4

سال پانزدهم | شماره  | 3796چهارشنبه  3مهـرماه 1398

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی :

سود پسته ایران به جیب کشورهای دیگر میرود
نماینــده مــردم رفســنجان
و انــار در مجلــس شــورای
اســامی گفــت« :ایــران در
دنیــا مهــد تولید پســته اســت
امــا ســود ایــن تولیــد در قالب
ایجــاد ارزش افــزوده از ایــن
محصــول بــه جیــب کشــورهای دیگــر مــیرود».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از ایرنــا ،احمــد
انارکیمحمــدی در آییــن نواختــن زنــگ مهــر در دبیرســتان
دخترانــه رضویــه رفســنجان بــا بیــان اینکــه هــر ســاله ۹۸
درصــد محصــوالت تولیــدی کشــور خامفروشــی میشــود در
حالــی کــه ایــن محصــوالت بعــد از ایجــاد ارزش افــزوده بایــد
صــادر شــوند ،افــزود« :بــه طــور مثــال در حــوزهی کشــاورزی،
ترکیــه پســته مــا را میخــرد و بســتهبندی میکنــد کــه
ارزش افــزوده ایــن کار بیشــتر از خامفروشــی اســت».
وی ادامــه داد« :ایــران در دنیــا مهــد تولیــد پســته اســت
امــا ســود ایــن تولیــد در قالــب ایجــاد ارزش افــزوده از ایــن
محصــول بــه جیــب کشــورهای دیگــر مــیرود».
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلــس شــورای اســامی
بــا اشــاره بــه وجــود  ۹۶هــزار مدرســه بــا بیــش از  ۶۰۰هــزار
کالس درس در کشــور خاطرنشــان کــرد« :بــا توجه بــه وضعیت
موجــود در کشــور و اعمــال تحریمهــای تکــراری آمریــکا علیــه
ایــران ،اخیــرا هــم بانــک مرکــزی و صنــدوق توســعه ملــی مــا را
تحریــم کردنــد کــه اینهــا فشــار بــه ملــت مــا وارد میشــود
امــا ملــت ایــران اســامی همچنــان در برابــر نامالیمــات،
ســختیها و تحریمهــای دشــمن مقاومــت نشــان میدهــد».
وی بیــان کــرد« :کشــور ایــران دارای مزیتهــا و شــاخصههای
بــارزی در جهــان اســت از جملــه اینکــه از نظــر تولیــد علــم،
نانــو ،تولیــد تجهیــزات جنگــی ،موشــکی و هســتهای ،هوافضــا و
داروســازی جــزو  ۱۰کشــور اول دنیــا هســتیم و امــروز بهتریــن
پزشــکان دنیــا متعلــق بــه ایــران هســتند».
انارکیمحمــدی در توصیــه بــه دانشآمــوزان گفــت« :بهتریــن
وظیفــهی دانشآمــوزان ایــن اســت کــه بــا درس خوانــدن
آینــدهی کشــور را بــه دســت بگیریــد و بتوانیــد کشــور را بــه
خودکفایــی کامــل برســانید و وظیفــهی دولــت و حاکمیــت،
آمادهســازی فضــا ،محیــط و شــرایطی اســت کــه بتوانیــد در
آن بــه ســهولت درس بخوانیــد».

وزیر نفت :

زمزمه اجرای مرحله دوم کارت سوخت
را من هم شنیدم
وزیــر نفــت در مــورد اجــرای
مرحلــه دوم کارت ســوخت
گفــت :زمزمههایــی را مــی
شــنوم ،امــا درســت بــودن آن
منــوط بــه تصمیــم گیــری در
ســطح عالــی کشــور اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،بیــژن زنگنــه پــس از
شــرکت در جلســه کمیســیون انــرژی مجلــس گفــت :قبــل
از پایــان برنامــه ششــم توســعه جلــوی ســوزانده شــدن بیــش
از  90درصــد از گازهــای همــراه نفــت گرفتــه خواهــد شــد،
بــا اجــرای طرحهایــی کــه فقــط یــک قلــم آن نیــاز بــه 8
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری دارد.
وزیــر نفــت افــزود :بــه بهــره بــرداری رســیدن ایــن طرحهــا
از امســال شــروع میشــود و تــا پایــان ســال  1400ادامــه
خواهــد داشــت .وی همچنیــن از پاالیشــگاه بیدبلنــد بــه
عنــوان بزرگتریــن تأسیســات بــرای فــراورش گازهــای همــراه
نفــت نــام بــرد و افــزود :بهــره بــرداری از آن از اواخــر امســال
آغــاز میشــود و نزدیــک  3و نیــم میلیــارد دالر بــرای بهــره
بــرداری آن هزینــه شــده اســت.
وزیــر نفــت گفــت :در پاالیشــگاههایی کــه تجهیــزات آنهــا
تامیــن شــده بــه ســرعت در حــال جلوگیــری از ســوزاندن
گازهــا هســتیم .وی افــزود :بــا توجــه بــه تحریمهــای ظالمانــه
امریــکا بــرای خریــد تجهیــزات مشــکل داریــم و اقــدام ترامــپ
علیــه بشــریت اســت چــرا کــه ایــن گازهــا بــه محیــط زیســت
صدمــه وارد میکنــد.
زنگنــه همچنیــن در مــورد اجــرای مرحلــه دوم کارت ســوخت
نیــز گفــت :زمزمههایــی رامــی شــنوم ،امــا درســت بــودن آن
منــوط بــه تصمیــم گیــری در ســطح عالــی کشــور اســت.

