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قیمت سکه و ارز
 به تومان

تسلیت

دفتر بازرسی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
حضرت حجهًْ االسالم والمسلمین حاج آقا محسن شریعت 

سرور گرامی جناب آقای مهندس مسلمی
درگذشت حجهًْ االسالم والمسلمین حاج آقای شریعت امام جمعه شهرستان فالورجان را تسلیت عرض 

نموده از درگاه خدای متعال برآن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر خواستاریم.
مجتمع صنایع غذایی فوژان- پاباس
حاج رضا فخاران

قیمت بازارنوع سکه
994500سکه تمام طرح جدید
994000سکه تمام طرح قدیم

503000نیم سکه
300000ربع سکه

205000گرمی
101900هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3305دالر
4530یورو

5530پوند انگلیس
896درهم

* مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ذخایر کاالهای 
اساس��ی همچنان بی نظیر است و مشکلی در زمینه تامین در بازار وجود 
ندارد، گفت: از ابتدای فصل برداش��ت 900 هزار تن گندم از کش��اورزان 
خریداری و پول آن ظرف مدت 48 س��اعت پرداخت ش��ده است.عباس 
قبادی با تاکید بر اینکه نگرانی از بابت موجودی کاالهای اساس��ی وجود 
ندارد گفت: هم  اکنون موجودی کاالهای اساسی همچنان بی نظیر است و 
جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: ذخایر کاالهای اساس��ی تنها با مصوب��ه دولت در بازار آزاد خواهد 

شد و هم اکنون نیازی به این کار نیست چرا که شرایط بازار آرام است.
* مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از ثبت نام »وام ضروری« 
بازنشستگان کشوری در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: کسانی که 
تاکنون از صندوق وام دریافت نکرده اند در اولویت دریافت وام قرار 
دارند. ایراندخت عطاریان درباره ش�رایط و نحوه ثبت نام وام های 
ضروری سازمان بازنشستگی کشوری توضیح داد: بازنشستگان 
می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری برای 
ثبت ن�ام وام ض�روری اقدام کنند که از زم�ان اعالم، معموال  یک 
ماه برای ثبت نام فرصت دارند. وی ادامه داد: شرایط خاصی برای 
ثبت نام وجود ندارد، تنها کافی اس�ت بازنشس�ته و وظیفه بگیر، 
مشترک صندوق باش�ند؛ البته کسانی که تاکنون از صندوق وام 
دریافت نکرده اند نس�بت به کسانی که قبال وام دریافت کرده اند، 

در اولویت قرار می گیرند.
* بر اس��اس دس��تورالعمل در حال تدوین، ش��رکت های تولیدکننده و 
واردکننده خودرو ملزم به رس��یدگی و پاسخگویی به شکایات مشتریان 
در مدت زمان حداکثر 20 روز هس��تند. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اصالحی��ه آیین نامه اجرایی قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خودرو مدت زمان حداکثر 20 روز را برای رسیدگی به شکایات خودرویی 
مصرف کنن��دگان در نظر گرفته اس��ت.در ماده 25 بند مربوط به وظایف 
عرضه کنندگان خودرو در حوزه فروش در این دس��تورالعمل آمده است: 
عرضه کنندگان خودروهای داخلی و وارداتی موظفند نظام رس��یدگی به 
شکایات مصرف کنندگان را مستقر و اجرا کنند. در این نظام مدت زمان 
تعیین تکلیف ش��کایت مصرف کنندگان از زمان وصول آن نباید بیش از 

20 روز به طول بینجامد.
* متقاضیان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
با افتتاح یا افزایش موجودی حساب سپرده  سرمایه گذاری ممتاز 
خود می توانند از محل این حس�اب از اوراق حق تقدم استفاده از 
تس�هیالت مسکن برخودار شوند. به گزارش روابط عمومی بانک 
مسکن، متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیالت مسکن از محل 
اوراق گواه�ی حق تقدم را دارن�د، می توانند به جای خرید اوراق 
از بازار فرابورس با افتتاح حس�اب س�پرده سرمایه گذاری ممتاز 
در ش�عب بانک مسکن، عالوه بر اخذ سود سپرده این حساب، از 
اوراق  حق تقدم تسهیالت مسکن نیز بهره مند شوند. بر اساس این 
گزارش: میزان صدور اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن در هر ماه رابطه مستقیم با متوسط موجودی حساب های 

سپرده سرمایه  گذاری ممتاز اشخاص نزد بانک دارد.
* نخستین معامالت قراردادهای آتی زیره سبز با سررسید تحویل خرداد 
ماه در تاالر معامالت کارگزاران بورس کاالی ایران در مشهد مقدس امروز 
راه اندازی می شود.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس 
کاالی ایران،  مهرزاد نامداری معاونت عملیات و نظارت بورس کاالی ایران 
با اعالم این خبر گفت :  با راه اندازی معامالت قراردادهای آتی زیره سبز 
در بورس کاالی ایران، امکان انجام معامالت بر روی این دارایی در سراسر 
کشور و از طریق شرکت های کارگزاری ممکن خواهد بود و معامالت عمده 
آن محدود به خراسان نخواهد بود که این امر می تواند بر روی گسترش 
معامالت، افزایش کارایی بازار و کش��ف نرخ مناس��ب تر این دارایی تاثیر 

بسیار مثبتی بگذارد.

