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 خرید ۸ ردیف جدید کاالی خارجی
دارای تولید داخل ممنوع شد
معاون اول رئیس جمهور ۸ ردیف جدید ممنوعیت 
خرید کاالی خارجی دارای تولید مشابه داخلی را برای 

اجرا به دستگاه های دولتی ابالغ کرد.
 مصوب��ه هیات وزیران ب��ه وزارتخانه های صنعت، 
اقتص��اد، ارتباط��ات، بهداش��ت، نف��ت، نی��رو، دفاع، 
کش��اورزی، ارشاد، س��ازمان برنامه و صداوسیما ابالغ 
شده اس��ت. در این مصوبه آمده است: خرید کاالهایی 
از جمله سیستم مدیریت شبکه مخابراتی، شبکه های 
نسل جدید، برخی تجهیزات مخابراتی، تجهیزات اکتیو 
و... به شرط وجود تولید مشابه داخل، از خارج از کشور 

ممنوع است.  مهر

تحریم تازه؛ فرصتی برای فروش نفت 
ایران با قراردادهای یوآن

کارشناس��ان معتقدن��د که تحری��م جدید آمریکا 
علیه ایران می تواند فرصتی برای فروش نفت ایران به 

یوآن به جای دالر باشد.
تحلیلگران می گویند تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران، می تواند باعث تقویت شاخص نفتی جدیدالتاسیس 
چین شود. تحریم ایران می تواند باعث این شود که یوآن 
چین در بازار نفت به دالر ترجیح داده شود. از زمان تاسیس 
این شاخص نفتی در ماه می، توجه و عالقه سرمایه گذاران 
ب��ه قرارداده��ای خرید و فروش آن که با پش��توانه یوآن 
است، هر روز بیشتر می ش��ود. حجم معامالت روزانه آن 
در چهارشنبه گذشته به رکورد ۲۵۰۰۰۰ قرارداد رسید 
و سهم قراردادهای نفتی به یوآن، در بازارهای جهانی، در 

ماه مارچ به ۱۲ درصد جهش کرد.
»اس��تفن اینس«، رئیس تجارت آس��یا اقیانوسیه 
ش��رکت کارگزاری اوآندا، می گوید: قراردادهای نفتی 
ب��ه یوآن )با تحریم ایران( با قدرت وارد عمل خواهند 
ش��د. برای ایران منطقی است که فروش نفت خود با 
قراردادهای نفتی به یوآن را شروع کند و دالر را کنار 
بگذارد. چین بزرگتری��ن مصرف کننده نفت در جهان 
و همچنی��ن بزرگترین خریدار ای��ران نفت ایران هم 
است که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اوپک است. 
پکن ۲۵ درصد از صادرات اوپک را می خرد که این ۸ 

درصد از نیاز چین را برطرف می کند.
معاون ارش��د ش��رکت های تابعه شرکت خدمات 
مالی آی ان تی ال، بری وای��ت، می گوید: این تحریم ها 
احتماال روند تاسیس س��ومین بنچ مارک نفتی جهان 

را شتاب خواهد بخشید.
تحلیلگران می گویند، پکن با اس��تفاده از بیشتر از 
یوآن در تجارت نف��ت، می تواند در هزینه تبدیل دالر 
صرفه جویی کند و یوآن را به عنوان یک ارز مهم جهانی 
تثبیت کند. هفته گذشته ش��اخص نفت شانگهای به 
رکورد تبدیل ش��ده به دالر ۷۵.۴۰ دالر در هر بش��که 
رسید که رشد قیمت آن سریع تر از شاخص های رقیب 

خود، برنت و دابلیوتی آی بود.  مهر

 ورود برقی سازی خط آهن
گرمسار - اینچه برون به مرحله اجرا 
مع��اون فنی و زیربنایی راه آه��ن از پایان اقدامات 
پی��ش  آغازین ب��رای ش��روع عملیات اجرای��ی پروژه 
برقی سازی خط آهن گرمس��ار - اینچه برون خبرداد و 
گفت: این پروژه با تأمین مالی روسیه و مشارکت بخش 

