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تسلیت
جناب آقای خدائی

مستشار محترم دیوان عدالت اداری
دوس��ت و برادر ارجمندم درگذش��ت فرزند دلبندتان حامد عزیز را به 

حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم.
غالمرضا گلستانزاده
وکیل پایه یک دادگستری

عض�و کمیته فقهی ب�ورس با بیان اینکه 
خری�د و فروش گواهی س�پرده حج و انتقال 
امتی�از آن در فراب�ورس از نظر کمیته فقهی 
بورس از نظر ش�رعی بالاش�کال اعالم شد، 
گفت: اجرایی ش�دن این موضوع بستگی به 

موافقت سازمان حج و زیارت دارد.
س��یدعباس موس��ویان در گفتگو ب��ا مهر از 
برگزاری جلسه شورای فقهی بورس به عنوان اولین 
جلس��ه کمیته در س��ال جاری در روز چهارشنبه 
هفته گذش��ته خبرداد و گفت: در این جلس��ه در 
مورد صکوک حج و عمره مباحثی مطرح ش��د و  
موضوع خرید و فروش گواهی سپرده حج به صورت 
گزارش��ی به سازمان حج و زیارت ارائه شده است 
و منتظ��ر اعالم موافقت یا مخالفت با این طرح از 
سوی سازمان حج و زیارت هستیم تا اوراق منفعت 

حج خرید و فروش شود. 

صرفه جویی 90 میلیون دالری
با تولید ماده مکمل صنایع غذایی در ایران

فناوری پیشرفته تولید کربوکسی متیل 
س�لولز )CMC( در گریده�ای صنعت�ی و 
خوراکی با حمایت و س�رمایه گذاری سازمان 
گس�ترش و نوسازی صنایع ایران بومی شده 
و هم اکن�ون طرح تولید روزانه یک تن از این 

ماده در دست راه اندازی است.
افضل کریمی مجری این طرح با اعالم این خبر 
افزود: ماده CMC مصرف باالیی در صنایع مختلف 
کشور داشته و کامال وارداتی است که اکنون با تولید 
این ماده در داخل کش��ور و با فناوری کامال بومی 

شده، نیاز کشور برطرف خواهد شد.
عضو هیات علمی دانش��گاه تبری��ز ادامه داد: 
قرارداد س��رمایه گذاری در ای��ن طرح که به حوزه 
بیوتکنولوژی مربوط می ش��ود با معاونت پژوهشی 

دانشگاه تبریز منعقد شد و به نتیجه رسید.

ب��ه گفته کریمی س��االنه ح��دود 6 هزار تن 
کربوکس��ی متیل س��لولز گرید خوراکی و 4 هزار 
تن گرید صنعتی وارد کش��ور می شود که بسته به 
ویس��کوزیته و خلوص، قیمت گرید خوراکی آن تا 
هر تن 15  هزار دالر و گرید صنعتی آن تا هر تن 

5 هزار دالر به مصرف کننده ایرانی می رسد.
بر این اس��اس، م��اده CMC در انواع صنایع 
غذایی، تولید خمیر دندان، رنگ و رزین، نساجی، 
کاشی و سرامیک، سفال و چینی، فرش و موکت، 
کاغ��ذ و مقوا، چرم مصنوع��ی و حفاری چاه نفت 

کاربرد دارد.
کربوکسی متیل سلولز چیست

کربوکسی متیل سلولز یا CMC عبارت است 
از یک گرد سفید رنگ، بی بو، قابل تعلیق در آب 

و تحت شرایط نرمال غیر قابل تخمیر می باشد.

از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی مورد لزوم 
در محیط استفاده معموال از آن به جای نشاسته و 
مواد طبیعی محلول در آب که نسبتا گران قیمت 
هس��تند مانند آلژینات س��دیم و ژالتین استفاده 
می گردد. CMC به دلیل جهات اقتصادی آن در 
سال های اخیر مورد توجه خاص قرار گرفته است 
و پیشرفت های عمده ای در تکنولوژی و کیفیت و 

کاربری این محصول صورت گرفته است.
این پیش��رفت ها امکاناتی را فراه��م آورده تا 
بتوان از کربوکس��ی متیل س��لولز در کاربردهای 
بس��یاری نظیر خوراکی، دارویی، ش��وینده، رنگ 
و رزین و رونمای س��اختمان، چس��ب ها، نساجی، 
چاپ و تکمیل پارچه، کاش��ی و سرامیک، سفال و 
چینی، کاغذ، الکترود جوشکاری، فرش و موکت، 
گل حف��اری چاه های نف��ت، تخته های چند الیه، 

چرم مصنوعی، مواد آرایشی، خمیر دندان و سموم 
و آفت کش ها استفاده کرد. عالوه بر غلظت بخشی، 
چسبندگی و ایجاد استحکام، عامل انتشار، عامل 
نگهدارنده آب، حفظ حالت کلوییدی، تثبیت کننده، 
عامل تعلیق س��از، امولسیون س��از و عامل تشکیل 

الیه است.
به دلیل ویژگی های متنوع، CMC در طیف 
گسترده ای استفاده می شود. این ماده به سرعت در 
آب سرد و گرم حل می شود و اساسا در مواردی که 
کنترل ویسکوزیته هدف باشد از این ماده استفاده 
می گردد زیرا CMC حتی در حضور یون کلسیم 
نیز  ژل تش��کیل نمی دهد. این که این ماده عامل 
کنترل ویس��کوزیته است باعث ش��ده تا از آن به 
عنوان غلظت دهنده، تثبیت کننده، امولسیون ساز 
)مانند پروتئین شیر( و عامل تعلیق ساز بهره جست.