رئیس جمه�ور اع�الم کرد از 
شرایط پهنای باند اینترنت کشور 
راضی نیس�ت و ق�رار ما با وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات این 
اس�ت که پهنای باند برای منازل، 
تجارتخانه ه�ا و موبایل وس�یع تر 

شود.
خبرگزاری ه��ا،  گ��زارش  ب��ه 
حسن  والمس��لمین  حجت االس��الم 
جش��نواره  چهارمی��ن  در  روحان��ی 
ارتباطات و فناوری اطالعات با تبریک 
روز ارتباط��ات و اطالعات به خانواده 
بزرگ این صنعت گفت: من از شرایط 
پهنای باند اینترنت کشور راضی نیستم 
و قرار ما با وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات این است که هرچه سریعتر 
به نسل سوم و چهارم برسیم و پهنای 
باند نه تنها منازل و تجارتخانه ها بلکه 

برای موبایل نیز وسیع تر شود.
وی اضاف��ه کرد: یک زمانی بحث 
این بود که ما به سمت دهکده جهانی 
حرکت کنیم اما امروز کم کم به سوی 
یک خانواده جهانی در حرکت هستیم، 
امروز می بینید که کشورهایی با چند 
هزار جمعیت و شهروند یک کشور را 
تش��کیل داده اند اما گاهی یک شبکه 
ب��زرگ اجتماع��ی دارای میلیون ه��ا 

کاربر است.
روحان��ی با بی��ان این که »دنیای 
ارتباط��ات و اطالعات، دنیای عجیب 
و غریبی اس��ت« گف��ت: در هر دقیقه 
یک میلیون و هشتصد هزار الیک در 
فیسبوک زده می شود و تنها در گوگل 
در ه��ر دقیقه دو میلی��ون نفر از این 
سرویس استفاده می کنند و از سوی 
دیگر در هر دقیقه هفتاد ساعت فیلم 
وارد یوتیوب می شود و یک میلیون و 
سیصد هزار نفر در آن زمان فیلم ها را 

می بینند و دانلود می کنند.
رئیس جمه��ور با اش��اره به تاثیر 
فضای مجازی بر سبک زندگی مردم 
ادام��ه داد: امروز ش��ما می بینید یک 
نفر از گوش��ه دانشگاه، خوابگاهش یا 

گوشه اتاقش در منزل می تواند صدها 
و هزاران کیلومتر دورتر با کاربر دیگری 
در ارتباط باشد، س��خن بگوید، پیام 

بدهد و پیام بگیرد.
روحان��ی در این ارتب��اط افزود: 
گوی��ی دوران پیام های یک طرفه به 
سر آمده و کم کم به نقطه ای می رسیم 
که جایی برای استبداد پیام نباشد و 
دیگر دوران رس��اندن پی��ام از طریق 
بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک 
طرفه، تریبون های یک طرفه و سنتی 

به سرآمده است.
امروز هر پیامی که در دنیا بازتاب 
وسیع تری داشته باشد پیام قوی تر و 

تاثیرگذارتر است.
ویدئو و ماهواره حریف دین 

جوانان ما نشدند
روحان��ی یادآور ش��د: زمانی فکر 
می کردیم اگر ویدئو وارد کش��ور شد 
ایمان جوانانمان پر می زند دیدیم که 
ویدئ��و آمد و فراگیر ش��د و در ایمان 
جوانان ما نه تنها اثری نداش��ت بلکه 
حضور جوانان در مساجد، محافل دعا 
و توس��ل و حتی در مظاهر انقالبی و 
راهپیمایی ها بیش��تر ش��د، به جبهه 

رفتند و از کشور دفاع کردند.

وی اف��زود: بعدها قص��ه دیگری 
شروع شد، اینکه با ماهواره چه کنیم، 
اگر جوانان آن شبکه را ببینند چگونه 
ایرانیت و اس��المیت می ماند. دیدیم 
که ماهواره آمد و مبارزه در پش��ت بام 
و بالکن تاثیرگذار نبود و نه ایمان مردم 
پر زد و نه هویت مردم از دست رفت.

رئیس جمه��ور با اش��اره به اینکه 
ام��روز قصد دیگری برپا ش��ده و آن 
اینکه با اینترنت جوانان کاربر، ایمیل 
و نس��ل سوم و چهارم چه کنیم ادامه 
داد: من به همه دوستان عرض می کنم 
که به جوانانمان اعتماد کنیم، جوانان 
م��ا دارای فطرت های پاکی هس��تند. 
ایرانشان را با تمام وجود دوست دارند 
و به اس��الم و خان��دان ائمه اطهار)ع( 

عشق می ورزند.
روحانی افزود: حاال در گوش��ه ای 
روزی روزگاری، س��اعت ی��ا ماه��ی 
خطا ش��ود می توان��د آن را برگرداند 
و قابل بازگش��ت است چرا که انسان 
توبه کننده و خداوند نیز بخش��نده و 

