
ـ رضا بردســتانی: کافی اســت ســری به  آفتاب  اقتصادی 
اینترنت بزنیم یا با جســت و جویی اندک در فضای مجازی، اخبار 
سانچی را پیش چشــم آوریم؛ آن گاه خواهیم دید که شوربختانه! 
لحظاتی پس از قطعی شدن آسمانی شدن دریادالنی که در حادثه 
 نفتکش سانچی به شهادت رسیدند؛ خبر و تحلیل و ابهام است که 
 از سر و روی رسانه می بارد؛ از احتمال حمله موشکی به نفتکش ایرانی 
گرفته تا چرایی قطع ارتبــاط و غیرممکن هایی که از بس البه الی 
تحلیل های فنی گیرافتاده است، نمی توان فهمید که آیا واقعی است 
یا برگرفته از داســتان سازی عده ای که از آب گل آلود ابهام آفرینی 
 در حال ماهیگیری هســتند. از همه جا سند می آورند، بی.بی.سی
 این گونه نوشت، خبرگزاری شین هوا آن چنان گفت، فالن شبکه 
خبری آمریکا این گونه می گوید و آن یکی هفته نامه نیویورک چنین 
نظری دارد. کار به همین جا نیز ختم نمی شــود؛ داستان سرایی از 
فضای رسانه ای به داخل محیط های علمی و دانشگاهی نیز هدایت 
می شود و نظرهای کارشناسی در کنار انواع اطالعات عجیب و غریب 

از چرایی ها سخن می گویند و از غیرممکن ها.
همین چند ساعت گذشته بارها از تغییر مسیر نفتکش نوشته اند و 
محموله ای که به مقصدی دیگر مثال کره شمالی رهسپار بوده و حتی 
از تعمد چینی ها در عدم نجات ملوانان، افسران عرشه و خدمه سانچی 
و بعضی نیز از کارشکنی می گویند و عدم همراهی گروه نجاتی که 
در صحنه حضور داشته و مشغول امدادرسانی به کشتی فله بر چینی 
بوده است. طول و عرض یک حادثه را می توان با شفاف سازی و رفع 
همه ابهام ها، در همان ســاحت یک حادثه باقی گذارد و اما ضد و 
نقیض گویی، اطالع رسانی بی موقع! عدم شفاف بودن مدیرانی که 
آن حادثه در حوزه کاری آنان رخ داده سبب می شود یک حادثه، به 
سادگی هرچه تمام تر به یک معضل تا انتها مبهم مبدل شود و این 
روش ناصحیحی است که تا مدت ها افکار عمومی را ملتهب و دولت ها 
را بدهکار و پنهان کار نشــان می دهد به گونه ای که در نهایت، یک 
حادثه به رخدادی خاص تغییر ماهیت می دهد. این یادداشت مملو 
است از تلخی ها! ســقوط ها، انفجارها، ویرانی ها، کشتارها و...، این 
یادداشت بوی عزا می دهد، عزایی که نه یک خانواده و یک شهر که 

ایران را سیاهپوش کرد و ما مانده ایم از کدام حادثه تلخ آغاز کنیم؟!
افکار عمومی می بخشد اما فراموش نمی کند!

قصد فهرستی نویسی از تلخ ترین حوادث سال های گذشته نداریم 
ولی برای تبیین ماجرا باید از مبدا مشــخصی به برشمردن برخی 
مسائل پرداخت مثال می توان از فاجعه منا شروع کرد، فاجعه ای که 
در آن نزدیک به 2500 نفر جان باختند و تعداد ایرانیانی که در این 

فاجعه به شهادت رسیدند نزدیک به 500 نفر بود!
همان روزها ضعف اطالع رسانی و تضاد و تناقض در آمارها و بررسی 

علل باعث شد که التهاب افکار عمومی به جامعه نیز منتقل شود و در 
روزهایی که عربستان در ابعاد سیاسی با ایران اسالمی سر ناسازگاری 
گذاشته بود، رسانه ها پر شود از ابهام و تحلیل های چند پهلو بی آن 
که مسئول و مقام ذیربطی به آشکارا، همه ابعاد ماجرا را بی حرف و 

حدیث؛ به اصطالح پایان بخشد.

سال 95 و ماجرای پر پیچ و خم پزشک تبریزی!
ماجرای پزشک تبریزی در کنار برخی دیگر از حوادث مرگبار اگرچه 
اندک و کوچک بود اما در همان فقره نیز شاهد بودیم که دستگاه های 
پاسخگو آن قدر از پاسخگویی به اصطالح طفره رفتند که اصل ماجرا 

به کلی دچار انحراف شد و تا پای سیاسی شدن نیز پیش رفت.

سال 95 و حادثه تلخ هفت خوان
در نخستین جمعه آذرماه  سال ٩5، یکی از خونبارترین حوادث ریلی 
تاریخ کشور به وقوع پیوست. آدینه سیاهی که ۴٨ نفر زنده زنده در 
آتش ســوختند و خاکستر شدند. این روز هم از جمله روزهایی بود 
که بغض ایران ترکید. در شرح ماجرا می نویسند: »عقربه های ساعت 
چنددقیقه مانده به ٨ صبح را نشان می داد که قطار مسافربری تبریز- 
مشهد با قطار سمنان- مشهد حوالی ایستگاه هفت خوان برخورد کرد. 
انفجار و حریق گسترده چند واگن قطار تبریز به مشهد را فراگرفت. 
زبانه های آتش به سرعت به کوپه های مسافری سرایت کرد و مسافران 
از همه جا بی خبر را یکی، یکی سوزاند و با خود برد. البته مقصر صبح 

شوم ایستگاه هفت خوان، خیلی زود از سوی هیئت ویژه بررسی این 
سانحه معرفی شد. این کمیته یک نفر را مقصر اصلی حادثه اعالم 
کرد؛ متصدی مرکز کنترل تهران- مشهد در ایستگاه شاهرود! یعنی 
غفلت یک نفر باعث از دست رفتن جان ۴٨ نفر شد تا مردم آذربایجان 
را سیاهپوش و یک ملت را داغدار کند. البته به دستور مقامات قضائی 

۴ نفر دیگر هم در این ارتباط دستگیر شدند.«
حادثه قطار هفتخوان خیلی زود به یک رویارویی سیاســی تلخ و 
آزاردهنده تبدیل شد، حادثه ای که اگر ساده و شفاف! همه ابعاد آن 
روشن شده بود هرگز به حاشیه رانده نمی شد. این حادثه آن قدر ابعاد 
سیاسی پیدا کرد که تا پای استیضاح شدن وزیر هم پیشرفت داشت.

دی ماه و تلخ ترین حادثه 95؛ پالسکو در آتش سوخت
ایرانی ها از دی ماه زلزله بم را به یاد داشــتند و اما پالسکو تلخ ترین 
حادثه سال ٩5؛ شاید هم تلخ ترین حادثه ای که تاکنون تهران به خود 
دیده است خیلی زود در تمامی خبرگزاری های داخلی و بین المللی 
بازتاب یافت. اگرچه آتشــی که از پالسکو زبانه کشید و داغی که بر 
دل مردم این شهر نشست در نهایت ١۶ مرد آتش نشان و ۴ شهروند 
عادی را با خود برد اما، نبرد نابرابر رســانه ای و اطالع رســانی های 
قطره چکانی باعث شــد تا هرگز افکار عمومی از التهاب رها نشود.
موضع گیری های سرسختانه سیاسی، اطالع رسانی هایی که جامعه 
را تــا مرز انفجار عصبانی کرده بود و در نهایت عدم رســیدگی به 
بازماندگان و خسارت دیدگان پالسکو آن گونه که باید و شاید، برای 

همیشه کام تهران نشینان و ایرانیان را تلخ کرد.

معدن یورت و تب داغ انتخابات 96
روز چهارشــنبه ١۳ اردیبهشت ١۳٩۶، ســاعت ١١:۳0 صبح، 
انفجاری در معدن زغال ســنگ یورت رخ داد که بر اثر آن ده ها 
کارگر در زیر زمین گرفتار شدند. این معدنچیان در عمق ١۳00 
متــری در فضای مملو از گاز مونو اکســیدکربن و متان گرفتار 
شــده بودند. مدیر کل جمعیت هالل احمر استان گلستان عصر 
همان روز اعالم کرد که نیروهای امدادی تنها توانسته اند به عمق 
٨00 متری برسند. آن هم در شرایطی که نیروهای امدادی نیز 
دچار گازگرفتگی شــده و به عنوان مصدوم از تونل معدن خارج 
شدند. به گفته معدنچیان، تونلی که انفجار در آن رخ داده یکی 

از تونل های بن بست این معدن بوده و فقط یک راه خروج داشته 
است.انگار نوبت به منتقدان دولت رسیده بود تا بعد از پالسکو و 
درست در هنگامه مبارزات انتخاباتی، این حادثه نیز به دستاوردی 
برای تاختن و نواختن حسن روحانی و دولتش تبدیل شود و اما 
حــرف و حدیث ها پیرامون مالکان این معدن خیلی زود ســبب 
شــد تا دوربین ها از آزادشهر نقل مکان کند. هنوز که هنوز است 
بعد از گذشــت ٨ ماه، جسته و گریخته اخبار و گالیه هایی مبنی 
بر این که در این حادثه مقصران شناســایی و معرفی نشده اند و 
بازماندگان در حیرانی کامل به ســر می برند به گوش می رسد در 
حالی که دولت با تدبیر و صالبت می توانســت طی یک نشست، 

همه ابعاد ماجرا را روشن کند.

زلزله کرمانشاه؛ بودن ها و نبودن های دردسر ساز
زلزله کرمانشــاه را در کنار حوادثی چون فاجعه منا، ریزش معدن 
یورت یا برخورد دو قطار در ایستگاه هفتخوان قرار نمی دهیم اما به 
این نکته بسنده می کنیم که انگار دیپلماسی رسانه ای دولت حسن 
روحانی، ایجاد ابهام و ناراضی تراشی است. ورود زودهنگام برخی از 
نزدیکان حسن روحانی به برخی شاخ و شانه کشیدن های سیاسی 
در کنار رفتار الک پشتی و رسیدگی ها کمابیش دیرهنگام باعث شد 
تا برخی از چهره ها و مردم، خیلی زود ابتکار عمل را در دست گیرند 
به گونه ای که عمال دولت در مسئله زلزله کرمانشاه به یک تماشاچی 
صرف تبدیل شد و اما دلیل ساده این مسئله می تواند فراری بودن 
برخی از مدیران باالدستی در این حادثه طبیعی باشد به گونه ای که 
تا مدت ها در دسترس نبودن آخوندی وزیر راه و شهرسازی به یک 
حاشیه طنز اما تلخ در رسانه های منتقد دولت و حتی حامی دولت 

تبدیل شده بود.

سانچی؛ افکار عمومی خسته و مترصد!
 سانچی در روزهایی دچار حادثه در دوردست ها شد که تازه آرامش 
 به برخی شــهرها بازگشــته بود؛ اعتراضات مردمی در پی برخی 
گرانی ها، سوء مدیریت ها و عدم پاسخگویی ها تازه فروکش کرده بود 

که خبر رسید یک نفتکش ایرانی دچار سانحه شده است.
حادثه سانچی درست در مرز کنار آمدن موقتی مردم با برخی مسائل 
رخ داد و این خود حکایتی است که اگر دولت درست و اساسی به آن 
ورود پیدا نکند مانند بسیاری دیگر از مسائل به ابهاماتی ماندگار تبدیل 
خواهد شد. سانچی شاید در ذهن مردم برای همیشه باقی بماند زیرا 
در روزهایی که اطالع رسانی به دلیل اعمال بی دلیل فیلترینگ به 
 کندی انجام می شد، دلهره وارد زندگی میلیون ها ایرانی شد و در این 
 میان بازهم اطالع رسانی های قطره چکانی و بودن و نبودن های بی دلیل!
  خود عاملی شــد تا افکار عمومی خسته، ملتهب، ناامید و عصبانی 
ماجرا را دنبال کند.دیپلماسی رسانه ای دولت چیست و یا دلیل این 
موش و گربه بازی در مواجهه با رسانه ها و افکار عمومی چه دلیل یا 
دالیلی می تواند داشته باشد از مبهم ترین قسمت های ماجرا است 
اما آن چه دولت باید بداند و بدان اهمیت بدهد آن اســت که مردم 
در مواجهه با چنین حوادثی دچار تنگ حوصلگی شده اند، دیرباوری 
و دروغ پنداری بســیاری از اخبارها در کنار بدسلیقگی رسانه ملی 
باعث شده تا هیچ راه فراری برای مسئوالن باقی نماند. افکار عمومی 
اینک منتظر پاسخی شفاف از ســوی دولت برای علل و عوامل به 
وجود آمدن حادثه سانچی است، پاسخی که اگر به زودی و با تمامی 
جزئیات به افکار عمومی داده نشــود آن گاه باید گفت که اگر قبال 
 می بخشیدیم و فراموش نمی کردیم اینک به نقطه ای رسیده ایم 

که نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!
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هر بامداد در سراسر ایران

 مديرعامل شرکت منابع آب ايران گفت: 108 سد در حال ساخت داريم.
محمد حاج رسولي ها در مصاحبه با خبرگزاري صداوسيما؛ افزود: در برنامه ششم 

توسعه براي ساخت 29 سد مهم اولويت دار که براي تامين آب شرب ساخته 
خواهند شد ، متمرکز مي شويم.وي گفت: متاسفانه تنگناهاي مالي و اعتباري براي 
ساخت اين سدها ما را دچار مشکل کرده و پيمانکاران شرايط مطلوبي ندارند و ما 

نيز نتوانستيم تخصيص هاي خوبي به اين بخش بدهيم.

 ۱۰۸ سد در حال ساخت داریم
معاون اداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری ضمن بيان اينکه متوسط پرداختی 
ما به بازنشستگان يک ميليون و 7۵0 هزار تومان است، گفت: سرانه بيمه تکميلی 
در سال قبل 2۴ هزار تومان بود که امسال به 26۵00 تومان رسيد در حالی که بايد 
 بيش از اين نرخ سرانه اختصاص می يافت.به گزارش ايسنا، ترابی با بيان اينکه

 ۵6۴ پرسنل در سراسر کشور عهده دار خدمت به يک ميليون و 37۵ هزار 
بازنشسته هستند، اظهار کرد: از يک ميليون و ۵0 هزار شاغل اخذ کسورات داريم.

 میانگین حقوق بازنشستگان کشوری 

 

 تداوم وضعیت فعلی بورس وابسته به چند پیش شرط 
 مهــم اســت و کلیــد موضــوع در مرحلــه اول 
حفظ انضباط در نرخ سود بانکی است.هر چه قدر 
به پایان ســال جاری نزدیک شــویم و دوره تداوم 
وضعیت فعلی فاکتورهای اصلی بورس طوالنی تر 
شود، اثر دامنه دارتری بر بازار سهام خواهد داشت.

بازار سهام و فعاالن آن با یک روند نسبتا صعودی 
و متعادل شرایط فعلی را ادامه می دهند تا انرژی 
الزم را برای رشــدهای آینده به دست آورند.تغییر 
فضای بازار ســرمایه که متاثر از ثبات سیاســی و 
اقتصادی چند ماه اخیر و به خصوص بعد از توافق 
»برجام« است، باعث شد تا  بعد از این اتفاق ها در 
یک نقطه عطف تاثیرگذار، حجم تقاضا در بورس 
تا به امروز آرام آرام زیاد شــود که ثمره آن باعث 
ماندگار تر شدن نقدینگی در بورس و البته ورود و 
ماندگاری پول های تازه است.در این شرایط امکان 
تغییر اساســی بازار به این مفهوم که قیمت های 
باالتــری برای دارایی های مالــی در بازار با همان 
سودآوری سابق باشد، رخ خواهد داد و این رویداد 
 به معنی رشــد »P/E« در بورس اســت که حتی 
 از رشــد شــاخص هم می تواند با ارزش تر باشد. 
 از سویی دیگر، در حال حاضر انتظارات بازده سرمایه گذاران 
 و بــازده بــدون ســود در بازارهــای خــارج از 
بورس کاهش پیدا کرده و این گونه سرمایه گذاران 
حاضر هستند با سود پایین تر در بورس فعالیت کنند 
و منابع خود را وارد این بازار کنند.در سطوح فعلی 
 سودآوری شــرکت ها، انتظار افزایش قیمت های

 بیشــتری در بورس را می تــوان پیش بینی کرد 
و در شــرایط فعلی دیگر نیــازی به  محرک های 
خارق العاده ای همانند جهش قیمت های جهانی 
و یا قیمت ارز نیست چرا که بازار سهام راه خود را 
پیدا کرده است.در این وضعیت بازار سهام به لحاظ 
بنیه مالی و نقدینگی در شرایط خوبی قرار دارد و 
عملکردهایی همانند بهبود سود شرکت ها در پایان 
سال مالی ٩۶ می تواند به تقویت این بازار منتهی 
شود و در مقابل افزایش نسبی نرخ ارز در ماه های 
آینده می تواند  بستر خوبی را برای توسعه هر چه 

بیشتر رشد بازار سهام مهیا کند.

