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در  ۵ماهه نخست امسال محقق شد :

رشد تولید  ۸محصول منتخب معدنی
طبــق جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت ،در پنــج ماهــه نخســت امســال از بیــن ۱۲
محصــول منتخــب معدنــی ۸ ،محصــول رشــد تولیــد داشــتهاند.
بــه گــزارش ایســنا ،جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت نشــان میدهــد کــه تولیــد
محصــوالت منتخــب معدنــی در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری
افزایــش  ۰.۶درصــدی تــا  ۲۴.۴درصــدی و برخــی محصــوالت
هــم کاهــش ۵.۳تــا  ۳۲.۹درصــدی را نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته تجربــه کردهانــد.
برایــن اســاس تولیــد فــوالد خــام رشــد  ۶.۵درصــدی را در پنــج
ماهــه اول امســال بــا تولیــد بیــش از  ۱۰میلیــون تــن تجربــه
کــرده اســت .میــزان تولیــد فــوالد خــام در مــدت مشــابه ســال
گذشــته  ۹میلیــون و  ۴۲۱هــزار تــن بــوده اســت.
تولیــد محصــوالت فــوالدی نیــز در پنــج ماهــه نخســت امســال
 ۹.۳درصــد نســبت بــه پنــج ماهــه اول ســال گذشــته رشــد
داشــته اســت .طبــق آمارهــا در پنــج ماهــه نخســت ســال
 ،۱۳۹۷هشــت میلیــون و  ۱۵۷هــزار تــن محصــوالت فــوالدی
تولیــد شــده کــه در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری بــه هشــت
میلیــون و  ۹۱۶هــزار تــن رســیده اســت.
طبــق ایــن آمــار بیشــترین رشــد تولیــد مربــوط بــه ظــروف
چینــی بــا  ۲۴.۴درصــد ،چینــی بهداشــتی بــا  ۲۰.۲درصــد،
شیشــه جــام بــا ۱۹.۵درصــد ،ظــروف شیشـهای بــا  ۱۸.۳درصــد
و کاتــد مــس بــا  ۱۸درصــد بــوده اســت .بــر ایــن اســاس ،ظروف
چینــی در ســال جــاری  ۲۳هــزار تــن ،تولیــد شــده در حالــی
کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته میــزان ایــن محصــول ۱۹
هــزار تــن بــوده اســت .همچنیــن در پنــج ماهــه ابتدایــی امســال
ســیمان نیــز  ۲۴میلیــون و  ۳۷۹هــزار تــن تولیــد شــده کــه
نســبت بــه  ۲۴میلیــون و  ۲۲۴هــزار تــن تولیــد شــده در پنــج
ماهــه نخســت ســال  ۰.۶ ،۱۳۹۷درصــد رشــد داشــته اســت.
در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری بــه ترتیــب ،چینــی
بهداشــتی  ۴۵هــزار تــن ،شیشــه جــام  ۴۵۷هــزار تــن ،ظــروف
شیش ـهای  ۲۲۸هــزار تــن و کاتــد مــس  ۱۱۱هــزار تــن تولیــد
شــده اســت .میــزان تولیــد ایــن محصــوالت در مــدت مشــابه
ســال گذشــته بــه ترتیــب ۳۷ ،هــزار تــن ۳۲۸ ،هــزار تــن۱۹۳ ،
هــزار تــن و  ۹۴هــزار تــن بــوده اســت.
امــا در مقابــل شــمش آلومینیــوم ،کنســتانتره زغالســنگ ،ســنگ
آهــن و آلومینــا نیــز در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا کاهــش تولیــد روبــهرو
بودهانــد .در مــدت مذکــور شــمش آلومینیــوم  ۱۰۳هــزار تــن
تولیــد شــده کــه نســبت بــه  ۱۵۴هــزار تــن تولیــد شــده در
پنــج ماهــه ابتدایــی ســال  ،۱۳۹۷کاهــش تولیــد حــدود ۳۳
درصــدی داشــته اســت .کنســانتره زغالســنگ ،ســنگآهن و
آلومینــا نیــز در پنــج ماهــه اول امســال بــه ترتیــب  ۷.۷درصــد،
 ۵.۳درصــد و  ۴.۳درصــد کاهــش تولیــد را تجربــه کردهانــد .در
ایــن مــدت کنســانتره زغالســنگ  ۶۴۲هــزار تــن ،ســنگآهن
 ۱۴میلیــون و  ۵۷۵هــزار تــن و آلومینــا  ۹۸هــزار تــن تولیــد
شــدهاند .در مــدت مشــابه ســال گذشــته میــزان تولیــد ایــن
محصــوالت معدنــی بــه ترتیــب ۶۹۵ ،هــزار تــن ۱۵ ،میلیــون و
 ۳۸۶هــزار تــن و  ۱۰۲هــزار تــن بــوده اســت.

