
 آفتاب اقتصادی - گروه صفحه اول: اگر 
به آرشیو رسانه ای کشــور مراجعه شود، با 
سرچی ساده و چک کردن تاریخ ها متوجه 
خواهیم شــد که آفتاب یزد اولین رسانه ای 
بود که به صورت رســمی بحــث کم کاری 
دولــت چین را مطرح کرد. از فردای آن روز 
مقامات سازمان بنادر و به ویژه شرکت ملی 
کشــتی رانی انگار هدیه ای آسمانی دریافت 
کرده باشند و به صورت غیرمستقیم نکته ها 
گفتنــد از همکاری نصفــه و نیمه چینی ها 
و مطبوعات نیز تحلیل ها نوشــتند و همین 
 سرآغازی شد بر یک سونامی ملی رسانه ای
  که تمــام تقصیرهــا را متوجــه چینی ها 
می دانســت. نمی توان کتمان کــرد که در 
مجموع کمتــر تحلیلگر منصفی می تواند از 
کنار برخی ابهامات که در رابطه با همکاری 
چینی ها وجود دارد به سادگی عبور نماید، 
اما پرســش این اســت که آیا این موضوع  
مسئولین  ذاتی  مســئولیت  ناقض  می تواند 
ایرانی دخیل در موضوع باشــد؟ آیا شرکت 
ملی نفتکش در این مسئله کاماًل بی تقصیر 
اســت؟ چینی ها تنها بدشــانس بودند که 
ایــن حادثه در نزدیکی آبهای آنها رخ داد و 
احتماالً مقداری کم کار آنچنان که کاپیتان 
فضــل اهلل ربیعی مطــرح می کنــد: »باید 
مشخص شود چرا چینی ها در شب، عملیات 
اطفــای حریق را متوقــف و از روش هوایی 
برای اطفای حریق اســتفاده نکرده اند؟« او 
می گوید: »باید مشــخص شــود که ترجیح 
چینی ها سوختن کشتی بوده است یا اطفاء 
حریق؟«. با ایــن همه چرایی رخ دادن این 
حادثــه و احتمال وجــود نواقص جدی در 
سیستم های هشــدار و HSE  این مسئله 
را مطرح می نماید که آیا خصوصی ســازی 
شــرکت ملی نفتکــش کار درســتی بود؟ 
چگونه شــرکتی تا بدین حد تخصصی باید 
از بدنه مادر )شــرکت ملی نفت( جدا شود 
و به وزارتخانه ای کاماًل غیر مرتبط ســپرده 
شــود؟  اداره شــرکتی چنین عظیم نیاز به 
مدیرانی دارد که حداقل بیســت سال را در 
عرصــه نفت و حمل و نقل دریایی ســپری 
کرده باشــند، اینکه پــس از رفع تحریم ها 
مدیران منصــوب ملی نفتکش تا چه میزان 
بــه مانورهای ایمنی و تمرینات مرســوم و 
همچنین تعویض قطعات معیوب مرتبط به 
سامانه های ایمنی نفتکش ها همت گمارند، 
پرسشی است که آنها باید پاسخ دهند. این 
مســئله به ویژه در مورد 20 فروند نفتکش 
فرســوده خریداری شده از کشور چین باید 
مورد بررسی نهادی مستقل از شرکت ملی 
نفتکش قرار گیرد. این چه خصوصی سازی 
 اســت که این شرکت هنوز پسوند ملی اش 
 را حفظ کــرده و تحت نظــر وزارتخانه ای 
 قرار گرفته که وظیفه  ذاتی اش رسیدگی به کار و 
امور اجتماعی است و  نه نفت؟ از تصادفات 
مکــرر قطار و ســقوط متعــدد هواپیما تا 
پالسکوها و اکنون سانچی، این سوال ذهن 
افکار عمومی را درگیر نموده اســت که چرا 
در این حوادث همه مقصرند اال مسئولین؟ 

  ملی اما خصوصی
شرکت ملی نفتکش در سال 1334 تاسیس 
شــد و  54 سال بعد در میان بهت و ناباوری 
هزاران فعال و مدیر صنعت نفت، از شــرکت 
ملی نفت منفک شد و در عجیب ترین فرایند 
خصوصی سازی جهان به یک بخش دولتی 
دیگر واگذار شــد! آن زمان تحریم ها را دلیل 
اصلی چنین اقدامــی عنوان کردند. هرچند 
کســی نگفت که چرا ایــن مجموعه به یک 
بخش خصوصی واقعی منتقل نشــد و یا با 
تصویب برجام دوباره به بدنه نفت بازنگشت. 
شرکت ملی نفتکش در زمان جنگ تحمیلی 
کارنامه بسیار خوبی از خود به جای گذاشت، 
علــی رغم 200 حمله هوایــی، روند انتقال 
2/5 میلیون بشــکه نفت در روز توسط این 
شرکت و مدیران کارکشــته اش بدون وقفه 
ادامه یافت، آنهم با حداقل ســوانح. در دوره 
اخیر اما واگذاری شرکت ملی نفتکش به یک 
مجموعه غیرمتخصــص و همچنین افزایش 
حجــم ناوگان به 42 فروند نفتکش که عماًل 
شرکت ملی نفتکش را به بزرگ ترین شرکت 
در جهان بدل نموده اســت، این شرکت را با 
مسائل جدیدی رو به رو ساخته است. خرید 
 نفتکش هــای عموماً فرســوده در راســتای 
 دور زدن تحریم ها صورت گرفت. تجهیزات 
کهنه این نفتکش ها که با پرچم کشورهایی 
همچون پاناما و لیبریــا در حال حمل مواد 
نفتی و میعانات هســتند در کنار فربه شدن 
ســازمان و ورود نیروهای بیگانه با بدنه ملی 
نفتکش مشکالت بسیاری را به وجود آورده 
اســت. بیژن زنگنه در همان ابتدای ورودش 

به وزارت نفــت در دولت یازدهم در اقدامی 
عاجــل بالفاصله جلو خصوصی ســازی های 
عجیــب بســیاری از شــرکت هــای نفتی 
همچون شــرکت ملی پخش و خطوط لوله 
و مخابــرات را گرفت، اما در مورد شــرکت 
ملی نفتکش ظاهراً کار از کار گذشــته بود 
و دیگر بازگشــتی در کار نبــود. جالب این 
است یکی از ســهامداران فعلی این شرکت، 
صندوق بازنشستگی کشــور است که خود 
 به دلیل ضعف مدیریت و مشکالت بسیار با 
 مشکالت مالی و ساختاری بسیاری دست و پنجه 
 نــرم می کنــد و معلوم نیســت بر اســاس 
کدام استدالل به واگذاری سهام ملی نفتکش 
به این شــرکت موافقت شده است و یا آنکه 
اکنون با توجه به ضعف شدید مدیریتی چرا 
این شــرکت دوباره به ملی نفت بازگردانده 
نمی شود تا شاهد سانچی های دیگر نباشیم؟