*کارشناس بازار سرمايه

آفتاب اقتصادی- گروه خبر: دولت بخشی از راهکارهای تامین 
منابع مالی را انتشار اوراق مشارکت قرار داده است . انتشار اوراق 
بدهی یکی از متداول ترین روش هــای تامین مالی میان مدت و 
بلندمدت بنگاه های اقتصادی اســت، به  طوری که در کشورهای 
توسعه  یافته، سهم باالیی از سبد تامین مالی شرکت ها را تشکیل 
داده و میزان آن از سهم تسهیالت بانکی بیشتر است.اوراق اجاره، 
مرابحه، مشارکت، سفارش ساخت )استصناع(، خرید دین، سلف 
 استاندارد، مضاربه، جعاله، منفعت، مزارعه، مساقات و قرض الحسنه 
 از جمله اوراق بدهی موجود در بازار مالی ایران به شمار می روند.
 روز گذشــته، وزارت امور اقتصــادی و دارایی طــی فراخوانی، 
از انتشــار و فروش ده هزار میلیارد ریال اوراق مشــارکت دولتی 
در هفته پایانی دی ماه ســالجاری خبر داد. در راســتای اجرای 
ماده ١0 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشــار اوراق مشارکت و 
به منظور مشــارکت عموم جامعه در اجرای طرح های عمرانی 
انتفاعی دولت، مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مشــارکت ریالی 
چهارســاله از محل بند )ب( تبصره 5 قانون بودجه سال ١۳٩۶ 
کل کشــور در هفته پایانی دی ماه سالجاری  به مدت ۳روز طی 
روز های 2۶،2٧و۳0 دیماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس 
ایران به فروش می رســد. بر اساس این فراخوان، سود این اوراق 
١٧ درصد سالیانه، معاف از مالیات بوده و پرداخت آن به صورت 
شــش ماه یکبار می باشد.این اطالعیه می افزاید: متعهد تسویه 

اصل و سود علی الحساب این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
 )خزانــه داری کل(  بوده ومتعهــد تامین و تخصیص اعتبار این 
 موضوع نیز ســازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.عالقمندان 
می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به کارگــزاری های 
فرابورس در سراسر کشــور مراجعه کنند.این در حالی است که 
به گفته شاپور محمدی رئیس سازمان بورس، پیش بینی می شود 
انتشــار اوراق بدهی دولتی بر اســاس بودجه کشــور امسال به 

۳۴5هزار میلیارد ریال برسد.

ریسک انتشار بدون ضابطه اوراق باالرفته است
در الیحه بودجه ســال آینده در حوزه مدیریت تبعات انتشــار 
اوراق تصمیماتی گرفته شده است که ریسک انتشار اوراق بدون 
ضابطه و بــدون هماهنگی با خزانه داری کشــور را باال می برد. 
به گزارش ایســنا، معاونت امور اقتصــادی وزارت امور اقتصاد و 
دارایی پژوهشی تحت عنوان جایگاه اوراق مالی دولتی در الیحه 
بودجه ســال ١۳٩٧ در کل کشــور انجام داده که در متن آن 
آمده اســت: در حال حاضر در ایران اوراق مالی دولتی مختلفی 
از جمله اوراق مشــارکت، اســناد خزانه اسالمی، صکوک اجاره 

و اوراق تســویه خزانه برای تامین منابــع مورد نیاز دولت مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. میزان انتشــار و چگونگــی بازپرداخت 
اصل و ســود اوراق دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششــم 
توسعه، در قانون بودجه سنواتی تعیین و تصویب می شود.الیحه 
بودجه ســال ١۳٩٧ اولین بودجه دولت دوازدهم اســت که در 
راســتای عملیاتی کردن برنامه های پیشنهادی دولت و نیل به 
اهداف قانون برنامه ششم توسعه حاوی احکام متعددی در حوزه 
مدیریت بدهی های دولت از طریق انتشــار اوراق بهادار است.در 
الیحه بودجه سال آینده، میزان انتشار اوراق مالی اسالمی دولت 
معادل 555 هزار میلیارد ریال پیش بینی شــده است. این رقم 
نســبت به قانون بودجه سال گذشــته بالغ بر ٧۳ هزار و 250 
میلیارد ریال معادل 2۴ درصد کاهش یافته اســت که از دالیل 
کاهش مذکور می توان به کاهش اوراق تســویه خزانه مطابق با 
رویکرد قانون برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار اوراق 
از محل تبصره ۳۶ قانون بودجه ســال ١۳٩5 اشاره کرد.الزم به 
ذکر اســت از کل رقم پیش بینی شــده برای انتشار اوراق مالی 
در الیحه بودجه ســال آینده معــادل 525 هزار میلیارد ریال با 
تضمین دولت اســت. از کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار 

اوراق مالی دولت در ســال آینده معادل 2۶0 هزار میلیارد ریال 
مربوط به انتشار اوراق مالی اسالمی جهت تامین مالی طرح های 
تملک دارایی های ســرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی 
دانشگاه ها، ٩5 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی، ۳0 هزار 
میلیارد ریال اوراق تســویه خزانه، 20 هزار میلیارد ریال اوراق 
مالی اسالمی با تضمین دولت برای اجرای طرح های قطار شهری 
شهرداری ها، ١00 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی کوتاه 
مدت جهت اســتمرار جریان پرداخت های اسالمی و تخصیص 
اولویت دار و 50 هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل ســود 
اوراق سررســید شده در سال ١۳٩٧ اســت.این در حالی است 
که مطابق با احکام قانون برنامه ششم توسعه سقف انتشار اوراق 
در ســال ١۳٩٧ معادل ۳٨5 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده 
است.نکته حائز اهمیت این است که در الیحه بودجه سال آینده 
موجبات کاهش اثربخشی تصمیمات کمیته بند »ک« تبصره 5 
در حوزه مدیریت تبعات انتشــار اوراق را به دنبال داشته باشد. 
شــایان ذکر است علی رغم این که در برخی احکام الیحه بودجه 
ســال آینده تســویه و تهاتر بدهی دولت به برخی از سازمان ها 
پیش بینی شده است، در خصوص تسویه بدهی دولت به سازمان 
تامین اجتماعی که یکی از اقالم مهم بدهی های دولت اســت، 
تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی است که طبق قانون 
برنامه ششــم توسعه دولت باید هرساله بخشی از بدهی خود به 

این سازمان را تسویه کند.

حفظ انضباط نرخ سود بانکی
 شاه کلید رشد بورس

محمودرضا خواجه نصیری  *

یادداشت 

از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت؛

فراخوان انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی

جزئیات احیای
 ۵00 معدن اعالم شد

رییس خانه معدن ایران از همکاری این تشکل 
معدنی، ایمیدرو، میدکو، گلگهر و معاونت معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعال سازی 
500 معدن کوچک و متوسط و ایجاد ۴25 هزار 
فرصت شــغلی مستقیم و غیرمستقیم خبر داد.
محمدرضــا بهرامن در گفتگو با ایســنا، با بیان 
این که تاکنون سه - چهار نشست در این زمینه 
برگزار شــده اســت، گفت: خانه معدن یکی از 
اهرم هــای تفاهم نامه احیای معــادن کوچک و 
متوسط اســت که از دیگر مجموعه هایی که در 
ایــن طرح ورود کردنــد، مجموعه تهیه و تولید 
مواد معدنی )میدکو( اســت که اعالم کرده در 
معادن غیرآهنی ورود خواهد کرد.وی اضافه کرد: 
مجموعه معدنی گلگهر نیز با هدف تامین مواد 
 اولیه فوالدی خود به این طرح ورود کرده است 
 و به شکل خاص معادن آهنی را حمایت خواهد کرد.

ایــن فعال معدنی با بیان این کــه دو تفاهم نامه 
برای اجرای این طرح بســته خواهد شد، اظهار 
کــرد: دو تفاهم نامــه برای احیــای 500 واحد 
کوچک و متوسط معدنی به امضاء خواهد رسید 
که یکی از آنها میان خانه معدن، ایمیدرو، میدکو 
و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اســت و دیگری نیز میان خانه معدن، ایمیدرو، 
گلگهر و معاونــت معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت.بهرامن با اشاره به نحوه  سرمایه  گذاری 
در این طرح ها، گفت: سیاست برای احیای این 
واحدهای زمین مانده معدنی استفاده از ابزارهای 
موجود اســت و در حقیقت قرار بر این است که 
این معادن برای از ســرگیری فعالیت های خود 
منابع مالی الزم را جهت احیاء از میدکو و گلگهر 
دریافــت کنند.رییس خانه معــدن ایران ادامه 
 داد: بازپــس گیری منابع پرداخت شــده برای 
شــروع به کار مجدد واحدهــای معدنی مدنظر 
به صــورت دریافت مواد معدنی خواهد بود و در 
حقیقــت قصد داریم با ایجاد بازار، این معادن را 
در ادامه فعالیت خود همراهی کنیم.وی درباره 
زمان بنــدی مربوط به اجــرای این طرح، گفت: 
تقریبــا همه چیــز برای آغاز بــه کار این طرح 
فراهم است و حتی میدکو پیشنهاد خود را برای 
اجرایی شــدن این طرح به ایمیدرو ارائه کرده و 
احتماال تاکنون جواب دریافت کرده اســت که 
می توان گفت به محض حصول تفاهم  نهایی این 

طرح به اجرا در خواهد آمد.

افکار عمومی ملتهب و دولت پاسخگو!

یکبار برای همیشه به همه ابهام های سانچی پاسخ دهید

مفقودی
 بدينوسيله اعالم می گردد که پروانه مطب پزشکی اينجانب دکتر اکرم ترتيفی زاده 
متخصص زنان و زايمان شاغل در شيراز به شماره. 10۵ـ 6138۵ـ280 به تاريخ 

صدور 9۵/03/27  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پرايد 132 نقره ای متاليک مدل 1387 
به شــماره پالک ايران ۴۴ - 912 ی 33 به نام عفت السادات رياضی به شماره 
موتور 27۵19۴7 و شماره شاســی s 1۴222870۵0۴97 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی دعوت از شرکای شرکت آرمان نگین آذین- با مسئولیت محدود-
 به شماره ثبت 426945 و شناسه ملی 10320802495

بدينوسيله از کليه شرکای شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در ســاعت 10 صبح مورخ 1396/11/08 در محل 

قانونی شرکت برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه، انتخاب و تعيين سمت اعضای هيئت مديره و تعيين دارندگان حق امضاء
با احترام
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
علی قلی زاده شهری- مهناز محمدزاده میانجی

ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال 
٩٧ با اشاره به جلسه دیروز اعضای هیات رییسه کمیسیون 
تلفیق و رییس مجلس با رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت 
گفت: توصیه ما این بود که در حذف یارانه افراد عجله نکند و 
اغلب افراد متقاضیان یارانه را از دریافت یارانه محروم نکنند.
به گزارش ایســنا، علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: اعضای 
هیات رییسه کمیســیون تلفیق به اتفاق آقای الریجانی با 
رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت دیدار کردند و موضوع 

جلسه هم مواردی بود که در کمیسیون تلفیق مراعا مانده 
بود از جمله برداشــت صندوق توسعه ملی که پیشنهاداتی 
در الیحــه در این بــاره آمده بود ولی چــون اذن رهبری 
 نداشت کمیســیون تلفیق آن را مراعا گذاشت. همچنین 
 درباره اشتغال و موضوعات مهم دیگر نیز بحث هایی صورت گرفت.
  وی با اشــاره بــه تاکید دولت و مجلس بــر واقع بینی در 
تصویب و اجرای بودجه گفت: نظر ما این اســت که الیحه 
پیشنهادی دولت و نظر کمیسیون تلفیق به عنوان محصول 
مشــترک فکری بین دولت و کمیســیون تلفیق به صحن 
مجلس ارائه شــود. یوسف نژاد تصریح کرد: نظر کمیسیون 
تلفیق این است که مشخصا در موضوع هدفمندی یارانه ها 
مصوبات به ظرفیت ها و توانمندی هــا و واقعیت ها نزدیک 
باشــد چراکه این کار باعث عملیاتی و اجرایی شدن بودجه 
می شــود. در این زمینه ما پیشــنهاد دولت را درخصوص 
هدفمندی تصویب کردیم اما توصیه ما به دولت این اســت 

 که در حذف یارانه بگیران عجله نکند و شتاب نداشته باشد. 
 به نظر می رسد دولت این توان را دارد در شرایط خاصی اغلب 
 افراد متقاضی یارانه را محروم نکند. نماینده مردم ســاری 
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: بحث حامل های 
 انرژی یکی دیگــر از موارد مطروحه در این نشســت بود. 
نقطه نظر کمیســیون تلفیق در این باره به قوت خود باقی 
اســت ولی دولت این اختیار را از ســه سال گذشته داشته 
که تغییری در قیمــت حامل های انرژی انجام دهد اما این 
کار را نکرده است و در حال حاضر ما معتقدیم تغییر جهت 
50 درجه ای برای ســوخت، سازگار نیســت. وی ادامه داد: 
همه ما معتقدیم که قانون باید جنبه اجرایی داشته باشد و 
تصمیمات دولت به نفع مردم باشد. دغدغه های نمایندگان 
در یک مســیر اســت و همه به دنبال بهتریــن راه برای 
تخصیص منابع هستند.سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
 بودجه کل کشور سال ٩٧ ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون 
 تلفیق دولت می تواند از روش مشــارکتی و با اســتفاده از 
 بخش خصوصی و تعاونــی تعداد ١۴ هزار پروژه نیمه تمام 
یا به اتمام رسیده یا در حال بهره برداری را با جلب مشارکت 

بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

يوسف نژاد مطرح کرد

توصیه مجلس به دولت برای عدم حذف یارانه بگیران

عزت اهلل يوسفيان مال    با اشاره به حادثه برخورد نفتکش سانچی با فله بر چينی اظهار داشت: اعالم شده که قبل از برخورد، 
سيستم راداری هر دو کشتی که نشان می دهد جسمی غير از آب در مقابل آن ها قرار دارد يا خير، خاموش شده بود که اگر 
اين مسئله درست باشد، می توان گفت دست های ديگری هم در کار بوده است.وی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر 
حمله هوايی آمريکا به نفتکش ايرانی تصريح کرد: اگر چه هر چه از دشمنان بخصوص آمريکا و اسرائيل بر می آيد، ضمن 
اينکه آمريکا در کره جنوبی پايگاه هوايی دارد اما وقتی می توانند با يک شناور چنين حادثه ای بيافرينند بعيد است که بابت 
بلند شدن هواپيما که تمام کشورهای منطقه آن را رصد می کنند، ريسک کنند و هزينه گزافی بپردازند. اما اينکه حادثه در 
شب رخ داده و رادار ها هم از کار افتاده اند قابل بررسی و پيگيری در مجامع قضايی بين المللی است.  به گزارش ايلنا، عضو 
کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اطفاء حريق و عدم همکاری چينی ها برای نزديک شدن به نفتکش هم گفت: 

طبق اعالم خودشان مسئله را با جديت پيگيری می کنند اما به بهانه های زيست محيطی تعلل می کردند.