وزیر نیرو هشدار داد: با پرداخت سوبسید 
به برق و آب نمی توان کشور را اداره کرد؛ تا 
وقت�ی که دولت بنا بر هر مصلحتی یارانه به 
بخش برق می دهد ما متاس�فانه توفیق پیدا 
نمی کنیم در بخش انرژی های نو اقدام موثری 

انجام دهیم.
مجید نامجو در گفت و گو با ایس��نا در پاسخ 
به چرایی توسعه نیروگاه های حرارتی در کشور با 
توجه به هدف گذاری برای استفاده از انرژی های 
نو برای تولید برق گفت: اصل قضیه به اقتصاد برق 
برمی گردد تا وقتی که قیمت های یارانه ای داشته 
باشیم و قیمت انرژی در کشورمان ارزان باشد هیچ 
وقت سرمایه گذاری انگیزه پیدا نمی کند و در حوزه 
انرژی های نو و به کارگیری انرژی های خورشیدی، 

بادی و آب سرمایه گذاری کند.
وی با اشاره به سرمایه گذاری سنگین موردنیاز 

در بخش انرژی های نو اظهار کرد: 
بازگشت س��رمایه وقتی منطقی 
اس��ت که قیمت ان��رژی واقعی 
باشد تا وقتی که دولت به بخش 
ب��رق یارانه می ده��د نمی توانیم 
در بخ��ش انرژی های ن��و اقدام 
موث��ری انجام دهیم هر چند که 
انرژی های نو جزو برنامه  ای است 
و س��رمایه گذاران را نیز بس��یار 
برای ورود به این حوزه تش��ویق 
کرده ایم و موضوع را مدام پیگیری 

حاضر این پکیچ اقتصادی جوابگو 
نیس��ت و هیچ بانکی رغبت پیدا 

نمی کند که وام دهد.
نامجو با بیان این که موضوع 
مذکور از اساسی ترین مشکالت 
وزارت نیرو در بخش برق است، 
گف��ت: ت��ا وقت��ی ک��ه موضوع 
هدفمن��دی یارانه ها حل و فصل 
نش��ود و قیمت ها به نرخ واقعی 
نزدیک نش��وند این معضل را در 

کشور خواهیم داشت.

اداره کرد.وزیر نیرو با اش��اره به لزوم رعایت حال 
مردم و نبود گرانی در کشور گفت: باید بخش دیگر 
را هم دید، ما تا کی می خواهیم به این وضع ادامه 
دهیم؟نامج��و افزود: کاش م��ا در مرحله اول این 
بحث را تمام کرده بودیم و االن مس��ائلمان چیز 
دیگ��ری بود اما همراهی نش��د. دولت هم تالش 
می کند که در پنج سالی که قانون باید اجرا شود، 

طرح هدفمندی را عملیاتی کند.
وی ب��ا تاکید بر مقاومت های��ی که در حوزه 
اجرای فازهای دیگ��ر هدفمندی یارانه ها صورت 
می گیرد، گفت: دوستان مجلس هم نظارت دارند 
و مس��ائلی را می بینند به هر حال نماینده مردم 

هستند، ما هم تابع قانون هستیم.
وزی��ر نیرو افزود: قانون به م��ا اجازه افزایش 
قیمت ندهد نمی توانیم کاری کنیم و مجبوریم با 

همین وضعیت کشور را اداره کنیم.

مدی�رکل آمارهای اقتص�ادی بانک مرکزی 
گفت: بیشترین ضریب اهمیت در بین گروههای 
12 گانه شاخص تورم به گروه مسکن تعلق دارد.