  شرکت ملی نفتکش و پرچم مصلحتی
شــرکت ملی نفتکش به ویژه در دوره جدید 
مدیریتی خود، از پرچم ســایر کشــورها به 
صورت مصلحتی اســتفاده می کند که دلیل 
این امر هم قوانین آســانگیر آن کشــورها و 
مزایای آن عنوان شــده است، اما کشورهایی 
که به اصطالح اقدام به اجاره پرچم اینچنینی 
می نمایند باید نکات بسیاری را رعایت کنند:

-کنوانســیون بین المللی ایمنــی حیات در 
اســتانداردهای ساختمان  دریا که شــامل 
 کشــتی، ایمنــی در مقابل آتش ســوزی و
 تجهیزات نجــات و قوائد حمــل کاالهای 

خطرناک است.
-پروتکل کنوانســیون مزبــور درباره ایمنی 
نفتکش ها شــامل ضرورت داشتن رادارهای 
یدکی، ســکان های اضطــراری و روش های 

بازرسی.
-کنوانسیون بین المللی خط شاهین )خطوط 
بارگیری( که عــدم رعایت مقررات آن باعث 

سوانح دریائی زیادی شده است.
-موافقتنامه کشتی های ویژه

قطعنامه هــای در  منــدرج   -مقــررات 
 سازمان های دریائی بین المللی )ایمو(

-مقررات ســازمان های بین المللی کار درباره 
مشخصات خدمه کشــتی ها و آمادگی آنها 

برای برخورد با وضعیت های اضطراری
دریاهــا  حقــوق   1۹۸2  -کنوانســیون 
)بخش های مربوط بــه ایمنی دریانوردی و 

مسئولیت دولت ها(
تمام این موارد برای افزایش ســطح ایمنی 
کارکنان و کشــتی وضع شــده است. حال 
پرســش این اســت که با توجه به اخباری 
 که از درون شــرکت ملی نفتکش به گوش
 می رسد آیا این شــرکت تمام این موارد را 

رعایت کرده است؟ 

  ایمنی و تجهیزات فنی
دکتر ســعید مظاهری عضــو هیئت علمی 
پژوهشــگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم 
جوی می گوید: » ایــن حادثه چه تصادفی 
و چه غیرتصادفی در مجموع نشــان داد که 
ساختار ایمنی نفتکش های ما با ضعف های 
جدی مواجه است. همین که شرکت راهبر 
نفتکش های مــا اذعان می کند که از طریق 
منابع خارجی متوجه سانحه شده و سیستم 
ارتباطی الزم برای اطالع از حادثه پیش آمده 
برای کشــتی را نداشته، نشان از اشکال در 
ساختاری  است.... مشکالت  ایمنی  سیستم 
وجود دارد که الزم است برای پیشگیری از 
تکرار این قبیل سوانح آنها را برطرف کرد.« 
براساس گفته کارشناسان مستقل و برعکس 

گفته برخی مســئولین امر، احتمال برخورد 
در دریا عماًل به صفر رســیده است، زیرا در 
دریا کانال هایی وجود دارد که همچون جاده 
الیروبی شده است و کشتی ها ناچار هستند 
که از درون آنها عبــور کنند، ظاهراً پس از 
یازده سپتامبر رصد کشتی ها شدیدتر شده 
اســت و مانند هواپیما از ســامانه مرکزی 
کنتــرل ترافیک دریایی کنترل می شــوند. 
ناوگان نفتکش،  همچنین کشورهای دارای 
خود به صورت مســتقل  دارای سامانه های 
کنترل هســتند که البته بــا توجه به اینکه 
شرکت ملی نفتکش خبر تصادف را از منابع 
خارجی آن هم با تاخیر شنیده است، به نظر 
می رســد تجهیزات موجود در شرکت هنوز 

نوسازی و تعمیر نشده اند.

  تجهیزات هشدار
عــالوه بر مانورهــای دوره ای و صرف هزینه 
   HSE برای اســتخدام مربی و کارشــناس
تجهیزات هشدار بسیاری باید در نفتکش ها 
نصب گــردد تا بتوان ادعا کرد که مدیران به 
فکر ایمنی کارکنان نفتکش هستند و سهل 

انگار نبوده اند.

  اتوپایلوت
این سیستم در واقع ترکیبی از سیستم های 
هیدرولیک، الکتریکی و مکانیکی است و برای 
کنترل سیستم فرمان دهی کشتی از راه دور 

مورد استفاده قرار می گیرد.

  سیستم گیرنده صدا
این سیســتم امکانــی را در اختیــار مأمور 
مســیریابی درون کابین قــرار می دهد تا به 
سیگنال های صوتی و بوق کشتی های دیگر 
گوش دهد. سیســتم های اکــو از فاصله 45 
تــا ۶5 کیلومتری می توانند نزدیک شــدن 

کشتی های دیگر را اطالع دهند.

GPS گیرنده  
گیرنــده GPS یــا سیســتم موقعیت یاب 
 جهانی، نوعی نمایشــگر اســت کــه برای 
نشــان دادن موقعیــت کشــتی ها با کمک 
ماهواره هــای موقعیت یاب موجــود در مدار 

زمین مورد استفاده قرار می گیرد.

  المپ های مسیریابی
تمامی کشتی ها ملزم هستند که به المپ های 
روشنایی در شــب مجهز شوند. این المپ ها 
نقش مهمی به ویژه در زمــان تاریکی هوا و 

مشکالت رؤیت شناورها دارند.

  سیستم تشخیص خودکار
این سیستم که به  اختصار AIS خوانده می شود 
به خدمه کشتی کمک می کند تا موقعیت دقیق 
و دیگر اطالعات آماری کشتی های دیگر را به 
دست آورند. AIS برای این منظور از کانال های 
رادیویی VHF به عنوان فرســتنده و گیرنده 
استفاده و پیام های خود را با کمک آنها منتقل 
می کند. درواقع این سیســتم، سرعت، مسیر 
حرکت و جزئیات دیگر کشــتی های اطراف را 

روی صفحه نمایش می دهد.

  بازرسی مدارک
سازمان بازرسی کل کشــور می تواند به این 
مســئله ورود نماید و با کنتــرل مدارک از 
صحــت اجرای پروتکل هــای ایمنی دریایی 
توســط مســئولین امــر مطمئن گــردد. 
کمیســیونی در مجلس می تواند این مسئله 
را بررســی نماید که چه میزان از بودجه در 

شــرکت ملی نفتکش صرف امــور ضروری 
و اجباری همچون خریــد تجهیزات ایمنی 
ضروری گردیده اســت. با توجــه به اذعان 
مسئولین شرکت ملی نفتکش به این مسئله 
که چینی ها رقیب ایران هســتند و با توجه 
بــه اینکه این نفتکش هــا از چین خریداری 
شده اند و براساس شواهد بسیاری از لوازم آنها 
باز شده اند، باید از آنها پرسیده شود که چرا 
با سیستم های ایمن و درست جایگزینی های 

الزم صورت نگرفت. 
سفرهای خارجی مقامات شرکت ملی نفتکش 
در چه راســتایی بوده اســت و به چه تعداد 

صورت گرفته اســت؟ هزینــه همایش ها و 
هتلینگ و ماموریت خارجی به چه مقاماتی 
تعلق گرفته اســت؟ پرســش های بسیاری 
در بین اســت که مقامات فعلی شرکت ملی 
نفتکش موظفند تا در ســاحت افکار عمومی 

