیدی فراهم کرده است.
•وابسته نبودن به نوسانات سیاسی
و اشتغال زایی از مزایای استفاده از
انرژی بادی

انــرژی باد به عنوان یــک انــرژی رایگان و
در دســترس ،از هرگونــه تعــرض خارجی
مصــون اســت و ویژگی هــای منحصــر به
فرد آن ســبب ارتقای جایگاهــش در میان
دیگر منابع انرژی شــده اســت.مدیر اداره
بــرق شهرســتان داورزن در این خصوص
گفــت :انــرژی بــاد در بیشــتر مناطــق به
مقدار زیاد و به صورت رایــگان وجود دارد
و ایــن انرژی کــه قابلیــت تبدیل شــدن به
انــواع انــرژی را دارد ،به راحتی بــه انرژی
الکتریکی نیــز تبدیل می شود.ســیدرضا
دیواندری افزود :نیروگاه های بادی هیچ
وقت آلودگی زیست محیطی ندارند و این
دستهمنابعانرژیکامالرایگان ونامحدود
هســتند.وی اضافه کرد :برای تولید برق
بدون نوســان و دایم الزم است که سرعت
باد همواره ثابت باشــد و البته هزینه نصب
و اجرای نیروگاه های بادی نسبت به دیگر
انواع نیروگاه ها بیشــتر اســت کــه یکی از
عوامل اقبال کم به ســرمایه گذاری در این
زمینه نیز هزینه زیاد راه اندازی آن اســت.
مدیر اداره برق شهرستان داورزن با اشاره
به دیگر مزایای توربینهای بــادی افزود:
از ویژگی های منحصر به فرد باد به عنوان
یــک منبع تامیــن انــرژی ،آالینــده نبودن
برای آب و هوا ،نداشتن آثار مخرب زیست
محیطی مانند معــدنکاری و حفاری ،بی
نیــازی از پرداخــت هرگونــه وجهی برای
تامین مــاده اولیــه و پایدار بودن آن اســت
و بــر خالف ســوخت هــای فســیلی هرگز
تمام نمیشود.دیواندری با اشاره به دیگر
مزایای انرژی بــادی گفت :توربیــن ها بر
خالف منابــع فســیلی انرژی کــه فقط در
مناطــق خاصــی یافت مــی شــوند ،در هر
منطقــه بادخیزی قابلیــت کارگــذاری
دارنــد و هزینه بهره بــرداری از انــرژی باد
برای ســال ها قابل پیش بینی اســت.وی
تاکید کرد :وابســته نبودن انرژی بادی به
نوســانات و متغیرهای سیاسی ،چنان که
قیمت نفت و گاز به آن اتــکا دارند ،از دیگر
مزیت های این گونه انرژی اســت و با رواج
یافتــن اســتفاده از آن ،مشــاغل جدیدی
نیز در زمینه ســاخت ،بهره برداری و تولید
توربینهای بادی در کشــور ایجاد شــده و
رونق خواهد گرفت.

چهارشنبه  5آبان.1400شماره 4815

مدیرکل آموزش و پرورش اعالم کرد:

ترک تحصیل درخراسان رضوی
باالتراز نسبتکشوری

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان گفــت:
خراســان رضوی پراکندگی زیــادی دارد و در
مناطق مرزی به دالیل مختلف امکان تحصیل
دانش آمــوزان وجــود نــدارد و تــرک تحصیل
در اســتان از نســبت کشــوری بیشــتر اســت.
قاســمعلی خدابنــده در گفتوگــو با تســنیم
اظهار کــرد :در پایــه  7و  8آمار تــرک تحصیل
در خراسان رضوی باالســت و بررسیهای ما
 13دلیل بــرای آن بوده که در حــال رفع آن با
کمک دستگاههای مختلف هستیم .وی گفت:
براســاس آمار سال گذشــته 43درصد دانش
آموزان در هنرســتانها تحصیــل میکنند در
حالی کــه میانگین کشــور 38درصد اســت و
پیش بینی ما این اســت امســال به  45درصد
برسیم .خدابنده تصریح کرد 17 :هزار دانش
آموز از طریق برون ســپاری در حال یادگیری
و مهــارت آمــوزی در بخشهــای خصوصــی
هســتند .مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اظهار
کرد :به دنبال فراهم کردن تحصیل برای تک
تک دانش آموزان هستیم و برای دانش آموزی
کــه در یک مزرعه کشــاورزی بود معلــم تامین
کردیم ،همچنین  460مدرســه شبانه روزی
در اســتان داریم .وی افــزود :توانمند ســازی
نیروی انسانی از اولویتهای آموزش و پرورش
اســتان اســت چرا کــه 10هــزار و 800نفر از
همکاران ما در آســتانه بازنشســته شدن قرار