علیرض��ا مقتدایی در گفت وگو با ایس��نا با بیان 
این مطلب اظهار کرد: گروه مس��کن نس��بت به دیگر 
گروه های شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی درصد 
بیشتری از وزن سبد را به خود اختصاص داده است.وی 
همچنین درباره شاخص بهای حمل ونقل در محاسبات 
نرخ تورم اظهار کرد: ضریب اهمیت حمل ونقل در تورم 

حدود 11 درصد است.
مقتدایی با بیان این که در بخش مس��کن برخی 
مالک مس��کونی خویش هستند و برخی اجاره نشین 
گف��ت: گروه س��ومی نی��ز در این میان هس��تند که 
مجانی نشین هس��تند که هزینه های مربوط به گروه 
اجاره نشین تحت عنوان اجاره بهای مسکن غیرشخصی 
)اجاری( و برای گروه مالک نش��ین تحت عنوان ارزش 
اجاری مس��کن ش��خصی در محاسبات شاخص تورم 
منظور می شود که این هزینه ها بیشتر با اجاره سنخیت 
دارد تا با ارزش ملک و گروه آخر هم که هزینه ای در 

این بابت پرداخت نمی کنند.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: 
در بازار مسکن با دو رویکرد تقاضا برای خرید مسکن 
و تقاضا برای اجاره روبرو می ش��ویم که رفتار قیمت ها 

در این دو بازار می تواند متفاوت باشد.
مقتدایی با بیان اینکه سال پایه شاخص کاالها و 
خدمات مصرفی از 1383 به 1390 تغییر کرده است 
گفت: بانک مرکزی در طول 77 سال محاسبه شاخص 
تورم که شروع آن سال 1315 بوده است در سال های 
1338، 1348، 1353، 1361، 1383 و 1390 س��ال 

پایه شاخص تورم را تغییر داده است.
اعتراض متقاضیان مسکن مهر پردیس 

به متراژ واحدهای تحویلی
متقاضیان واحدهای 122 متری مسکن مهر 

در ش��هر جدید پردیس در زمان تحویل واحدها 
متوجه شدند که متراژ آپارتمان های تحویل داده 
ش��ده به آنها 90 و 105 متری است و به همین 

جهت واحدهای خود را تحویل نگرفتند.
ب��ه گ��زارش مهر، صب��ح دی��روز جمعی از 
متقاضیان مس��کن مهر پردیس که برای تحویل 
واحدهای 122 متری به شرکت عمران پردیس 
مراجعه ک��رده بودند، در کمال ناب��اوری به آنها 
واحده��ای 90 متری و 105 متری معرفی ش��د 

که اعتراض شدید آنها را به دنبال داشت.
بر این اس��اس، ش��رکت عمران شهر جدید 
پردیس چندی پیش با پیامک، مالکان این واحدها 
را دعوت می کند که روز شنبه 14 اردیبهشت در 
پردیس حاضر ش��وند و واحدهای خود را تحویل 
بگیرن��د. مطابق با قراردادی ک��ه این متقاضیان 
با ش��رکت عمران پردیس داش��تند قرار بود که 
آپارتمان ه��ای 125 مترمربعی در فاز 8 پردیس 

در منطقه دره بهشت به آنها واگذار شود.

اما متقاضیان هنگام انتخاب و تحویل واحدها 
متوجه می شوند که متراژ آنها 90 متری یا 105 
متری اس��ت با وج��ودی که از ای��ن متقاضیان 
آورده واحدهای 122 متری گرفته شد و تاکنون 

70درصد پول واحدها را هم پرداخت کرده اند.
یکی از متقاضیان در گفتگو با خبرنگار مهر، 
اظهار داشت: از امروز ساعت 6 صبح در این محل 
حاضر ش��دیم اما مسئوالن تا ساعت 10 صبح ما 
را معطل نگه داشتند و وقتی هم که برای تحویل 
واحدها آمدند، متوجه ش��دیم که متراژ واحدها 
کمت��ر از ق��رارداد و آورده ای اس��ت که پرداخت 

کرده ایم.
وی افزود: ما جزو اولین متقاضیان مس��کن 
مه��ر در پردی��س بودیم؛ به همی��ن جهت هم 
آپارتمان هایی با متراژهای باال را انتخاب کردیم اما 
االن می بینیم که آن واحدها را به ما تحویل ندادند. 
به گفته این متقاضی، تاکنون پاسخ مشخصی به 
آنها داده نش��ده است و متقاضیان هم از تحویل 

واحدها خودداری کردند.
یک مقام مس��ئول در ش��رکت عمران شهر 
پردیس در گفتگو ب��ا مهر اعالم کرد: در قرارداد 
مسکن مهر چند گزینه وجود دارد که متقاضیان 
در این پروژه، واحدهای س��ه خوابه را درخواست 
کردند اما در حال حاضر این واحدها آماده تحویل 

نیست.
وی اف��زود: هم اکنون تنها این واحدها آماده 
تحویل اس��ت، ضمن آنکه برخی از متقاضیان در 
پروژه کوزو ثبت نام کردند در حالی که این پروژه 
واحدهای بیشتر از 85 مترمربع ندارد اما به دلیل 
اینکه در ابتدا گزینه بزرگترین واحد را درج کردند، 
تصورشان این بود که آپارتمان ها سه خوابه است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:  متقاضیان 
می توانن��د تا 9 ماه دیگر صبر کنند تا واحدهای 
بزرگت��ر آماده ش��ود، ضمن آنکه ب��ه تعداد همه 

متقاضیان واحدهای سه خوابه وجود ندارد.