به آنها پاسخ دهند. 
جان عزیزان این ملت اگر در اثر سهل انگاری 
و ضعف مدیریت آنها به خطر نزدیک شــده 
باشــد، آیا نباید تاوانش را بدهند؟ اگر غیر از 
این هم باشــد که پاکی و طاهر بودنشان بر 

همگان معلوم خواهد شد!

www.aftabeghtesadi.com680 20شماره.JAnuAry .2018   1396 شنبه30دی 

هر بامداد در سراسر ایران

 بانک مرکزی برای آزادسازی ۴.9 میلیارد دالر پول ایران نزد مؤسسه مالی 
کلیراستریم لوکزامبورگ به دادگاه شکایت کرد.به گزارش تسنیم، این شکایت 

که نزد دادگاه های لوکزامبورگ طرح شده با هدف آزادسازی دارایی های 
بلوکه شده صورت گرفته است.براساس این شکایت نامه، دارایی های بانک 

مرکزی  در حساب های این بانک بلوکه شده و مؤسسه کلیراستریم باید مجموعًا 
حدود ۴.9 میلیارد دالر به اضافه سود آن را به بانک مرکزی پرداخت کند.

 شکایت بانک مرکزی از مؤسسه اروپایی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی کم کاری 
شدیدی در اجرای قانون انتزاع داشته است، ابزار الزم را برای تنظیم بازار به این 
وزارتخانه نداده اند و ذی نفعان سعی کردند که قانون یا اجرا نشود یا به کندی 
اجرایی شود.عباس پاپی زاده در گفتگو با فارس، گفت:  باید اتحادیه های مرتبط 
با محصوالت کشاورزی در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعال می شد، اما 
همچنان در زیر مجموعه اصناف و وزارت صنعت باقی ماند.

وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون انتزاع کم کاری کرد

مسئولین شــرکت ملی نفتکش 
رقیب  که چینی ها  این مسئله  به 
ایران هســتند و با توجه به اینکه 
خریداری  چین  از  نفتکش ها  این 
شده اند و براساس شواهد بسیاری 
از لوازم آنها باز شده اند، باید از آنها 
 پرسیده شود که چرا با سیستم های

 ایمن و درســت جایگزینی های 
ســفرهای  نگرفت.  صورت  الزم 
خارجــی مقامات شــرکت ملی 
بوده  راســتایی  چه  در  نفتکش 
است و به چه تعداد صورت گرفته 
است؟ هزینه همایش ها و هتلینگ 
و ماموریت خارجی به چه مقاماتی 
های  پرسش  است؟  گرفته  تعلق 
بسیاری در بین است که مقامات 
فعلی شرکت ملی نفتکش موظفند 
تا در ساحت افکار عمومی به آنها 

تجهیزات فرسوده ای که
 هرگز جایگزین نشد

 

یکشنبه گذشته- بیست و چهارم دی ماه- افتخار داشتم که در جلسه کمیسیون 
تلفیق بودجه، در مجلس شورای اسالمی حضور یابم و به عنوان رییس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران نظرات بخش خصوصی )بخوانید اتاق ایران و تشکل های بخش 
انــرژی( را ارائه کنم. بحث محوری درباره عقالیی کردن مصارف منابع حاصل 
از قانون هدفمندسازی یارانه بود. خوشبختانه پیشنهادهای نمایندگان محترم، 
مبنی بر حــذف بی نیازان جامعه از دریافت یارانه نقدی و افزودن بر اعتبارات 
خدمات درمانی طبقات نیازمند و فقرزدایی، از پشتیبانی خوبی برخوردار بود. 
دولت محترم در تبصره 14 الیحه بودجه کلیات این تحول سازنده را ارائه کرده 
 بود و کمیســیون تلفیق با ارائه بندهای اجرایی به ویژه در زدودن یارانه نقدی 
 بی نیازان جامعه، آن را اجرا کرد. در اصل دادن یارانه نقدی به بی نیازان از ابتدا 
قباحت عقلی و شبهه شرعی داشته و دارد؛ بودجه ای که حتی برای تعمیر بخاری 
 مدارس دولتی اعتبار کافی ندارد، چگونه به ثروتمندان هدیه نقدی می دهد؟!

  اکنون با مصوبه کمیســیون تلفیــق حدود 40 درصــد یارانه بگیران حذف 
می شوند و منابع صرفه جویی شده به فقرزدایی و ارائه خدمات درمانی تخصیص 
می یابد تا از هرز رفتن حدود 140 میلیارد ریال در سال 13۹7 جلوگیری شود.
امید آنکه برای ســاختن انسان ها، یعنی ارزشمندترین سرمایه ملی در ایجاد، 
نگهداری و توسعه امکانات زیربنائی در مدارس و دانشگاه ها بیش از این اعتبار 
جدید تخصیص داده شود. حال باید همت کنیم تا مصوبه کمیسیون تلفیق در 
صحن علنی مجلس با رای باال تصویب شود. فقط چند نکته و توصیه در تصحیح 
یارانه های نقدی ارائه می کنم که در طرح اولیه اتاق ایران درباره اجراییات قانون 
هدفمندی یارانه ها آمده بود اما دولت قبل، عالما و عامدا به جای عمل به آن 
توصیه ها، رویکرد به هرز بردن منابع ملی را انتخاب و برخالف عقل و شرع یارانه 

دادن به اغنیا را پیشه کرد. 
عالوه بر راهکارهای شایســته که در کمیسیون تلفیق تصویب شد و گردش 
مالی یارانه بگیران در بانک ها را مالک حذف شــمرد، پیشنهادهای زیر دوباره 
ارائه می شود: 1- کسانی که در 10 سال گذشته خودرو خارجی شماره گذاری 
کرده اند از فهرســت یارانه بگیران نقدی حذف شوند. 2- کسانی که در واحد 
مســکونی خود 2برابر متوسط سرانه آب، برق و گاز مصرف کرده اند از گرفتن 
یارانه نقدی حذف شوند. 3- کسانی که در 10 سال گذشته آپارتمان وسیع تر از 
200 متر مربع خریداری کرده اند، از شمول دریافت بیرون آیند. 4- کسانی که 
در کالنشهرها در خانه بزرگ تر از 400 مترمربع زندگی می کنند از فهرست 
حذف شوند. 5- برای کاهش فقر نسبی بانوان در طبقات کم درآمد جامعه، 
یارانه نقدی بانوان و فرزندان زیر هفت سال آنها به جای شوهر به خود خانم 
ها داده شود. چون فارغ از موارد اقتصادی و جامعه شناختی، از لحاظ شرعی 
اموال خانم ها مستقل از اموال شوهران آنهاست و مصوبه دولت قبل، از ابتدا 

این شبهه را داشت.