تکذیب حمله هوایی آمریکا به نفتکش ایرانی |



صــادرات گنــدم در حالی ۱۳۵۱ درصد نســبت 
به پارســال بیشــتر شــده که واردات آن با ادامه 
ممنوعیت، تقریبا متوقف شــده و نشانگر خودکفا 
شــدن این محصول اســتراتژیک در ایران و مثبت 
شدن تراز تجاری آن مانند ماه های گذشته است.به 

گزارش ایسنا، براســاس آخرین آمار منتشر شده وزارت جهاد 
کشــاورزی، طی ۹ ماهه نخست امســال بیش از ۲۷۶ هزار و 
۴۱۰ تــن انواع گنــدم ایرانی به ارزش بالغ بــر ۷۰ میلیون و 

۷۸۰ هزار دالر به کشــورهای مختلف صادر شده 
که از نظر وزنی نســبت به همیــن بازه زمانی در 
سال گذشــته ۱۳۵۱.۷۳ درصد و از نظر ارزشی 
۷۵۸.۹۸ درصد افزایش داشــته است.حال آنکه 
واردات ایــن محصول تقریبا متوقف شــده و به 
صورت الک پشــتی در حال افزایش اســت، چرا که براساس 
همین آمار، طی ۹ ماهه نخســت امسال واردات این محصول 
استراتژیک به بیش از ۶۰ هزار و ۷۲۰ تن به ارزش ۱۷میلیون 

و ۸۳ هــزار دالر رســید که نســبت بــه واردات بیش از یک 
میلیــون و ۳۶۹ هــزار تنی ۹ ماهه پارســال ۹۵.۵۷ درصد از 
نظر وزنی و ۹۴.۹۱ درصد از نظر ارزشــی کاهش داشته است 
و در واقــع می توان گفت که تراز بازرگانی گندم مثبت ۵۲.۹۵ 
میلیون دالر شده است.پیش از این نیز مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرده بودند که واردات گندم به دلیل رسیدن 
ایران به خودکفایی در تولید آن ممنوع است و تا اطالع ثانوی 

هیچ نیازی به واردات نداریم.

خبر

ذخیرهراهبردیشکرازتولیدداخلتأمینمیشود

صادرات گندم شش برابر شد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ذخایر راهبردی شکر از محل تولید داخل 
تأمین می شود.یزدان سیف با بیان اینکه از دو هفته پیش تاکنون از تاریخ نهم دی ماه 
جاری،  ۵۰ هزارتن شکر تولید داخل از کارخانجات با قیمت مصوب خریداری شده است، 
اظهار کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران هر کیلو شکر تولید داخل را با قیمت ۲۷۲۰ تومان 
از کارخانجات خریداری می کند.

۲

آفتــاب اقتصادی- گروه خبــر: محمدرضا 
سبزعلیپور صاحب نظر اقتصادی نسبت به "دزد 
دزد کردن" برخی از مسئوالن و افشاگری مقامات 
کشوری و شهرداران علیه یکدیگر، شدیداً واکنش 
نشــان داد و گفت: مردم شــریف ایران از فساد، 
باندبــازی، رفیق بازی، رانت خــواری و حکومت 
هزار فامیل خسته شده بودند و چهل سال پیش 
با دادن خون خود انقالب کردند تا دیگر شــاهد 
اینگونه بدی ها  و زشتی ها  و بخور بخورهای قشری 
خاص در ایران نباشــند و به همین خاطر کشور 
را به دست مســئوالن مردمی و انقالبی سپردند 
تا ثمرۀ خون ها ی ریخته شــده را ببینند و آیندۀ 
روشــن خانواده و فرزندانشــان را در این کشور 

تضمین نمایند.
ســبزعلیپور در ادامه با طرح این سوال که چرا به 
اینجا رســیدیم، گفت: یکی از رفتارهای مبهم و 
ســوال برانگیز جمعی از مسئوالن ارشد کشوری 
که روح آدمی را آزار می دهد این اســت که برخی 
از آقایان وقتی که به سمتی منصوب می شوند به 
جای اینکه کار و مسئولیت خود را به نحو احسن 
دنبال کنند فقط به دنبال مچ گیری از مســئول 
قبلی هستند و با "دزد دزد کردن" به افشاگریهای 
علنــی می پردازند با ایــن کار می خواهند خود را 
سوپرمن و ناجی کشــور و مردم جلوه دهند!! که 
البته عده ای هم برای ایشان سوت و کف می زنند 

و از آب گل آلود، ماهی خود را می گیرند.
متأسفانه تعداد این افشاگریها اینقدر زیاد شده که 
تقریباً مردم به این ســخنان عادت کرده اند و هر 
روز منتظر خبری هســتند تا طی آن خبر، یک 
مقامی، دست مقام سابقی را رو کرده و دزدی ها ی 
او را برمال کند!! این افشــاگریها انجام می شود و 
مردم را نسبت به آینده و مسئوالن نا امید می کند 
و پس از مدتی سر و صدای رسانه ای آن می خوابد 
و آب از آب هــم تکان نمی خورد!! اما تنها چیزی 
که باقی می ماند حافظۀ مردم و بدبینی آنان نسبت 
به مسئوالن کشوری می باشد که همین امر روز به 
روز پرده ها  را بین مردم و مسئوالن می درد و سطح 

نارضایتی ها  را نیز باال می برد!!  
وی افزود: هنوز این امکان وجود دارد که ما بتوانیم 
غالب مشــکالت و معضالت کشور علی الخصوص 
نابسامانی ها ی اقتصادی را حل و فصل کنیم فقط 
همت و عزم و اراده می خواهد و من قول می دهم 
که اگر این اراده به همراه مدیران قوی وجود داشته 
باشد می توانیم در حداقل زمان بر غالب مشکالت 
فائق بیاییم اما اینکه هیچ کاری نکنیم و فقط بهانه 
بیاوریم که در وضعیت تحریم قرار داشتیم و فعاًل 
تحت فشــار بین المللی هستیم و به قول برخی از 
حضرات، همه کارهای کشور و زندگی مردم را به 
بحث تحریمها گره بزنیم اصاًل کار صحیح و درستی 
نیســت. به طور مثال بحث صادرات یا تنظیم بازار 

و یا مسکن مردم یا احیاء کارخانه ها ی ورشکسته 
و رســیدگی به حــال و روز فعــاالن اقتصادی و 
صاحبان صنایع بحــران زده یا صدها مورد دیگر. 
یــا مثال ملمــوس دیگری و آن هــم اینکه مردم 
محله ای در مرکز شهر تهران از بوی الستیک ها ی 
غیراستانداردی که در محلۀ آنها به طور غیرقانونی 
انبار شــده رنج می برند و بوی این الســتیک ها  از 
طریق مختلف وارد اتاقهای مردم می شود و زندگی 
را برای آنان حرام کرده اســت ولیکن مســئوالن 
شهرداری و سازمان محیط زیست نسبت به مشکل 
مردم آن محل بی تفاوت بــوده و اعالم می کنند 
که کشــور در تحریم اســت بنابرایــن باید صبر 
کنیم تا تحریمها رفع شــود سپس واردکنندگان، 
الستیک ها ی اروپایی وارد کنند که بی بو هستند 
و نهایتاً مشکل این محل مرتفع خواهد شد اما در 
حال حاضر به دلیل وجود تحریمها، واردکنندگان، 
الستیکهای بد بو را از کشور چین وارد می کنند!! 
آیا صورت مسئله را عوض کردن و مشکالت مردم 
را به گردن این مقــام و آن مقام و یا به تحریمها 

گره زدن قابل قبول است؟
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه تأکید 
نمود: به جای اینکه جامعه را با سخنان نسجیده 
خود متشنج کنیم دست از مچ گیریهای حزبی و 
جناحی برداریم و در جهت حفظ آرامش مردم و 
امنیت جامعه اینقــدر همدیگر را به دزدی متهم 

نکنیم، ضمناً بابت افشــاگریهای امروزمان جشن 
نگیریم که دیر یا زود دیگران هم به خاطر گرفته 
شدن مچ ما، جشــن پایکوبی خواهند کرد. مردم 
از افشــاگری ها  و دزد دزد کردن ها ی دولتمردان 
و مســئوالن دیگر خسته شده اند، شما را به خدا 
دســت از این کارها بردارید و به رفع مشــکالت 
اقتصادی و امور جامعه بپردازید. مگر همین امروز 
در دستگاه های همســو با دولت یا شهرداری و... 
ســایرین تخلفی صورت نمی گیرد پس چرا راجع 
به آنــان صحبتــی نمی کنید و فقــط به جناح 
مقابــل می پردازید؟ باور کنید مــردم هم از این 
کشــمکش ها ی جناحی و حزبی خسته شده و از 
این سخنان فقط دلخور و نسبت به آینده خویش 
نگران می شوند. امیدوارم که دیگر شاهد اینگونه 
گروکشی ها  نباشیم و همدلی و همراهی مسئوالن 
را جهت سازندگی و رفع مشکالت اقتصادی ایران 

ببینیم/ انشاء اهلل.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ در میان بگذارید.

 باســالم. کمک ها ی  معنوی و...  به 
مسلمانان مظلوم سوریه، میانمار و یمن 
که فقر و فالکت آنها روزافزون می شــود 
عملی صالح و واجب است لطفا مسئوالن 
عزیز این امــکان را برای اقشــار مردم 

به طور آسان مقدور کنند.
0936...

 محمود بلیغیان از اصفهان هستم از 
زمان کودکی و از همان ایام خردســالی 
و ســپس نوجوانی و جوانــی، مکرراً و 
پیوسته به همه ما می گفتند و به واقع به 
ما آموزش می دادند که دروغگو دشمن 
خداست و اینکه هیچ کس نباید به هیچ 
عنوان و تحت هیچ شرایطی دروغ بگوید 
و در دستورات دینی ما هم در این مورد 
بسیار تأکید شده است که البته در تمام 
ادیان و مذاهــب،  دروغگو مورد مذمت 
و نکوهش قرار گرفته است بنابراین چرا 
برخــی افراد به راحتی و بدون هیچ گونه 
تفکر و تأملــی دروغ می گویند و از خدا 
نمی ترســند و گســتاخانه و بی باک از 
عواقــب آن از خداونــد و مــردم عزیز 
خجالت هم نمی کشــند ؟! امام حســن 
عســگری )ع( میفرماینــد : دروغ کلید 

همه بدیها و زشتی ها است. 
0913...

 شــهرک صنعتی و منطقه وســیع 
سنگبری ها ی بزرگ محمود آباد اصفهان 
پر شــده از کارگران افغانی بدون مجوز 
کار و گذرنامــه که به طــور قاچاق وارد 
کشور ما شده اند و در بیش از هفتصد و 
پنجاه کارخانه سنگبری در این شهرک 
به طور غیرقانونی کار و گاهی خالفکاری 
هم می کنند، چرا دولت و مسئوالن این 
افراد بعضاً شــرور و مزاحم و اغلب جانی 
را کــه با ایرانی ها  خوب هم نیســتند از 
کشورمان بیرون و اخراج نمی کنند ؟! از 

شهرک صنعتی اصفهان
0913...

 اگــر مــردم آبــادان از آب و برق 
محرومند، الاقل نفس را از آنها نگیرید. 
متأســفانه مدتی است در پی نقص فنی 
یکــی از فلرهای پاالیشــگاه آبادان دود 
غلیظ ناشــی از فعالیت آن آســمان را 
ســیاه کرده و باعث ایجــاد آلودگی هوا 
ومشکالت تنفسی و محیط زیستی برای 
مردم و...  شــده است، لذا از دادستان و 
نماینــدگان محترم آبادان و مســئوالن 
استانی جهت رفع این مشکل درخواست 

پیگیری و رفع مشکل را داریم.
0910...

 سالم. دولت تدبیر و امید از پتانسیل 
و موقعیت ویژه اقتصادی شهرهای مرزی 
غافل هست، شهرستان خوی با دارا بودن 
نزدیکترین مرز زمینی به اروپا )ترکیه( و 
ریل مســافربری و کاالبری و دارا بودن 
آثار گردشگری شمس تبریزی و پوریای 
ولی، کاروانســراها و جاذبه ها ی باستانی 
دیدنی، ظرفیت خوبی برای اقتصاد سبز 
و جذب توریسم هست رجال سیاسی و 

دولتی لطفاً توجه کنند. با تشکرعطایی.
0938...

 باســالم. قرار شــد نفری ۵۰۰۰۰ 
تومان ســود ســهام عدالت به حساب 
مردم ریخته شود ولی چنین نشد و فقط 

۲۵۰۰۰تومان واریز شد. 
0919...

 ســرزمین ایران عزیزمان شبانه روز 
می لرزد کسی به فکر تحقیق آن نیست 
دنیای تکنولوژی امروز قادر به وجود راز 
این لرزه ها  است اگر از دانشمندان جهان 
کمک خواســته شــود تاریخ بشر نشان 
نداده تا به حال سرزمین ایران اینقدر بی 
وقفه بلرزد، دانشمندان گفته اند که در 
دنیا فقط جزیره ماداگاسکار دائم لرزش 
دارد آن جزیــره چون در میان اقیانوس 
است احتماال تحت تأثیر امواج اقیانوس 
باشد. برای نجات ملت از همه باید کمک 
خواســت تا راه چــاره ای بیابند ایران از 
شــرق تا غــرب می لرزد اگــر وضعیت 
بحرانی باشــد ملت باید به فکر کانکس 

فلزی به جای ساختمانها باشند.
0918...

 قــرآن کریم: آنان کــه در راه ما به 
جان و مال جهد کردنــد محققا آنها را 
به راه خویش هدایت می کنیم و همیشه 

خدا یار نیکوکاران است.
0938...

روی خط آفتاب

تلگرام: ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲

88318۵۵6-88318۵۵۵
پیام كوتاه:  30001۴1۴۲۷

هنوز این امکان وجود دارد که ما بتوانیم غالب مشکالت و معضالت کشور 
علی الخصوص نابسامانی ها ی اقتصادی را حل و فصل کنیم فقط همت، عزم و 
اراده می خواهد و من قول می دهم که اگر این اراده به همراه مدیران قوی وجود 
داشته باشد می توانیم در حداقل زمان بر غالب مشکالت فائق بیاییم

سه شنبه  ۲6 دی ۱۳96    شماره 6۷۷

طرح پرسش گری استاندارد
انجام شد

آفتاب اقتصادی- مریــم مظفری: مدیر 
کل اداره اســتاندارد اســتان یزد گفت: طرح 
پرسش گری سازمان ملی اســتاندارد ایران در 
سطح مراکز خرید زنجیره ای استان یزد انجام 
شد.محمد حســین ماجدی اردکانی افزود: در 
همین راستا، تیم ها یی سه نفره مرکب از یک 
پرسش گر ارشــد و دو کارشناس پرسشگر به 
فروشگاه زنجیره ای رفاه مرکز استان یزد مراجعه 
نمودنــد و از طریق توزیع پرســش نامه ها ی 
۱۶سوالی، نظر خریداران را در خصوص میزان 
اعتماد عمومی نسبت به استاندارد و نیز سنجش 
تغییر در نگرش و رفتار مردم هنگام خرید کاال 
را جویا شدند.وی ادامه داد: این طرح کشوری 
بوده و بدون آگاهی قبلی پاســخ دهندگان، در 
تمامی استان ها ی کشــور و در تاریخ ها یی که 
توســط معاونت تدوین و ترویج سازمان ملی 
استاندارد ایران مشخص شده بود انجام گردید 
که زمان اجرا برای استان یزد عصر پنج شنبه 
گذشــته تعیین شــده بود. این مقام مسئول 
تصریح کرد: این طرح از ســال گذشته آغاز و 
در واقع ادامه فعالیت ها ی ســال ۹۵ با شاخص 
عملکردی سنجش میزان رشد اعتماد عمومی 
و بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد 
می باشد که بر اساس برش استانی طرح پرسش 
گری و نیز میزان جمعیت اســتان یزد، تعداد 
پرسش نامه ها یی که به استان ما اختصاص داده 
شد ۵۴عدد بود. مدیر کل اداره استاندارد استان 
یزد در پایان گفت: بر اســاس تجزیه و تحلیل 
اولیه داده ها ی آماری حاصل از پرسش نامه ها ی 
موصوف، میزان آشــنایی پاســخ دهندگان با 
فعالیت ها ی سازمان ملی اســتاندارد ایران در 
استان یزد ۵۸ درصد متوسط به باال بوده است.