وزیر نیرو: 

کشور را با پرداخت سوبسید به آب و برق نمی توان اداره کرد

بانک مرکزی اعالم کرد

مسکن مقام اول نرخ تورم در ایران

مش�اور مع�اون برنامه ری�زی و نظ�ارت 
راهب�ردی رئیس جمه�ور از احتم�ال کاهش 

یارانه نقدی در سال جاری خبر داد.
محمد کردبچه با اشاره به اینکه در سال جاری 
افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت گفت: با توجه 
ب��ه کاهش منابع اختصاص یافته به یارانه نقدی یا 
دولت باید میزان یارانه را کاهش دهد و یا بخش��ی 
از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف ش��وند که در 

این زمینه دولت باید خودش تصمیم بگیرد.
کردبچه در گفت وگو با ایس��نا با بیان این که 
مجل��س 22 ه��زار و 500 میلیارد توم��ان را برای 
پرداختی یارانه نقدی اختصاص داده اس��ت، گفت: 

احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی در س��ال 
جاری وجود دارد.

وی درب��اره چگونگی هزینه مناب��ع 50 هزار 
میلیارد تومانی مربوط به اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها در بودجه س��ال 92 کل کشور اظهار کرد: 
نمایندگان کمیس��یون تلفیق این منابع را مطابق 
ب��ا قانون هدفمندی یارانه ها به بخش های مختلف 

اختصاص داده اند.
وی افزود: بر این اساس 10 درصد از این منابع 
معادل پنج هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان 
اختصاص می یابد و 45 هزار میلیارد تومان باقیمانده 
50 درصد مع��ادل 22 هزار و 500 میلیارد تومان 

صرف پرداخت یارانه مستقیم می شود. 
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ب��ا بیان این که 30 درص��د معادل 17 هزار و 500 
میلیارد تومان به بخش تولید و همچنین 20 درصد 
به دولت اختصاص داده می شود، خاطرنشان کرد: 
با این تصمیم مجلس، در سال جاری افزایش یارانه 

نقدی نخواهیم داشت.
کردبچه با بیان این که این تصمیم کمیسیون 
تلفی��ق ب��ه معنای توقف اج��رای ف��از دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها اس��ت، تصری��ح کرد: البته این 
تصمیم��ات بای��د در صحن علنی مجل��س نیز به 

تصویب برسد.

وی در پاسخ به این که آیا با این تصمیم افزایش 
قیمت حامل ه��ای انرژی منتفی می ش��ود گفت: 
در سال گذش��ته درآمدهای مربوط به هدفمندی 
یارانه ها حدود 40 هزار میلیارد تومان بود و با توجه 
ب��ه این که این درآمدها در س��ال جاری 50 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ممکن است 
قیمت حامل های انرژی در سال جاری افزایش یابد.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با 
اشاره به سهم دولت از منابع مربوط به اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها گفت: با توجه به این که کاهش 
مصارف جاری س��خت اس��ت احتماال از اعتبارات 

عمرانی کاسته می شود.

کردبچه خبر داد

احتمال کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی افراد

مدیرعام�ل مرک�ز ملی ش�ماره گ�ذاری کاال و خدمات ایران
)ای�ران کد( گفت: به منظور ش�فافیت در زنجیره تامین، تاکنون 
اطالعات 2 میلیون کاال و خدمات در س�امانه اطالعاتی این مرکز 

به ثبت رسیده است.
احم��د غالم زاده در گفت وگو با خبرن��گاران افزود: از این دو میلیون 
کاال، اطالع��ات یک میلیون کاالی ایرانی و یک میلیون کاالهای وارداتی 

در سامانه مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه، اطالعات دو میلیون کاالی موجود در بانک اطالعاتی 
این مرکز به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده است، گفت: متقاضیان 
می توانن��د اطالع��ات پایه مورد نیاز کاال و خدمات خود را از این س��امانه 

پی گیری کنند.
وی با اش��اره به راه اندازی سیس��تم ایران کد در ح��وزه واردات کاال 
نیز گفت: از تیرماه س��ال 90 تا پایان سال گذشته در مجموع 234 هزار 
درخواست مجوز تایید استاندارد در این سیستم به ثبت رسیده که از این 
تعداد 205 هزار درخواست مورد تایید قرار گرفته و 29 هزار درخواست 
دیگر نیز، از س��وی س��ازمان ملی اس��تاندارد فاقد کیفیت تشخیص داده 

شده است.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران یادآور شد: 
به این ترتیب با راه اندازی سیستم تعاملی تاکنون، از ورود 14 درصد اقالم 