مالک هایی برای حذف 
یارانه توانمندان

علی شمس اردکانی      رییس کمیسیون انرژی اتاق  ایران

یادداشت  آیا مقامات شرکت ملی نفتکش
  در مورد حادثه سانچی بی تقصیرند؟

آگهي اعالن نظر کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهري 
کمیسیون تشــخیص ماده 12 اســتان یزد با توجه به نظریه شــماره 299 مورخ 
96/09/28پالك 925اصلي بخش۴۴ یزد را طبق کروکي ذیل این آگهي بصورت موات 
اعالم نموده لذا با توجه به عدم دسترسي به مالک یا مالکین پالك فوق و با استناد به 
مصوبه مورخ 71/11/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب را در دو نوبت به فاصله 
10 روز به اطالع مالک یا مالکین و صاحبان ســایر حقوق قانوني پالك فوق میرساند 
در صورت اعتراض احتمالي به نظریه صــادره مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف 
 مهلت سه ماه از انتشار آخرین آگهي به مراجع صالحه قضایي تقدیم دارند در صورت 

عدم اعتراض در فرجه زماني یاد شده نظریه صادره قطعي است .



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از مسدود شدن 
۱۶۰۰ کارت بازرگانــی خبــر داد و گفت: پیگیری 
برای طوالنــی کردن مدت اعتبار کارت بازرگانی در 
حال انجام است؛ به گونه ای که کارت بازرگانی برای 
تجار قدیمی و باســابقه باید پنج ساله و برای افراد 

تازه کار مدت اعتبار کمتری مثال یک تا دو ساله باشد.به گزارش 
ایســنا، مجتبی خسروتاج، الزمه توسعه کشور را تعامل مناسب 
بین دولت و بخش خصوصی دانســت.وی ادامــه داد: در تمام 

کشــورهای موفق دنیا، تعامل خوبی بین دولت و 
بخش خصوصی وجود دارد و ما هم باید این تعامل 
را در کشور ایجاد کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه در بســیاری از موارد خود 
بخش خصوصی بیشتر از همه از دولت می خواهد 
در کارها دخالــت و امور را پیگیری کند، افــزود: باید در کنار 
هم و مســئوالنه برای آینده کشور فکر کنیم.وی اظهار کرد: در 
برخی کشورها که اکنون خوب کار کرده اند از جمله ترکیه هم 

همه چیز بر عهده دولت نیست و بخش خصوصی هم با جدیت 
پای کار بوده اســت.رئیس سازمان توسعه تجارت یادآوری کرد: 
دولت فقط نقش تســهیل گری دارد و بخش عمده کار برعهده 
خود بخش خصوصی است.خســروتاج  توسعه صادرات کشور را 
نیز نیازمند درست کار کردن و تالش زیاد دانست و خاطرنشان 
کرد: برای رونق صادرات باید کمربندها را ســفت کنیم و خوب 
کار کنیــم و خصوصا به کیفیت محصوالت صادراتی توجه ویژه 

داشته باشیم.

خبر

نرخارزدرماههایبهمنواسفندکاهشمییابد

مدتاعتبارکارتهایبازرگانیبیشترمیشود

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: با کمال 
تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز شتاب زده از دالل ها و سوداگران 
سبقت می گیرند و با بزرگ نمایی تغییرات قیمت، چنان اظهار خوشحالی می کنند که کم 
از شادی ترامپ ندارد.وی تاکید کرد: این شادی ها دیری نمی پاید و براساس روند هر ساله 
نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند مسیر کاهشی پیدا می کند.
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آفتاب اقتصادی - گروه خبر: ســرانجام پس از 
ماه ها انتظار ســاختار جدید وزارت امور خارجه 
از هفته گذشــته اجرایی و در این راستا، معاونت 
اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد. محمد جواد 
ظریف، غالمرضا انصاری ســفیر سابق ایران در 
روســیه و هند را به عنوان معاون اقتصادی خود 
انتخاب کرده است. به هر حال، فعاالن اقتصادی 
امید زیــادی دارند که با تشــکیل این معاونت، 
دیپلماسی اقتصادی کشور منسجم تر شده تا اثر 
آن در جــذب بازارهای جدید صادراتی و افزایش 
صادرات و نیــز جذب ســرمایه گذاری خارجی 
مشاهده شود. آفتاب اقتصادی برای بررسی بیشتر 
این موضوع با حسین ســالحورزی نایب رئیس 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفتگو کرده 
است. ســالحورزی در ابتدای سخنانش با تقدیر 
از نقش وزیر امور جارجه کشورمان در مذاکرات 
هسته ای گفت: »کارشناســان، فعاالن اقتصادی 
و اقتصاددانــان ایرانی نیــک می دانند اگر برجام 
ترمز تشدید تحریم ها را نمی گرفت بدون تردید 
اقتصاد در شرایط سخت تری قرار می گرفت. اما 
واقعیت این است که پس از آن ) امضای برجام( 
دستاوردهای قابل اعتنایی نداشته ایم.«وی ادامه 
داد: » یکی از آرزوهــای بزرگ بخش خصوصی 
ایران برای رسیدن به روزهای خوب در مناسبات 
با شــرکت ها و کشــورهای گوناگون دیپلماسی 
نیرومند اقتصادی بود و هســت. این خواســت 

بخش خصوصی با تولد دوباره معاونت اقتصادی 
در وزارت امورخارجه قابل دسترس تر خواهد بود. 
اما درباره مؤثر بودن این معاونت چند نکته باید 
درکانون توجه قرار گیرد؛ نکته نخســت پرهیز از 
موازی کاری احتمالی است که می تواند میان این 
نهاد با نهادهای موجود اقتصادی مثل ســازمان 
توسعه تجارت و یا سایر نهادها باشد. این احتمال 
را می تــوان با تعریف دقیــق وظایف و اختیارات 
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برطرف کرد. 
نکته دیگر ضرورت تعامل همه سویه، کارشناسانه 
و مســتمر میان معاونت اقتصــادی وزارت امور 
خارجه با نهاد خصوصی در ایران اســت. بخش 
خصوصی ایران که بارها بر تأســیس این معاونت 
اصرار داشــته است حاال باید به وزارت خارجه به 
لحاظ تعریف دقیق آنچه نیاز دارد و آنچه توانایی 
دارد کمــک کند. واقعیت این اســت که بخش 
خصوصی تجربه و مهارت های خود را در تجارت 
و داد و ستد با کشــورهای دیگر دارد و می تواند 
ایــن داشــته هایش را دراختیــار معاونت قرار 
دهد.«نایب رئیس اتاق ایــران گفت: »در مقابل 
وزارت امور خارجه دانش دیپلماتیک و به جریان 
انداختن گفتگو در ابعاد گوناگون با کشــورهای 
دیگر را دارد که باید این دانش خود را در اختیار 
بخش خصوصی قرار دهد. نکته بســیار بااهمیت 
این اســت که معاونــت اقتصــادی وزارت امور 
خارجه باید در درون دستگاه دیپلماسی نیز واجد 