رحیم است.
وی تصریح ک��رد: این بدان معنا 
نیست که ما به امنیت ملی فکر نکنیم 
و اسرار ملی مان را که به عنوان گوهر 

تابناک در اختیار ماس��ت رها کنیم. 
حتی کشورهای پیشرفته نیز نسبت 
به مسائل امنیتی ملی شان، دغدغه های 

خاص دارند.
رئیس جمه��ور تاکی��د ک��رد: در 
مس��ائل اجتماع��ی آنچه ک��ه برای 
م��ا اهمی��ت دارد اخ��الق عمومی و 
ارزش هاس��ت. مصلحت دیگ��ر را به 

رسمیت نمی شناسیم.
روحان��ی ادامه داد: حق ارتباط با 
شبکه اطالعات جهانی را به عنوان یک 
حق ش��هروندی در کشور به رسمیت 

می شناسیم.
وی اظه��ار ک��رد: اگ��ر روزگاری 
سواد به مفهوم خواندن و نوشتن بود 
و روزگار دیگر داشتن سواد به معنای 
ورود به دبستان و دبیرستان بود و در 
دورانی به مفهوم ورود به دانشگاه بود، 
امروز س��واد به معنای ورود آسان به 
جامعه بزرگ اطالعاتی و اینترنت است.

رئیس جمه��ور در ادامه با اش��اره 
به وس��عت فضای ارتباطات جهانی و 
استفاده بسیاری از کاربران از اطالعاتی 
که وارد این فضا می شود، گفت: مگر 
قرار نیست که ما امسال در پی اقتصاد 
مقاومتی باشیم؟ مگر توسعه و اقتصاد 

مقاومت��ی بدون توجه به فناوری های 
 ICT و IT نوی��ن ک��ه در راس آن

هست امکان پذیر است؟
روحانی با اشاره به اینکه امسال، 
سال فرهنگ است گفت: ما در فرهنگ 
هنوز س��پر به دست گرفته ایم، گاهی 
هم شمشیر به دست می گیریم که این 

شمشیر چوبی است.
وی با بیان اینکه تهاجم فرهنگی 
وجود دارد و راه مواجهه با آن شمشیر 
چوبی نیس��ت افزود: ما بای��د با ابزار 
م��درن وارد عرصه ش��ویم و جوانان 
ما ش��بکه های اجتماعی را به تصرف 
درآورند و هویت اس��المی و ایرانی و 
اسالم رحمانی را به دنیا معرفی کنند.

روحانی ادام��ه داد: ما باید بلوک 
فارس��ی را در ش��بکه های اجتماعی 
تقویت کنیم و حضوری فعال داش��ته 
باشیم تا بتوانیم صنعت، کشاورزی و 
خدمات دانش بنیان را به پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات 
گفته است در سال 93 بالغ بر 30 هزار 
شغل جدید ایجاد می کند خواستار به 
وجود آمدن 100 هزار شغل در سال 

93 در این وزارتخانه شد.
رئیس جمه��ور با ارائ��ه آمارهایی 
در زمین��ه ارتباط��ات گفت: در حوزه 
سیم کارت در رتبه 15، در استفاده از 
موبایل در رتبه 65 و در پهنای باند در 
رتبه 153 جهان هستیم و در گسترش 
دولت الکترونیک رتبه 100 را داریم.

روحانی خواستار ایجاد یک نهضت 
دیجیتالی برای گسترش فناوری دانش 

بنیان شد.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت فناوری 
اطالعات در حوزه سالمت گفت: باید 
کارتی تهیه شود تا وقتی به بیمارستان 
مراجع��ه می کن��د، تمام شناس��نامه 
درمان��ی او روی صفح��ه بیاید و همه 

اینها با فناوری امکان پذیر است.
بهره برداری از 4 پروژه 

ارتباطی
در همین حال رئیس قوه مجریه 

دی��روز در چهارمین جش��نواره ملی 
ارتباطات و فناوری اطالعات به صورت 
ویدئو کنفرانس با استان های سیستان 
و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، خوزستان و آذربایجان غربی 

ارتباط برقرار کرد.
روحان��ی در این ارتباط دس��تور 

افتتاح این چهار پروژه را صادر کرد.
اتصال چهار هزار و 100 روس��تا 
به اینترنت پرسرعت، افزایش ظرفیت 
مس��یر ارتباطی فیبر ن��وری تهران- 
اصفهان ب��ه میزان 400 گیگابایت بر 
ثانیه با اس��تفاده از تجهیزات ساخت 
داخل، افزایش 400 درصدی ظرفیت 
ترانزیتی آس��یا- اروپا از مس��یر ایران 
ب��ه میزان 150 گیگابای��ت بر ثانیه و 
بهره ب��رداری از خدمات ش��بکه ابری 
توزیع ش��ده میزبانی دیتاس��نترهای 
اس��تانی این چهار پروژه هستند که 
امروز ب��ا حض��ور رئیس جمهوری به 

بهره برداری رسیدند.
همچنی��ن در ای��ن ارتباط ویدئو 
کنفران��س اس��تانداران سیس��تان و 
بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، خوزستان و آذربایجان غربی 
گزارشی از پروژه های این استان ها در 

بخش ارتباطات ارائه کردند.
همچنی��ن محم��ود واعظی وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات در این 
مراس��م گفت: ه��دف برنام��ه پنجم 
توس��عه ایجاد شبکه ملی اطالعات با 
دسترسی 60 درصد خانوارها و 100 
درص��د کس��ب و کار به این ش��بکه 

پرظرفیت است.
وی میزان پیشرفت در این زمینه 
را 15 درص��د اعالم ک��رد و افزود: در 
بحث ایجاد شبکه ملی اطالعات باید 
رتبه دوم منطقه را داش��ته باشیم اما 

در جایگاه 13 تا 15 منطقه هستیم.
واعظی اجرای کامل ش��بکه پهن 
باند را در اولویت برنامه های دولت در 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات 

اعالم کرد.