فاقد کیفیت به کشور جلوگیری شده است.
غالم زاده بر عدم ثبت سفارش کاالهای وارداتی فاقد کیفیت به کشور 
تاکید کرد و گفت: هر چه سیستم های ارتباطی بین سازمان توسعه تجارت، 
سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران بیشتر 
شود از ورود کاالهای فاقد کیفیت و قاچاق به کشور جلوگیری خواهد شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات کشور، سپس تاکید 
کرد: هم اکنون ارتباط خوبی بین سیس��تم های س��ازمان توسعه تجارت، 
س��ازمان ملی استاندارد و این مرکز برقرار شده تا شبکه توزیع در کشور 
بتواند با تبادل اطالعات از ورود کاالهای قاچاق به کشورمان جلوگیری کند.
وی مزیت های بکارگیری استانداردهای اطالعاتی ایران کد را تشریح 
کرد و گفت: بکارگیری اس��تانداردهای اطالعاتی ایران کد س��بب ش��ده 
هم اکنون 40 تا 90 درصد هزینه های پش��تیبانی بنگاه های اقتصادی در 

کشور کاهش پیدا کند.

ثبت اطالعات 2 میلیون کاال 
در سامانه ایران کد

و نزدیک شدن زمان انتخابات هیچ نقشی در کاهش سرعت 
نخواهد داشت.

علی حکیم جوادی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در بررسی 
س��رعت اینترنت الزم است پارامترهای مختلفی مورد بررسی قرار 
گیرد و باید توجه داش��ت در گذشته هم گاه در ارائه سرویس ها و 
خدمات مشکالتی از سوی ارائه کنندگان اینترنت ایجاد می شد و 
اکنون نمی توان نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات را دلیل این 
موضوع دانست.معاون وزیر ارتباطات همچنین با بیان این مطلب 
که در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در کش��ور به س��رعت در 
حال رش��د اس��ت تصریح کرد: آمارهای جهانی هم رشد ایران در 
این زمینه را مورد تأیید قرار می دهد.وی ادامه داد: اکنون خدمات 
فنی هم به نس��بت بیش��تر شده و اگر قرار باشد این موضوع مورد 
توجه قرار نگیرد، قطعاٌ بر روی سرویسی که به مردم داده می شود 

اثر خواهد گذاشت.
رئیس سازمان فناوری اطالعات در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به حقوق کاربران یادآور شد: در ماده 46 نیز به تضمین 
سطح خدمات اشاره شده که باید حتماٌ هرچه سریع تر این موضوع 
مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب فردی که سرویسی می گیرد 
از تضمین ثبت خدمات برخوردار ش��ود.وی بااش��اره به این که در 
حال حاضر بخشی به سنجش کیفیت خدمات شرکت های اینترنتی 
اختصاص داده شده اظهار کرد: الزم است که این موارد مورد توجه 
بیش��تری قرار گیرند چرا که اکنون به لحاظ زیرس��اختی آنچه به 
وزارت ارتباطات برمی گردد مش��کلی ندارد و چه از نظر اینترنت و 
چه از نظر اینترانت، سرویس ها مرتب در حال بهبود است و به نوعی 
پهنای باند در حال گس��ترش محسوب می شود.حکیم جوادی در 
پایان با تأکید مجدد بر این که الزم است به سطح خدماتی که ارائه 
می شوند توجه بیشتری صورت بگیرد، یادآور شد: در حال حاضر 
با توجه به تسلطی که در وزارت ارتباطات وجود دارد به خصوص 
زیرساخت ها، از نظر علمی و فنی از وضعیت خوبی برخوردار است.

رئیس سازمان فناوری اطالعات:
مشکالت اینترنت

 ربطی به انتخابات ندارد

عضو کمیته فقهی بورس با بیان اینکه کمیته 
موضوع خرید و فروش گواهی سپرده حج را از نظر 
فقهی بررسی کرده است، افزود: این موضوع بحثی 
سه جانبه میان سازمان حج و زیارت، نظام بانکی و 
بورس است، به این صورت که سازمان حج و زیارت 
امتیازی را به سپرده گذاران می دهد، سپرده گذار 
در بانک س��پرده گذاری کرده و برای  این سپرده 
سود و سرمایه ای مترتب است و امتیازی دارد که 

می خواهد این امتیاز خود را واگذار کند. 
وی ادام��ه داد: همچنین نظ��ام بانکی طرف 
دیگر این قضیه اس��ت که س��پرده ها را در طرح 
ها و پروژه ها س��رمایه گذاری می کند و همچنین 
فرابورس ب��ه عنوان مکانی ب��رای خرید و فروش 

گواهی سپرده حج و تعیین ضوابط.
موس��ویان با اعالم اینکه بح��ث فقهی آن در 
کمیت��ه مورد بررس��ی و تائید قرار گرفته اس��ت، 

تصریح کرد: صاحبان گواهی سپرده حج و عمره از 
نظر ش��رعی می تواننددر فرابورس سپرده خود را 
به دیگری منتقل کنند و س��ود و امتیاز آن را اعم 
از ح��ج و عمره به خری��دار انتقال دهند، اما به هر 
حال اجرایی شدن آن بستگی به موافقت سازمان 
ح��ج دارد که با ورود آن ب��ه فرابورس با توجه به 
س��پرده گذاری در بانکها و افتتاح حس��اب و غیره 

تصمیم گیری خواهد کرد.
عضو کمیته فقهی بورس تاکید کرد: سازمان 
ب��ورس و فرابورس آمادگی دارن��د که در صورت 
موافقت سازمان حج و زیارت خرید وفروش گواهی 

سپرده حج را در فرابورس اجرایی کنند.
وی موضوع دیگر مورد بحث در جلسه کمیته 
را بحث خرید اعتباری سهام ذکر کرد و گفت: در 
آئین نامه این موضوع اشکالی وجود داشت که در 

کمیته مطرح و حل شد.