روسی - ایرانی در ۴۹۵ کیلومتر خط اجرا می شود.
مازیار یزدانی اظهار داشت: پروژه برقی سازی مسیر 
گرمس��ار - اینچه برون که در چند سال گذشته مراحل 
مطالعاتی و قراردادی خود را می گذراند، به ایستگاه نهایی 
خود برای شروع عملیات اجرایی رسید. وی ادامه داد: این 
خط ریلی شامل مسیر تک خطه گرمسار - اینچه برون، 
انشعاب تک خطه گرگان - سبزدشت و انشعاب تک خطه 
رستم کال - امیرآباد است که بخش عمده ای از این مسیر 

با قدمت ترین مسیرهای ریلی ایران است.
یزدانی ادامه داد: ش��یب و فراز باالی این مسیر و 
تک خطه بودن آن موجب ش��ده اس��ت که این مسیر 
ریلی به عنوان یک گلولگاه برای کریدور شمال-جنوب 
راه آهن ایران به حس��اب آید که به علت کوهستانی و 
صعب العب��ور بودن آن بین دو گزینه دو خطه کردن و 
برقی کردن مسیر، برای افزایش ظرفیت آن، مطالعات 

فنی به گزینه برقی سازی منتج شد.
یزدانی اظهار داشت: پروژه برقی سازی مسیر ریلی 
مذکور با تأمین منابع مالی کش��ور روسیه و مشارکت 
بخ��ش روس��ی - ایران��ی انجام می ش��ود که ش��امل 
برقی سازی ۴۹۵ کیلومتر مسیر به همراه تأمین ناوگان 
و اصالح و ارتقای خط و سازه های فنی و ساختمان ها و 

تأسیسات منصوبه برای انطباق با خط برقی است.
معاون فن��ی و زیربنایی راه آهن بی��ان کرد: در فاز 
اجرایی مراحل پیش آغازین به پایان رس��ید، جلسات و 
مذاکرات با ش��رکت توانیر به عن��وان متولی تامین برق 
پروژه نهایی ش��د و جلسه با اس��تانداری و سازمان های 
اس��تانی و محلی برای تسریع در روند اجرا به خصوص 
تسهیل در امر تملک اراضی مورد نیاز پروژه برگزار شد.

وی افزود: تاکنون پیمانکار مربوطه نسبت به جانمایی 
اماکن موقت برای زمان اجرای پروژه و اماکن دائمی برای 
زم��ان بهره برداری مبادرت کرده اس��ت که این امکان از 
سوی کمیته ایستگاه های معاونت فنی و زیربنایی راه آهن 

مورد بررسی، تایید و تامین قرار گرفت.  فارس

اخبار

مراکز عرضه و تولید مواد غذایی زیر ذره بین استاندارد
مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران با اش��اره بر انجام بیش از ۱۸ هزار مورد 
بازرس��ی از واحدهای تولیدی و صنفی مواد غذایی در اس��تان تهران و در سال 

گذشته، از صدور ۲۵ پروانه استاندارد برای فرآورده های غذایی خبر داد.
محمودرضا طاهری گفت: در سال گذشته بیش از ۲۳ جلسه کمیته عالیم برای 

بررس��ی پرونده فرآورده های غذایی برگزار ش��د؛ که در مجموع، ۱۷۶ پروانه صادر و 
۷۰ پروانه ابطال و تعلیق شد. در جلسات کمیته عالیم دو ماه گذشته این اداره کل نیز، 
کارشناسان استاندارد برای فرآورده های زیر پروانه کاربرد عالمت استاندارد صادر کردند.

