بازار روز

دکل

عرضه  400هزار تن خرما در ماه مبارک رمضان

خطکش

مصرف  ۵هزارمگاواتی برق پایتختنشینان در تابستان

رئی��س انجمن ملی خرم��ای ایران اعالم کرد :بی��ش از  400هزار تن خرما
معادل  40درصد تولید کشور ویژه ماه مبارک رمضان به بازار عرضه میشود.
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  200هزارتن خرما در استانهای خرما خیز کشور از جمله کرمان ،هرمزگان،
فارس ،سیس��تان و بلوچستان ،هرمزگان ،خوزستان و بوشهر در کشور تولید شده بود که
به نظر میرسد با این میزان عرضه برای ماه مبارک رمضان تا فصل جدید برداشت خرما
مشکلی نداشته باشیم.
رشید فرخی خرما را محصولی ذائقهای و سلیقهای 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

مراکز عرضه و تولید مواد غذایی زیر ذرهبین استاندارد

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران با اش��اره بر انجام بیش از  18هزار مورد
بازرس��ی از واحدهای تولیدی و صنفی مواد غذایی در اس��تان تهران و در سال
گذشته ،از صدور  25پروانه استاندارد برای فرآوردههای غذایی خبر داد.
محمودرضا طاهری گفت :در سال گذشته بیش از  ۲۳جلسه کمیته عالیم برای
بررس��ی پرونده فرآوردههای غذایی برگزار ش��د؛ که در مجموع ۱۷۶ ،پروانه صادر و
 ۷۰پروانه ابطال و تعلیق شد .در جلسات کمیته عالیم دو ماه گذشته این ادارهکل نیز،
کارشناسان استاندارد برای فرآوردههای زیر پروانه کاربرد عالمت استاندارد صادر کردند.
وی ب��ا بیان اینکه در بازرس��یهای انجامش��ده از واحدهای فع��ال در صنعت غذا،
بازرس��ان استاندارد بیش از  ۲۵۰۰مورد نمونهبرداری کردند ،ادامه داد :در سال گذشته
در طرحه��ای وی��ژه رمضان و نمایش��گاههای بهاره ،کارشناس��ان به ص��ورت جدی ،بر
میزان
محصوالت غذایی نظارت داشتند.

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق تهران بزرگ گفت :پیشبینی میکنیم میزان
مصرف برق در تهران در اوج به  ۵هزار مگاوات برس��د که در این صورت شرایط
تامین برای ما سخت میشود.
ل کمبود تولید نیروگاههای برقآبی پایش
حسین صبوری افزود :امسال به دلی 
شبکه برق تهران و رفع اشکاالت آن و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم .قرار
اس��ت  ۴۰۰مگاوات با کمک بخشهای 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  ۷درصدی 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
مییاب��د و مصوبه اخیر دولت بر این مبناس��ت که می��زان مصرف بد مصرفها را کنترل
فارس
کنیم و این مصوبه شامل آنها میشود.

معیـشت

چهارشنبه  26اردیبهشت  1397شماره 4745

جستوجو بین شعب بانکهای
پش�ت باج�ه
دولت��ی و خصوص��ی نش��ان
میده��د که بار دیگر برخی از خصوصیها پیش��تاز
تخلف از دستور بانک مرکزی شده و سودهایشان را
باال بردهاند .در هیاهوی نوسانات طال و ارز در اقتصاد
ایران ،تعدادی از بانکهای خصوصی در نقاط مختلف
تهران و س��ایر ش��هرها ،تالش دارند که س��همی از
نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.
تع��دادی از بانکهای خصوصی که این روزها
به راحتی از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و دستور
بانک مرکزی تخط��ی کردهاند به س��پردهگذاران
سودهای باالی  21درصد میپردازند.
این درحالی است که طبق مصوبه شورای پول
و اعتبار نرخ سود سپردههای یکساله  15درصد و
س��پردههای کوتاهمدت  10درصد تعیین ش��ده و
بانکها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.
گش��ت و گذارها در شعب بانکهای خصوصی
و دولتی نشان میدهد که اکثر بانکهای دولتی و
خصوصیهای بزرگ ،به دستور بانک مرکزی پایبند
هس��تند ولی تعدادی از بانکهای خصوصی تالش
دارند با س��ودهای باالتر س��پردهها را جذب کنند.
برخ��ی از ای��ن بانکهای خصوص��ی در طرحهای
خاص خود سودهای باالی  21درصد را به مشتری