خرید و فروش گواهی سپرده حج از نظر شرعی بالاشکال اعالم شد 

دولت پرتغال تصمیمات ریاضتی جدیدی برای مقابله با بحران 
اقتصادی گرفت.

دولت پرتغال که نگران است بار دیگر نیازمند بسته های نجات مالی 
شود در نظر دارد ظرف 3 سال آینده 4 میلیارد و 800 میلیون یوروی دیگر 
از بودجه عمومی را کاهش دهد.این کاهش بودجه با انجام اقداماتی نظیر 
افزایش سن بازنشستگی به 66 سال و اخراج حدود30 هزار کارگر دولتی 
انجام می شود.به گزارش واحد مرکزی خبر پترو پاسوس نخست وزیر پرتغال 
با اعالم تصمیمات فوق در یک نطق تلویزیونی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
به نظر نمی رسد بحران مالی منطقه یورو به پایان خود نزدیک شده باشد 
لذا درخواست برای پول و بسته نجات بیشتر، مشکالت سیاسی منطقه را 
تشدید خواهد کرد.وی افزود: نشانه ها در برخی کشورهای ثروتمند شمال 

اروپا حاکی از آن است که مردم آنها از بسته های نجات خسته شده اند.
گفتنی اس��ت دولت پرتغال که در س��ال 2011 به ورطه بدهی های 
سنگین اقتصادی افتاد 78 میلیارد دالر وام به شرط انجام اقدامات ریاضتی 

دریافت کرد.
بحران یورو دنباله دار است

از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی اروپا تاکید کرد: بحران اقتصادی 
منطقه یورو دیرپا و دنباله دار است.دانیل گراس کارشناس مرکز مطالعات 
سیاست گذاری اروپا در بروکسل افزود: به نظر من، اقتصاد اروپا به وضعی 

همانند اقتصاد ژاپن در دهه 1990 مبتال می شود.
در این ش��رایط، رش��د اقتصادی بس��یار کم خواهد بود. البته بانک 
مرکزی کش��ورهای اروپایی نرخ بهره بانکی را بسیار کاهش می دهند. تا 
چند س��ال دیگر، چنین وضعی دامنگیر اقتصاد منطقه یورو و کشورهای 

اروپایی خواهد بود.

در ادامه بحران اقتصادی اروپا رخ می دهد
اخراج 30 هزار کارگر دولتی در پرتغال

شاخص کل بورس تهران در آستانه فتح قله 
45هزار واحد قرار گرفت.

به گ��زارش خبرنگار اقتصادی کیهان، ش��اخص 
بورس در ادامه رش��د روزانه خود در اولین روز کاری 
هفته جدید با رشد چشمگیری به رقم 44هزار و 993 
واحد رسید.البته این متغیر بورس دیروز برای لحظاتی و 
در ساعت 10/21 دقیقه صبح به رقم 45هزار و 32واحد 
هم رسید، اما در پایان معامالت روز شنبه نهایتا شاخص 
بورس به کانال 44هزار واحد برگشت.علت رشد بازار 
س��رمایه در روزه��ای اخیر همچنان پاالیش��گاه ها و 
ش��رکت های بزرگ بورسی هستند که با اقبالی بسیار 

خوب از سوی سرمایه گذاران مواجه شده اند.
خاطرنش��ان می شود شاخص بورس که امسال را 
از ع��دد 38هزار و 40 واحد آغاز کرده بود در دومین 
روز کاری س��ال 92 از مرز 39هزار واحد عبور کرد و 
در 14فروردین ماه، رکوردی دیگر را به ثبت رس��اند و 
از 40هزار واحد گذشت. این متغیر در 18 فروردین ماه 
دوب��اره وارد 39 هزار واحد ش��د، ام��ا روند نزولی آن 
ادامه دار نش��د و 19 فروردین  به کانال 40هزار واحد 

برگشت و روند صعودی را طی کرد.
این نمایش��گر وضعیت بازار، روز دوم اردیبهشت 
با تاثیر هلدینگ خلیج فارس، بزرگ ترین شرکت اصل 
چه��ل و چهاری و همچنین نماده��ای فوالدی، وارد 

کانال 41هزار واحد شد.
شاخص در روز چهار اردیبهشت از 42هزار واحد 
گذشت و در هشتمین روز اردیبهشت ماه رقم 43هزار 
واحد را پشت سرگذاشت. این متغیر در دهم اردیبهشت 

ماه هم از 44هزار واحد گذشت.