وی ب��ا بیان اینکه در بازرس��ی های انجام ش��ده از واحد های فع��ال در صنعت غذا، 
بازرس��ان استاندارد بیش از ۲۵۰۰ مورد نمونه برداری کردند، ادامه داد: در سال گذشته 
در طرح ه��ای وی��ژه رمضان و نمایش��گاه های بهاره، کارشناس��ان به ص��ورت جدی، بر 

محصوالت غذایی نظارت داشتند.  میزان

خطکش
عرضه 400 هزار تن خرما در ماه مبارک رمضان 
رئی��س انجمن ملی خرم��ای ایران اعالم کرد: بی��ش از ۴۰۰ هزار تن خرما 

معادل ۴۰ درصد تولید کشور ویژه ماه مبارک رمضان به بازار عرضه می شود.
محس��ن رش��ید فرخی تولید خرمای امسال کشور را از لحاظ کیفی مرغوب 
عن��وان کرد و افزود: ذخایر خرمای کش��ور برای مصرف ماه مبارک رمضان کافی 

اس��ت و کمبودی در این زمینه نداریم. وی اظهار داشت: سال گذشته حدود یک 
میلیون و ۲۰۰ هزارتن خرما در استان های خرما خیز کشور از جمله کرمان، هرمزگان، 

فارس، سیس��تان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر در کشور تولید شده بود که 
به نظر می رسد با این میزان عرضه برای ماه مبارک رمضان تا فصل جدید برداشت خرما 

مشکلی نداشته باشیم.
رشید فرخی خرما را محصولی ذائقه ای و سلیقه ای دانست و تصریح کرد: طبق آمارها ایران از 

لحاظ تنوع و طعم رتبه اول تولید و از لحاظ حجم تولید رتبه دوم تولید دنیا را دارد. ایرنا

بازارروز
مصرف ۵ هزارمگاواتی برق پایتخت نشینان در تابستان

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: پیش بینی می کنیم میزان 
مصرف برق در تهران در اوج به ۵ هزار مگاوات برس��د که در این صورت شرایط 

تامین برای ما سخت می شود.
حسین صبوری افزود: امسال به دلیل  کمبود تولید نیروگاه های برق آبی پایش 

شبکه برق تهران و رفع اشکاالت آن و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم. قرار 
اس��ت ۴۰۰ مگاوات با کمک بخش های اداری، صنعتی و خانگی مدیریت مصرف اعمال 

شود تا به آسایش و آرامش مردم و مشترکان لطمه وارد نشود و دچار خاموشی نشویم.
وی درب��اره افزای��ش ۷ درصدی قیمت برق برای مش��ترکان پرمص��رف نیز گفت: 
مش��ترکانی که بیش از الگو برق مصرف کنند، هزینه برق آنها به صورت پلکانی افزایش 
می یاب��د و مصوبه اخیر دولت بر این مبناس��ت که می��زان مصرف بد مصرف ها را کنترل 

کنیم و این مصوبه شامل آنها می شود.  فارس

دکل

همايش مجمع سالمت با حضور آيت اهللا مير عمادى نماينده ولى فقيه در استان، دكتر 
ايازى معاون اجتماعى وزارت بهداشت، خادمى استاندار لرستان، ساكى رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى لرستان و حجت االسالم والمسلمين مراديان مسئول دفتر نهاد رهبرى 
در اين دانشگاه، مديران دستگاههاى اجرايى استان، معاونين دانشگاه،روساى شبكه 
هاى بهداشت و درمان و بيمارستانهاى سراسر استان،اعضاى شوراى اسالمى شهر خرم 
آباد و اساتيد و كارشناسان حوزه سالمت در سالن اجتماعات سازمان جهاد كشاورزى 

لرستان برگزارشد.
 رئيس دانشگاه علوم پزشكى لرستان در اين همايش گفت: طرح تحول سالمت منشا 
دستاوردهاى بزرگى در كشور و استان بوده و يكى از مهمترين دستاورد طرح تحول 
سالمت كاهش پرداختى مردم است كه اين خود دست آوردى بزرگ به شمار مى آيد.

كوروش ساكى رئيس دانشگاه علوم پزشكى لرستان با اشاره به شعار جهانى سازمان 
بهداشت جهانى اظهار داشت: پوشش همگانى سالمت، مى بايست تامين سالمت در 
تمام جامعه به ويژه دستگاه هاى اجرايى نهادينه شود و اين در راستاى شعار سال 
است. اجراى هر طرحى در هر دستگاهى بايد از مجراى حفظ سالمت جامعه و عدم 

ايجاد مخاطره براى عموم عبور كند و اين همايش با همين منظور برگزار شده است
وى افزود: براى اجتماعى شدن سالمت به افزايش آگاهى و مشاركت مردم نيازمنديم 

و حضور مردم در تامين سالمت در قالب خيرين سالمت، نمونه ى بارز اين حضور و 
مشاركت به شمار مى آيد. 