در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطالعات

روحانی: از پهنای باند اینترنت کشور راضی نیستم س�ازمان هدفمندی یارانه ها زم�ان تغییر اطالعات متقاضیان 
یارانه را اعالم کرد.

بنا به اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها، ثبت نام کنندگان در مرحله 
دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که به دلیل وقایع چهارگانه حیاتی 
)تولد، فوت، ازدواج و طالق( نیازمند تغییر اطالعات بعد خانوار هس��تند، 
می توانند از روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه جاری به دفاتر پلیس بعالوه 

10 مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، این دسته از متقاضیان یارانه نقدی با در دست داشتن 
اسناد و مدارک معتبر با مراجعه به دفاتر پلیس بعالوه 10 می توانند نسبت 

به تغییرات مزبور اقدام کنند.
همچنی��ن آن دس��ته از متقاضیان ک��ه به دالیل مختل��ف از جمله 
مهجوری��ت، فقدان سرپرس��ت، عدم صالحیت سرپرس��ت خانوار و غیره 
متقاض��ی تغیی��ر سرپرس��ت خان��وار خود جه��ت ادامه دریاف��ت یارانه 
نقدی می باش��ند نی��ز می توانند با مراجعه به فرمانداری محل س��کونت 
خود و طی مراحل قانونی نس��بت به تغییر سرپرس��ت خان��وار در دفاتر

پلیس بعالوه 10 اقدام کنند.

سازمان هدفمندی:
متقاضیان یارانه تغییر اطالعات خود را 

از روز چهارشنبه اعالم کنند

مدی�ر امور مس�کن مهر 
بنیاد مسکن گفت: 22 هزار 
مس�کن مه�ر 99 س�اله که 
از 6 ماه دوم س�ال گذش�ته 
عملیات س�اخت آنه�ا آغاز 
ش�ده منتظر اخذ تسهیالت 

از بانک مسکن هستند.
امید محمدی در گفت وگو با 
فارس با تأکید بر اینکه البته یک 
سری از این واحدهای مسکونی با 
دریافت آورده متقاضیان مسکن 
مهر در حال ساخت هستند ادامه 
داد: این 22 هزار واحد مسکونی 
در زمین های 99 س��اله توسط 
انبوه س��ازان و گروه های ساخت 

در حال احداث هستند.
وی در پاس��خ به این سؤال 
که دلیل عدم پرداخت تسهیالت 
مسکن مهر از سوی بانک مسکن 
چیس��ت گف��ت: بانک مس��کن 
اع��الم می کند که خط اعتباری 
تمام ش��ده و متأسفانه علی رغم 

تمام تالش ها هنوز به نتیجه ای 
نرسیده ایم.

محمدی ادام��ه داد: تاکنون 
ی��ک جعبه نامه ب��ه مدیر عامل 
بانک مسکن ارسال شده و فعاًل 

راه به جایی نبرده ایم.

ن  کن��و تا  : د و ف��ز ا ی  و
نامه نگاری های زیادی از س��وی 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی 
در مسکن مهر، آخوندی و سپس 
جهانگیری و سیف برای پرداخت 
تسهیالت مس��کن مهر شده اما 

فعاًل که خبری نیست. بنابراین 
گزارش: ش��ورای پ��ول و اعتبار 
روز 20 بهمن ماه س��ال گذشته 
سقف کلی تسهیالت مسکن مهر 
را از 48 ه��زار میلیارد تومان به 
50هزار میلیار تومان افزایش داد 

و بانک مرکزی آن را ابالغ کرد.
ای��ن افزایش 2 هزار میلیارد 
تومانی مصوبه دولت در اس��فند 
ماه س��ال 91 در دولت یازدهم 
توس��ط ش��ورای پ��ول و اعتبار 
تصویب و سقف تسهیالت کلی 
مسکن مهر از 48 میلیادر تومان 
به 50 هزار میلیارد تومان افزایش 

پیدا کرد.
گزارش ها حاکی از این است 
که اگر چه شورای پول و اعتبار 
این افزایش س��قف تس��هیالت 
کلی مسکن مهر را برای سرعت 
دادن به اتمام پروژه های مسکن 
مهر و پذیرش تم��ام تعهدهای 
ایجاد شده دولت قبل اختصاص 
داده، اما ظاهراً بانک مس��کن از 
اختصاص این 2 ه��زار میلیارد 
تومان برای این پروژه ها و بستن 
پرون��ده  طرح های باق��ی مانده 
به دالیل نامش��خص خودداری 

می کند.