کاهش  2/8درصدی قیمت مسکن
در آخرین ماه تابستان

متوســط قیمــت خریــد و فــروش یــک متــر مربــع زیربنــای
واحــد مســکونی معاملــه شــده از طریــق بنگاههــای معامــات
ملکــی شــهر تهــران ،در شــهریورماه  ۱۲۶.۷میلیــون ریــال
بــود کــه نســبت بــه مــاه قبــل ۲.۸ ،درصــد افــت داشــته
اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی ،بــا وجــود
کاهــش  ۲.۸درصــدی قیمــت مســکن در شــهریورماه نســبت
بــه مردادمــاه ،ایــن قیمــت ( ۱۲۶.۷میلیــون ریــال) نســبت بــه
شــهریور ســال گذشــته  ۵۶.۵درصــد افزایــش داشــته اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تعــداد معامــات آپارتمــان هــای
مســکونی شــهر تهــران در شــهریورماه ســال ،۱۳۹۸بــه ۲.۸
هــزار واحــد مســکونی رســید کــه نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه
مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب  ۱۵.۳و  ۷۳درصــد کاهــش
نشــان میدهــد .گــزارش تحــوالت بــازار مســکن شــهر
تهــران در شــهریورماه ســال  ،۱۳۹۸برگرفتــه از آمارهــای
خــام ســامانه ثبــت معامــات امــاک و مســتغالت کشــور
اســت کــه توســط اداره بررس ـیها و سیاس ـتهای اقتصــادی
بانــک مرکــزی تهیــه و منتشــر شــده میشــود.

وزیر نفت تاکید کرد :

ضرورت هوشیاری صنعت نفت در برابر تهدیدهای سایبری
وزیــر نفــت در پیامــی بــا تبریــک روز ملــی آتشنشــانی
و ایمنــی تاکیــد کــرده کــه همــه شــرکتها و تاسیســات
صنعــت نفــت در شــرایطی کــه تحریمهــا صنعــت نفــت را
نشــانه گرفتــه اســت ،در برابــر تهدیدهــای فیزیکــی و ســایبری
هوشــیاری کامــل داشــته باشــند.
وزیــر نفــت در ایــن پیــام آورده اســت کــه رشــادت
آتشنشــانان صنعــت نفــت در هفتمیــن روز مهرمــاه ســال
 ،۱۳۵۹مقــارن بــا نخســتین روزهــای دفــاع مقــدس ،نمــاد
درخشــان پایمــردی و از خودگذشــتگی کارکنــان خــدوم
و وظیفــه شناســی ایــن صنعــت در حفاظــت از تاسیســات
اســت و ایــن روحــی ارزشــمند در برهههــای مختلــف و
دشــوار ایــن صنعــت چــه در دوران دفــاع مقــدس و چــه پــس
از آن متجلــی اســت.
زنگنــه در ادامــه گفتــه کــه همــکاران عزیــز ،تحریمهــای

ظالمانــه دشــمنان در یــک جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی،
صنعــت نفــت را کــه پیشــران و محــرک اقتصــاد کشــور اســت،
نشــانه گرفتــه و شــرایطی خــاص را رقــم زده اســت .در ایــن
شــرایط الزم اســت در همــه شــرکتها و تاسیســات صنعــت
نفــت ،هوشــیاری کامــل در برابــر تهدیدهــای فیزیکــی و
ســایبری ایجــاد و تمهیــدات مدیریتــی ،فنــی و عملیاتــی
الزم بــرای حفاظــت از تاسیســات و ســرمایههای فیزیکــی،
ارتقــای تــابآوری و پایــداری در زنجیــره ارزش از باالدســت
تــا پاییندســت صنعــت نفــت بــه صــورت یکپارچــه و باتوجــه
ویــژه بــه رویکردهــای پیشــگیرانه ایمنــی و کنترلهــای
دقیــق عملیاتــی ،اتخــاذ شــود.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه همــه شــرکتها و
تاسیســات تابعــه صنعــت نفــت بــا ســرلوحه قــرار دادن مفــاد
شــیوهنامه ابالغــی مدیریــت شــرایط اضطــراری در صنعــت