ساكى به نياز كنونى جامعه در اين خصوص اشاره كرد و گفت:  نياز امروز جامعه از 
سخت افزار سالمت به نرافزار آن رفتن است تا دستيابى به تمام شاخص هاى سالمت 

تسهيل شود تا نياز جامعه كه اجتماعى كردن سالمت است هموار گردد.
 وى با برشمردن مزاياى طرح سالمت و دست آوردهاى آن افزود: از جمله مزايا و 
فوايد اجراى طرح تحول نظام سالمت اين بود كه مردم از سرگردانى در بيمارستان ها 
و مراكز درمانى نجات يافتند و رشوه گيرى ها و زيرميزى ها رنگ باختند و مافياى دارو 

حذف شد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى لرستان بيان كرد: جامعه امروز كم تحركى، استعمال 

دخانيات، رفتارهاى پرخطر و تغديه نامناسب را نمى طلبد.
وى گفت: گام هاى بزرگى درعرصه سالمت در كشور برداشته شده است؛ بايد دستيابى 
را اجتماعى  پاسخگويى  و  آگاهى  و  كنيم  تسهيل  را  سالمت  شاخص هاى  تمام   به 

افزايش دهيم.
همچنين نماينده ولى فقيه در نخستين همايش مجمع سالمت استان گفت: اسالم به 
عنوان يك دين كامل داراى نظام سالمت است  كه در آن حدود 15 قاعده ى فقهى در 
اين خصوص وجود دارد كه دهها مسئله و فروعيات از آنها قابل استخراج است، نظام 

سالمت در اسالم سالمت دنيوى و اخروى انسان را تضمين مى كند.
آيت اهللا ميرعمادى با بيان اين كه در اسالم به سالمت روح باالتر از سالمت جسم تاكيد 
شده افزود: يكى از مهمترين ابعاد نظام سالمت در اسالم گستره ى حوزه سالمت است 
و مهمترين بعد مورد تاكيد اسالم در گستره ى نظام سالمت بعد اجتماعى آن بوده و 

نظام سالمت در اسالم نظام پيشگيرانه است
و  تحوالت  انقالب شاهد  بركت  به  ايران  اسالمى  در كشور  امروز  داشت:  اظهار  وى 

دستاوردهاى عظيمى در حوزه سالمت هستيم.

آيت اهللا ميرعمادى به كاردان بودن نيروى درمان كشور اشاره كرد و گفت:  امروز 
پزشكان ايرانى چه در داخل و چه خارج از كشور زبانزد و سرآمد هستند و اين مويد 

دستاوردهاى عنوان شده است.
وى افزود: حضور پرشور مردم در كنار دولتمردان در عرصه سالمت ارزشمند است و 
هزينه ى اعتباراتى بيشتر از اعتبارات دولتى در برخى شهرستانهاى استان نشان از 

توجه ويژه ى مردم به سالمت دارد.
در ادامه استاندار لرستان در اين همايش به ايراد سخنانى پرداخت و گفت:  تامين 
سالمت در كشور نيازمند نگرش در حدود وظايف دستگاههاى اجرايى است و راهبرد 
كالن سالمت يكى از راهبردهاى مهم نظام جمهورى اسالمى ايران است همچنين در 
دست گرفتن مقوله سالمت به طور كامل توسط دولت تجربه هاى خوبى در گذشته 
نداشته است در كل دنيا تاكيد بر اجتماعى شدن سالمت است كه تشكيل مجمع 

سالمت و برگزارى اين همايش شروعى براى اين كار است.
خادمى ادامه داد: اجتماعى شدن سالمت به حذف دو پديده ى مخرب كمك خواهد 
كرد كه شامل حذف تفكر مصرف گرايى و تمامى انتظارات را از دولت داشتن و همچنين 
حذف پديده بخشى نگرى كه در آن هر كس فقط در حوزه كارى اش خودش را مسئول 
 بداند، مى باشد. در دولت تدبير و اميد از ابتدا پايبندى به اين موضوع وجود داشته 