لکه گیری راه های داالهو 
به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه، مهندس 
امجد افسری با بیان فعالیت ها ی سه ماهه سوم 
این شهرســتان گفت: ۵۰۰ تن آسفالت گرم و 
۳۵۰ تن آسفالت سرد صرف لکه گیری موضعی 
محورهای بیونیج، تنگ گول و تختگاه از توابع 
داالهو شده است.وی افزود: شانه سازی و حذف 
۱۰کیلومتر ازپرتگاه ها  در محورهای مختلف، 
تعریض پیچ و تقاطع ها  در سه راهی حریر، پیچ 
ریجاب و تنگ گول و تیغه زنی و پاک ســازی 
۳۵کیلومتر از حریم راه ها از دیگر اقدامات این 

اداره طي سه ماهه اخیر به شمار می رود.

عملکرد مناسب شرکت گاز
کرمانشاه در زلزله اخیر

اســتاندار کرمانشاه عملکرد شرکت گاز استان 
در بحران زلزله را بســار خوب توصیف کرد و 
از ســرعت عمل و دقت انجام گرفته در زمینه 
برقراری خدمات گازرسانی در مناطق زلزله زده 
تشکر و قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان کرمانشاه، مهندس بازوند با 
بیان این مطلب اظهار کرد: زلزله اخیر که یکی 
از زلزله ها ی کم نظیر در گسل زاگرس با قدرت 
تخریب بسیار باال بود، دو هزار کیلومتر از شبکه 

گازرسانی استان را تحت تاثیر خود قرار داد. 

راهبرد »ما می توانیم« 
در فوالد مبارکه

آفتاب اقتصــادی- حبیب صادقی: در 
آستانه ســالروز افتتاح شرکت فوالدمبارکه، 
دکتر معصومه آقاپور علیشاهی نمایندۀ مردم 
محترم شبســتر در مجلس شورای اسالمی 
و دکتر ابوالفضل روغنی رییس کمیســیون 
صنایــع اتاق بازرگانی ایران به همراه جمعی 
از اعضای این کمیســیون بــه فوالدمبارکه 
آمدند و ضمن دیدار با دکتر بهرام سبحانی 
از آخرین دستاوردهای شرکت فوالدمبارکه 
بازدید کردند.خانم دکتر آقاپور علیشــاهی 
با تأکید بــر اینکه راهبرد »مــا می توانیم« 
بــه خوبی در همۀ بخش هــا ی فوالدمبارکه 
معنی شــده اســت، گفت: به عبارت دیگر، 
فوالدمبارکــه مانند پلی اســت که می تواند 
تمام صنایع کشور را از درۀ رکود نجات دهد. 
این شــرکت می تواند یک پایلوت اقتصادی 
مناسب برای کشــور معرفی شود؛ همچنان 
کــه در مقاطع مختلف دیده شــده که این 
شــرکت علیرغم بسیاری از محدودیت ها در 
زمان ها ی مختلف توانســته اســت خروجی 

خوبی داشته باشد.

افتتاح نمایشگاه 
موتورسیکلت ها ی برقی

چهارمین نمایشگاه بین المللی موتورسیکلت، 
وســایل  یدکی،  لوازم  قطعــات،  دوچرخه، 
نقلیه برقی، هیبریدی و تجهیزات وابســته 
)IranRidex( با شــعار»حرکت به سوی 
هــوای پــاک« از امروز تــا ۲۹ دی ماه هر 
روز از ســاعت ۱۰ تــا ۲۰ و روز جمعــه از 
ســاعت ۱۴تا ۲۰، در ضلع جنوبی مجموعه 
نمایشگاه مصلی بزرگ امام خمینی )ره(آغاز 
بــه کار می کند.به گــزارش روابط عمومی و 
اطالع رسانی چهارمین نمایشگاه بین المللی 
لوازم  قطعــات،  دوچرخه،  موتورســیکلت، 
یدکی و وســایل نقلیه برقی و هیبریدی در 
این نمایشگاه بیش از صد شرکت، کارخانه و 
واحد تولیدی داخلی و خارجی؛ جدیدترین 
تولیــدات و خدمــات خــود را عرضه و به 
نمایش عموم می گذارند.چهارمین نمایشگاه 
بین المللی موتورسیکلت، دوچرخه، قطعات، 
لوازم یدکی و وسایل نقلیه برقی و هیبریدی 
در فضایــی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع برگزار 
می شــود و در آن عــالوه بر شــرکت ها ی 
داخلی، شــرکت ها یی از کشورهای روسیه، 

تایوان و چین حضور دارند.

بورس تهران در آستانه 
رکوردزنی تاریخی

در سومین روز بورس معامالت تهران در این 
هفته شــاخص کل ۷۱۵ واحد رشد کرد و 
به مرز کانال ۹۸ هزار واحدی رسید. دیروز 
نفتی ها و کانه های فلزی با رشــد در قیمت 
سهام شان مواجه شدند اما خودرویی ها روند 

عکس را در پیش گرفتند.
شــاخص کل بازده نقــدی و قیمتی بورس 
اوراق بهــادار تهران ۷۱۵ واحد رشــد کرد 
و بــه رقم ۹۷ هزار و ۹۴۴ واحدی رســید. 
همچنین شاخص کل هم وزن با تنها ۰.۹۴ 

رشد مواجه شد.
شاخص آزاد شناور نیز رشد ۷۲۹ واحدی را 
تجربه کرد و تا رقم ۱۰۹ هزار و ۵۱۸واحدی 
باال رفت. شــاخص کل اول و دوم هر یک به 

ترتیب ۷۱۷ و ۴۲۴ افزایش یافتند.
نمادهای فوالد مبارکــه اصفهان، صنعتی و 
معدنی چادرملو و گل گهر بیشــترین نقش 
افزایشی را در دماسنج بازار سرمایه داشتند. 
در طــرف مقابل صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، بانک ملت و ســایپا به ترتیب با ۳۱، 
۱۲ و ۱۱ واحد تاثیر، ســعی کردند شاخص 

کل را به سمت پایین هدایت کنند.
در گروه کانه های فلزی روند قیمت سهم ها 
عمدتا افزایشــی بود و تعدادی از آنها تاثیر 
بســزایی در نوســانات نماگر بازار داشتند. 
در این گروه ۱۳۹ میلیون ســهم به ارزش 
 بیش از ۳۷ میلیارد تومان مورد داد و ســتد 

قرار گرفت.

استان
سبزعلیپور: 

اینقدر همدیگر را 
به دزدی متهم نکنید

جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه

سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم

نیم سكه
ربع سكه

یك گرمی
هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
دالر آمریكا

یورو
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۱4895۰۰
۱452۰۰۰
723۰۰۰
4۱8۰۰۰
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حقوقى  عمومى  دادگاه   113 شعبه   9609980243700335 كالسه  پرونده  دادنامه    
مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران تصميم نهايى شماره 9609970243700787 خواهان 
آقاى سعيد رضا زاده فرزند مهدى خوانده آقاى ابراهيم حسنى لك زائى فرزند محمد ولى 
وقت  در   96/7/17 تاريخ  خودروبه  پالك  فك  به  الزام  خواسته  المكان  مجهول  نشانى  به 
مقرر شعبه يكصد و سيزده دادگاه حقوقى تهران به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است و 
پرونده كالسه پيوست تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به انشا راى مى نمايد راى 
دادگاه در خوصص دعوى آقاى سعيد رضازاده به طرفيت آقاى ابراهيم حسنى لك زائى به 
خواسته الزام به فك پالك خودروپژو 206 به شماره انتظامى 359 ط 27 ايران 88 بدين 
شماره  به  اتومبيل  مالك  اينجانب  اند  داشته  مرقوم  خواسته  ايضاح  در  خواهان  كه  شرح 
359 ط27 ايران 88 بوده كه طى قرارداد پيوست آن را به خوانده منتقل نموده اما وى از 
بر  مبنى  ولذا رسيدگى وصدور حكم  ورزيده  استنكاف  اتومبيل مذكور  پالك  تحويل  و  فك 
الزام خوانده به فك پالك و تحويل آن را استدعا دارند خوانده از طريق نشر آگهى دعوت 
كه در جلسه دادرسى حضور نيافته واليحه اى نيز ارسال ننموده اند ولذا دادگاه با توجه به 
دادخواست تقديمى خواهان وضمائم پيوست آن خصوصا استعالم صورت گرفته از راهور 
ناجا كه به شماره 96100775 ثبت وضم پرونده گرديده دعوى خواهان را وارد ومقرون 
198و515و519  ومواد  مدنى  قانون  از  619و620  مواد  به  مستندا  دانسته  صحت  به 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده به فك پالك مزبور و تحويل آن به خواهان  
صادر واعالم مى نمايد راى صادره غيابى وقابل واخواهى ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
در دادگاه صادر كننده راى ومتعاقب آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در 

دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   113 شعبه  رئيس       110/ 136362  

حقوقى  عمومى  دادگاه   113 شعبه   9609980243700339 كالسه  پرونده  دادنامه  
مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران تصميم نهايى شماره 96099702437001061 خواهان 
خوانده  عليرضا  فرزند  قرائى  مهدى  آقاى  وكالت  با  قلى  فرزند حسن  جعفرنژاد  مجيد  آقاى 
مطالبه   -1 ها:  خواسته  المكان  مجهول  نشانى  به  سركيس  فرزند  اساطورى  هونان  آقاى 
تاريخ  به   تاديه گردشكار  تاخير  مطالبه خسارت   -3 دادرسى  مطالبه خسارت   -2 وجه چك 
امضا  تصدى  به  تهران  حقوقى  دادگاه  سيزده  و  يكصد  شعبه  مقرر  وقت  در   96/9/13
به  توجه  با  دادگاه  دارد  قرار  نظر  پيوست تحت  پرونده كالسه  و  كننده ذيل تشكيل است 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم وبا استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به انشا راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دادخواست تقديمى آقاى مجيد جعفر 
به خواسته مطالبه مبلغ  آقاى هونان اساطورى  به طرفيت  آقاى مهدى قرائى  با وكالت  نژاد 
10/000/000/000 ريال بابت وجه يك فقره چك به شماره 9573/136922 به عهده 
تاديه  وتاخير  احتساب هزينه هاى دادرسى  به  به عنوان اصل خواسته  نوين  اقتصاد  بانك 
تصوير مصدق  آن خصوصا  پيوست  وضمائم  خواهان  تقديمى  دادخواست  مالحظه  با  دادگاه 
چك مستند دعوا و گواهينامه  عدم پرداخت از سوى بانك محال عليه و اينكه وجود اصول 
اسناد مدركيه در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دريافت 
رسيدگى  جلسه  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  ابالغ  صحت  وصف  با  وخوانده  دارد  آن  وجه 
حاضر نگرديده ودفاعى كه داللت بر عدم اشتغال ذمه ايشان نمايد ابراز نداشته و هرگاه 
دين يا تعهدى برعهده كسى ثابت شود اصل بر بقاى آن است مگر آنكه خالف آن ثابت شود 
كه در ما نحن فيه دليل خالفى ارائه نشده است وبر بقاى دين استصحاب مى گردد و توجها 
به عدم تعرض خوانده به دعواى خواهان ومدارك ابرازى ايشان لذا دادگاه دعوى خواهان 
و  قانون تجارت  به مواد 310و313و314  ثابت تشخيص و مستندا  و  را مقرون به صحت 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك وقانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و مواد 198 و519 و522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
به پرداخت مبلغ 10/000/000/000  به محكوميت خوانده  امور مدنى حكم  وانقالب در 
و  تعرفه  مطابق  وكيل  الوكاله  وحق  دادرسى  خسارت  وپرداخت  دين  اصل  عنوان  به  ريال 
مركزى  بانك  تورم  شاخص  وفق  دادنامه   اجراى  لغايت  چك  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت 
از  غيابى وظرف مدت بيست روز پس  نمايد راى صادره  اعالم مى  و  در حق خواهان صادر 
قابل  آن  از  روز پس  بيست  راى وظرف مدت  كننده  دادگاه صادر  در  واخواهى  قابل  ابالغ 

تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   113 شعبه  رئيس       110/136361  

على    نوروز  فرزند  محمدى  بهزاد  آقاى  به  وضمائم  ودادخواست  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهي 
خواسته   به  محمدى  بهزاد  آقاى   خوانده  به طرفيت  دادخواستي  حسينى   فربه  آقاى  خواهان 
مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه  ارجاع و به كالسه پرونده 9609980242000645  
شعبه 123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت گرديده  كه وقت 
رسيدگي آن 1396/11/30  وساعت 11:30  تعيين  كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع  
ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني به علت مجهول المكان 
آگهي  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان   ودرخواست  خوانده  بودن 
مي شود تا  خوانده  ظرف يك ماه پس  از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/136360     منشى دادگاه حقوقى شعبه 123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

آگهى  نظر به اينكه تجديدنظرخواه سيد محمد حسينى سمنانى اقدام به تقديم دادخواست 
تجديدنظرخواهى نسبت به دادنامه شماهر 961-96/7/29 نموده و تجديدنظرخوانده محمد 
البرز را مجهول المكان اعالم نموده است لذا به استناد ماده 74 ق آ د م به نامبردگان  ابالغ تا 
چنانچه پاسخى نسبت به دادخواست مزبور دارند ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به 

دفتر دادگاه مراجعه  وضمن اعالم نشانى خود مراتب را كتبا تقديم نمايند. 
تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   123 شعبه  مدير       110/136359  

آگهي ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى عزت اله فقانى فرزند عزيز  خواهان بانك 
صادرات ايران دادخواستي به طرفيت خوانده آقاى  عزت اله فغانى  به خواسته  مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شعبه  ارجاع و به كالسه پرونده 9609980242000786  شعبه 123  دادگاه عمومى 
باهنر تهران ثبت گرديده  كه وقت رسيدگي آن 1397/1/29   حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
آيين دادرسي  قانون  ماده 73  تعيين  كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع   وساعت 9:30  
ودرخواست  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدني  امور  در  نقالب  وا  عمومي  دادگاه هاي 
خواهان  مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا  خوانده  ظرف يك ماه 
پس  از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/136358     منشى دادگاه حقوقى شعبه 123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

آگهي ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى بهنام آشورى   خواهان آقاى محمدرضا 
قاطع و عليرضا قاطع دادخواستي به طرفيت خواندگان بهروز آشورى وبهنام آشورى ومرتبضى 
محمد به خواسته  الزام به تنظيم سند رسمى ملك  مطرح كه به اين شعبه  ارجاع و به كالسه 
پرونده 9609980242000476  شعبه 123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
تعيين  كه  تهران ثبت گرديده  كه وقت رسيدگي آن 1397/1/29  وساعت 8:30   باهنر 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در 
امور مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان  مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا  خوانده  ظرف يك ماه پس  از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/136357     منشى دادگاه حقوقى شعبه 123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