نفــت و رویههــا و شــیوهنامههای تکمیلــی مرتبــط ،تاکیــد
کــرده کــه تدابیــر الزم بهمنظــور آمادگــی کامــل بــرای
مواجهــه بــا وضعیتهــای اضطــراری و بــه حداقــل رســاندن
هرگونــه صدمــه و آســیب بــه کارکنــان ،تاسیســات و جامعــه
محلــی را بــا محوریــت اصلــی فرماندهــی واحــد بــه کار
گیرنــد.
زنگنــه در پایــان ضمــن قدردانــی از تالشهــای مســتمر
و شــبانهروزی یکایــک کارکنــان صنعــت نفــت ،از مدیــران
همــه شــرکتها و واحدهــای صنعــت نفــت اعــم از دولتــی
و غیردولتــی خواســته تــا بــا بهرهگیــری از توانمندیهــای
ارزشــمند ســرمایه انســانی ،تدابیــر و اقدامهــای الزم را بــرای
تحقــق مــوارد فــوق ب ـهکار گیرنــد.

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع مجلس:

تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش واردات نمیشود

رئیــس فراکســیون معــدن مجلــس بــا بیــان اینکــه با تشــکیل
وزارت بازرگانــی ،حجــم واردات بــه کشــور زیــاد نخواهد شــد،
گفــت :بــا تشــکیل وزارت بازرگانــی نــه تنهــا میــزان واردات
بــه کشــور افزایــش نمییابــد بلکــه وزیــر را هــم در قبــال
ایــن مســئله پاســخگو میکنــد.
«داریــوش اســماعیلی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره
بــه مصوبــه مجلــس بــرای تشــکیل وزارت تجــارت و خدمــات
بازرگانــی و ضــرورت تشــکیل ایــن وزارتخانــه گفــت :بــا
توجــه بــه تحریمهــای گســترده آمریکاییهــا و تشــدید
هــر روزه آن بایــد در داخــل کشــور تدابیــری متناســب
بــا ایــن شــرایط اتخــاذ کنیــم کــه یکــی از ایــن تدابیــر و
تصمیمــات مــی توانــد در امــور بازرگانــی بویــژه بازرگانــی
خارجــی باشــد.
رئیــس کمیتــه معــدن کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
بــا بیــان اینکــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای
شــرایط عــادی مناســب بــود ،افــزود :ایــن وزارتخانــه در آن
شــرایط بــرای اینکــه مــا بتوانیــم تولیــدات داخلــی مــان را
بــا واردات و صــادرات هــم ســطح و هماهنــگ کنیــم ،خــوب
بــه نظــر میرســید .امــا چــون در حــال حاضــر یــک شــرایط
خــاص داریــم ،قاعدتــا تصمیمــات مــان را هــم متناســب بــا

ایــن شــرایط اتخــاذ کنیــم.
نماینــده مــردم سروســتان در مجلــس اظهارداشــت :امســال و
ســال گذشــته دولــت و مجلــس ١٤میلیــارد دالر بــرای یارانــه
بــرای کاالهــای اساســی تخصیــص داد .اگــر قیمــت دالر را
١٠هــزار تومــان هــم در نظــر بگیریــم جمعــا ١٤٠هــزار
میلیــارد تومــان میشــود و االن از هرکســی مــی پرســیم
کــه ایــن یارانــه چــه شــد ،جــواب مشــخصی دریافــت
نمیکنیــم.
وی اضافــه کــرد :اگــر قــرار باشــد در طــی یکســال ١٤٠
هــزار میلیــارد تومــان صــرف یارانههــای اساســی بکنیــم،
بایــد ســاختاری برنامهریــزی شــود کــه ایــن یارانــه درســت
هزینــه شــود و بــه دســت مصــرف کننــده واقعــی برســد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس تشــکیل چنیــن
وزارتخانــه ای را خواســته دولــت هــم عنــوان کــرد و افــزود:
مجلــس میتوانــد خواســتههای دولــت را پوشــش قانونــی
بدهــد تــا بــه کشــور لطمــه نخــورد و دولــت بتوانــد اهدافــش
را پیــش ببــرد.
نماینــده مــردم سروســتان در مجلــس اظهــارات برخــی
منتقدیــن تشــکیل وزارت تجــارت و خدمــات بازرگانــی
مبنــی بــر اینکــه عمــر دولــت  ۲ســال دیگــر تمــام اســت
و تشــکیل ایــن وزارتخانــه یــک ســال زمــان مــی بــرد را رد
کــرد و گفــت :تشــکیل ایــن وزارتخانــه درخواســت خــود
دولــت بــوده و تجربــه نشــان داده دولــت هرجــا مجــوزی