و دارد
وى به خيرين سالمت اشاره كرد و اضافه كرد: ورود خيرين سالمت نشان از عالقه 
مردم به كمك در ارتقا سالمت است، خيرين با اقدام خداپسندانه ى خود مال فناپذير 
را به فناناپذير مبدل مى كنند، استان لرستان نيازمند مشاركت و حضور بيشتر است، 
از دكتر ايازى انتظار داريم  تعداد سمن(سازمان هاى مردم نهاد) بيشترى در لرستان 
فعاليت كند، مشاركت دستگاههاى اجرايى در مقوله سالمت يكى از اهداف اين مجمع 

است كه همه بايد در آن حضور داشته باشند.
و آموزش پزشكى گفت: در مقوله  بهداشت درمان  اجتماعى وزير  همچنين معاون 
اجتماعى شدن سالمت بايد چند موضوع مهم را در نظر گرفت مشاركت مردم و فراهم 
كردن زمينه ى آن هر فردى بايد يك سفير سالمت باشد و بايد مجموعه ى عوامل 

تاثيرگذار بر سالمت از جمله آسيب هاى اجتماعى را در نظر گرفت.
سيد محمدهادى ايازى مشاركت تمامى دستگاههاى اجرايى را در كنار حضور مردم 
مهم دانست و گفت: فرهنگ سازى و آموزش از اركان اصلى اجتماعى كردن سالمت 
است، اجتماعى شدن سالمت در گرو مشاركت مردم و مشاركت بين بخشى است، 
تشكيل كانون هاى سالمت در محالت، تشكيل مجمع سالمت محله ها كه با تجميع 
به مجمع سالمت شهرستان منتهى خواهد شد از برنامه هاى عملياتى مجمع عمومى 

سالمت خواهند بود.
وى افزود: در اين كانون ها و مجامع محلى از ظرفيت پزشكان، اساتيد و كارشناسان 
در آموزش و مشاركت مردم استفاده خواهد شد و در نهايت تمام اين مجامع به مجمع 
سالمت استان ختم خواهد شد و نمايندگان مردم، گروه هاى مرجع مانند اساتيد و 

نمايندگان دستگاههاى دولتى سه ضلع كانون ها و مجامع سالمت محالت هستند.
ايازى اظهار داشت: ارتباط سيستماتيك بين اين كانون ها و مجامع يك شبكه ى مهم 
سالمت را ايجاد خواهد كرد، از ديگر انتظارات مورد نظر از مجمع سالمت استفاده از 

منابع مختلف براى پاسخگويى به خواسته هاى مردم است.

طرح تحول سالمت، منشا دستاوردهايى بزرگ
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم اسداله فيض اللهى فرزند  

خواهان آقاى,خانم محبوبه اله تاجيك دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى,خانم اسداله 
به شماره پرونده  و  ارجاع  اين شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح كه  اللهى  فيض 
اختالف  حل  چهار شوراى  مجتمع شماره  كالسه 9609981026201233 شعبه 162 
شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,04,09 ساعت 15:30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110/8099   
تهران.  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  شماره  مجتمع   162