صنعت ،معدن و تجارت
کاهش  ۷۳درصدی معامالت

مسکن در تهران باز هم ارزان شد
شــهریورماه  ۱۳۹۸میانگیــن قیمــت مســکن شــهر تهــران بــه
 ۱۲میلیــون و  ۹۶۹هــزار تومــان در هــر متــر مربــع رســید
کــه  ۱.۷درصــد نســبت بــه مــاه قبــل کاهــش نشــان مــی
دهــد؛ مردادمــاه نیــز قیمتهــا  ۳.۱درصــد افــت کــرده بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،شــاخص قیمــت مســکن شــهر تهــران
بــرای دومیــن مــاه پیاپــی منفــی شــد .بــر اســاس اعــام
دفتــر اقتصــاد مســکن ،در شــهریورماه  ۱۳۹۸متوســط
قیمــت هــر متــر مربــع آپارتمــان در شــهر تهــران بــه ۱۲
میلیــون و  ۹۶۹هــزار تومــان رســید کــه نســبت بــه مــاه
قبــل  ۱.۷درصــد کاهــش و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال
قبــل  ۵۹.۷درصــد افزایــش یافــت.
تعــداد معامــات نیــز افــت محسوســی پیــدا کــرده اســت .در
شــهریورماه  ۱۳۹۸بالــغ بــر  ۲۸۵۵قــرارداد خریــد و فــروش
مســکن در شــهر تهــران بــه امضــا رســیده کــه از کاهــش ۱۵
و  ۷۳درصــد بــه ترتیــب نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه
ســال قبــل حکایــت دارد.
ارزش ریالــی ایــن تعــداد از معامــات  ۲۹۴۰میلیــارد تومــان
بــوده کــه نشــان دهنــده افــت  ۲۰و  ۶۱درصــدی بــه ترتیــب
نســبت بــه مردادمــاه امســال و شــهریورماه ســال گذشــته

اســت.
وضعیت بازار مسکن در شش ماهه نخست امسال
گــزارش تجمیعــی وضعیــت بــازار مســکن شــهر تهــران طــی
شــش ماهــه نخســت ســال  ۱۳۹۸گویــای آن اســت کــه
در مــدت مذکــور متوســط قیمــت یــک متــر مربــع واحــد
مســکونی آپارتمانــی در شــهر تهــران  ۱۲میلیــون و ۸۸۶
هــزار تومــان بــوده کــه نســبت بــه شــش ماهــه ابتدایــی
ســال گذشــته  ۹۰.۵درصــد افزایــش یافتــه اســت .در شــش
ماهــه نخســت امســال همچنیــن  ۳۳هــزار و  ۵۸قــرارداد
خریــد و فــروش در تهــران بــه امضــا رســیده کــه از افــت
 ۵۷درصــدی نســبت بــه شــش ماهــه نخســت ســال ۱۳۹۷
حکایــت دارد .ارزش ریالــی معامــات مســکن پایتخــت در
نیمــه نخســت امســال  ۳۲هــزار و ۴۷۰میلیــارد تومــان بــوده
کــه کاهــش  ۱۲.۵درصــدی را نســبت بــه شــش ماهــه اول
ســال  ۱۳۹۷نشــان مــی دهــد.
تعــداد واحــد مســکونی در پروانــه هــای ســاختمانی صــادره
نیــز طــی نیمــه اول ســال جــاری  ۲۷هــزار و  ۳۸۴مــورد
بــوده کــه نشــان دهنــده کاهــش  ۲۱درصــدی نســبت بــه
زمــان مشــابه ســال قبــل اســت.