بنیاد مسکن اعالم کرد

22 هزار مسکن مهر در انتظار دریافت تسهیالت بانکی

ش�رکت بازرسی کیفیت و اس�تاندارد ایران 
رده بندی کیفی خودروهای س�واری تولیدی در 

فروردین ماه امسال را منتشر کرد.
خودروی مگان با 19/2 نمره منفی با کیفیت ترین 
خودروی سواری تولیدی در فروردین ماه امسال بوده 
است.پس از آن پارس تندر با 20/6 نمره منفی در رتبه 
دوم و تندر 90 پارس خودرو با 21 نمره منفی در رتبه 
سوم رده بندی قرار دارند. رتبه چهارم و پنجم رده بندی 
ب��ه ترتیب با 23/4 نمره منفی و 23/5 نمره منفی در 

اختیار پژو 206 و پژو SD  206 است.
ران��ا با 28/1  نمره منفی در رتبه شش��م و جک با 
47/5 نمره منفی در رتبه هفتم رده بندی خودروهای 

تولیدی در فروردین ماه قرار دارد. رتبه هشتم با 50/5 
نم��ره منفی در اختیار لیف��ان X60 و رتبه نهم با 51 

نمره منفی در اختیار پژو پارس است.
خودروهای پژو 405 ایران خودرو مرکزی، سمند 
و پژو 405 ایران خودرو خراس��ان با 52/5 نمره منفی 
مشترکا در رتبه دهم رده بندی قرار دارند. رتبه یازدهم 
ب��ا 53/8 نمره منفی در اختی��ار ام وی ام 530 و رتبه 
دوازدهم با 55 نمره منفی در اختیار ام وی ام 315 است.
ام وی ام X33 با 66/3 نمره منفی در رتبه سیزدهم، 
س��ایپا  131 پارس خودرو با 81/4 نمره منفی در رتبه 
چهارده��م و ام وی ام 110 ب��ا 85 نمره منفی در رتبه 

پانزدهم و آخر رده بندی قرار دارد.

معاون وزی�ر صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به سرمایه گذاری 
در ط�رح  میلی�ارد دالری  ی�ک 
آلومینیوم جنوب گفت: گش�ایش 
اعتب�ار ای�ن طرح از س�وی چین 
ص�ورت گرفته و احداث آن ظرف 
یک ماه آتی در منطقه ویژه انرژی 

المرد، آغاز می شود.
مهدی کرباسیان در نشست خبری 
دی��روز خود با خبرنگاران با اش��اره به 
خصوصیات صنعت آلومینیوم به لحاظ 
زیس��ت محیطی و آالیندگی بس��یار 
پایی��ن گفت: دنی��ا در حال جایگزین 
کردن صنعت فوالد با آلومینیوم است 
و همی��ن امر، مص��رف آن را در دنیا 
افزایش داده، ضمن اینکه این صنعت 
از جمل��ه صنای��ع انرژی بر محس��وب 
شده و کش��ورهایی از جمله ایران که 
منابع عظیم گازی دارند، بالقوه دارای 
پتانس��یل ایجاد ارزش اف��زوده از این 

فلز هستند.

وی ب��ا اش��اره به اینک��ه مصرف 
نش��انه های  از  یک��ی  آلومینی��وم 
توسعه یافتگی کش��ورها است، گفت: 
در دنی��ا میزان مص��رف این محصول 
49 میلیون و 631 هزار تن اس��ت که 
با رشد 4/5 درصدی در سال گذشته 
همراه بوده و پیش بینی می ش��ود این 

رقم به 50 میلیون تن برسد.
کرباسیان با بیان اینکه آلومینیوم 
به دلیل سازگاری با محیط زیست، در 
حال جایگزین ش��دن ب��ه جای فوالد 
در دنیا اس��ت، گفت: 50 درصد تولید 
آلومینی��وم دنیا توس��ط چی��ن انجام 
می ش��ود و در ایران نیز از نظر معادن 
بوکسیت )ماده اولیه برای تولید پودر 
آلومینا و تولید آلومینیوم( ذخایر قابل 
توجهی وجود دارد که بسیاری از این 

ذخایر اکتشاف نشده است.
وی اف��زود: ق��رار اس��ت کارخانه 
36 هزار تنی آلومینی��وم برای تولید 
آلومینیوم با استفاده از مواد استخراجی 

از معدن جاجرم ایجاد شود که بخشی 
از تجهیزات آن به کش��ور وارد ش��ده 

است.
به گفته وی، تولید آلومینیوم ایران 
تا سال 1404 باید به 1/5 میلیون تن 
برسد که سال گذشته تنها 350 هزار 
ت��ن از این محصول در کش��ور تولید 

شده است.
وی مشکل تامین برق را از جمله 
مهم تری��ن دالیل پایین ب��ودن تولید 
آلومینی��وم در کش��ور در مقایس��ه با 
ظرفی��ت نصب ش��ده عن��وان کرد و 
گفت: در حال حاضر واحدهای تولید 
آلومینی��وم در هرمزگان با 70 درصد 

ظرفیت خود فعال هستند.
رئیس سازمان توسعه معادن افزود: 
ظرفیت تولید واحد ایرالکو 230 هزار 
تن و ظرفیت تولید هرمزال و المهدی 
250 هزار تن است که در حال حاضر 
از تمام این ظرفیت استفاده نمی شود.
وی افزود: واحد آلومینیوم جنوب 
با ظرفی��ت 300 هزار تنی در منطقه 
انرژی بر المرد در حال ایجاد است که 

قرار اس��ت تا یک ماه آینده گشایش 
اعتبار برای ای��ن طرح با بیش از یک 
میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شود.