مدیرعامل نیروگاه ری اعالم کرد:

افزایش  ۲۵درصدی تولید برق نسبت به سال گذشته
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق ری
گفــت :تولیــد بــرق نیــروگاه ری در شــهریور
امســال نســبت بــه ســال گذشــته  ۲۵درصــد
رشــد تولیــد داشــته اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،حمیــد بادرســتانی
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق ری
بــا اعــام اینکــه نیــروگاه ری از  ۴۳واحــد بخــار
تشــکیل شــده بــود ،گفــت :از ایــن  ۴۳واحــد ۲۳
واحــد آن بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی بیــن
ســالها  ۶۲تــا  ۶۵بــه شــهرهای دیگــر منتقــل
شــد .بــه ایــن تریــب در حــال حاضــر ۲۳واحــد
گازی در ایــن نیــروگاه فعــال اســت .وی افــزود:
ظرفیــت کنونــی نیــروگاه ری  ۸۱۰مــگاوات
قــدرت نصــب شــده اســت و در پیــک تابســتان
امســال بــا ظرفیتی بیــش از  ۵۰۰مــگاوات در روز
مشــغول تولیــد بــرق بــود و در کل تابســتان ۱.۲
میلیــارد کیلــووات ســاعت تولیــد خالــص بــرق
داشــت کــه بــه شــبکه سراســری تحویــل شــد.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،ســهم نیــروگاه
بــرق ری در تولیــد بــرق تهــران  ۲.۵ســاعت در
شــبانه روز اســت کــه ایــن  ۲.۵ســاعت معــادل
 ۱۰درصــد بــرق مصرفــی تهــران را شــامل

میشــود .بادرســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن
نیــروگاه در مردادمــاه ســال جــاری نســبت بــه
مردادمــاه ســال گذشــته  ۹درصــد و در شــهریور
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۵
درصــد افزایــش تولیــد داشــته اســت ،افــزود:
ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن راندمــان
ایــن نیــروگاه نســبت بــه ســایر نیروگاههــا
پائیــن تــر بــوده و رقــم کمتــر از  ۲۵درصــد را
بــه خــود اختصــاص مــی دهــد چــرا کــه نســبت
بــه ســایر نیروگاههــا قدیمــی اســت .مدیرعامــل
شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق ری ،ســوخت
مصرفــی ایــن نیــروگاه را بــه طــور صددرصــدی،
گاز عنــوان کــرد و توضیــح داد :طــرح توســعه
نیــروگاه ری بــا جدیــت در حــال انجــام اســت
و بــه همیــن منظــور توافقــات خوبــی انجــام
شــده و قــرار اســت واحــد نیروگاهــی ســیکل
ترکیبــی بــا ظرفیــت هــزار و  ۷۰مــگاوات در
محــل همیــن نیــروگاه بــا راندمانــی بیــش از ۶۰
درصــد احــداث شــود .ایــن در حالــی اســت کــه
بخــش گازی ایــن واحــد کمتــر از  ۱۸مــاه دیگــر
نصــب میشــود و در نهایــت ظرفیــت آن بعــد
از توســعه بــه هــزار و  ۴۵۰مــگاوات مــی رســد.