دومین افت پیاپی قیمت مسکن
افــت  ۱.۷درصــدی ماهیانــه قیمــت مســکن شــهر تهــران
بــر اســاس گــزارش دفتــر اقتصــاد مســکن در حالــی رقــم
خــورده کــه مردادمــاه نیــز قیمــت ماهیانــه  ۳.۱درصــد
کاهــش یافتــه بــود و چشــم انــداز قیمتهــا را نزولــی کــرد.
کارنامــه شــهریورماه از بــازار مســکن ،دومیــن افــت پیاپــی
قیمتهــا را پــس از  ۲۰مــاه کــه بــازار در مســیر صعــود
قــرار داشــت نشــان مــی دهــد .گزارشــهای میدانــی از دفاتــر
امــاک نشــان مــی دهــد تمایــل بــه فــروش افزایــش یافتــه و
در مقابــل بــا توجــه بــه پاییــن آمــدن قیمتهــای پیشــنهادی
و رســمی ،اقبــال بــرای خریــد کاهــش یافتــه اســت.
واســطه هــای ملکــی مــی گوینــد متقاضیــان موثــر در انتظــار
کاهــش قیمــت بیشــتر هســتند و بــه همیــن دلیــل معامــات
خــود را بــه تعویــق انداختــه انــد .بعضــی کارشناســان
معتقدنــد اواخــر ســال جــاری قیمتهــا بــه ثبــات مــی رســد و
معامــات اندکــی بهبــود پیــدا میکنــد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:

کاهش ضایعات گندم نیازمند بازنگری در روش برداشت دارد

مجــری طــرح گنــدم وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت :کاهش
ضایعــات گنــدم نیازمنــد بازنگــری در روش برداشــت توســط
کشــاورزان و راننــدگان کمبایــن دارد تــا بــا دقــت بیشــتری
نســبت بــه برداشــت محصــول گنــدم اقــدام کننــد.
« اســماعیل اســفندیارپور» در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود:
ســالهای گذشــته بــه علــت برجــای مانــدن بقایــای گنــدم و
جــو (کاه و کلــش ) در مــزارع عــاوه بــر حفــظ رطوبــت و
حاصلخیــزی خــاک در افزایــش تولیــد نیــز تاثیرگــذار بــوده،
بنابرایــن بــه منظــور تقویــت و حفــظ رطوبــت خــاک نیــاز
اســت پــس از برداشــت محصــول بیــن  ۳۰تــا  ۳۵درصــد
بقایــای گنــدم و جــو (کاه و کلــش) در مــزارع باقــی بمانــد.

وی اســتفاده از بقایــای محصــول از جملــه ســاقه و پوســته
را در اراضــی کشــاورزی بــه نوعــی خاکــورزی حفاظتــی
دانســت و اظهارداشــت :وجــود بقایــای گنــدم و جــو در
ســطح خــاک موجــب تقویــت و غنــی ســازی خــاک
کشــاورزی مــی شــود.
اســفندیار پــور تصریــح کــرد :ایــن اقــدام باعــث مــی شــود
در فصــل کاشــت مصــرف آب در دوره هــای آبیــاری کاهــش
یابــد و موجــب صرفــه جویــی در مصــرف آب بخــش
کشــاورزی نیــز خواهــد شــد.
مجــری طــرح گنــدم بــا بیــان ایــن کــه تمــام نیــاز گیــاه
بــا مصــرف انــواع کودهــای شــیمیایی تامیــن نمــی شــود
گفــت :بایــد بخشــی از نیــاز گیــاه از خــاک خــوب تامیــن
شــود ،تجربــه نشــان مــی دهــد مزارعــی کــه ســوزانده نمــی
شــوند و بقایــای حاصــل از برداشــت محصــول بــه زمیــن

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی :

صدور پروانه اکتشاف برای  46پهنه معدنی
مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی گفــت:
از ســال  92تاکنــون بــرای  46پهنــه معدنــی ،پروانــه
اکتشــاف صــادر شــده کــه  21مــورد آن بــه گواهــی کشــف
انجامیــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،وجیــه اهلل جعفــری در
همایــش پهنــه هــای اکتشــافی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای

اکتشــافی شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران،
اظهــار داشــت :میــزان ذخایــر اکتشــاف شــده ایــن شــرکت
 2میلیــارد و  180میلیــون تــن بــوده کــه بیشــتر در حــوزه
پلــی متــال (مــس ،آنتیمــوان ،ســنگ آهــن ،زغــال ســنگ،
طــا و غیــره) صــورت گرفتــه اســت.
وی افــزود :تاکنــون  27هــزار و  317کیلومتــر مربــع