وی تصریح کرد: 49 درصد سهم 
این پروژه به ایمیدرو و 51 درصد آن 
به گروه سرمایه گذاری غدیر اختصاص 

دارد.
کرباس��یان تصری��ح ک��رد: پروژه 
175 ه��زار تن��ی آلومینیوم مس��جد 
سلیمان نیز در مرحله گشایش اعتبار 
اس��ت که با اجرای این طرح توس��ط 
بنیاد مس��تضعفان، ظرفیت کل تولید 
آلومینیوم کش��ور به یک میلیون تن 

خواهد رسید.
وی از پیگی��ری خرید بوکس��یت 
از معادن قزاقس��تان خبر داد و گفت: 
امیدواریم تفاهم الزم در این مورد بین 

دولت ها انجام شود.
به گفته وی، خرید بوکس��یت از 
معدن گینه از دیگر طرح هایی است که 

توسط دولت پیگیری می شود.
کرباسیان افزود: این معدن دارای 
بیش از 600 میلیون تن ذخیره است 

که سازمان توسعه معادن با دولت گینه 
در این معدن شریک است.

وی تاکید کرد: فعال ش��دن این 
معدن نیازمند س��رمایه گذاری زیادی 
اس��ت که در حال پیگی��ری این کار 

هستیم.
وی با اش��اره به باال بودن مصرف 
انرژی در واحده��ای ایرالکو، المهدی 
و هرم��زال، گفت: اص��الح خط تولید 
این کارخانه ها در دست انجام است تا 
قیمت تمام شده تولید آنها کاهش یابد.
رئیس س��ازمان توسعه معادن در 
ادامه از برگزاری کنفرانس بین المللی 
آلومینیوم در روزهای 4 و 5 خرداد ماه 
خبر داد و گفت: این کنفرانس در هتل 
المپیک و با حضور شرکت های داخلی 

و خارجی برگزار می شود.
وی اف��زود: 250 چکیده مقاله به 
دبیرخانه این کنفرانس ارسال شده که 
در نهایت 140 مقاله پذیرفته شده اند.
به گفته وی، از این تعداد 40 مقاله 
در کنفرانس ارائه می شود و 100 مقاله 
نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

کرباسیان خبر داد

احداث کارخانه آلومینیوم جنوب با سرمایه گذاری یک میلیارد دالری

رده بندی کیفی خودروهای داخلی اعالم شد

مدیرعامل ش�رکت ملی پخ�ش فرآورده های نفت�ی ایران از 
جهش جدید مصرف بنزین در کشور با وجود اجرای فاز دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت این فرآورده نفتی خبر داد و 
اع�الم کرد: بیش از 70 درصد فروش بنزی�ن با قیمت 700 و 1000 

تومان در جایگاه ها انجام می شود.
ب��ه گزارش مهر، پس از چند روز کاهش مصرف بنزین در کش��ور به 
دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت این فرآورده 
اس��تراتژیک نفتی، مصرف بنزین بار دیگر در کش��ور روندی صعودی به 

خود گرفت.
بر این اساس پس از ثبت رکورد مصرف روزانه 55 میلیون لیتر بنزین 
در روزهای نخست اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، متوسط مصرف 
این محصول پرطرفدار نفتی بار دیگر به بیش از 65 میلیون لیتر در روز 
نزدیک شد.مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اشاره به روند صعودی مصرف بنزین در ایران در طول چند 
هفته گذش��ته تاکنون، گفت: در دهه دوم اردیبهشت ماه، مصرف بنزین 

سیر صعودی پیدا کرده و به بیش از 65 میلیون لیتر در روز رسید.
این مقام مسئول با اعالم اینکه متوسط مصرف روزانه بنزین کشور از 
دهم تا بیس��تم اردیبهش��ت ماه سال جاری به 65/4 میلیون لیتر رسیده 
است، تصریح کرد: متوسط مصرف این فرآورده نفتی در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل 2/2 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی ایران تاکید کرد: 
پیش بینی می شود مصرف بنزین کماکان سیر صعودی خود را حفظ کند.
آمارهای رس��می نش��ان می دهد که از 10 تا 20 اردیبهشت ماه سال 
ج��اری میزان فروش بنزین 400 تومان��ی 28درصد، بنزین 700 تومانی 
46 درصد و بنزین 1000 تومانی 26درصد بوده است که به طور متوسط 
قیمت فروش هر لیتر بنزین در دهه دوم اردیبهشت 695 تومان تخمین 

زده می شود.