نرخ سود برخی بانکها  ۲۱درصد شد؛

بخشنامههای بانک مرکزی روی آب

پیشنهاد میدهند؛ این بانکها میگویند :سود 21
درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز میشود.
البته تع��دادی از این بانکها ب��رای پرداخت
س��ود س��پرده  21درصدی ،محدودیتهایی را در
نظر گرفته و به مش��تری میگوین��د :اگر بیش از
 100میلی��ون تومان در این بانک س��پردهگذاری
کنید سود بیشتری به حسابتان واریز میشود.
یک��ی از ای��ن بانکه��ا ب��ه مش��تریان خود
پیش��نهاد میدهد که با سپردهگذاری در صندوق
سرمایهگذاری این بانک ،سود  20درصدی دریافت
کنند .البته مس��ئول شعبه این نکته را هم متذکر
میش��ود که سود صندوق تضمینی نیست البته تا
شهریور  20درصد را تضمین میکنیم ولی بعد از
آن ممکن است  20تا  40درصد پرداخت کنیم!
بانک خصوصی دیگری که همواره در مس��ابقه
سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر
گرفته ،این روزها سود  21درصدی به سپردههای یک

رئیس سازمان بهرهوری اعالم کرد

صفر درصد؛ سهم بهرهوری در رشد اقتصادی
رئیس سازمان بهرهوری ایران گفت :با اینکه
نقش�ـــه راه
طبق برنامههای توس��عهای کشور باید 30
درصد رش��د اقتص��ادی از محل به��رهوری محقق ش��ود ،اما در
سالهای گذشته این سهم در حد صفر و گاهی منفی بوده است.
علیاکب��ر اولیا افزود :در برنامه چهارم و شش��م توس��عه
پیشبینی ش��ده است که یکسوم رش��د اقتصادی کشور باید

میلیون به باال میپردازد .یکی از بانکهای خصوصی
هم به مش��تریان میگوید :س��ودهایی که پرداخت
میکنیم بد نیس��ت و حتماً به تجربه آن میارزد! در
این بانک هم سود  21درصدی پرداخت میشود.
رقابت سودی بانکهای خصوصی درحالی بار
دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی
ال به بانک هشدار
را بهم ریخته که بانک مرکزی قب ً
داده ب��ود نبای��د از مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار
تخطی کرده و سودها را باال ببرند.
اس��تارت تخل��ف بانکه��ا از مصوبه س��ودی
ش��ورای پ��ول و اعتبار بعد از تش��دید تالطمهای
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  20درص��دی را برای دوره
چند روزه به بانکها داد.
 28بهمنماه س��ال قبل ،بسته سیاستی بانک
مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب س��ه طرح به

از محل بهرهوری 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��رهوری رویکرد جدی
داش��تند اما در ایران با وجود آموزهه��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 بهرهوری دستگاهها موظف
به تش��کیل کمیته بهرهوری هس��تند و ما نی��ز به دنبال فعال
کردن این کمیته هستیم تا برنامه مدونی را تولید کنیم.

اجرا در آمد که در مهمترین آن انتشار اوراق گواهی
س��پرده با س��ود  20درصد قرار دارد .این اوراق در
عمل تفاوتی با حس��اب س��پرده  15درصد 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  11شهریورماه سال  96تاکید کرد
و حتی در اطالعیه از مردم خواس��ت که تخلفهای
بانکها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.
ال اعالم کرده بود «که در سالهای
بانک مرکزی قب ً
اخیر ،زمینه الزم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی
فراهم شده است ،چراکه نرخ تورم ،کنترل و در آستانه
تکرقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال
در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخالل

رئیس سازمان بهرهوری افزود :در این مسیر باید از ظرفیت
قانونی شورای عالی و اداری استفاده کنیم و دستگاهها 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
حساستر شدن شرایط و محدودیتهای اقتصادی باید بخش
خصوصی و دولتی توجه بیشتری به بهرهوری داشته باشند.
وی با اش��اره به جذب بودجه در س��ازمانها و دستگاههای
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

ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﻨﺸﺎ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺰﺭگ

در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند ،به واسطه
اقدامها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی
تعیین تکلیف ش��دند .همچنین یکی از اولویتها و
برنامههای اصلی دول��ت دوازدهم حمایت از تولید
ملی ،افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی است .بر این اساس همچنان از شبکه بانکی
کش��ور انتظار میرود ،با اجرای دقیق سیاستهای
پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها،
زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش
از پیش فراهم کنند.
از س��وی دیگر ،از هموطن��ان محترم نیز تقاضا
میش��ود در این مس��یر یار و هم��راه بانک مرکزی
بوده و هرگونه تخلف بانکها و موسس��ات اعتباری
را در اجرای بخش��نامه مربوط به نرخ سود ،از طریق
ش��ماره تماس  021-29954855به 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 تخلفهای سودی بانکهای
خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارشهای
دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان
ای��ن بانک گ��زارش تخلفات را به هی��ات انتظامی
بانکها ارجاع دادهاند یا خیر؟! تسنیم

با خردورزی بهرهوری را در برنامههای کشور بگنجانیم.
رئی��س س��ازمان به��رهوری تاکید ک��رد :به��رهوری 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
بهرهوری و افزایش کیفیت و قیمت پایین باید به بهرهوری توجه
جدی شود و مسئوالن موظفند به کمک بهرهوری رقابت پذیری
کاالی داخلی را با مشابه خارجی فراهم کنند .ایرنا
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 110/8099ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﭼﻬﺎﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
162

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﻣﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺩﻛﺘﺮ
ﺍﻳﺎﺯﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺧﺎﺩﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ،ﺳﺎﻛﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ 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 ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻡ
ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ
ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﺷﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻨﺸﺎ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ
ﺳﻼﻣﺖ 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 ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ 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 ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ
ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ،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 ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻯ ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﻃﺮﺡ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ
ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ
ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﺷﻮﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﻣﻴﺰﻯﻫﺎ 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 ﻧﻤﻰﻃﻠﺒﺪ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺭﻋﺮﺻﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﺍ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﻟﻰ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ  15ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻯ ﻓﻘﻬﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﻫﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻡ
ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻧﻴﻮﻯ ﻭ ﺍﺧﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ.

ﺁﻳﺖ ﺍﷲ 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 ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ
ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ
ﻛﻼﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ
ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ
ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﺮﻭﻋﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺧﺎﺩﻣﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪﻥ ﺳﻼﻣﺖ 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 ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ 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 ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺳﻔﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻯ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ 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 ﺳﻼﻣﺖ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺪﻥ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺳﺖ،
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺳﻼﻣﺖ 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
ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ،ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻼﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﻳﺎﺯﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻯ ﻣﻬﻢ
ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ،ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺷﻬﺮ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 96,1,19 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 96,27100965 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ:
 97,2,3 – 9709971027100048ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ :ﺷﻌﺒﻪ  171ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  4ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ -1 :ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ -2
ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ1 :ـ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ  2ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ
 164,500,000ﺭﻳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ -ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ,ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ,ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻜﺮﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ  -1ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ  -2ﺁﻗﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻔﺮ ﻧﺼﻴﺮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ  164,500,000ﺭﻳﺎﻝ،
ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ  131ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1393,2,30ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96,9,4ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 1391,11,14ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ
ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﺫﻭﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻊﺍﻟﻮﺻﻒ 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  352ﻭ  362ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1307,2,18ﻭ ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎﺩﻩ  84ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1379,1,21ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ
ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

 110,8097ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  171ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ.

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

 110,8093ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
754

ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ

ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺷﻬﺮ
ﺍﺧﺘﻼﻑ

ﺷﻌﺒﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ 97,1,21 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ 960782 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ :ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ:
ﺷﻌﺒﻪ  754ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  15ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ :ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻬﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ:
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺯﺭﻳﻦ ﺟﻮﻳﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ -ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ,ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ,ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ
ﺍﺳﺪﺍﻟﻬﻰ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺯﺭﻳﻦ ﺟﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﺭﺳﻴﺪ ﻋﺎﺩﻯ )ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ(
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ 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  198ﻕ ﺁ ﺩ
ﻡ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ  23,150,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ
ﻣﺒﻠﻎ  300,000ﺭﻳﺎﻝ 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
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

 110,8091ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ  754ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ.