خواســته و دریافــت کــرده ،کار بــا ســرعت بهتــری انجــام
شــده اســت.
رئیــس کمیتــه معــدن مجلــس شــورای اســامی پیــش بینی
کــرد کــه بــا تائیــد ایــن مصوبــه مجلــس از ســوی شــورای
نگهبــان ،حداکثــر تــا پایــان آبــان مــاه وزیــر وزارت بازرگانــی
از ســوی رئیــس جمهــور بــه مجلــس معرفــی شــود و عمــا
وزارت بازرگانــی شــکل بگیــرد.
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه بــا تشــکیل وزارت بازرگانــی
حجــم واردات بــه کشــور زیــاد نخواهــد شــد ،گفــت :مگــر
مــا وزارت واردات تشــکیل دادیــم کــه بــا تشــکیل وزارت
بازرگانــی ،واردات بــه کشــور بیشــتر شــود .ضمــن اینکــه اگــر
عــزم و اراده دولــت بــر ایــن باشــد کــه واردات افزایــش یابــد،
بــدون تشــکیل ایــن وزارتخانــه هــم میتوانــد انجــام دهــد.
نماینــده مــردم سروســتان در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :از مدتــی پیــش بــه دســتور رئیــس جمهــور در وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،قائــم مقــام بازرگانــی منصــوب
شــده و بنــا بــه دســتور رئیــس جمهــور همــه اختیــارات
بخــش بازرگانــی بــه وی ســپرده شــد.
اســماعیلی تصریــح کــرد :اگــر نماینــده ای در بخــش بازرگانی
بخواهــد از وزیــر صمــت ســوال کنــد ،وزیــر نــه میتوانــد
پاســخ بدهــد ،چــون بخــش بازرگانــی قائــم مقــام دارد و نــه
مــی توانــد پاســخ ندهــد چــون وظیفــه قانونیاشاســت کــه
بــه مجلــس پاســخگو باشــد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد؛

پیشبینی تولید  ۳۴۰۰تن ماهیان خاویاری تا پایان سال
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیس ســازمان
شــیالت ایــران ،از پیشبینــی تولیــد  ۳۴۰۰تــن
گوشــت ماهیــان خاویــاری و  ۸۰۰کیلــو خاویــار
پرورشــی در ســال جــاری خبــر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از وزارت
جهــاد کشــاورزی ،نبیالــه خونمیرزایــی
در حاشــیه بازدیــد از طــرح پــرورش ماهیــان
خاویــاری اســتان ،رونــد پــرورش ماهیــان
خاویــاری را رو بــه پیشــرفت و توســعه عنــوان
کــرد و افــزود :در ســال گذشــته  ۲۸۰۰هــزار
تــن گوشــت ماهیــان خاویــاری و  ۵۹۰کیلــو
خاویــار تولیــد شــده اســت ،کــه پیشبینــی
میشــود ایــن میــزان در ســال جــاری افزایــش
یابــد .وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در حــال حاضــر
مشــکل چندانــی در خصــوص پــرورش ماهیــان
خاویــاری در کشــور وجــود نــدارد ،گفــت :بــرای
برگــزاری دورههــای درمــان و تغذیــه ایــن گونــه
از ماهیــان مشــکلی نداریــم .رئیــس ســازمان
شــیالت کشــور گفــت :در چهــار دهــه گذشــته
از حــدود  ۳۲هــزار تــن کل تولیــدات شــیالتی
کشــور ،هــم اکنــون بــه یــک میلیــون و ۲۶۲
هــزار تــن تولیــد در ســال  ۹۷رســیدهایم.

بــه گفتــه وی ،در ایــن خصــوص بیــش از ۱۰
درصــد از برنامــه جلوتــر هســتیم .خونمیرزایــی
بــا اشــاره بــه ظرفیــت شــیالتی شهرســتان جلفــا
و اســتان آذربایجــان شــرقی ،خاطرنشــان کــرد:
شــرایط اقلیمــی اســتان آذربایجــان شــرقی بــه
گون ـهای اســت کــه بــه پشــتوانه مواهــب الهــی
و نیــروی انســانی کارآفریــن و بــا پشــتکار
ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجــان
شــرقی ظرفیتهــای شــیالتی بــه راحتــی
قابلیــت بالفعــل شــدن دارنــد .ئــوی افــزود:
کارهایــی کــه در منطقــه صــورت گرفتــه هــم
اســتعداد منطقــه در پــرورش ماهیــان خاویــاری
بــه خوبــی نشــان داده و هــم ظرفیــت اســتان
آذربایجــان شــرقی و منطقــه در پــرورش
ماهیــان ســردابی و در بعضــی از اقلیمهــای
اســتان پــرورش ماهیهــای گرمابــی بــه خوبــی
نمایــان اســت .ایــن مســوول تصریــح کــرد :بــا
توجــه بــه شــرایطی کــه در اســتان وجــود دارد
در بعضــی از مناطــق اســتان همجــوار آبهــای
شــور و آبهــای نامتعــارف اســتان هــم پــرورش
آرتمیــا بــرای تامیــن نیــاز کشــور اجــرا شــده
کــه میتوانــد توســعه بیشــتری یابــد.