دادنامه:  شماره   96,27100965 پرونده:  شماره   96,1,19 رسيدگى:  تاريخ   
97,2,3 مرجع رسيدگى: شعبه 171 شوراى حل اختالف   –  9709971027100048
منطقه 4 تهران خواهان: آقاى محمد شكرى خواندگان: 1- خانم سميه حسن پور 2- 
جهانفر نصيرى زاده خواسته: 1ـ الزام به تنظيم سند خودرو 2 دستور موقت مقوم به 
164,500,000 ريال گردشكار- خواهان, درخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات  ارجاع  از  تقديم داشته كه پس 
قانونى در وقت مقرر,فوق العاده شعبه به تصدى امضاء كنندگان زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
محمد  آقاى  دعوى  خصوص  در  شورا  قاضى  راى  مى نمايد   راى  صدور  به  مبادرت  زير 
شكرى به طرفيت خواندگان 1- خانم سميه حسن پور 2- آقاى جهانفر نصيرى زاده به 
ريال،  به 164,500,000  مقوم  موقت  و دستور  خودرو  تنظيم سند  به  الزام  خواسته 
شورا با عنايت به اوراق و محتويات پرونده كه حكايت از انعقاد عقد بيع يك دستگاه 
خودرو پرايد 131 فيمابين خواهان و خوانده رديف دوم در تاريخ 1393,2,30 دارد و 
توجها به استعالم واصله از راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى مورخ 96,9,4 كه مالك 
فعلى مورد معامله را خوانده رديف اول معلوم و معرفى نموده كه مال مذكور را در تاريخ 
1391,11,14 از خوانده رديف دوم به خود منتقل نموده و حاصل اينكه خوانده رديف 
دوم مالك يا ماذون از طرف وى نيست  مع الوصف با امعان نظر به عدم انعقاد قرارداد 
و تعهدات قراردادى با مالك مبيع از سوى خواهان و عدم ارائه ادله محكمه پسند در 
خصوص اذن به انعقاد بيع از طرف مالك،  شورا مورد خواسته را قابل اجابت ندانسته 
و به استناد مواد 352 و 362 قانون مدنى مصوب 1307,2,18 و بند 4 ماده 84 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379,1,21 قرار رد 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد  راى صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى تهران مى باشد 
تهران.  اختالف شهر  حل  چهار شوراى  مجتمع شماره  قاضى شعبه 171   110,8097  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم بهنام مهرآور شبلو فرزند 
مهرآور  بهنام  آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  قربانى  ليال  آقاى,خانم  خواهان 
شبلو به خواسته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709981075400056 شعبه 754 مجتمع شماره پانزده شوراى حل اختالف 
شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,04,03 ساعت 16:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
شعبه  اختالف   حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول   110,8093   
تهران.  شهر  اختالف  حل  شوراى  پانزده  شماره  مجتمع   754

رسيدگى:  مرجع  دادنامه:  شماره  پرونده: 960782  شماره   97,1,21 رسيدگى:  تاريخ 
شعبه 754 شوراى حل اختالف منطقه 15 تهران خواهان: آقاى مجيد اسدالهى خوانده: 
طرفيت  به  فوق  خواسته  به  درخواستى  خواهان,  گردشكار-  جويى  زرين  مجتبى  آقاى 
جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه  داشته  تقديم  خوانده 
تشريفات قانونى در وقت مقرر,فوق العاده شعبه به تصدى امضاء كنندگان زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى قاضى شورا در خصوص شكايت آقاى مجيد 
اسدالهى بطرفيت آقاى مجتبى زرين جويى به خواسته يك فقره رسيد عادى (فاكتور) 
بر طلبكار بودن خواهان  نموده است كه مبنى  را امضاء  مذكور كه خوانده در ذيل آن 
مى باشد و خوانده نيز هيچگونه دليلى كه مويد برائت ذمه خود باشد ارائه ننموده است 
لذا شورا دعوى خواهان را صحيح و ثابت تشخيص داده و به استناد ماده 198 ق آ د 
م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 23,150,000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 300,000 ريال بابت هزينه دادرسى و در خصوص خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم طبق شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد  راى صادره غيابى است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
قابل تجديدنظر در محاكم عمومى  انقضاء مدت ظرف مدت 20 روز  با  و  اين شعبه  در 

حقوقى تهران مى باشد 
  110,8091 قاضى شعبه 754 مجتمع شماره پانزده شوراى حل اختالف شهر تهران. 

جست وجو بین شعب بانک های  باج�ه دولت��ی و خصوص��ی نش��ان پش�ت 
می ده��د که بار دیگر برخی از خصوصی ها پیش��تاز 
تخلف از دستور بانک مرکزی شده و سودهایشان را 
باال برده اند. در هیاهوی نوسانات طال و ارز در اقتصاد 
ایران، تعدادی از بانک های خصوصی در نقاط مختلف 
تهران و س��ایر ش��هرها، تالش دارند که س��همی از 

نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.
تع��دادی از بانک های خصوصی که این روزها 
به راحتی از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و دستور 
بانک مرکزی تخط��ی کرده اند به س��پرده گذاران 

سودهای باالی ۲۱ درصد می پردازند.
این درحالی است که طبق مصوبه شورای پول 
و اعتبار نرخ سود سپرده های یکساله ۱۵ درصد و 
س��پرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد تعیین ش��ده و 
بانک ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.