شاخص بورس
 به مرز 45 هزار واحد

 نزدیک شد

رئیس مجمع ملی تش�کل های کش�اورزی ایران گفت: 
48 س�اعت بارندگی در 3 استان خوزستان، بوشهر و ایالم 
70درصد به گندمزارهای در حال برداشت خسارت وارد کرد.

مسعود اس��دی در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به 
بارندگی اخیر در فصل برداشت گندم در سه استان اظهار داشت: 
باران سیل آس��ای بی س��ابقه ای که از پنجشنبه 12 اردیبهشت در 
3 اس��تان خوزس��تان، بوشهر و ایالم آغاز ش��ده بود 70درصد به 
گندمزارهای این اس��تان ها خس��ارت وارد کرد.رئیس مجمع ملی 
تشکل های کشاورزی ایران افزود: گندم های این 3 استان در حال 
برداش��ت بود ک��ه بارش هایی که به گفته پیرم��ردان منطقه طی 
س��ال های گذشته بی سابقه بوده است، به آنها خسارت جدی وارد 
کرده اس��ت.وی ادامه داد: در برخی جاها شاهد ریزش تگرگ هم 
بودیم و هنوز بارش در این استان ها به طور کامل قطع نشده است.

اسدی در پاسخ به اینکه چه میزان گندم از این 3 استان کشور تولید 
می شود، گفت:  کل گندم تولیدی 2 میلیون تن است که بخشی از 
آن در حدود 30 درصد خرید تضمینی ش��ده بود و به مزارعی که 
هنوز برداش��ت نشده نیز خسارت جدی وارد شد.اسدی ادامه داد: 
البته به گندم های خرید تضمینی شده از سوی دولت که معموالً 
در انبارها نگهداری می ش��ود، هم خس��ارت وارد شده است.رئیس 
مجمع ملی تشکل های کشاورزی ایران گفت: انتظار داریم هیئت 
دولت جلس��ه اضطراری برای بررسی خسارت وارده و پرداخت به 
کشاورزان آس��یب دیده انجام دهد.وی تصریح کرد: البته صندوق 
بیمه نیز برای کمک به خس��ارت دیدگان می تواند هرچه سریعتر 
اقدام کند، اگر چه کمک های آنها نمی تواند خیلی قابل توجه باشد.

رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی ایران از این خسارت 
به عنوان فاجعه یاد کرد وگفت: حتی پیش بینی می ش��ود میزان 

خسارت از آسیب دیدگان زلزله آذربایجان نیز بیشتر باشد.

خسارت 70درصدی بارندگی
 به گندمزارهای 3 استان

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی 
برای تولید بیش از 16 میلیون تن فوالد خام در سال 92 خبر 
داد و گفت: در سال جاری با راه اندازی چند واحد فوالدسازی 
از س�وی بخش خصوصی بیش از 3 میلیون تن به ظرفیت 

تولید فوالد کشور افزوده خواهد شد.
وجیه اهلل جعفری از رویکرد دولت در هدایت موضوعی حرکتها 
به سمت بخش خصوصی سخن گفت و اظهار داشت: تمام تالش و 
همت دولت، افزایش توان بخش خصوصی و سرمایه گذاری توسط 

مردم است.
وی ادامه داد: حرکت ما به س��متی اس��ت ک��ه دولت بر پایه 
حاکمیت به دنبال هدایت و راهنمایی واحدهای خصوصی باش��د 
و در این راستا باید توان بخش خصوصی با سرمایه گذاری توسط 

آنها افزایش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: در ابتدای 
انقالب، ظرفیت تولید فوالد کشور 670 هزار تن و تولید فوالد کشور 
368 هزار تن بود. این در حالی است که ظرفیت تولید فوالد خام 
در کش��ور هم اکنون به بیش از 19 میلیون تن رس��یده و تا پایان 
سال جاری از مرز 22/5 میلیون تن فراتر خواهد رفت. همچنین، 
تولید فوالد نیز س��ال گذش��ته بیش از 14 میلیون تن بوده است.

وی افزود: س��ال گذشته بیش از 17 میلیون و 400 هزار تن انواع 
محصوالت فوالدی در کشور تولید شد و براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته این میزان در س��ال جاری به حدود 18 میلیون تن 
خواهد رسید.به گفته وی، در افق سند چشم انداز باید به ظرفیت 
تولی��د 55 میلیون تن فوالد خ��ام و در پایان برنامه پنجم باید به 
ظرفیت تولید 43 میلیون تن فوالد خام دست پیدا کنیم، همچنین 
براس��اس سند چشم انداز باید به صادرات 10 میلیون و 500 هزار 
تن فوالد برسیم و 3 و نیم درصد از تولید فوالد جهان را در اختیار 

داشته باشیم.