آگهي ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى فرشيد باقرى فرزند على   خواهان 
باقرى  فرشيد  خواندگان  به طرفيت  دادخواستي  شيخوان   ورضا  خيرى  توسطى  عاليه  خانم 
به اين شعبه  ارجاع و به كالسه پرونده  وغالمرضا حياتى  به خواسته  مطالبه وجه مطرح كه 
باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه    123 شعبه    9609980242000739
تهران ثبت گرديده  كه وقت رسيدگي آن 1397/1/27  وساعت 11  تعيين  كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني 
به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان  مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شود تا  خوانده  ظرف يك ماه پس  از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/136356     منشى دادگاه حقوقى شعبه 123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي و ضمايم آن به آقاي رضا زنده دل ومهدى 
محمد  تجديدنظرخواه:  پرونده:95-99802418-1119  كالسه  نصيرى   وصديقه  هاديزاده 
با وكالت سيروس قربانيان گزافردوى تجديدنظرخوانده: مهدى هاديزاده ورضا  مهدى مددى 
دادنامه شماره  از  مددى  مهدى  محمد   / آقاي  تاريخ 96/6/7  در  نصيرى  دل وصديقه  زنده 
شعبه به شماره 9600408 تجديدنظرخواهي نموده  بدينوسيله به استناد ماده 346 قانون 
آيين دادرسي مدني و به تجويز ماده 73 قانون ا ز طريق درج يك نوبت آگهي در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار به شما ابالغ مي شود چنانچه پاسخي داريد ظرف ده روز با مراجعه به دفتر شعبه 
121 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي شهيد باهنر كتبا به اين دفتر ارائه نمائيد 

و اال اقدام قانوني معمول خواهد شد. 
تهران  حقوقي  118121دادگاه  شعبه   دفتر  مدير       110/136355  

آگهي ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى على غالمى  خواهان آقاى ولى محمد 
توتازهى عابد دادخواستي به طرفيت خواندگان  آقاى على غالمى وحسن نازى به خواسته  مطالبه 
وجه چك  مطرح كه به اين شعبه  ارجاع و به كالسه پرونده 9609980242000720  شعبه 
123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت گرديده  كه وقت رسيدگي 
آن 1397/1/27  وساعت 9:30  تعيين  كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون 
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان  مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا  خوانده  
ظرف يك ماه پس  از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد. 
 110/136353     منشى دادگاه حقوقى شعبه 123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

اله  آگهي ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى على كرمى  خواهان آقاى حبيب 
اكبرى دادخواستي به طرفيت خوانده  على كرمى به خواسته  الزام به فك پالك خودرو  مطرح كه 
به اين شعبه  ارجاع و به كالسه پرونده 9609980242000752  شعبه 123  دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت گرديده  كه وقت رسيدگي آن 1396/12/22  
دادرسي  آيين  قانون   73 ماده  موضوع   طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين     12 وساعت 
المكان بودن خوانده ودرخواست  به علت مجهول  امور مدني  وا نقالب در  دادگاه هاي عمومي 
خواهان  مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا  خوانده  ظرف يك ماه 
پس  از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 110/136351     منشى دادگاه حقوقى شعبه 123  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

بــه جای اینکه جامعه را با ســخنان 
از  نسجیده خود متشنج کنیم دست 
مچ گیریهای حزبی و جناحی برداریم 
و در جهت حفظ آرامش مردم و امنیت 
جامعه اینقدر همدیگــر را به دزدی 

متهم نکنیم



راهکارهای جدید برای توســعه روابــط بانکی ایران و ترکیه در 
دیدار سید احمد عراقچی و »مراد یوزل« مورد بررسی و مذاکره 
قــرار گرفت. به گــزارش روابط عمومی بانــک مرکزی، معاون 
ارزی این بانک در دیدار با قائم مقام بانک مرکزی ترکیه ضمن 
قدردانی از همکاری های بانکی گذشته ترکیه با ایران، با اشاره به 
عزم جدی روسای جمهور دو کشور بر گسترش روابط اقتصادی، 
توســعه روابط بانکی را  الزمه تسهیل مراودات تجاری فیمابین 
دانست. عراقچی، همچنین ضمن تشریح راهکارهای جدید برای 

گســترش روابط بانکی ایران و ترکیه گفت: قرارداد 
ســوآپ ارزی منعقد شــده بخشــی از برنامه های 
بانک های مرکزی دو کشــور برای تداوم و افزایش 
همکاری هاســت که پیش بینی می شود به زودی و 
با آماده شدن بسترها اجرایی شود. قائم مقام بانک 

مرکزی ترکیه نیز در این نشســت با اشــاره به سابقه طوالنی 
مراودات تجاری و بازرگانی بین ایران و ترکیه گفت: گســترش 
این مراودات با ایران برای ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است 

کــه الزمه آن بهبود روابط کارگزاری بانکی اســت. 
مراد یوزل ادامه داد: اجرای قرارداد ســوآپ ارزی با 
ایران، بخش مهمی از برنامه ترکیه برای گســترش 
روابط استراتژیک بین دو کشور است. همچنین در 
این نشســت مدیران عامل و معاونین زراعت بانک 
و هالک بانــک ترکیه نیز در خصوص جزئیــات اجرای تفاهمات 
صورت گرفته و گســترش روابط کارگزاری بانکی با نمایندگان 

بانک های ایرانی تبادل نظر کردند.

مجوز ضمانتنامه پنج میلیارد یورویی صادر شد

بانک های ایرانی در ترکیه حساب باز می کنند 

هیئت وزیران به وزارت اقتصاد اجازه داد در راستای اجرایی شدن موفقت نامه بانکی ایران با ایتالیا، 
ضمانتنامه کلی به ارزش پنج میلیارد یورو صادر نماید. دولت در راستای تجهیز و تدارک منابع 

مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه  های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اجازه داد برای الزم االجرا شدن موافقت نامه مالی منعقده بین نظام بانکی 
کشور و نهاد اینویتالیا گلوبال اینوست منت از کشور ایتالیا، ضمانت نامه کلی مربوط را صادر نماید.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141428 در میان بگذارید.

سه شنبه  26 دی 1396    شماره 3677انرژی

آفتاب اقتصادی- الهــام عالئی: آتش نفتکش 
ایرانی ســانچی خاموش شــد و این کشــتی در 
آب های چین فرو رفت، اما همچنان پرســش ها 
و ابهامات بســیاری درباره دالیل روی دادن این 
حادثه و سرنوشــت نامشــخص سرنشــینان آن 
وجود دارد. به طور رســمی اعالم شــده است که 
این عزیزان هم وطنمان قطعا جان باخته اند و این 
اتفاق تلخ تقریبا در همان اوایل تصادف کشــتی  
و آتش گرفتن یکــی از انبارهای نفتکش صورت 
گرفته اســت؛ اما از سوی دیگر برخی کارشناسان 
معتقدند که با توجه به اینکه اولین پیکر پیدا شده 
از سرنشــینان نفتکش جلیقه نجات بر تن داشته 
و براساس بسیاری مســائل دیگر، احتمال مرگ 
فوری آنها تقریبا غیر ممکن اســت. همچنین در 
مورد قطع ارتباط راداری دو کشتی ساعت ها قبل 
از حادثه، ابهامات زیادی وجود دارد. در این راستا، 
آفتاب اقتصادی با محمود امیری، مهندس سابق 
کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

گفتگویی انجام داده که در ادامه می آید.

 آیــا این امکان وجود دارد که سیســتم 
راداری هر دو کشــتی ایرانــی و چینی، چند 

ساعت قبل از حادثه قطع شده باشد؟
اینکه گفته می شــود رادارهای هر دو کشــتی از 
کار افتاده بوده، نمی تواند درســت باشد. این گونه 
 Automatic یا AIS کشتی ها سیســتمی به نام
Identification System دارند که این سیســتم 
به صورت مداوم وضعیت کشتی و مشخصات آن 
را به ایستگاه AIS در خشکی مخابره می کند. به 
دلیل تحریم ها و مسائلی که وجود دارد، خیلی از 
کشتی های ایرانی هنگام عبور از نزدیکی سواحل، 
این سیســتم را خاموش می کردنــد. اما آنچه که 
درباره رادار گفته می شود، بیشتر مربوط به همین 
سیستم AIS اســت که خاموش کردن آن باعث 
ایجاد مشکل یا اختالل خاص نمی شود. همچنین 
اگر دریا خیلی توفانی باشــد، بــرد رادار کاهش 
می یابد و نمی تــوان به صفحه رادار خیلی اعتماد 
کرد؛ چون ممکن اســت چیزی که رادار نشــان 
می دهد، موج بزرگی باشــد که به اشتباه کشتی 
تشــخیص داده شده اســت. اما دریا به آن شدت 
توفانی نبوده و وضعیــت آب به گونه ای بوده که 

حداقل امکان تصادف وجود داشته است.

 چگونه می توان به اطالعات دقیق تری در 
مورد علت وقوع حادثه پی برد؟

در برج Bridge یا پل فرماندهی این کشــتی ها، 
میکروفون تعبیه شده و عالوه بر اینکه تمام دیتاها 
ثبت می شــود، صدای پل فرماندهی کشتی نیز 
ضبط می شــود که همه اینها در جعبه سیاهی به 
نام VDR یا Voice data recorder وجود دارند. 
در حال حاضر VDR نفتکش سانچی پیدا شده و 
وجــود دارد. بنابراین می توان از طریق آن به تمام 

اطالعات کشتی دست یافت و مشخص خواهد شد 
که در لحظه تصادف چه گفتگوهایی میان پرسنل 
کشتی رد و بدل شده است. در این صورت می توان 

به صورت دقیق به علت حادثه پی برد.

 رادارهای نفتکش ها 
در  و  هستند  تعداد  چه 
تعبیه  بخش هایــی  چه 

می شوند؟
این کشــتی ها معموال دو 
عدد رادار دارند که تقریبا 
در اکثر مواقع هنگامی که 
نزدیک ســواحل هستند 
هــر دو رادار را روشــن 
می کننــد و وقتــی وارد 
open see یا دریای آزاد و 
اقیانوس می شوند، از یک 
می کنند.  اســتفاده  رادار 
در منطقه حادثه احتماال 

یکی از رادارها روشن بوده که طبیعی هم هست. 
چون عمر مفید رادارها با استفاده مداوم به شدت 

کاهش می یابد و این کار معموال انجام می شود.

 آیا استانداردهای الزم در بارگیری کشتی 
و انتخاب آن رعایت شده بود؟

بارکشــتی نفت خام نبــوده و حــاوی میعانات 

گازی و نفتی بوده اســت که این معیانات در اثر 
کوچک ترین اصطکاکی منفجر می شوند. نکته ای 
کــه در اینجا وجــود دارد این اســت که هنگام 
طراحی و ساخت یک کشــتی براساس سفارش 
خریدار معین می شود که 
مخصــوص  کشــتی  آن 
حمل چه نوع باری تولید 
شــود )مثال کشتی حمل 
گاز بوتان یا کشتی حمل 
نفت خام(. سپس براساس 
خطراتی که وجود خواهد 
گونه  این  داشت، طراحی 
کشــتی ها انجام می شود. 
باید مشــخص شــود که 
نفتکش سانچی مخصوص 
و  بوده  حمل نفت خــام 
بعدا بــاز طراحی روی آن 
صورت گرفته یــا از ابتدا 
حمل  ویــژه  آن  طراحی 

میعانات گازی بوده است. 
براساس نوع بار، کشــتی های نفتکش دو جداره 
هستند و معموال در اثر تصادف پس از پاره شدن 
جداره اول، جداره دوم آسیب نمی بیند. فاصله این 
جداره ها نیز حدود نیم تا یک متر است که فوالد 
کاری شده و مستحکم می باشــند. اما متاسفانه 
شــدت این حادثــه به گونه ای بوده که کشــتی 

چینی هر دو جداره را شکافته و به مخزن رسیده 
اســت. در صورتی که نفتکــش مخصوص حمل 
میعانات گازی طراحی شــده باشد، روی مخازنی 
که درون آنها میعانــات وجود دارد، گاز خنثی یا 
Inert gass می گذارنــد کــه آن فضا را پر کند و 
اکســیژن داخل نشود. همچنین موقع بارگیری و 

تخلیه مسائل ایمنی رعایت می شوند. 

 امکانات نفتکش ســانچی بــرای اینکه 
سرنشــینان آن بتوانند خــود را نجات یابند، 
در چه حد بوده و اینکه گفته می شــود همه 

همان  کشتی  این  دریانوردان 
ابتدا جــان باخته انــد، تا چه 

اندازه منطقی و اصولی است؟
انفجار  مــوج  اینکــه می گویند 
به گونه ای بــوده که هیچ کس 
نتوانسته جان سالم در ببرد، جای 
ســوال دارد. درون این کشتی ها 
ده ها مورد در دســترس هستند 
که در صورت بروز چنین حوادثی 
بتوان از آنها استفاده کرد. در هر 
دو طرف کشتی یک قایق وجود 
دارد که هــر کدام از این قایق ها 
توانایــی حمل همه پرســنل را 
دارند. همچنین در تمام اســکله 
و عرشه کشتی جلیقه های نجات 

وجــود دارد. به عــالوه، لباس های مخصوصی در 
کشتی وجود دارد که می توان با پوشیدن آنها در 

آب سرد دریا شنا کرد.
از طرف دیگر، کشتی چینی به بخش میانی نفتکش 
سانچی برخورد کرده اســت، جایی که انبارهای 

نفتی  فرآورده های  حمل 
قرار داشــته اســت. این 
انبارها به صورت مجزا در 
کشــتی طراحی می شود 
و در اثــر برخورد به یکی 
از انبارها معموال به دلیل 
از  اســتاندارد  فاصله های 
انبارهــای دیگــر، آنها با 
خطری مواجه نمی شوند. 
بنابراین بــا آتش گرفتن 
نفتکش  انبارهای  از  یکی 
زیادی  ایرانی، قطعا زمان 
آتش  تا  می کشیده  طول 
بــه Acomodation یــا 
محل زیســت سرنشینان 
کشتی برسد. چرا که باید 
انبارهای مجاور نیز منفجر 
شوند تا آتش و موج انفجار 
به Acomodation برسد 
که از فاصله نسبتا زیادی 

از آخرین انبار قرار دارد. 
بنابراین امکان مرگ آنی سرنشینان کشتی وجود 
ندارد؛ چرا که در این صورت باید موج انفجار همان 
ابتدا کشتی را از وسط نصف می کرد. به باور من، 
پرسنل پس از حادثه زنده بوده اند و با آتش دست 
و پنجه نرم می کرده اند. چرا که یکی از پیکرهای 
کشف شده، لباس اطفای حریق به تن داشته و این 
نشان دهنده باطل بودن فرضیه مرگ آنی پرسنل 

سانچی است.

 کوتاهی چین برای اطفای حریق نفتکش 
تا چه حد صحت دارد؟

مســئله ای که وجــود دارد این اســت که وقتی 
چنین اتفاقی برای کشــتی های نفتکش می افتد، 
فرآورده های نفتی به دریا می ریزند و جمع کردن 
آنها بسیار هزینه بر است. یکی از راهکارهایی که 
وجود دارد این اســت که کشتی را آتش بزنیم تا 
مواد نفتی بســوزد و وارد 
دریــا و محیط زیســت 
چین  بنابرایــن  نشــود. 
نگاهی  چنین  با  می تواند 
کشتی  سوختن  خواستار 

بوده باشد.

 آیــا ایــن احتمال 
وجود داشــت کــه با 
اقدامــات ســریع تر و 
ایران،  از سوی  جدی تر 
برخی از پرسنل کشتی 

زنده پیدا می شدند؟
وجود  احتمــال  این  بله، 
موتورخانه،  در  که  داشته 
یــا    Acomodation
سایر قسمت های نفتکش 
افــرادی بوده انــد که در 
صورت امداد رسانی فوری 
امکان نجــات آنها وجود 
مسئله  همچنین  داشت. 
مهمی که وجود دارد این است که در صورتی که 
از طریق پرسنل نفتکش ایرانی، تصادف به مقامات 
مسئول مخابره شده، این نیز خود گواه زنده بودن 

آنها است.