گش��ت و گذارها در شعب بانک های خصوصی 
و دولتی نشان می دهد که اکثر بانک های دولتی و 
خصوصی های بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند 
هس��تند ولی تعدادی از بانک های خصوصی تالش 
دارند با س��ودهای باالتر س��پرده ها را جذب کنند. 
برخ��ی از ای��ن بانک های خصوص��ی در طرح های 
خاص خود سودهای باالی ۲۱ درصد را به مشتری 

پیشنهاد می دهند؛ این بانک ها می گویند: سود ۲۱ 
درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز می شود.

البته تع��دادی از این بانک ها ب��رای پرداخت 
س��ود س��پرده ۲۱ درصدی، محدودیت هایی را در 
نظر گرفته و به مش��تری می گوین��د: اگر بیش از 
۱۰۰ میلی��ون تومان در این بانک س��پرده گذاری 

کنید سود بیشتری به حسابتان واریز می شود.
یک��ی از ای��ن بانک ه��ا ب��ه مش��تریان خود 
پیش��نهاد می دهد که با سپرده گذاری در صندوق 
سرمایه گذاری این بانک، سود ۲۰ درصدی دریافت 
کنند. البته مس��ئول شعبه این نکته را هم متذکر 
می ش��ود که سود صندوق تضمینی نیست البته تا 
شهریور ۲۰ درصد را تضمین می کنیم ولی بعد از 

آن ممکن است ۲۰ تا ۴۰ درصد پرداخت کنیم!
بانک خصوصی دیگری که همواره در مس��ابقه 
سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر 
گرفته، این روزها سود ۲۱ درصدی به سپرده های یک 

میلیون به باال می پردازد. یکی از بانک های خصوصی 
هم به مش��تریان می گوید: س��ودهایی که پرداخت 
می کنیم بد نیس��ت و حتماً به تجربه آن می ارزد! در 

این بانک هم سود ۲۱ درصدی پرداخت می شود.
رقابت سودی بانک های خصوصی درحالی بار 
دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی 
را بهم ریخته که بانک مرکزی قباًل به بانک هشدار 
داده ب��ود نبای��د از مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار 

تخطی کرده و سودها را باال ببرند.
اس��تارت تخل��ف بانک ه��ا از مصوبه س��ودی 
ش��ورای پ��ول و اعتبار بعد از تش��دید تالطم های 
ارزی در بازار زده ش��د و زمانی ش��دت گرفت که 
بان��ک مرکزی در بس��ته مدیریت ب��ازار ارز مجوز 
انتش��ار اوراق گواه��ی ۲۰ درص��دی را برای دوره 

چند روزه به بانک ها داد.
 ۲۸ بهمن ماه س��ال قبل، بسته سیاستی بانک 
مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب س��ه طرح به 

اجرا در آمد که در مهم ترین آن انتشار اوراق گواهی 
س��پرده با س��ود ۲۰ درصد قرار دارد. این اوراق در 
عمل تفاوتی با حس��اب س��پرده ۱۵ درصد نداشته 
و حتی س��ود آن پنج درصد هم باالت��ر بود. بانک 
مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کش��اندن 
نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا 

بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابالغ مصوبه 
س��ودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای 
سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تاکید کرد 
و حتی در اطالعیه از مردم خواس��ت که تخلف های 

بانک ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.
بانک مرکزی قبالً اعالم کرده بود »که در سال های 
اخیر،  زمینه الزم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی 
فراهم شده است، چراکه نرخ تورم، کنترل و در آستانه 
تک رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال 
در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخالل 

در اجرای سیاست های پولی و بانکی بودند، به واسطه 
اقدام ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی 
تعیین تکلیف ش��دند. همچنین یکی از اولویت ها و 
برنامه های اصلی دول��ت دوازدهم حمایت از تولید 
ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است. بر این اساس همچنان از شبکه بانکی 
کش��ور انتظار می رود، با اجرای دقیق سیاست های 
پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آن ها، 
زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش 