داشــتند و از این تعداد  7هزار نفر بازنشســته
شــدند و اکنــون با کمبــود  23هــزار نیــرو در
اســتان روبــه رو هســتیم .مدیرکل آمــوزش و
پرورش خراسان رضوی گفت :در شروع سال
تحصیلی  1035کالس درس به بهره برداری
رسیده و در یک ماه گذشته  200کالس اضافه
شده است ضمن این که  11درصد مدارس ما
نیازمند مقاوم سازی هستند .وی اظهارکرد:
بیش از  90درصد معلمان و  70درصد دانش
آموزان واکسن مرحله اول را دریافت کرده اند
و بازگشایی مدارس متوسطه دوم از  15آبان و
متوسطه اول از ابتدای آذر انجام خواهد شد.
همچنین ابوالقاســم بابایی ،سرپرســت اداره
کل نوسازی مدارس اســتان خراسان رضوی
به تســنیم گفت :بــرای تجهیزات هنرســتانی
امسال ردیف خاصی دریافت کردهایم و توزیع
متوازن آن انجام میشــود و خریــد تبلت برای
دانش آموزان در قالب اعتبار محرومیت زدایی
دیده شده و  400میلیاردتومان اعتبار در این
زمینه در استان داریم.
شــایان ذکــر اســت ،بــرای دریافــت جزئیات
بیشــتری از آمار ترک تحصیل دانــش آموزان
استان در ســال تحصیلی جاری روز گذشته با
خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش خراســان
رضــوی تمــاس گرفتیــم کــه وی پاســخ گوی
تماسهای خبرنگار ما نبود.

رئیس اتحادیه:

قیمت الستیک طی  ۲مرحله  ۳۰درصد افزایش می یابد

رئیــس اتحادیــه تعمیــرکاران و فروشــندگان
الســتیک مشــهد گفت :افزایــش  ۳۰درصدی
قیمتالستیکخودرودردومرحلهانجامخواهد
شد،مرحلهاولآنبااعمالافزایش ۲۰درصدی
از  ۲۶مهــر ماه اتفــاق افتــاد و مرحلــه دوم نیز با
اعمال افزایــش  ۱۰درصدی از ابتــدای دی ماه
صــورت خواهــد گرفــت .جنتــی در گفتوگو با
ایســنا در باره افزایــش قیمت الســتیک خودرو
اظهار کــرد :افزایش قیمــت تایر بر بــازار فروش
تاثیرگذار اســت زیرا بازار کشــش ایــن قیمت را
ندارد ،الســتیک پرایــد و ســایر خودروها حدود

 ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار تومــان زیر قیمت کارخانه به
فروشمیرسد.ویافزود:نظرمابرمتضررشدن
کارخانهها نیست زیرا هزینههای تولید افزایش
یافته اما باید راهکاری ارائه داد تا مصرف کننده
نیز ضرر نکنــد .وی گفت :بیشــترین الســتیک
مصرفیمربوطبهسهخودرویپراید،پژووسمند
اســت که بــا افزایش قیمــت الســتیک ،مصرف
کنندگان ایــن نوع خودروها مجبور به اســتفاده
از الستیکهای دســت دوم خواهند شد که این
موضوعنیزمعضالتیهمچونافزایشتصادفات
را در پی خواهد داشت.

از میان خبرها
گوناگون

استاندار:

تنظیم بازار نباید انفعالی
برخورد کند

استاندار خراســان رضوی با بیان این که تنظیم بازار
نبایــد بــا موضوعــات انفعالی برخــورد کنــد  ،افزود:
بازار باید به صورت مســتمر رصد و مراقبت شــود .به
گزارش روابط عمومی اســتانداری ،نظری در جلسه
کارگروه تنظیــم بازار اســتان ،بــازار و مدیریت اقالم
اساسی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد :نباید اجازه
بدهیم که تحت تاثیر هیچ موضوعــی جامعه ملتهب
بشود .وی افزود :در همه موضوعات به ویژه کاالهای
اساســی و روزمره که نبــود آن مردم را دچار مشــکل
میکندهنرمارصد،پیشبینی،پیشگیریودرنهایت
مراقبت است .وی تصریح کرد :کارگروه تنظیم بازار
نباید بــا موضوعات انفعالی برخورد کنــد بلکه باید با
پیشبینی چالشهــای پیش رو از قبــل برنامه ریزی
الزم را داشته باشد .نظری یکی از راهکارهای تنظیم
بازار را احیای واحدهای تعطیل شــده یــا راکد اعالم
کرد و گفت :دســتگاههای صمت و جهاد کشــاورزی
به عنوان دســتگاههای متولی باید با رصد و مراقبت
از التهاب بازار جلوگیری کنند .دستگاههای متولی
ســازوکارهای خود را باید مبتنی بر گلوگاهها در نظر
بگیرند و به سمتی پیش برویم که در حوزه تنظیم بازار
خودکنترلی رواج پیدا کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

جریمه 8/7میلیاردی یک کشتارگاه
برای عرضه خارج از شبکه مرغ
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان گفــت :یــک
کشتارگاه صنعتی مرغ اســتان به علت تخلف مبنی
بر عرضه خارج از شبکه مرغ به پرداخت  ۸۷میلیارد
ریال جریمه محکوم شد .مدنی در گفت و گو با ایرنا
افزود :پرونده این کشتارگاه بر اساس گزارش اداره
صنعــت ،معــدن و تجارت شهرســتان مشــهد مبنی
بر عرضه خارج از شــبکه مرغ به شــعبه دوم تعزیرات
حکومتی مشــهد ارســال و پــس از بررســی مراحل
قانونی این واحد به پرداخت مبلغ  ۸۷میلیارد ریال
جزای نقدی محکوم شــد .وی تصریح کرد :فعالیت
گشتهای تعزیرات حکومتی اســتان برای نظارت
بر بازار مرغ افزایش یافته و گشتزنیها در دو نوبت
صبح و عصر انجام میشود .مدنی با تاکید بر ضرورت
انجام نظارت ها قبل از عرضه مــرغ ،گفت :باید این
نظارت ها در کشــتارگاه ها و مرغداری ها از تولید تا
قبل از عرضه تشدید شود.