 چرا اطالعات جعبه ســیاه نفتکش اعالم 
نمی شود؟

در مورد ایــن حادثه، طرف های زیــادی درگیر 
هســتند. یک طرف ایران و چین هســتند و در 
طرفی دیگر کشورهایی که پرچم آنها ثبت شده، 
قرار دارند.  همچنین ســازمان جهانی دریانوردی 
و نیــز شــرکت های بیمه ای 
مختلف در این مسئله درگیر 
هســتند. بنابراین VDR باید 
ابتدا وارد کشــوری شــود که 
پرچم کشــتی بــه آن متعلق 
اســت، ســپس آنهــا باید با 
 VDR شــرکت تولید کننــده
بگیرند و آن شــرکت  تماس 
باید اطالعات درون جعبه سیاه 
را بازخوانی و منتشــر کند که 
این یک پروسه طوالنی است. 
تا به اطالعات VDR نفتکش 
دســترس نیابیم نمی توان به 
صورت قطعی در مورد مسائل 

اظهارنظر کرد.

جعبه سیاه راز حادثه را افشا می کند 
علت یابی حادثه نفتکش ســانچی باید با بازشــدن جعبه 
سیاهی که گفته می شود آرشیو کاملی از داده های ثبت شده 
در رادارهای کشــتی، صحبت های ضبط  شده پیش از بروز 
حادثه در اتاق فرمان و... را در دل خود دارد، صورت گیرد. 
"جعبه ســیاه" نفتکش ســانچی تنها اثر باقی مانده از این 
کشــتی عظیم الجثه است که ابتدا به کشور پامانا و سپس 

به ایران تحویل خواهد شد. 
مقیمی،  احمــد  ســید 
مدیره  هیئــت  رئیــس 
شــرکت ملــی نفتکش 
که  زمانی  »تــا  گفــت: 
جعبه ســیاه باز نشــود 
اظهار نظرها درباره علت 
حادثه گمانه زنی اســت. 
حق مطلب برای شرکت 
ملــی نفتکــش در این 
سال ها ادا نشد، در حالی 
ایــن شــرکت جزو  که 
معتبرترین و بزرگترین دارندگان تانکرهای جهان اســت. 
برخورد کشــتی سانچی با کشــتی کریستال در چند دهه 
اخیر منحصر بفرد اســت. شــدت برخورد به حدی بود که 
الیه فوالدی ضخیم و الیه آب تعادل دومتری و الیه ســوم 
مخزن صدمه دید و حادثه ایجاد شــد. انفجار اولیه مهیب 
بود و تصاویر آن به وســیله شاهدان عینی ضبط شد اما تا 
زمانی که جعبه سیاه کشتی سانچی باز نشود اظهار نظرها 

در این زمینه گمانه زنی است.«
مقیمی افزود: »به طور معمول جعبه ســیاه باید در کشور 
صاحــب پرچم که پاناما بــود و زیر نظر ما باز شــود. اگر 
جعبه ســیاه سانچی برداشته نمی شــد ابهام بزرگی ایجاد 
می شــد و چینی ها به دلیل پیش بینی آینده حادثه، جعبه 
ســیاه را برداشتند. آقای امیری از طرف هیئت دولت میان 
خانواده های قربانیان حادثه نفتکش سانچی حضور یافت و 
به درخواست های آنها گوش و قول داد که آن را در هیئت 
دولت مطرح کند. خانواده های کارکنان نفتکش ســانچی 
درخواست دارند قربانیان این حادثه شهید محسوب شوند 
و شرایط سخت و زیان آور برای کارگران شرکت ملی نفت 

نیز مانند کارگران شرکت ملی نفتکش اجرا شود.«

چرا سانچی نتوانست فرار کند؟ 
محسن بهرامی، کاپیتان اسبق کشتی نفتکش درباره اینکه 
چرا نفتکش ســانچی نتوانســت قبل از برخورد با کشتی 
چینی مســیر خود را منحرف کند، گفــت: »انفجار اولیه 
در نفتکش ســانچی همه سیستم های ایمنی را از بین برد. 
سیســتم های ایمنی زمانی قابل استفاده هستند که حریق 
قابل کنترل باشــد اما نوع محموله و انفجار آن جلوی هر 

گونــه عکس العمل را از کارکنان ســانچی گرفت. برخورد 
کشــتی ها به دالیل مختلف اتفاق می افتــد اما حادثه ای به 
این شکل جز یک مورد که آن نیز موجب کشته شدن همه 
کارکنان نفتکش شد مشابه دیگری نداشته است. همچنین 
منطقه حادثه منطقه پرتردد و تعداد کشتی های ماهیگیری 
در آنجا زیاد است و وجود چند صد کشتی ماهیگیری قدرت 
مانور نفتکش را کم می کند. اگرچه سرعت کشتی های باری 

و نفتکش کم است اما آنها توان مانور کمی نیز دارند.
بهرامــی افزود: »برای تغییر مســیر چهار پنچ دقیقه زمان 
نیاز اســت. البته اظهار نظرها گمانه زنی است و باید جعبه 
سیاه کشــتی بررسی شــود. اینکه گفته می شود برخورد 
به دلیل اختالل در سیســتم ای آی اس بود چنین نیســت، 
زیرا برای کشتی های بزرگ این سیستم قابل اتکا نیست و 
آنها از رادار استفاده می کنند. اشکال در سیستم ای آی اس 
نمی تواند دلیل برخورد باشــد زیرا کشــتی ها به آن متکی 
نیســتند. ای آی اس به ناوبری کمــک می کند اما برای آن 

حیاتی نیست.«
محمد راســتاد، مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی 
نیز گفت: »ماهی گیران و شــاهدان عینی از انفجار شدید 
نفتکش سانچی پس از برخورد با کشتی چینی خبر دادند. 
تالش های بسیاری برای دسترسی به کشتی انجام شد اما 
به دلیل حجم حریق و گازهای سمی امکان رفتن به کشتی 

فراهم نشد.«

ارائه گزارش به هیئت رئیسه مجلس
ســید علی ادیانی، نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی گفت: »این کمیســیون با کمک کمیته 
حقوقــی و نفت مجلــس ابعاد مختلف حادثه را بررســی 
می کند و به محــض دریافت آخرین اطالعات و جمع بندی 
نشســت های خود با مدیران ارشــد نفتی گــزارش آن را 
به ســرعت به هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی ارائه 

می دهد.«

راز نجات چینی ها 
معاون ســازمان بنــادر و دریانوردی جزئیاتــی از حادثه 
نفتکش ســانچی را بیان کرد و گفت: »انفجار مهیب اولیه 
در کشــتی ســانچی فرصت عکس العمل را به خدمه این 

کشتی نداد.
کشتی سانچی 115 هزار تن میعانات گازی با درجه اشتعال 
منفی 18 درجه ســانتی گراد حمل می کــرد که در برخورد 
با کشــتی چینی یک یا دو مخزن 20هزار تنی منفجر شد. 
اطالعات اولیه به دلیل آســیب شدید نفتکش سانچی درباره 
کارکنــان آن ناامید کننده بود البتــه تا آخرین لحظه برای 
حداقل انتقال اجســاد تالش شــد اما به دلیل حجم آتش و 
گازهای سمی امکان این کار ایجاد نشد. عمق حادثه در همان 
لحظات نخست مشخص بود و نشــت گازهای سمی اجازه 

نفس کشیدن به هیچ کس را تا شعاع  هزارمتری نمی داد.«

حق شــناس توضیــح داد: »پس از برخورد دو کشــتی و 
انفجــار نفتکش هیچ عالمت و تقاضایی از ســوی نفتکش 
ســانچی نداشتیم و این نشــان می داد پس از انفجار هیچ 
یک از کارکنان فرصت عکس العملی را نداشــت. کشــتی 
سانچی ساخت ســال 2008 کره جنوبی به وسیله شرکت 
هیوندا بود و جدیدترین استانداردهای جهانی را داشت. این 
سانحه در دو ســه دهه اخیر بی نظیر بود. کارکنان کشتی 
کریستال پس از برخورد با نفتکش سانچی به آب می پرند 
و به وســیله قایق و بالگرد نجات می یابند و کشــتی چینی 
نیز که به موتور آن آســیبی وارد نشده بود به ساحل برده 
شــد. همچنین جعبه سیاه کشتی ســانچی با حضور همه 
ذی نفعان از جمله چین، هنگ کنگ، پاناما و ایران در چین 
باز و اطالعات آن بررســی می شود. اعالم نتیجه بررسی ها 
روند حقوقی دارد و حداقل یک ماه زمان الزم دارد. نتیجه 
بررسی ها برای بیمه ها و مالکان سانچی مهم است. نماینده 
ایران از کشــتی چینی بازدید کرد اما مقامات این کشــور 
اجازه مصاحبه با کارکنان آن کشــتی را ندادند در صورتی 
که باید با کارکنان کشــتی کریســتال نیز مصاحبه کنیم. 
همچنین منطقه برخورد جزء نقاط کور راداری نیز نبود.«

تفحص پیکر خدمه نفتکش سانچی 
بهرامی، سخنگوی شرکت ملی نفتکش ایران درباره برنامه 
این شــرکت برای یافتــن و تفحص پیکر جــان باختگان 
حادثه نفتکش ســانچی گفت: »یکی از اولویت های ما این 
خواهد بود که بتوانیم پیکر شــهدای نفتکش را از زیر آب 
بیرون بیاوریم. عمق آب در محل بیش از 100 متر اســت 
بنابراین تفحص نیاز به بررسی کارشناسانه دارد اما قطعا از 
اولویت های ما خواهد بود. در وهله اول باید منتظر بمانیم تا 
شعله ها خاموش شود شاید هنوز برخی از مخازن باز نشده 
باشــند و به دریا راه نیافته باشد بنابراین تمام محموله در 

ادامه سوختن تاثیرگذار خواهد بود.«
او افزود: »شغل دریانوردی در عین حال که شغل تخصصی 
اســت اما به اندازه دوری از خانواده و وطن سخت نیست. 
دریانوردان با انتخاب این شــغل کار ســختی را به عهده 

می گیرند فاصله زمانی بین شــش ماه تا یکســال دوری از 
خانواده از مشکالت اصلی این شغل است. کشتی هایی که 
نزدیک به خشــکی باشند احتمال دریافت سیگنال موبایل 
هست، اما کشتی هایی که در پهنه آب هستند و از خشکی 
دور هستند امکان استفاده از موبایل وجود ندارد. در برخی 
کشتی ها امکان استفاده از اینترنت نیز هست اما تنها وسیله 

ارتباطی در دریا استفاده از تلفن ماهواره ای است.«

کسب اطالعات از کشتی های گذری در منطقه
بهرامی افــزود: »احتمال اینکه همه خدمه کشــتی جان 
باخته باشند اطالع دقیقی نداشتیم و از وسعت انفجار اول 
و انفجارهای بعدی نیز اطالع نداشتیم. از کشتی های گذری 
در منطقــه اطالعات گرفتیم و با این اطالعات به وســعت 
فاجعه پی بردیم. جعبه سیاه در حضور نمایندگان ذینفعان 
حادثه بازخوانی خواهد شــد. از ســازنده نیز درخواســت 
کرده ایم که در محل حاضر باشــد و تقریبا ظرف مدت یک 
هفته دیگر بازخوانی در صورت سالم بودن اطالعات انجام 
خواهد بود. جعبه ســیاه کشــتی درون کپسولی قرار دارد 
که بر اساس اســتانداردهای تعریف شده در مقابل حرارت 
در مــدت زمان خاص مقاومت دارد حال باید دید مقاومت  
کپســول ســانچی چه مدت زمانی در برابر حرارت تعریف 
شده باشد. وجود 9 کشتی در آن واحد برای امداد در دریا 
کار سختی اســت ولی استفاده از دو کشتی باید با جدیت 

بیشتری انجام می شد.«
او درباره برخورد پرسنل کشتی چینی گفت: »در تصادفات 
دریایی دو طرف هســتند و آنچه مهم اســت در ســطح 
کالن دولت ها و بیمه گرها اطالعات گرفته می شــود ولی 
اینکه از نفرات کشــتی مقابل اطالعات گرفته شود در دنیا 
مرســوم نیســت. ما در این حادثه تیمی را اعزام کرده ایم 
که از کشــتی مقابل نیز اطالعات گرفته شود و این نیاز به 
همکاری طرف مقابل دارد. از مشــاوران هلندی نیز کمک 
گرفته شد اما مشاوران هلندی تصمیم گیرنده امور نبودند 
فقط مشــاوراتی ارائه کردند. حادثــه در آبهای چین اتفاق 

افتاد که بعد از حرکت به آبهای ژاپن رسید.«

سه پیکر کشف شده در راه ایران 
حق شــناس، معاون امور دریایی ســازمان بنادر از پلمب 
جعبه سیاه نفتکش سانچی خبر داد و با بیان این که فرآیند 
حقوقی بازگشــایی و رمزخوانی این جعبه زمان بر اســت، 
گفت: »سه پیکر کشف شده نفتکش سانچی در حال انجام 
تشــریفات قانونی برای انتقال به ایران هستند.  همچنین 
جعبه سیاه نفتکش سانچی در حضور مدیرکل امور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی ایران و نماینده پاناما به عنوان 
کشور محل ثبت کشتی سانچی و مقامات چینی پلمب شد 
و در اتاقی قرار گرفت که آن اتاق هم تا زمان طی شــدن 

مراحل حقوقی پلمب شد.«

ارتباط راداری سانچی قطع شده بود؟
روزنامــه آمریکایی وال اســتریت ژورنال به نقــل از منابع 
مختلف گزارش داد، نفتکش ایرانی سانچی و کشتی باری 
چینی شــنبه گذشته از چند ســاعت قبل از حادثه هیچ 
ســیگنالی برای ایســتگاه کنترل ترافیک دریایی ارســال 
نکرده بودند. این منابع ذکر کرده اند که مشــخص نیست 
آیا سیستم شناسایی خودکار هر دو کشتی پیش از حادثه 
خاموش شــده بود یا عملکرد آن مختل شده بود یا اینکه 
ایســتگاه کنترل ترافیک دریایی نتوانسته سیگنال آنها را 
دریافــت کند. به گفته یک منبع، ســانحه برخورد مرگبار 
نفتکش ســانچی با کشتی چینی ســاعت 8 شب به وقت 
محلی رخ داد اما آخرین ســیگنالی که از سانچی دریافت 
شده بود مربوط به 10:46 صبح بود. کشتی باری چینی نیز 
آخرین سیگنال خود را ساعت 3:58 بعدازظهر ارسال کرده 
بود. هنوز هیچ منبعی در خصوص علت قطع شدن ارتباط 
راداری این دو کشتی پیش از حادثه اظهارنظر نکرده است.

ایجاد لکه نفتی ۱۰ مایلی
مقامــات چینــی و ژاپنی گفتند، نفتکش ایرانی ســانچی 
موجب ایجــاد یک لکه نفتی 10 مایلی شــده و همچنان 
دود سیاهی از محل غرق شدن کشتی در حال برخواستن 
اســت. این حادثه بدترین حادثه برخورد نفتکش در طی 
دهه های اخیر توصیف شــده است. تلویزیون دولتی چین 
گزارش داد، این لکه نفتی یک تا چهار مایل دریایی عرض 
دارد و وســعت آن از روز یکشــنبه به این طرف چند برابر 
شده است. این مسئله نگرانی های زیادی را نسبت به آسیب 
دیدن اکوسیستم دریایی و حیات آبزیان و پرندگان منطقه 
به وجود آورده اســت. این لکه روز یکشنبه در شرق محل 

غرق شدن کشتی کشف شده است.
بر اســاس اعالم تلویزیــون دولتی چیــن، تالش ها برای 
پاکسازی ســطح آب آغاز شده و از تیم های امداد و نجات 
خواســته شده تا جســتجو برای یافتن مفقودان حادثه را 
متوقف کنند و ایــن فعالیت ها را به ســطح عملیات های 
»عــادی« تقلیل دهند. اداره دولتی امور اقیانوســی چین 
اعــالم کرد، به دلیــل اینکه انفجارهــای رخ داده موجب 
شکافته شدن بدنه کشتی شده بود، مقدار زیادی از میعانات 
با ریختن در آبهای اطراف نفتکش در حال ســوختن بود. 
سخنگوی گارد ســاحلی ژاپن گفته، دو قایق گشت زنی و 
یک هواپیما را برای جســتجوی خدمه مفقود این نفتکش 
و ارزیابــی جدیدترین وضعیت حادثه به منطقه اعزام کرده 
اســت. کارشناسان نگران اند که با غرق شدن کشتی، بقیه 
میعانات محموله کشتی و همچنین سوخت خود کشتی که 
نفت کوره سنگین است، موجب آلودگی گسترده آب های 
اطراف شود. ســوخت مصرفی نفتکش ها، کثیف ترین نوع 
نفت اســت که هرچند قابلیت انفجــاری کمتری دارد، اما 

بسیار سمی است.