اختیارات کافی برای پیشــبرد اهداف اقتصادی 
باشد و در مسیر راه توسعه مناسبات با کشورهای 
دیگر در درون دستگاه دیپلماسی تعارض نداشته 
باشد.«وی افزود: »بدیهی است که وزارت خارجه 
برای  کارشناســانه  پیش بینی های  ایران همــه 
کارآمدکــردن نهــاد تازه متولد شــده را با دقت 
تمام تهیه کرده اســت اما بازگویی این نکته که 
چنین معاونتــی باید چابک و چاالک باشــد و 
ورزیده تریــن نیروهای کارشناســی اقتصادی را 
برای راه اندازی به کار گیرد، مهم است. نکته دیگر 
این اســت که بخش خصوصی ایران و منتقدان 
دولت دوازدهم تصور نکنند با تأســیس معاونت 
اقتصادی در وزارت خارجه دشواری های اقتصاد 
ایران به ســرعت برطرف خواهد شــد و نباید با 
اغــراق در توانایی هــای یک نهــاد آن را ناقص 
متولد کنیم.«سالحورزی گفت: »شاید مهم ترین 
مأموریت معاونت اقتصادی دســتگاه دیپلماسی 
ایران ایســتادن در کنار بانک مرکزی برای حل 
مســائل بانکی و ارزی باشد و پس از آن باید آنها 
با ســرعت در بازار ســوریه  و عراق دست به کار 
شوند تا ایران نتایج کمک هایش به این دو کشور 

را ببیند.«

ایجاد معاونت اقتصادی وزارت خارجه 
منشاء آثار خوبی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

گفت: ایجــاد معاونت اقتصــادی در وزارت امور 
خارجه کمک به فعاالن اقتصادی کشور و منشاء 
آثار خوبی اســت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بازار سرمایه )سنا(، محمدرضاپورابراهیمی اظهار 
داشت: در سال های گذشته یکی از خأل های جدی 
در وزارت امور خارجه کشورمان نبود تحرک این 
وزارتخانه در دیپلماسی اقتصادی بود.وی اضافه 
کرد: ایجاد معاونت اقتصــادی در این وزارتخانه 
براساس سیاســت های اقتصاد مقاومتی است و 
به فعالیت های اقتصادی کشــور شتاب می دهد.
وی گفت: این حرکت آغاز اقدامات مثبتی است 
که می تواند منشاء تحوالت خوبی در دیپلماسی 
اقتصادی کشورمان باشد. وی گفت: برخی قوانین 
نیز برای رفع موانع در این مسیر باید اصالح شود.

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

 دولــت ایــران با تخریــب کنندگان 
محیط زیست برخورد قاطع کند.

0922...
 به عنــوان یک دوســتدار فرهنگ از 

مشکالت فرهنگی رنج می برم.
0922...

 بعضــی بازنشســتگان بــرای اینکه 
صدسال بعد بازنشستگي به خانواده شان 
حقوق بدهند، در سالهای پایاني عمر بعد 
مرگ همسر دوباره همسر جوان گرفته تا 
حقوقشان برقرار باشد! و همسر جوان هم 
تا آخر عمر حقوق بگیرد! یا دختر متوفي 
صوري از شوهرش طالق مي گیرد تا حقوق 
پدر را مادام العمر بگیرد! این گونه اســت 
که بودجه مملکت همیشه کسری دارد و 

مردم باید تاوان بدهند. مجلس کجاست؟
0915...

 واقعا شنوندگان و مخاطبان، حرفهای 
دولت در مورد فضای مجازی را باور دارند 
اگر دولت راست میگه چرا جهت ایجاد و 
تقویت و گسترش شبکه ملّی مجازی؛ با 
پشتوانه قانونی و عقلی و عاطفی که دارد 

هیچ اقدام عملی نکرده.
0919...

 باســالم. در خصوص اخطــار دیوان 
عدالت اداری به شرکت ملی گاز مبنی بر 
حذف ابونمان به استحضار می رساند که 
شرکت گاز، دیوان عدالت اداری را دورزد 
و فقط به حذف کلمه آبونمان بسنده کرد 
و کماکان این مبلــغ تحت عنوان هزینه 
مستمر از مردم گرفته می شود این دیوان 
به دلیل عدم اجرای قانون توســط مدیر 
شرکت گاز باید ایشــان را احضار و مورد 

بازخواست قرار دهد. 
0919...

 باســالم. شــرکت مخابــرات مبلغ 
5۰۰۰۰۰ تومان بابت استفاده از اینترنت 
از من مطالبه می کند. این در حالی است 
که در بیشــتر کشورهای جهان اینترنت 
رایگان اســت، از وزیر محترم ارتباطات و 
فناوری اطالعات خواهشمندم این مبلغ را 

به نصف کاهش دهد. 
0919...

 باعرض ســالم و ســپاس بی پایان 
توزیــع  تولیــد و  توقــف  وخداقــوت. 
فرآورده های نفتی با هر میزان درصد مولد 
آلودگی و ناخالصی و ســپس جمع آوری 
خودروهــای دودزا و فرســوده نقــش 
بســیار بزرگی در کاهش آلودگی هوای 

کالنشهرها خواهد داشت. 
0938...

 ســالم. این کارشناســانی که میگن 
هنگام زلزلــه به کجا پنــاه ببرید، خب 
بگین زمانی که مردم خواب هستن چکار 
کنن، چون این زلزله قرار گذاشته همیشه 
موقع خواب بودن مردم میاد، مثل زلزله 
بوئین زهــرا، رودبار، بم، کی دیدین زلزله 
مثاًل 7یا باالی7ریشتر روز بیاد خسارت 

و تلفات زیاد به بار بیاره.
0919...

 حجاب و عفاف از نشانه های کرامت و 
مقامات شامخ انسانیت است، عدم رعایت 
این دســتور مقدس قرآنی، زمینه ســاز 
سقوط به منجالب و قعر ضاللت و نزول 

به درجه اسفل سافلین خواهد بود.
0938...

 کشاورزان ایران و جهان محیط زیست 
را حفظ کنند و از انواع ســم و کودهای 

شیمیایی استفاده نکنند.
0922...

یک بار هم که شده شهامت به خرج دهید 
و ســخنان مرا همانند پریروز سانســور 
نکنید، پریــروز در روزنامه وزین شــما 
مطلبی داشتم در خصوص گرانی بنزین 
متاسفانه اعداد و ارقام را سانسور کردید. 
0919...
آفتاب یزد: ضمن تشکر از شما، گاهی 
اعداد و ارقام توسط برخی مخاطبین به 
دست ما می رسد که از منابع غیر موثق 
دریافت شده و با واقعیت فاصله دارد 

که مجبور به حذف آن می باشیم.
به مناسبت سالگرد مرحوم جهان پهلوان 
»غالمرضاتختی« باید باز هم تأکید کرد 
که الگو قرار دادن ورزشکاران کشورمان 
از فضایل اخالقی و دینی این کشتی گیر 
غیور و جوانمرد، به عرصه ورزش ما جلوه 

معنوی می دهد.
0938...

روی خط آفتاب

تلگرام: 09128197782

8831855۶-88318555
پیام كوتاه:  30001۴1۴2۷

شاید مهم ترین مأموریت معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی ایران ایستادن 
در کنار بانک مرکزی برای حل مسائل بانکی و ارزی باشد و پس از آن 
باید آنها با سرعت در بازار سوریه  و عراق دست به کار شوند تا ایران نتایج 
کمک هایش به این دو کشور را ببیند

شنبه  30 دی 1396    شماره 680

وزارت خارجه ایران همه پیش بینی های 
کارشناسانه برای کارآمدکردن نهاد تازه 
متولد شده را با دقت تمام تهیه کرده 
نکته که چنین  این  بازگویی  اما  است 
معاونتی باید چابک و چاالک باشــد 
و ورزیده ترین نیروهای کارشناســی 
اقتصادی را برای راه اندازی به کارگیرد، 

مهم است

 به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610090231601276 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970231600150 محكوم عليه رضا بختيارى محكوم است به پرداخت مبلغ 
754/400/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به ماخذ محكوم به (در 
حق صندوق دولت) و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت تاريخ اجراى حكم بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق محكوم له- نيم عشر دولت.