7

اخبار
خرید  ۸ردیف جدید کاالی خارجی
دارای تولید داخل ممنوع شد

معاون اول رئیسجمهور  ۸ردیف جدید ممنوعیت
خرید کاالی خارجی دارای تولید مشابه داخلی را برای
اجرا به دستگاههای دولتی ابالغ کرد.
مصوب��ه هیات وزیران ب��ه وزارتخانههای 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 ،شبکههای
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 میتواند فرصتی برای فروش نفت ایران به
یوآن به جای دالر باشد.
تحلیلگران میگویند تحریمهای جدید آمریکا علیه
ایران ،میتواند باعث تقویت شاخص نفتی جدیدالتاسیس
چین شود .تحریم ایران میتواند 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 سرمایهگذاران
ب��ه قرارداده��ای خرید و فروش آن که با پش��توانه یوآن
است ،هر روز بیشتر میش��ود .حجم معامالت روزانه آن
در چهارشنبه گذشته به رکورد  ۲۵۰۰۰۰قرارداد رسید
و سهم قراردادهای نفتی به یوآن ،در بازارهای جهانی ،در
ماه مارچ به  ۱۲درصد جهش کرد.
«اس��تفن اینس» ،رئیس تجارت آس��یا اقیانوسیه
ش��رکت کارگزاری اوآندا ،میگوید :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 مصرفکننده نفت در جهان
و همچنی��ن بزرگترین خریدار ای��ران نفت ایران هم
است که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اوپک است.
پکن  ۲۵درصد از صادرات اوپک را میخرد که این ۸
درصد از نیاز چین را برطرف میکند.
معاون ارش��د ش��رکتهای تابعه شرکت خدمات
مالی آیانتیال ،بری وای��ت ،میگوید :این تحریمها
احتماال روند تاسیس س��ومین بنچمارک نفتی جهان
را شتاب خواهد بخشید.
تحلیلگران میگویند ،پکن با اس��تفاده از بیشتر از
یوآن در تجارت نف��ت ،میتواند در هزینه تبدیل دالر
صرفهجویی 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  ۷۵.۴۰دالر در هر بش��که
رسید که رشد قیمت آن سریعتر از شاخصهای رقیب
خود ،برنت و دابلیوتیآی بود .مهر

ورود برقیسازی خطآهن
گرمسار  -اینچهبرون به مرحله اجرا

مع��اون فنی و زیربنایی راهآه��ن از پایان اقدامات
ش آغازین ب��رای ش��روع عملیات اجرای��ی پروژه
پی�� 
برقیسازی خطآهن گرمس��ار  -اینچهبرون خبرداد و
گفت :این پروژه با تأمین مالی روسیه و مشارکت بخش
روسی  -ایرانی در  ۴۹۵کیلومتر خط اجرا میشود.
مازیار یزدانی اظهار داشت :پروژه برقیسازی مسیر
گرمس��ار  -اینچهبرون که در چند سال گذشته مراحل
مطالعاتی و قراردادی خود را میگذراند ،به ایستگاه نهایی
خود برای شروع عملیات اجرایی رسید .وی ادامه داد :این
خط ریلی شامل مسیر تک خطه گرمسار  -اینچهبرون،
انشعاب تک خطه گرگان  -سبزدشت و انشعاب تکخطه
رستمکال  -امیرآباد است که بخش عمدهای از این مسیر
با قدمتترین مسیرهای ریلی ایران است.
یزدانی ادامه داد :ش��یب و فراز باالی این مسیر و
تکخطه بودن آن موجب ش��ده اس��ت که این مسیر
ریلی به عنوان یک گلولگاه برای کریدور شمال-جنوب
راهآهن ایران به حس��اب آید که به علت کوهستانی و
صعبالعب��ور بودن آن بین دو گزینه دو خطه کردن و
برقی کردن مسیر ،برای افزایش ظرفیت آن ،مطالعات
فنی به گزینه برقیسازی منتج شد.
یزدانی اظهار داشت :پروژه برقیسازی مسیر ریلی
مذکور با تأمین منابع مالی کش��ور روسیه و مشارکت
بخ��ش روس��ی  -ایران��ی انجام میش��ود که ش��امل
برقیسازی  495کیلومتر مسیر به همراه تأمین ناوگان
و اصالح و ارتقای خط و سازههای فنی و ساختمانها و
تأسیسات منصوبه برای انطباق با خط برقی است.
معاون فن��ی و زیربنایی راهآهن 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 سازمانهای
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 بهرهبرداری مبادرت کرده اس��ت که این امکان از
سوی کمیته ایستگاههای معاونت فنی و زیربنایی راهآهن
مورد بررسی ،تایید و تامین قرار گرفت .فارس