از پیش فراهم کنند.
از س��وی دیگر، از هموطن��ان محترم نیز تقاضا 
می ش��ود در این مس��یر یار و هم��راه بانک مرکزی 
بوده و هرگونه تخلف بانک ها و موسس��ات اعتباری 
را در اجرای بخش��نامه مربوط به نرخ سود، از طریق 
ش��ماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی 
اعالم کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به 
صورت نظام یافته و موثر نسبت به نظارت بر اجرای 
دقیق بخشنامه اخیر اهتمام الزم را خواهند داشت.«

با توجه به تشدید تخلف های سودی بانک های 
خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش های 
دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان 
ای��ن بانک گ��زارش تخلفات را به هی��ات انتظامی 

بانک ها ارجاع داده اند یا خیر؟!  تسنیم

نرخ سود برخی بانک ها ۲۱ درصد شد؛

بخشنامه های بانک مرکزی روی آب

رئیس سازمان بهره وری اعالم کرد
صفر درصد؛ سهم بهره وری در رشد اقتصادی 

رئیس سازمان بهره وری ایران گفت: با اینکه  طبق برنامه های توس��عه ای کشور باید ۳۰ نقش����ه راه
درصد رش��د اقتص��ادی از محل به��ره وری محقق ش��ود، اما در 
سال های گذشته این سهم در حد صفر و گاهی منفی بوده است.

 علی اکب��ر اولیا افزود: در برنامه چهارم و شش��م توس��عه 
پیش بینی ش��ده است که یک سوم رش��د اقتصادی کشور باید 

از محل بهره وری باش��د اما طبق آمارهای اعالم نشده، این کار 
محقق نشده اس��ت. وی اظهار داشت: برخی کشورها همچون 
ژاپ��ن با وج��ود منابع نامح��دود، به به��ره وری رویکرد جدی 
داش��تند اما در ایران با وجود آموزه ه��ای دینی و فرهنگی در 

این حوزه توفیق چندانی نداشتیم.
وی درخص��وص اقدام��ات انجام ش��ده ب��رای بهبود این 
وضعیت گفت: براس��اس نظامنامه بهره وری دستگاه ها موظف 
به تش��کیل کمیته بهره وری هس��تند و ما نی��ز به دنبال فعال 

کردن این کمیته هستیم تا برنامه مدونی را تولید کنیم.

رئیس سازمان بهره وری افزود: در این مسیر باید از ظرفیت 
قانونی شورای عالی و اداری استفاده کنیم و دستگاه ها حساس 

تر به این موضوع بپردازند تا روند قبلی تکرار نشود.
اولیا با اش��اره به خروج آمری��کا از برجام گفت: با توجه به 
حساس تر شدن شرایط و محدودیت های اقتصادی باید بخش 

خصوصی و دولتی توجه بیشتری به بهره وری داشته باشند.
وی با اش��اره به جذب بودجه در س��ازمان ها و دستگاه های 
مختلف بیان کرد: منابع کش��ور محدود اس��ت و همه نهادها به 
دنبال جذب آن هستند و این تعارض سرانجام خوبی ندارد و باید 

با خردورزی بهره وری را در برنامه های کشور بگنجانیم.
رئی��س س��ازمان به��ره وری تاکید ک��رد: به��ره وری امری 
تش��ریفاتی نب��وده و یکی از نیازهای ضروری کش��ور اس��ت و 
امیدواریم به اهداف تعیین ش��ده در برنامه ششم توسعه دست 
پیدا کنیم. وی با اش��اره به نامگذاری امس��ال به نام حمایت از 
کاالی ایران��ی گفت: برای حمایت از تولید داخلی با س��از و کار 
بهره وری و افزایش کیفیت و قیمت پایین باید به بهره وری توجه 
جدی شود و مسئوالن موظفند به کمک بهره وری رقابت پذیری 

کاالی داخلی را با مشابه خارجی فراهم کنند.  ایرنا