جهش جدید مصرف بنزین 
با وجود اجرای مرحله دوم هدفمندی

عضو کمیس�یون عمران مجلس شورای اس�المی گفت: آزادسازی 
قیمت بلیت هواپیما باید طوری باشد که عالوه بر بهبود کیفیت خدمات، 

با افزایش قیمت همراه نباشد.
علیرضا خسروی در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه آزادسازی تکلیف برنامه 
پنجم توس��عه است، افزود: ش��رکت های هواپیمایی به عنوان ناظر بر آزادسازی 
بلیت هواپیما باید مش��خص کنند که کیفیت خدمات قبل و بعد از آزادس��ازی 

چه تغییری خواهد داشت.
وی افزود: تاکنون هرگونه آزادسازی در کشور با افزایش قیمت ها و عدم تغییر 
در کیفی��ت خدمات همراه بوده، بنابراین اگر در این بخش نیز تعیین قیمت ها 
آزاد شود، از طرف  دیگر شرکت   های هواپیمایی باید کیفیت خدمات خود را باال 

ببرند، هرچند شیب افزایش قیمت ها نباید تند باشد.
نماینده مردم سمنان در مجلس با بیان اینکه موضوعی که می تواند آزادسازی 
را توجیه کند، نقش ایران در حریم هوایی منطقه است، ادامه داد: روزانه 450 
پرواز از حریم هوایی ما عبور می کنند که با مدیریت درست این پروازها و ثابت 
نگه داشتن هزینه فرودگاهی، عالوه بر افزایش این تعداد پرواز، ارزآوری باالیی 

نیز برای کشور ایجاد خواهد شد.
خسروی گفت: در جریان آزادسازی، شناورسازی بلیت هواپیما برای کسانی 
که می خواهند از پروازهای خاص استفاده کنند نیز می تواند موثر باشد، ضمن 

آنکه نظارت بر دفاتر فروش نیز باید افزایش یابد.
وی با طرح این سؤال که چرا باید یارانه به شرکت های هواپیمایی داده شود 
که تنها اقشار خاصی از خدمات آنها استفاده می کنند، در صورتی که این یارانه 
سهم همه مردم ایران است، بنابراین آزادسازی می تواند در این زمینه کمک کننده 
باشد تا شرکت های هواپیمایی و مصرف کننده به صورت مساوی از آن بهره ببرند.
نماینده مردم س��منان در مجلس با بیان آنکه آزادس��ازی منجر به ش��فاف 
شدن قیمت ها می ش��ود، خاطرنشان کرد: همچنین مصرف کننده حق انتخاب 
دارد یعنی می تواند از پروازهای خاص در روزهای تعطیل یا زمان هایی که پیک 

پروازی نیست، استفاده بهینه کند.
گفتنی است، بر اس��اس مصوبه شورای عالی هواپیمایی نرخ بلیت هواپیما 
از امروز یکشنبه )28 اردیبهشت ماه جاری( آزاد می شود که این آزادسازی در 

برخی مسیرها موجب کاهش قیمت هم می شود.
بر اس��اس ماده 161 قانون پنجم توس��عه، وزارت راه و شهرس��ازی موظف 
اس��ت برای برنامه ریزی و  اجرای آزادسازی نرخ بلیت حمل و نقل هوایی اقدام 
کند که این موضوع به صورت تدریجی انجام می ش��ود چون باید اقدامات الزم 

در این زمینه صورت گیرد.
در حال حاضر سه ایرالین اصلی هما، ماهان و آسمان نرم افزار مورد نیاز را 
در رابطه با این آزادس��ازی در اختیار دارند و برای این کار ابتدا باید تنوع سازی 

صورت گیرد و اقدامات الزم در این زمینه در حال انجام است.
تخفیف تعرفه فرودگاهی به ایرالین ها

از س��وی دیگ��ر مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ه��ا از تخفیف��ات تعرفه ای به 
ایرالین هایی که به نقاط محروم سفر می کنند خبر داد.

محمدعلی ایلخانی در گفت وگو با فارس بیان کرد: شرکت فرودگاه های کشور 
به عنوان یک بنگاه درآمد هزینه ای، بودجه ای از دولت دریافت نمی کند و باید 

هزینه  های خود را خودش تامین کند.
وی ادامه داد: منابع اصلی درآمد شرکت فرودگاه های کشور دریافت هزینه 
نشست و برخاست هواپیما، اجاره اماکن و درآمد پروازهای عبوری، است و این 
سه منبع، تنها محل درآمد آنهاست.مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور ادامه 
داد: درباره تعرفه خدمات فرودگاهی و آزادسازی تخفیفات تعرفه ای در گام دوم 

هدفمندسازی یارانه ها، فعالیت هایی انجام شده است.
ایلخانی تاکید کرد: البته دولت این اجازه را به ش��رکت فرودگاه های کشور 
داده است که هرچه میزان پرواز شرکت های هواپیمایی بیشتر باشد، می توان تا 

30 درصد به آنها تخفیف تعرفه ای داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس:
آزادسازی بلیت هواپیما 

نباید با افزایش قیمت همراه باشد

معاون ش�رکت مل�ی پاالیش 
و پخ�ش فرآورده ه�ای نفت�ی از 
مذاک�ره با چند کش�ور آفریقایی 
به ویژه س�یرالئون برای س�اخت 
پاالیشگاه های جدید نفت خبر داد.