انبارهای  از  با آتــش گرفتن یکــی 
نفتکش ایرانی، قطعا زمان زیادی طول 
 Acomodation می کشیده تا آتش به
کشتی  سرنشــینان  زیست  محل  یا 
برسد. چرا که باید انبارهای مجاور نیز 
منفجر شوند تا آتش و موج انفجار به 
فاصله  از  که  برسد   Acomodation
نسبتا زیادی از آخرین انبار قرار دارد. 

سرنشینان  آنی  مرگ  امکان  بنابراین 
کشــتی وجود ندارد؛ چرا که در این 
صورت باید موج انفجــار همان ابتدا 
کشتی را از وسط نصف می کرد. به باور 
من، پرسنل پس از حادثه زنده بوده اند 
و با آتش دست و پنجه نرم می کرده اند. 
چرا که یکی از پیکرهای کشف شده، 
لباس اطفای حریق به تن داشته و این 
مرگ  فرضیه  بودن  باطل  نشان دهنده 

آنی پرسنل سانچی است

اینکه گفته می شــود رادارهای هر دو 
کشــتی از کار افتاده بوده، نمی تواند 
درســت باشــد. این گونه کشتی ها 
 Automatic یا AIS سیستمی به نام
که  دارند   Identification System
این سیستم به صورت مداوم وضعیت 
کشتی و مشخصات آن را به ایستگاه 
AIS در خشــکی مخابره می کند. به 
دلیل تحریم ها و مســائلی که وجود 
دارد، خیلی از کشتی های ایرانی هنگام 
عبور از نزدیکی سواحل، این سیستم 

را خاموش می کردند

تازه ترین اخبار از حادثه نفتکش ایرانی غرق شده در آب های چین

گفتگوی آفتاب اقتصادی با کارشناس کشتی رانی در خصوص ابهامات حادثه سانچی:
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 سه شنبه  

 
محققان دریافتند عملکرد ش��ناختی مغز زنان در دوران بارداری 
دچار اختالل می ش��ود؛ اما تنها خود آنها و اف��راد نزدیک به آنها 
متوجه این تغییرات می ش��وند.به گزارش ایرنا، در این تحقیقات 
معلوم شد زنان باردار واقعا دچار نوعی فراموشی می شوند که تحت 
عنوان baby brain شناخته می شود و در اثر آن موقعیت مکانی 
خود یا اشیای موردنظر را از یاد می برند یا به کلی فراموش می کنند 
که در حال انجام چه کاری هستند.عالوه بر این معموال زنان باردار 
رشته کالم را از دست می دهند و نیاز بیشتری به نوشتن مطالب 

پیدا می کنند و هنگام مطالعه جمالت 
نیز با مشکل مواجه می شوند. محققان 
در مجموع به این نتیجه رسیدند که 
کارکردهای شناختی زنان باردار قطعا 
ضعیف تر از س��ایرین است. در واقع 

کارکردهای ش��ناختی، حافظه و کارکرده��ای اجرایی زنان باردار 
در س��ه ماهه آخر بارداری به میزان چش��مگیری کاهش می یابد. 
همچنین اختالل در عملکردهای ش��ناختی در طول س��ه ماهه 

اول ب��ارداری آغاز ش��ده و تا پایان ای��ن دوران باقی می ماند. این 
ضع��ف عملکرد با کاه��ش میزان ماده خاکس��تری مغز در طول 
دوره بارداری همراه اس��ت. به اعتقاد محققان علت کاهش میزان 
ماده خاکس��تری مغز زنان باردار این است که بخش هایی از مغز 
درگیر انجام وظایف مهم مرتبط با پرورش جنین می ش��ود. برای 
درک صحیح تاثی��ر این پدیده بر زندگی زنان باردار به تحقیقات 
بیشتری نیاز است، اما محققان معتقدند با جود ضعف عملکردهای 
شناختی مغز در دوران باداری، مغز قادر است فعالیت های روزانه را 

به طور عادی انجام دهد.

بارداریعملکردشناختیمغزرامختلمیکند

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ در میان بگذارید.
زندگی

عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات
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»خوابروز«ازعوامل
بدیرنگپوست

یک متخصص ط��ب ایرانی با بیان اینکه خواب 
ناکاف��ی و مصرف غذاهای آماده و کنس��روی از 
مهم ترین علل ایجادکنن��ده جوش های صورت 
هس��تند، گفت: خواب روز برخالف خواب شب 
از عوامل بدی رنگ پوست و ایجاد بیماری های 
پوس��تی اس��ت.به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ 
 محمد عسکرفراشاه درباره علل به وجودآورنده 
جوش صورت اظهار کرد: یکی از علل ایجاد لک 
و جوش های پوس��تی، خواب نامناس��ب)خواب 
زیاد یا کم و خواب در طول روز(است، به همین 
 دلیل باید برای داشتنی پوستی سالم باید خواب 
خوبی داشت.وی افزود: رابطه لک و جوش های 
پوس��تی و خواب رابطه بس��یار تنگاتنگی است 
زی��را خواب، بهترین زمان ب��رای فرآیند، هضم 
غذا اس��ت و بخش عمده مواد زائ��د و خام که 
در اندام های مختلف انباشته شده در این زمان 
هضم یا ادامه دفع می ش��ود. در واقع یک خواب 
مناس��ب، امکان دفع مواد زائد بدن و داش��تن 
یک زندگی سالم را نوید می دهد.این متخصص 
طب ایرانی تصریح ک��رد: چنانچه خواب فردی 
 کمتر یا بیش��تر از حد مورد نیاز یا فرد در طول 
روز خواب طوالنی داش��ته باشد، اسباب ضعف 
هض��م و انباش��تگی م��واد زائد ب��دن را فراهم 
ک��رده و ای��ن مواد زائ��د زمینه ب��روز جوش و 
لک های پوس��تی را فراهم می کند.عسکرفراشاه 
خاطرنش��ان کرد: الزم به ذکر اس��ت از دیدگاه 
ط��ب ایرانی خواب روز برخالف خواب ش��ب از 
عوام��ل بدی رنگ پوس��ت و ایجاد بیماری های 
پوستی به علت عدم هضم غذاها در هنگام روز 
محسوب می شود.وی گفت: برخی از غذاها باعث 
ایجاد و تش��دید جوش صورت می ش��ود مانند 
فس��ت فودها و کنس��روها چرا که فست فود ها 
و غذاهای آماده )کنسرو ش��ده( با حرارت زیاد 
باعث تخریب مواد مفید آنها می شود و با اضافه 
کردن مقدار نمک،ادویه تند، موادمعطر کننده و 
نگه دارنده برای جلوگیری از عفونت و فس��اد از 
ارزش غذایی آنها کاسته می شود.این متخصص 
طب ایرانی ادامه داد: در نتیجه، همواره بخشی 
از اجزای این نوع غذاها برای بدن قابل استفاده 
نیس��ت و بخش��ی هم کامال مضر است و بدن 
مانند دشمن با آنها برخورد می کند.عسکرفراشاه 
اضافه کرد: فضوالت این ن��وع غذاها نیز به زیر 
پوس��ت منتق��ل و در نهایت به ج��وش تبدیل 
می شود البته باید در نظر داشت بسیاری از مواد 
 نگه دارنده مصرفی در فس��ت فودها و کنسروها، 

سرطان زا هستند.

ادعایتازهدرباره
خواصروغننارگیل

در حالی که فوائد روغن نارگیل برای پوس��ت و 
بدن ش��ناخته شده  است این بار متخصصان در 
یک مطالعه جدید پس از بررسی خواص دیگر 
این روغن مدعی شده اند که برای قلب نیز مفید 
است.به گزارش ایسنا، متخصصان براساس این 
مطالعه اظهار داش��تند: روغن نارگیل می تواند 
سطح کلسترول خوب خون را افزایش می دهد. 
این در حالی اس��ت که پیش از این ادعا ش��ده  
بود روغن نارگیل سرش��ار از چربی اشباع شده 
اس��ت و سطح کلس��ترول بد خون را به شدت 
افزایش می دهد.در بررس��ی جدی��د گروهی از 
کارشناس��ان، متخصص��ان و دانش��گاهیان در 
انگلیس به مطالعه روی ۹۴ داوطلب که سابقه 
دیابت یا بیماری قلبی نداش��ته و در رده سنی 
۵۰ تا ۷۵ س��ال بوده ان��د، پرداختند و این افراد 
را به س��ه گروه تقس��یم کردند. محققان پس 
از انجام آزمایش��ات دریافتند که روغن نارگیل 
 به کنترل سطح کلس��ترول بد خون و افزایش
 ۱۵ درصدی س��طح کلس��ترول خوب کمک 
می کند. در حالی که مصرف کره در گروه دیگر 
موجب افزایش ۱۰ درصدی س��طح کلسترول 
بد ش��ده بود و در گروهی هم که روغن زیتون 
مصرف کرده بودند کاهش محسوسی در میزان 
کلسترول بد مش��اهده نشد و فقط پنج درصد 

افزایش کلسترول خوب برای آنها ثبت شد.

پنجزیانداروهایکدئینی
 یاس��مین عتیقی  کارشناس دارویی معاونت 
غ��ذا و دارو اراک اع��الم ک��رد: بناب��ر اع��الم 
FDA، مص��رف داروه��ای ضد س��رفه و ضد 
س��رماخوردگی حاوی کدئین در اطفال کمتر 
از ۱8 س��ال باید محدود ش��ود.عتیقی افزود: 
س��ازمان غ��ذا و دارو آمریکا در ح��ال تغییر 
محدودیت س��نی تجویز این فرآورده ها است 
و هش��دارهایی از جمل��ه خطر س��وءمصرف، 
اعتیاد، بیش مصرفی، مرگ، تنفس آهس��ته یا 
س��خت به لیبل این داروها اضافه خواهد شد. 
به گزارش تسنیم، کارشناس دارویی معاونت 
غذا و دارو ادامه داد: کدئین از دسته داروهای 
اپیوئیک است که در ترکیب با داروهایی مثل 
آنتی هیس��تامین ها و ضد احتقان ها به منظور 
درم��ان س��رفه و عالئ��م مرتبط با آل��رژی یا 
س��رماخوردگی وجود دارد.عتیقی خاطرنشان 
کرد: سرفه ناش��ی از سرماخوردگی یا عفونت 
فوقانی تنفسی عموماً نیازی به درمان ندارد و 
در صورتی که درمان این س��رفه ها در کودکی 
نیاز باشد، می توان از داروهای جایگزین مانند 

دکسترومتورفان استفاده کرد.

ساختبافتیشبیهبهمغز
بااستفادهازچاپسهبعدی

محقق��ان تکنی��ک جدی��دی را ب��رای چاپ 
سه بعدی بافت هایی بسیار نرم مانند مغز انسان 
یا بافت اسفنجی ریه ها ابداع کردند.به گزارش 
ایرنا، چاپ س��ه بعدی فرآیندی اس��ت که در 
آن م��واد اولیه الیه  به الی��ه روی یکدیگر قرار 
می گیرند و در نتیجه الزم اس��ت اولین الیه از 
مواد قابلیت تحمل وزن الیه های بعدی ساختار 
در دست تولید را داشته باشد. یکی از مهم ترین 
مشکالت تولید بافت های بسیار نرم با استفاده 
از فناوری چاپ سه بعدی این است که پس از 
چاپ اولین الیه، در زمان اضافه شدن الیه های 
بع��دی مواد اولیه در فرآیند چاپ س��ه بعدی، 
کل ساختار بافت مورد نظر متالشی می شود. 
محققان برای رفع این مشکل همه چیز را سرد 
کردند. در واقع پس از چاپ هر الیه آن را فریز 
می کنند تا سخت شود و پایداری الزم را برای 
اضافه کردن الیه بعدی به دست آورد. پس از 
اتمام کار، ساختار را به آرامی گرم می کنند تا 
حالت طبیعی خود را به دست آورد. برای چاپ 
این بافت های ن��رم، محققان از یک هیدروژل 
کامپوزیتی جدید اس��تفاده می کنند که از دو 
مولفه ش��امل یک پلیمر مصنوعی محلول در 
آب موسوم به پلی وینیل الکل و یک ماده ژله 
مانند موس��وم به فیتاژل تشکیل شده است. 
سپس بافت چاپ ش��ده را با الیه ای از کالژن 
می پوش��انند و سلول های انس��ان را در سطح 
کش��ت می دهند. در آزمایشات اولیه محققان 
به جای استفاده از سلول های مغز، از سلول های 
پوست بهره گرفتند.محققان تاکنون نمونه های 
کوچکی از بافت شبیه به مغز را تولید کرده اند و 
هنوز نتوانسته اند کل ساختار مغز را با استفاده 

از این شیوه تولید کنند.

هشدار 

 تازه ها

 راهکار 

یافته 

علمپزشکیشخصی
افرادمستعدبیماریرا
شناساییمیکند

عضو هیأت علمی پژوهش��گاه ژنتیک و زیست 
فناوری گفت: با علم پزشکی شخصی می توانیم 
افراد مستعد هر بیماری را شناسایی کنیم که با 
تغییر در س��بک زندگی شان می توانند از بروز 
این بیماری ها جلوگیری کنند. دکتر مس��عود 
هوشمند در کنگره بین المللی پزشکی شخصی  
گفت: اولین کنگره پزش��کی شخصی به صورت 
عمومی برگزار ش��د و اکن��ون دومین کنگره را 
با محوریت س��رطان برگزار کردی��م.وی افزود: 
هدف ما این اس��ت که قب��ل از اینکه یک فرد 
دچار بیماری شود، پیش بینی کنیم که مستعد 
چه بیماری هایی هستند. بیماری ms، آلزایمر، 
س��رطان، بیماری های قلبی و عروقی از جمله 
بیماری هایی اس��ت که در صدد پیش بینی آن 
توسط ژنوم افراد هستیم.وی گفت: هنگامی که 
بتوانیم افراد مس��تعد بیماری ها را شناس��ایی 
کنیم با تغییر در سبک زندگی شان می توانند 
از ب��روز این بیماری ها جلوگی��ری کنند.عضو 
هیأت علمی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری 
ادام��ه داد: در این بیم��اری ها عالوه بر ژنتیک، 
عوامل محیطی نیز تأثیر گذار است و به همین 
جهت تغییر در س��بک زندگی می تواند انسان 
را از بس��یاری از بیماری ها دور کند.هوش��مند 
خاطرنشان کرد: با تشخیص به موقع بسیاری از 
بیماری ها می توان در مراحل اولیه ورود به آن، 
به درمان آن اقدام کرد. بسیاری از داروهایی که 
امروزه در س��رطان استفاده می شود با استفاده 
 از علم پزش��کی ش��خصی برای بیم��ار تجویز 
می شوند.دبیر علمی کنگره بین المللی پزشکی 
شخصی گفت: این آزمایشات در ایران راه اندازی 
شده است و ما می توانیم به پزشک بگوییم که 
 چه دارویی ب��رای چه فردی بهترین پاس��خ را 
م��ی دهد که هم در وق��ت و هزینه های بیمار 
صرفه جویی خواهد ش��د. عل��م فارماکوژنتیک 
روی این موضوع تمرکز کرده است.وی تصریح 
کرد: هم اکنون تأثیرگذاری ۶۴۰ دارو را بر روی 
 ژن به روش فارماکوژنتیک شناسایی کرده ایم و 
می توانیم بگوییم اگر فردی این داروها را مصرف 
کند چه نوع واکنشی نشان می دهد.عضو هیأت 
علمی پژوهش��گاه ژنتیک و زیس��ت فناوری در 
پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از این داروها ۵ تا 
۱۰ درصد اثر منفی بر روی ایرانی ها دارد و این 

اثرات منفی می تواند منجر به مرگ فرد بشود.