بازگردانــده مــی شــود عــاوه بــر افزایــش محصــول و تقویــت
خــاک از مــواد آلــی ،مصــرف آب و انــواع کودهــای شــیمیایی
در درازمــدت را ســبب مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :امــروزه در دنیــا دســتیابی بــه افزایــش
تولیــد و خودکفایــی در گنــدم بــه حفــظ عناصــر و مــواد
مغــذی خــاک بســتگی دارد.
اســفندیارپور اضافــه کــرد :در حــال حاضــر کمبایــن هــای
گنــدم قادرنــد در برداشــت محصــول عــاوه بــر جمــع آوری
علوفــه حجیــم مــورد نیــاز خــوراک دام ،بخشــی از بقایــای
ســاقه و پوســته را خــرد کــرده و روی خــاک باقــی بگذارند.
وی افــزود :همچنیــن اکنــون دســتگاه هــای کارنــده مناســب
کاشــت بــذر گنــدم و جــو در کشــور وجــود دارد کــه
مــی توانــد بــدون ایجــاد شــخم و شــیار بــذر را روی بقایــای
خــاک بــکارد.
فعالیــت اکتشــافی انجــام دادهایــم کــه از ایــن میــان57 ،
محــدوده امیدبخــش معرفــی شــده و  35مــورد درخواســت
مجــوز اکتشــاف شــده اســت .از ایــن تعــداد 7 ،فقــره پروانه
اکتشــاف و  4فقــره گواهــی کشــف صــادر شــده اســت.
جعفــری تصریــح کــرد :در حــال حاضــر  36هــزار و 500
کیلومتــر مربــع پهنــه اکتشــافی نیــز پیگیــری مــی شــود
کــه بیــن  30تــا  60درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد.
وی ادامــه داد :امســال نیــز  44هــزار و  567کیلومتــر مربــع
بــه ایــن رقــم افــزوده شــده کــه ایــن پهنــه هــا در بیشــتر
اســتان هــای کشــور و مناطــق محــروم واقــع شــده اســت.

دبیر چهارمین کنفرانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر خبرداد:

راهاندازی بزرگترین خط تولید پنلهای خورشیدی در کشور

دبیــر چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی انرژیهــای
تجدیدپذیــر ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا
برگــزاری ایــن رویــداد بینالمللــی ،هیئتــی بلندپایــه
اتحادیــه بینالمللــی انــرژی خورشــیدی راهــی تهــران
خواهــد شــد ،گفــت :ایــن اتحادیــه کــه بــه منظــور
توســعه انرژیهــای خورشــیدی در دنیــا تشــکیل
شــده اســت ،بــا طرحهــای ویــژهای بــرای توســعه
انرژیهــای تجدیدپذیــر وارد ایــران خواهنــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا ،سیدمســلم موســوی ،بــا اشــاره بــه
اینکــه چهارمیــن نمایشــگاه و کنفرانــس بینالمللــی و
اولیــن جایــزه ملــی انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران ۲۲
و  ۲۳مهرمــاه امســال بــه همــت انجمــن انرژیهــای

تجدیدپذیــر ایــران و بــا حمایــت وزارت نیــرو در
تهــران برگــزار میشــود ،عنــوان کــرد :ایــن رویــداد
بــه عنــوان بزرگتریــن گردهمایــی فعــاالن انرژیهــای
تجدیدپذیــر ،بــا همراهــی و حمایــت دیگــر نهادهــای
ملــی و بینالمللــی مرتبــط و حضــور بســیاری از
شــرکتهای مطــرح داخلــی و خارجــی برگــزار
میشــود.
وی در تشــریح برنامههــای جانبــی ایــن کنفرانــس ،بــه
حضــور هیئتــی بلندپایــه از اتحادیــه بینالمللــی انــرژی
خورشــیدی اشــاره کــرد و گفــت :ایــن اتحادیــه کــه
مقــر اصلــی آن در کشــور هنــد اســت ،ســال ۲۰۱۵
پــس از کنفرانــس پاریــس مشــترکا توســط نخســت
وزیــر هنــد و رئیسجمهــور فرانســه تشــکیل شــده و
هــم اکنــون بیــش از  ۷۰کشــور عضــو ایــن اتحادیــه
هســتند.

بــه گفتــه دبیــر چهارمیــن کنفرانــس بینالمللــی
انرژیهــای تجدیدپذیــر ایــران ،ایــن اتحادیــه امســال
حــدود ســه میلیــارد دالر بودجــه بــرای توســعه
انــرژی خورشــیدی در جهــان اختصــاص داده اســت
و براســاس برنامهریــزی صــورت گرفتــه ،مقــرر شــده
اســت هیئــت بلندپایــه ایــن اتحادیــه در ســفر خــود بــه
تهــران ،طرحــی بــرای توســعه انرژیهــای خورشــیدی
در کشــورمان ارائــه کننــد.
بنــا بــر اعــام وزارت نیــرو ،موســوی گفــت :طرحهــای
ایــن اتحادیــه بــرای توســعه انرژیهــای خورشــیدی
در ایــران شــامل ســه بخــش از جملــه تامیــن مالــی
 ۵۰۰مــگاوات انــرژی خورشــیدی در ایــران بــه روش
بیــع متقابــل و نیــز اشــتغالزایی  ۱۰هــزار نفــر در
حــوزه انــرژی خورشــیدی اســت کــه از ســوی ایــن
اتحادیــه در ایــران اجرایــی خواهــد شــد.