معاون وزیر صنعت و تجارت خبر داد
تولید 16 میلیون تن فوالد خام

 در سال جاری
* عرضه ارز در مرکز مبادالت که از اسفند ماه گذشته آغاز شده کماکان 
ادامه دارد. از ابتدای سال جاری تا روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 92 تعداد 
7192 فقره ثبت سفارش در مرکز مبادالت ارزی پذیرفته شده است. این 
گزارش می افزاید: در مجموع  از بدو فعالیت مرکز تا تاریخ یاد شده، تعداد 
ثبت سفارش های پذیرفته شده 33 هزار و 426 فقره است و میانگین هر 

هفته حدوداً 1/4 برابر میانگین هفته های سال گذشته است.
* معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه شرکت های بیمه 
ثبت شده در مناطق آزاد، حق فعالیت در سرزمین اصلی را ندارند، 
گفت: بیمه گرانی که مایل به فعالیت در همه رشته ها در سرزمین 
اصلی باشند، باید خود را با این شرایط منطبق کنند. رحیم مصدق 
در مورد نحوه فعالیت ش�رکت های بیم�ه در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور اظهار داشت: شرکت هایی که در مناطق آزاد به 
ثبت می رسند، تنها اجازه فعالیت در رشته هایی که بیمه مرکزی 
اعالم کرده را دارند و مجاز به فعالیت در سرزمین اصلی نیستند.

* معام��الت دیروز بازارهای فرابورس 87 میلیون س��هم به ارزش 864 
میلیارد ریال در 10 هزار و 395 نوبت معامله شد. در میان شرکت های 
فرابورس��ی نفت شیراز، بیشترین حجم معامالت را داشت به طوری که 
11/6 میلیون سهم این شرکت در میان خریداران مورد معامله قرار گرفت 
و در پای��ان معامالت با رش��د 5 درصدی به ن��رخ 20 هزار و 719 ریال 
رسید. این در حالی است که روان فناور با داد و ستد 100 سهم کمترین 
حجم معامالت را از آن خود کرد؛ هرچند در پایان معامالت با رشد 1/8 

درصدی قیمت 2 هزار و 541 ریال را در سیستم معامالت ثبت کرد.
* به منظور رفاه بیشتر و تالش جهت ایجاد حداکثر رضایتمندی 
مشتریان، سامانه اطالعات جغرافیایی در سایت بانک پاسارگاد 
 GIS،راه اندازی ش�د.به گ�زارش روابط عمومی بانک پاس�ارگاد
س�امانه ای نوین برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکانی 
اس�ت که قابلیت جمع آوری، ذخی�ره، تجزیه و تحلیل و نمایش 
اطالعات جغرافیایی را دارد. این س�امانه ب�ا جمع آوری وتلفیق 
اطالعات پایگاه  داده های مختلف، به وسیله تصویرسازی و استفاده 
از آنالیزه�ای جغرافیایی، امکان نمایش اطالعات مورد نظر را در 

نقشه ها و براساس موقعیت شان فراهم می کند.
* ب��ا اج��رای عملی��ات کابل برگ��ردان ارتب��اط تلفنی مش��ترکین با 
پیش ش��ماره های 7769، 7799، 7725، 7726، 7728، 7781 ال��ی 
7784، 2614، 2230 الی 2233، 2250 الی 2253، 2630 الی 2632، 
7729، 7770 الی 7774 و 7786 الی 7788 از امروز به مدت 72 ساعت 

دچار اختالل می شود.
* به منظور مدیریت بهتر و وحدت رویه در امور پاس�خگویی به 
 )ADSL( مشترکین مرکز فروش و پشتیبانی اینترنت پرسرعت
مخابرات اس�تان تهران به صورت متمرکز در مخابرات منطقه 8 
تهران راه اندازی شد.محمدرضا بیدخام معاون بازاریابی و فروش 
شرکت مخابرات استان تهران ضمن اعالم این مطلب گفت: 2020 
مرکز فروش و پش�تیبانی اینترنت پرسرعت )ADSL( مخابرات 
تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به مشترکین است.

می کنیم.
وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: س��رمایه گذار 
برای سرمایه گذاری باید هم تضمین فروش برق 
خود را داشته باشد و هم محاسبات پکیچ اقتصادی 
که س��رمایه گذار می بندد پاسخگو باشد؛ در حال 

وی ب��ا تاکید بر این که قانون افزایش قیمت 
در مجلس تصویب ش��ده گفت: باید بین دولت و 
مجلس توافقی صورت گیرد و این کار ملی بزرگ 
)هدفمن��دی یارانه ها( انجام ش��ود، ما باید از این 
مرحله عبور کنیم؛ کشور را با این وضع نمی شود 

رئی�س س�ازمان فن�اوری 
اطالعات در پاس�خ ب�ه برخی 
ش�بهاتی که اخت�الالت اخیر 
اینترنت را به نزدیک ش�دن به 
زمان انتخاب�ات ربط می دهند، 
تأکید کرد: پارامترهای متعددی 
در سرعت اینترنت دخیل است 