 نکته 

آفت�اب اقتصادی : اگر احس��اس می کنید که با 
یک کامیون تصادف کرده اید، احتماال دچار بیماری 
آنفوالنزا شده اید. داروهای بدون نسخه و سوپ مرغ 
هردو به شما کمک می کنند، درست است؟ البته نه 
خیلی س��ریع. مهم است که بدانید که شما با کدام 
بیماری دست وپنجه نرم می کنید. دلیل این مسئله 
این است که آنفوالنزا می تواند عوارض جدی مانند 
بیماری پنومونی عفونت ریه داش��ته باش��د. حتی 
می تواند کشنده باش��د.آفتاب اقتصادی در این باره 
با دکتر محمد رضا مس��رور، پزشک عمومی گفتگو 

کرده است.
وی در ابتدا گفت : »به منظور پیشگیری از ابتال به 
بیماری آنفلوآنزا و س��رماخوردگی الزم است برخی 

نکات رعایت شود که عبارتند از :
۱- دست ها مرتب با آب وصابون و یا با محلول های 
ضدعفونی کننده شستش��و ش��وند. ب��ه این منظور 
ضروری اس��ت در هر بار شستن دست ها، این عمل 

دوبار تکرار شود.
2- از لمس کردن چشم ها، بینی و دهان خودداری 
شود؛ چرا که این امر انتقال ویروس را به دنبال دارد.
3- رعایت فاصله حداقل یک متر از افرادی که عالئم 

شبیه بیماری آنفلوآنزا دارند نیز الزم است.
۴- توصیه می شود از اسباب بازی های قابل شستشو 
برای کودکان اس��تفاده ش��ود و از اسباب بازی های 

پارچه ای و پشمی خودداری شود.
۵- همچنین هنگام عطس��ه و سرفه جلوی بینی و 
دهان را با دس��تمال گرفته و بالفاصله دس��تمال را 
داخل کیس��ه پالستیک گذاش��ته و در سطل زباله 

بیندازیم. اگر از دستمال پارچه ای استفاده می شود 
روزانه دوبار آن را شس��ته و بعد از هر بار اس��تفاده 

داخل کیسه پالستیکی قرار داد.
۶- ضروری است هنگام عطسه یا سرفه از قرار دادن 
کف دس��ت ها در جلوی ده��ان و بینی خودداری 
ش��ود؛ چرا که این مس��ئله احتمال انتقال ویروس 

بیماری به اشیا و افراد دیگر را به دنبال دارد.
۷- زنان ش��یرده که عالئم آنفلوآنزا دارند بهتر است 
هنگام شیردادن به نوزاد، از ماسک استفاده کرده و 

یا با دستمال جلوی بینی خود را بپوشانند.
8- در جهت پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا بهتر است 

در صورت امکان از حضور در اماکن شلوغ خودداری 
کرده یا مدت زمان حضور در این اماکن کاهش یابد.
۹- همچنین بهتر است با باز کردن درب و پنجره ها 
در فواصل مناس��ب در روز و هر بار حداقل به مدت 
۱۰ دقیقه، به تهویه مناسب محل کار، محل زندگی، 

کالس درس و… کمک شود.«
 این پزشک عمومی در پاسخ به این پرسش که  در 
صورت ابتال به آنفلوآنزا و سرماخوردگی چه اقدامات 
مراقبت��ی را باید انج��ام داد، بیان ک��رد: »اقدامات 
مراقبتی در مبتالیان به آنفلوآنزا و س��رماخوردگی 
شامل اس��تراحت کافی، نوش��یدن مایعات، تغذیه 

مناسب و اس��تفاده از اس��تامینوفن به عنوان تب بر 
بهترین راه درمان بیماری آنفلوآنزا و سرماخوردگی 

است.«
دکتر مس��رور خاطرنش��ان ک��رد : »ب��رای کاهش 
ت��ب ناش��ی از آنفلوآنزا الزم اس��ت تنه��ا از قرص 
اس��تامینوفن به میزان تجویز ش��ده استفاده شود. 
توصیه می ش��ود برای کاهش تب ناشی از آنفلوآنزا 
از مص��رف آس��پرین خودداری ش��ود.« وی افزود: 
»همچنین در صورت مشاهده تب و خواب آلودگی 
در کودکان زیر دو س��ال، باید س��ریع به پزش��ک 
مراجعه ش��ود. مبتالی��ان به آنفلوآن��زای جدید به 
 ویژه دانش آموزان مدارس و دانشجویان می توانند 
2۴ س��اعت بعد از قطع تب و با تجویز پزش��ک به 

محل کار یا کالس درس حضور یابند.«
این پزشک عمومی عنوان کرد: »واکسن آنفلونزای 
فصلی برای بیماری آنفلوآنزای نوع »آ« موثر نیست، 
اما تزریق آن برای افراد پرخطر توصیه می شود. در 
صورت مش��اهده عالئمی مانند تب، سرفه، گلودرد، 
سردرد، لرز، کوفتگی بدن احساس خستگی و اسهال 
و استفراغ باید به پزش��ک مراجعه شود. همچنین 
در صورت مش��اهده عالیمی مانند تنفس سریع و 
س��خت، تش��نج و یا تداوم تب در کودکان مبتال به 

آنفلوآنزا نوع »آ« باید به پزشک مراجعه کرد.«
وی در پایان گفت: »در صورت مشاهده عالیم تنگی 
نفس، اشکال در نفس کشیدن، حال عمومی بد و یا 
تب باالی بیش از سه روز در مبتالیان به آنفلوآنزای 
نوع »آ« الزم اس��ت بیمار هر چه س��ریع تر توسط 

پزشک معاینه شود.«

 آفتاب اقتصادی در گفتگو با پزشک عمومی بررسی کرد 

چگونه از بروز سرماخوردگی پیشگیری کنیم؟ 

به گفته دکتر س��ید احمد رئیس الس��ادات، دبیر 
انجمن طب فیزیکی و توانبخش��ی ای��ران حدود 
2۰ درص��د از جمعیت ایران مبتال ب��ه آرتروز زانو 
هستند. این عضو هیئت علمی بیمارستان شهید 
مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: 
تزریقات داخل مفصلی زانو یکی از روش های رایج 
کنترل درد و بهبود عملکرد در مبتالیان به آرتروز 
به شمار می رود. این درمان ها معموال به عنوان خط 
اول درمان محس��وب نمی شوند اما در بیمارانی که 
عالئم و شکایتش��ان  با روش های فیزیکی، تمرین 
درمان��ی و داروهای ض��د درد و التهاب خوراکی و 
موضعی بهبود نیافته، می توانند مفید و موثر باشند. 
از شایع ترین انواع تزریقات داخل مفصلی می توان به 
تزریق استروئید ) کورتون(، پرولوتراپی با سرم های 
قندی )دکس��تروز(، پی آرپی ) پالس��مای غنی از 
 )PRGF( پالسمای غنی از فاکتور رشد ،)پالکت

و هیالورونیک اسید ) آمپول های ژله ای معروف به 
تاج خروس( و اوزون درمانی اش��اره کرد. براس��اس 
اعالم دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران 
جدید ترین پژوهش انجام ش��ده بر روی تزریقات 
داخل مفصلی در بیمارس��تان های شهید مدرس 
و ش��هدای تجریش نش��انگر اثرات امیدوارکننده 
توکسین بوتولینوم ) معروف به بوتاکس( در بهبود 
عالئم مبتالیان به آرتروز زانو است. بوتاکس بیشتر 
جهت موارد زیبایی و کاهش چین و چروک پوست، 
کاهش تعریق و کم کردن اسپاستیسیته در برخی 
از بیماری های سیستم اعصاب به کار می رود. اخیرا 
اس��تفاده از این س��م درکاهش درد کمر، سردرد، 
میگ��رن و برخی از دردهای اس��کلتی عضالنی از 
جمله آرنج تنیس بازان، التهاب پاش��نه پا و شانه 

یخ زده و...  رو به افزایش گذاش��ته است. مکانیسم 
اث��ر بوتاکس درمبتالیان به آرت��روز با نحوه اثر آن 
در موارد زیبایی و اثر بر پیوستگاه عصبی عضالنی 
متفاوت اس��ت و عملکرد آن بیشتر از طریق اثرات 
ضد دردی و ضد التهابی است.  دکتر رئیس السادات 
افزود براساس این تحقیق انجام شده در گروه طب 
فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، تزریق 2۵۰ واحد از سم بوتولونیوم رقیق 
شده )ساخت شرکت مصون دارو( سبب کاهش درد 
و سفتی مفصلی و بهبود عملکرد بیماران مبتالی به 
آرتروز ش��ده است. اثرات درمانی  پس از یک هفته 
شروع و تا بیش از شش ماه ادامه داشت. این درمان 
هیچ گونه ضعف عضالنی یا عارضه خاصی به دنبال 
نداشت. با این وجود، اظهار نظر در مورد اثر بخشی 

طوالنی مدت و اس��تفاده روتین بالینی از این روش 
نیازمند انجام مطالعات بزرگ تر و با کیفیت تر، تعیین  
دوزاژ موثرتوکسین و مقایسه هزینه و اثربخشی این 
روش با سایر روش ها است.دکتر رئیس السادات با 
تاکید بر این که تا کنون هیچ روش قطعی خوراکی 
یا تزریقی برای عالج آرتروز ش��ناخته نشده است 
افزود: کلیه تزریقات داخل مفصلی جهت اثرگذاری 
بیشتر باید به همراه آموزش بیماران، اصالح الگوی 
زندگ��ی از جمل��ه کاه��ش وزن، ورزش درمانی و 
به کارگیری مناس��ب روش های ط��ب فیزیکی و 
توانبخشی باشند. بیس��ت ویکمین کنگره ساالنه 
»طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران«، 
2۷ تا 2۹ دی ماه امس��ال ب��ه همت انجمن طب 
فیزیکی و توانبخشی ایران و با همکاری گروه های 
آموزشی طب فیزیکی سراسر کشور و انجمن های 
مرتبط،  در سالن همایش های رازی برگزار می شود.

برای داشتن استخوان هایی محکم مصرف زیاد 
کلسیم و ویتامین دی اگرچه الزم است، اما کافی 
نیست.به گزارش سالمت نیوز، اگر سابقه پوکی 
استخوان در خانواده تان باش��د، دقت به عادات 
غذایی اهمیت ویژه ای می یابد و باید برخی مواد 
غذایی را که برای بافت اس��تخوانی مضر است، 

محدود و از برخی عادات غذایی اجتناب کرد: 
مصرف بیش از حد س�دیم: عالوه بر افزایش 
خطرهای بیماری های قلب��ی عروقی با مصرف 
زیاد نمک، ه��ر چه میزان نم��ک مصرفی فرد 
بیش��تر باشد، دفع کلس��یم در ادرار و عرق فرد 

نیز بیشتر می شود.
استفاده زیاد گوشت قرمز: رژیم غذایی غنی از 
گوشت و پروتئین ها نیز برای استخوان ها ضرر دارد. 
در جریان هضم مواد غذایی، پروتئین های حیوانی 
اسیدهایی همچون اسید فسفریک، سولفوریک و 
غیره آزاد می کنند کهPH بدن را تغییر می دهد.هر 
چه PHبدن اسیدی تر باشد، مواد معدنی بیشتری 

در استخوان ها از دست می رود.
غذاهای التهابی: در کس��انی که اس��تعداد یا 
س��ابقه خانوادگ��ی ابتال به پوکی اس��تخوان را 
دارن��د، از مصرف بیش از حد محصوالتی مانند 

گوجه فرنگی، س��یب زمینی سفید، بادمجان و... 
باید اجتن��اب کنند چون ای��ن غذاها منجر به 
التهاب اس��تخوان و در نهایت تسریع روند ابتال 

به پوکی استخوان خواهند شد.
اس�فناج خ�ام: اگرچه مصرف اس��فناج برای 
تقوی��ت اس��تخوان ها و پیش��گیری از پوک��ی 
استخوان ضروری است، اما نوع خام آن به دلیل 
وجود ماده ای به ن��ام اگزاالت باعث عدم جذب 

کلسیم در بدن شود.
مص�رف بیش از حد کافئی�ن: مصرف روزانه 
قهوه از جذب بهتر کلسیم جلوگیری می کند. هر 
چه میزان کافئین وارد شده به بدن بیشتر باشد، 
کلس��یم بیش��تری از طریق ادرار دفع می شود؛ 
بنابراین باید از تعداد فنجان های قهوه که روزانه 

می نوشید بکاهید. 
مصرف نوش�ابه های گازدار: این نوشیدنی ها 
عالوه بر این که اش��باع از کافئین هس��تند، به 
علت داش��تن اسید فس��فریک، اسیدی معدنی 
که از جذب کلس��یم جلوگی��ری می کند، برای 
اس��تخوان ها مضرند. در مقابل، اس��ید کربنیک 
موج��ود در آب های معدن��ی گازدار هیچ تاثیر 

منفی بر استخوان ها ندارد.

اف��رادی که قصد دارند ب��ا ورزش کردن عضالت 
خود را پ��رورش دهند عالوه بر برنامه ورزش��ی 
خاص نیازمند برنامه غذایی مناسب نیز هستند. 
اینکه بعد یا قبل از ورزش چه مواد غذایی مصرف 
کنیم تا ریکاوری بهتری داش��ته باش��یم بسیار 
مهم اس��ت تا بت��وان نتیجه بهت��ری را از لحاظ 
س��المتی کس��ب کرد .به گزارش ایسنا، برخی 
مواد غذایی می توانند ب��ر ریکاوری بعد از ورزش 
کمک کنند.انتخاب درس��ت مواد غذایی بعد از 
ورزش ب��ه ریکاوری س��ریع تر، کاهش س��وزش 
عضالت، پرورش عض��الت و افزایش قدرت تیم 
ایمنی کمک می کند. بهتر اس��ت در یک ساعت 
 بعد از ورزش آب و غذایی مناسب مصرف کنید.

مواد غذایی زیر می توانند مناسب باشند.
۱- تخم م�رغ: بع��د از انجام ورزش اس��تقامتی 
مصرف تخم مرغ مناسب است. بررسی های اخیر 
نشان داده اس��ت که خوردن تخم مرغ به صورت 
کامل ۴۰ درصد تاثیرگذاری بیش��تری از خوردن 
سفیده به تنهایی دارد. تخم مرغ حاوی چربی سالم، 

ویتامین و مواد مغذی مانند فسفر و آهن است.
۲- آب انار: مطالعات اخیر نش��ان داده است که 
خوردن آب انار بعد از ورزش باعث کمتر ش��دن 

آس��یب دیدگی عضالت می ش��ود. آب انار حاوی 
آنتی اکسیدان است و ریکاوری را سریع تر می کند.
۳- پنی�ر ریکوتا: خوردن روزان��ه ۹ گرم پنیر 
ریکوتا می تواند ب��ه پرورش عضالت کمک کند. 
مصرف پنیر ریکوتا می تواند به دریافت پروتئین 

کمک کند.
۴- ماهی س�المون دودی: مصرف اسیدهای 
چرب امگا س��ه که در ماهی هایی مانند سالمون 
 موجود اس��ت باع��ث کاهش س��وزش عضالت

 می شود.
۵- سیب زمینی شیرین: مصرف کربوهیدرات 
نیز در پروس��ه ریکاوری تاثیرگذار است. می توان 
با خوردن سیب زمینی شیرین کربوهیدرات الزم 
را تأمین کرد. این مواد از کاهش قدرت سیستم 
ایمنی جلوگیری می کنند. مصرف میزان کمی از 
این مواد باعث چاق ش��دن نمی شود و تبدیل به 

انرژی می شود.
6- دمنوش های گیاهی: مطالعات منتشر شده 
نشان داده است که خوردن دمنوش های گیاهی 
باعث می ش��وند که تا ۹ درصد ریکاوری عضالت 
بهتر انجام شود. این دمنوش ها آنتی اکسیدان الزم 

را تأمین می کنند.
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