ش��اهرخ خس��روانی در گفتگو با 
مهر درباره مهمترین اهداف س��اخت 
پاالیشگاه و تأسیسات جدید فرآورش 
نفت در سایر کشورهای جهان، گفت: 
در شرایط فعلی ایران هیچ گونه پروژه 
و یا طرح فعال پاالیش��گاهی در خارج 

کشور ندارد.
مع��اون ش��رکت مل��ی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی با اعالم این 
که با ای��ن وجود مذاکراتی برای ورود 
به بازار فرآورده های نفتی در کشورهای 
مختلف جهان را در دس��تور کار قرار 
داده تصری��ح ک��رد: از این رو در کنار 
ساخت پاالیش��گاه های نفت، احداث 
تأسیسات ذخیره سازی خطوط لوله و 
اسکله های نفتی هم از دیگر محورهای 

مذاکرات با طرف های خارجی است.
ای��ن عضو هیأت مدیره ش��رکت 
مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی با اش��اره به مذاکرات اخیر ایران 
با چند کش��ور آفریقایی برای ساخت 
پاالیش��گاه های نفت، اظهار داش��ت: 
مذاکرات با کشور آفریقایی سیرالئون 

جدی است.
این مق��ام مس��ئول همچنین از 
مذاک��رات بخش خصوصی ایران برای 
پاالیشگاه سازی در برخی از کشورهای 
آس��یایی همچون اندونزی خبر داد و 
افزود: با بهره برداری از طرح های جدید 
توسعه در پاالیشگاه های نفت، امسال 
حجم صادرات فرآورده های نفتی ایران 
افزایش می یابد.خس��روانی با اشاره به 
احتم��ال افزایش ص��ادرات گاز مایع، 
نفتای س��بک و سنگین، نفت کوره و 
برخ��ی از فرآوردهای ویژه نفتی ایران 
در س��ال جاری عالوه بر این افزایش 
حجم سوآپ و ترانزیت فرآورده نفتی 
به ویژه با کشورهای همسایه همچون 

عراق هم در اولویت قرار دارد.
حسن خسروجردی رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایران 
پیش��تر در گفتگو با مه��ر از توافق با 
6 کش��ور آفریقایی به منظور ساخت 
پاالیش��گاه های نفت خبر داد و اظهار 
کرده ب��ود: تاکن��ون تفاهم نامه هایی 
ب��ا 6 کش��ور آفریقایی ب��رای احداث 
پاالیش��گاه های نفت مقیاس کوچک 
امضا شده است.محمد نهاوندیان رئیس 
دفتر رئیس جمه��وری هم بهمن ماه 
سال گذش��ته در نشستی مشترک با 
»رانکلین بای کارگ بو« فرستاده ویژه 
رئیس جمهوری سیرالئون از آمادگی 
بخش خصوص��ی و دولتی ایران برای 
حضور در طرح های مرتبط با نفت و گاز 
سیرالئون خبر داد و گفته بود: تهران 
از هر طرح و پیش��نهادی که منجر به 
تعمیق بیشتر روابط با کشورهای آفریقا 

شود، استقبال می کند.

معاون شرکت ملی پاالیش
 و پخش فرآورده های نفتی:

ایران
 در آفریقا 

پاالیشگاه می سازد

بورس اوراق بهادار تهران در واکنش به بی نتیجه بودن مذاکرات 
هسته ای با فشار فروش مواجه شد و شاخص کل بیش از 700 واحد 

افت کرد.
به گزارش ایسنا روند بازار سرمایه در روز شنبه ناشی از رفتار هیجانی 
سهامداران بود که به دلیل انتظارات غیرمعقول از نتیجه مذاکرات اقدام به 
عرضه های هیجانی کردند به طوری که تحت تاثیر رفتار هیجانی سهامداران 
شاخص بورس 714 واحد افت کرد و به کانال 76 هزار و 895 واحد رسید.
به این ترتیب در بازار دیروز موجی از صف های فروش در بازار شکل 
گرفت و ش��رکت های مخابرات، مپنا، نفت و گاز پارس��یان، تاپیکو، بانک 
صادرات، ملت، ایران خودرو، پاس��ارگاد، س��ایپا، توسعه معادن و فلزات، 
فوالد، س��رمایه گذاری خوارزمی، ملی مس، سیمان فارس و خوزستان و 

غدیر موجب ریزش 700 واحدی شاخص بورس شدند.
همچنی��ن در بازار دیروز ش��رکت های داروس��ازی روز دارو، زامیاد و 
داروسازی زهراوی از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شده و شرکت های 
خودروسازی که تا هفته پیش در بازار یکه تازی می کردند به دلیل به نتیجه 
نرس��یدن مذاکرات، بیشترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند. 
بر این اس��اس شرکت های سایپا، ایران خودرو و گسترش سرمایه گذاری 

ایران خودرو بیشترین تقاضای فروش بازار را به خود اختصاص دادند.
همچنین در بازار شنبه بیش از 600 میلیون سهم به ارزش 160میلیارد 
تومان مورد معامله قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه به 369 هزار میلیارد 

تومان رسید.

ریزش 714 واحدی شاخص بورس