  110/137552                          مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 151 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

فرزند  جنيدى  محمد  على  له:  محكوم   9309980231600719 پرونده:  شماره  اجراييه   
درخواست  موجب  به  به:  محكوم  طهرانى   خانى  پيرقلى  محمدعلى  عليه:  محكوم  ابوالقاسم  
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9610090231601249 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
9309970231601251 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 93/9/9 تا زمان 
اعالم مى گردد و حق  بانك مركزى  تغيير شاخص ساالنه كه توسط  تناسب  با رعايت  پرداخت 
الوكاله وكيل كه در اجراى احكام وفق تعرفه و مقررات محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ 
به  مجموعا  خدمات  تعرفه  هزينه  ريال  مبلغ 81/000  و  تمبر  عنوان  به  ريال   4/810/000

عنوان هزينه دادرسى در حق محكوم له- نيم عشر دولت.
  110/137546                               مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 151 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اسماعيل داورى دولت آبادى فرزند 
محمدرضا  خواهان آقاى رسول ومرچلى با وكالت آقاى على عبداله وند دادخواستى به طرفيت 
خوانده آقايان 1- اسماعيل داورى 2- عليرضا ليال مقيمى فتوحى السيبى به خواسته مطالبه وجه 
يك فقره چك به شماره 010290 تاريخ 95/7/20 به مبلغ 300/000/000 ريال عهده بانك 
صادرات با احتساب كليه خسارات دادرسى و تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980232000548 شعبه 155 دادگاه عمومى 
و وقت رسيدگى مورخ 96/12/20 ساعت  ثبت  تهران  حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى 
11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده رديف اول و درخواست وكيل خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
  110/137537                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 155 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمدرضا معيرى فرد خواهان آقاى 
به طرفيت خوانده محمدرضا معيرى  آقاى على دواچيان دادخواستى  با وكالت  محمد گودرزى 
فرد به خواسته مطالبه استرداد ثمن به مبلغ 44/000/000 ريال و ابطال مبايعه نامه مورخ 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  دادرسى  خسارات  احتساب  با   78/1/30
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   155 شعبه   9609980232000736 كالسه 
محالتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/1/20 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد.
  110/137528                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 155 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

على   فرزند  باباخانى  عبداله  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
خواهان مصطفى اميريان- اسم على امجديان- براتعلى ميرزا خانلو- زهرا- فاطمه- پروانه- 
محمدرضا- آزاده- عليرضا- افسانه- شهرت همگى رحيمى آگاهى و حميدرضا رحيمى كرگاهى 
با وكالت آقاى حميدرضا زوارى دادخواستى به طرفيت خوانده عبداله باباخانى به خواسته الزام 
مطالبه خسارت  پايانكار-  اخذ  به  الزام  تعهد-  ايفاى  به  الزام  تفكيكى-  اخذ صورتمجلس  به 
دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982164100873 
شعبه 216 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/12/22 ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مجدد  ثبت  مجوز  بدون  حقوقى  دادگاه  منشى                       110/137520   
تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   216 شعبه  پرونده 

ابراهيم  فرزند  وردى  اله  معصومه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
وردى  اله  معصومه  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  هاشميان  خالقى  فتاح  مير  آقاى  خواهان 
به خواسته طالق به درخواست زوج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609980216701095 شعبه 267 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   9/00 ساعت   96/12/5 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و جهت اداى توضيح در خصوص خواسته در وقت مقرر 
به شهود، شهود  استناد  در صورت  و  استنادى  مدارك  كليه  و  عقدنامه  اصل  و  حاضر شويد 
خود را در جلسه دادرسى حاضر نمائيد ضمنا يكى از اقارب خود را كه داراى شرايط داورى 
(اسالم- متاهل- حسن شهرت- حداقل 30 سال سن) باشد به عنوان داور جهت اصالح ذات 

البين همراه خود بياوريد.
  110/137511                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 267 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 (ونك) تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به احمد الورديلى  خواهان اميد احمدخانى 
دادخواستى به طرفيت خوانده احمد الورديلى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409980214000772 شعبه 191 دادگاه 
 97/1/20 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 
ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
  110/137508                     منشى دادگاه حقوقى شعبه 191 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران 

مجتمع قضايى  عمومى حقوقى  دادگاه  پرونده كالسه 9609980010500294 شعبه 106   
عدالت تهران تصميم نهايى شماره 9609970010501222 خواهان: خانم شهال عالء فرزند 
آيت اله با وكالت آقاى افشين قاسمى فرزند بايرام  خواندگان: 1- امير مسعود خداجو فرزند 
محمدرضا 2- الله اصفهانى فرزند غالمحسين 3- فاطمه مستوفيان فرزند عبدالباقى 4- مهدى 
اصفهانى فرزند غالمحسين 5- غالمحسين اصفهانى 6- محمدرضا اصفهانى فرزند ابوالحسن 7- 
على اصفهانى فرزند محمدرضا 8- محترم اصفهانى 9- مولود اصفهانى فرزند محمدرضا 10- 
عشرت اصفهانى فرزند ابوالحسن 11- مسعود اصفهانى فرزند محمدرضا 12- حسين اصفهانى 
فرزند محمدرضا 13- محمد اصفهانى فرزند غالمحسين 14- فاطمه اصفهانى فرزند ابوالحسن 
15- صديقه اصفهانى فرزند ابوالحسن 16- محمد جعفر اصفهانى فرزند ابوالحسن 17- رقيه 
اصفهانى فرزند ابوالحسن 18- هاله اصفهانى فرزند غالمحسين  خواسته ها: 1- الزام به اخذ 
صورتمجلس تفكيكى 2- الزام به اخذ پايان كار 3- مطالبه خسارت 4- اثبات وقوع بيع 5- الزام 
به تنظيم سند رسمى ملك  راى دادگاه در خصوص خواهان خانم شهال عالء با وكالت آقاى افشين 
قاسمى به طرفيت خواندگان 1- محمدرضا 2- هاله 3- الله 4- محمد 5- مهدى 6- محمد جعفر 
7- صديقه 8- فاطمه 9- عشرت 10- رقيه 11- مولود 12- حسين 13- مسعود 14- على 
شهرت همگى اصفهانى و 15- مير مسعود خداجو 16- فاطمه مستوفيان به خواسته الزام به 
اخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكى و سپس الزام به تنظيم سند رسمى يك واحد آپارتمان 
مسكونى ضمن اثبات وقوع بيع و مطالبه خسارت قرار دادى به ميزان 640/000/000 ريال 
توام با خسارات دادرسى، دادگاه نظر به محتويات پرونده شرح خواسته خواهان و وكيل وى، 
مستندات ابرازى على الخصوص فتوكپى مصدق مبايعه نامه عادى مورخ 93/2/29 و قرار داد 
مشاركت مورخ 90/10/27 و نيز گواهى عدم حضور شماره 2043 مورخ 94/6/30 و اينكه 
عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه ها و انتشار آگهى خواندگان هيچ كدام ضمن عدم حضور در جلسه 
رسيدگى هيچگونه دفاع و ايرادى نسبت به ادعاى خواهان و مستندات آن به عمل نياورده اند 
لذا دادگاه دعوى مطروحه را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 230 و 226 و 221 و 
220 و 219 و 10 و 1284 از قانون مدنى و مواد 515 و 198 و 73 و 2 و 519 از قانون 
آئين دادرسى مدنى ضمن احراز وقوع بيع فى مابين طرفين حكم بر محكوميت خواندگان به 
اخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكى و تنظيم سند رسمى يك واحد آپارتمان موضوع خواسته 
به شرح مبايعه نامه استنادى توام با محكوميت خوانده رديف پانزدهم به پرداخت خسارت قرار 
تاريخ  از  ريال  ميزان 640/000/000  به  قراردادى  تعهدات  ايفاى  از  تخلف  از  ناشى  دادى 
94/6/30 لغايت زمان تقديم دادخواست مورخ 1396/4/4 به انضمام هزينه هاى دادرسى 
و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و اما در رابطه با دعوى معنونه به 
طرفيت خواندگان 1- محترم و 2- غالمحسين شهرتين اصفهانى، دادگاه توجها به مفاد پاسخ 
استعالم ثبتى واصله به شماره 10494 مورخ 96/5/3 و اينكه معلوم مى گردد در زمان تقديم 
دادخواست مشاراليهم به رحمت خدا رفته بودند لذا دادگاه مستندا به ماده 2 از قانون آئين 

دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى صادر و اعالم مى نمايد.
 راى صادره غيابى بوده و بدوا ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 
و سپس ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف همان 

مهلت قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 110/137492                                   رئيس شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران  

  خواهان رونوشت حصر وراثت كبرى محمد على خانى فرزند محمد حسن به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9609981045600570 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد حسن محمد عليخانى ش ش16912 در 
04/5 /1370اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به نادر محمد على به ش ش 10262 ت ت 1340 صادره از تهران فرزند متوفى گوهر 
تاج محمد على خانى به ش ش 371 ت ت 1331 صادره از تهران فرزند متوفى كبرى محمد على 
خانى به ش ش 10260 متولد 1338 صادره از تهران فرزند متوفى صغرى محمد على خانى  
ش ش 10261 ت ت 1339 صادره از تهران فرزند متوفى فاطمه محمد على خانى به ش ش 
2113 ت ت 1343  صادره از تهران فرزند متوفى ناهيد محمد على خانى به ش ش 2338 ت 
ت 1348 صادره از تهران فرزند متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى  اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/141024 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 454 مجتمع شماره ده شوراى حل اختالف تهران

خواهان رونوشت حصر وراثت فرشته بابائى ابلى فرزند ذوالفقار به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شده به كالسه 9609981045600582 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شهرام بهارى به  ش ش    3377 در 06/20 /1396 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پريوش فدايى به 
ش ش 24 ت ت 1326 صادره از رشت مادر متوفى فرشته بابايى ابلى ش ش  534 ت ت 
1355 صادره از كوثر همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را آگهى 
مى گردد تا چنانچه شخصى  اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/141023 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 456 مجتمع شماره ده شوراى حل اختالف تهران

مفقودی
مهدی  اینجانب  التحصیلــی  فــارغ  مدرک 
شماره  به  اســمعیل  فرزند  زروقت  عسکری 
شناســنامه 3652صادره از کاشمر در مقطع 
کاردانی رشــته حســابداری صادره از واحد 
دانشگاه پیام نور مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشــگاه پیام نور واحد تهران 
غرب به نشانی تهران - انتهای اتوبان همت - 
شهرک شهید باقری - بعد از شهرداری منطقه 
22 - دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب ارسال 

نماید.

نایب رئیس اتاق ایران در گفتگو با آفتاب اقتصادی
با اشاره به تشکیل معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه:

از موازی كاری احتمالی 
جلوگیری شود

جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت 
تولیدبنزدرایران
ازاوایلسال۹۷

آفتاب اقتصادی- گروه خبر: در ابتدای دهه 
جاری صنعــت خودرو حال و روز مناســبی 
نداشــت. بیشــتر شــرکای مطرح اروپایی و 
آســیایی صنعت خودرو ایــران را ترک کرده 
بودند و خودروســازان داخلی نیــز به ناچار 
دست به دامان چینی ها شده بودند.با این حال 
روی کار آمدن دولــت تدبیر و امید و نمایان 
شدن نشــانه های رفع تحریم ها آغازی مجدد 
برای صنعت خودرو ایــران بود به گونه ای که 
در حدود دو ســالی که از اجرایی شدن برجام 
سپری شده چند خودروساز مطرح بین المللی 
شامل پژو، سیتروئن، رنو و هیوندایی به ایران 
آمده و همکاری با خودروسازان داخلی را آغاز 
کرده اند. به گزارش ایســنا، خبرهای به دست  
آمده حکایت از جدیدترین دســتاورد دولت 
تدبیر و امید در صنعت خودرو دارد؛ به گونه ای 
که به زودی تولید خودروهای سواری مرسدس 
بنز در ایران آغاز خواهد شد.طبق اطالعات به 
دست  آمده توافقات نهایی بین ایران خودرو و 
شرکت دایملر برای تولید خودروهای سواری 
مرسدس بنز در ایران صورت گرفته و از اوایل 
ســال آینده )۱۳۹7( تولید این محصوالت در 
ایران آغاز می شود.گزارش های رسیده حاکی 
از آن اســت که برای سال  آینده تولید حدود 
۲5۰۰ دســتگاه خودرو بنز پیش بینی شــده 
و مدل های اقتصادی تر ایــن خودرو در ایران 
تولید خواهد شــد.تولید خودروهای مرسدس 
بنز در ایران با ساخت داخل باالی ۲۰ درصد 
آغاز خواهد شــد و با توجه به  آنکه در حدود 
دو دهــه قبل نیز خودروهای ســواری بنز در 
ایــران تولید می شــد هم اکنون خــط تولید 
این محصول در ایران در حال به روزســانی و 

آماده سازی است.

باز هم صادراتی ها ارزان تر از بازار داخلی

خارجیهاانارایرانرا
چندمیخرند؟

در حالی کــه هر کیلوگرم انار براســاس آمار 
رســمی بانک مرکزی 7۹۲۴ تومان در سطح 
شــهر تهران فروخته می شــود، این محصول 
آن هم در نمونه هــای صادراتی اش به صورت 
میانگیــن ۲.۹۹ برابر ارزان تــر یعنی کیلویی 
۲۶5۴ تومان به کشورهای مختلف صادر شده 
است. به گزارش ایســنا، آمار بانک مرکزی از 
آخرین گزارش متوســط قیمت خرده فروشی 
برخــی از مــواد خوراکی در تهــران در هفته 
منتهــی به ۲۲ دی ماه نشــان می دهد که انار 
کیلویی 7۹۲۴ تومان در ســطح شهر فروخته 
شده اســت، اما این قیمت هم که پایین تر از 
قیمت منطقی مصوب بوده، بســیار گران تر و 
حدود سه برابر قیمت صادراتی این میوه است.

برگزاریکالسحقوقیبرای
کارشناسانلوازماندازهگیری

 آفتاب اقتصادی- کریم فوالدوند: به گزارش 
روابــط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان 
لرستان با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط 
مدیرعامل شرکت و با پیگیری های مدیر دفتر 
نظارت و کنتــرل لوازم انــدازه گیری کالس 
آموزش موارد حقوقی برای پرســنل این دفتر 
و کارشناســان مربوط در شهرســتانها برگزار 
شد. مهندس فریدون خودنیا مدیر عامل برق 
لرستان در این خصوص اظهار داشت ما همواره 
باید در زمینه تکریم شــهروندان، مشترکین 
و رعایت حقوق شــهروندی الگوهای رفتاری 
و نحوه برخورد و رعایــت حقوق جامعه را در 
خود و پرســنل مجموعه پرورش دهیم. مدیر 
عامل برق لرستان گفت خوشبختانه کالسهای 
آموزشــی در همه حوزه ها و زمینه های کاری 
مســتمرأ برگزار می شــود و آشنایی کارکنان 
با مســائل حقوقی و قواعــد و مقررات داخلی 
شــرکت از وظایف مشــخص و تعریف شده 
است که الزاما باید نیروهایی که ارتباط کاری 
مستقیم با مردم و مشترکین دارند آموزشهای 
الزم در جهت رعایت حقوق شهروندی را طی 
نمایند.  در ادامه مهندس بهمن توان مدیر دفتر 
نظارت و کنترل  لوازم اندازه گیری اظهار داشت 
به منظور افزایش دانش و آگاهی پرســنل این 
حوزه تمامی کارشناســان لوازم اندازه گیری 
مدیریت های توزیع را در کالس فوق شــرکت 
داده و در زمینه های مسائل حقوقی و نحوه کار 
با نرم افزار تست کنتور تحت وب آموزش های 

الزم را طی کردند.

استان

میز خبر

همه بودجه كشور هزینه جاری است 
نماینده مردم کرمانشــاه در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: صد درصد بودجه کشور هزینه 
جاری است و این بودجه هیچ خروجی اقتصادی 
ندارد.به گزارش تسنیم، عبدالرضا مصری اظهار 
داشت: کشور ۹ ماه سال را درگیر بودجه است 
که هیچ در آن نیســت اما نظام اداری به طور 
عادت باید دنبال بودجه باشــد.مصری با بیان 
اینکه در زمینه اقتصاد در کشور فرصت گذاری 
وجود ندارد، گفت: کشور زمانی موفق می شود 
که بیشترین فرصت برای اقتصاد باشد در حالی 
که دو ســوم وقت کشور برای بودجه است که 
در نهایت خروجی آن اقتصادی نیست.مصری 
با طرح این سؤال که آیا تشکیالتی که ما ایجاد 
کردیم به اندازه هزینه کرد بازدهی دارد یا مانع 
است، گفت: بسیاری از دستگاه های اجرایی با 
منابع انسانی بسیار بخشنامه های ضدتوسعه 
صادر می کنند.وی با اشــاره به اینکه بسیاری 
از صادرکنندگان با مشــکالت بسیار فعالیت 
می کنند در حالی که ما به فکر بودجه هستیم، 
افزود: چنانچه بســیاری از قوانین وضع شده 
از مســیر تولیدکننده برداشته شود خود آنها 

پیشرفت می کنند.

واردات برنج از ابتدای بهمن آزاد شد
حجتــی، وزیر جهاد کشــاورزی در نامه ای به 
شــریعتمداری وزیر صنعت اعــالم کرد ثبت 
سفارش برنج از ابتدای بهمن ماه تا پایان خرداد 
ماه سال ۹7 مجاز است.بر این اساس مدت ثبت 
سفارش تمامی محموله های برنج سه ماهه و 
برای یک ماه قابل تمدید اســت.چندی قبل 
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ممنوعیت ثبت 
سفارش واردات برنج گفته بود: در چهار ماه اول 
امسال برنج بیش از اندازه وارد شد به گونه ای 
که برنج تولید داخلی روی دست کشاورز ماند.
گفتنی اســت در این نامه تاکید شده به دلیل 
شروع فصل برداشــت برنج داخلی ترخیص و 
واردات برنج پس از تاریخ ۳۱ تیر ماه سال ۹7 

امکان پذیر نخواهد بود.

قیمت گوشت قرمز همچنان باالست
یک مقام مسئول گفت: علی رغم افزایش قیمت 
نهاده ها، قیمــت دام زنده به ســبب افزایش 
واردات بی رویــه با کاهش ۲۰ درصدی روبه رو 
شده است.حسین نعمتی در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جــوان، از کاهش نــرخ دام زنده 
در بــازار خبر داد و گفــت: علی رغم افزایش 
صددرصــدی قیمت یونجــه و ۳۰ درصدی 
کنجاله سویا و ذرت، قیمت دام زنده به دلیل 
افزایش بی رویه واردات با کاهش ۲۰ درصدی 

روبه رو شده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ گوشت قرمز همچنان 
باالســت، افــزود: با توجه به کاهــش ۲ هزار 
و 5۰۰تومانــی نرخ دام زنــده، حداقل قیمت 

گوشت باید 5 هزار تومان در بازار کاهش یابد.



مدیــر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشــاره به انجام 
تراکنــش با تلفن همراه، گفت: این تراکنش ها برخط اســت و 
برای حفظ منافع و صیانت از اطالعات مشتریان باید مدل های 

جدید پرداخت با تلفن همراه شکل گیرد.
به گزارش ایرنا، »محمد بیگی« یکی از مشکالت اصلی پرداخت 
کشــور را انجام پرداخت های ریز دانست و عنوان کرد: با توجه 
به هزینه باالی تراکنش های برخط الزم اســت اقداماتی برای 
خروج این تراکنش ها از حوزه برخط به برون خط انجام شــود.

مدیــر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی افزود: 
با توجه به ضریب نفوذ باالی تلفن همراه به عنوان 
ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان برنامه ریزی 
الزم برای اســتفاده حداکثری از این زیر ساخت با 
معرفــی تراکنش های مبتنی بر نشــان گذاری در 

ســال جدید انجام شده اما برای گســترش و تعمیم این ابزار 
نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان و تدوین استاندارد ها 
هستیم.وی تاکید کرد: اســتفاده از موبایل می تواند به سرعت 

پیشــرفت هوشــمند ســازی کارت ها کمک کند 
چرا که می توان از فضای امــن آن برای نگهداری 
اطالعات حساس بهره مند شد و عالوه بر این انجام 
تراکنش برون خط به ســادگی امکان پذیر خواهد 
بود. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی امسال 
با معرفی بازیگران جدید نظیر پرداخت ســاز و پرداخت بان در 
تالش اســت که چارچوب های کالن فعالیــت در این حوزه را 

ترسیم کند.

ارزش بیت کوین نصف شد

برنامه بانک مرکزی برای ارائه مدل  جدید پرداخت با بستر تلفن همراه

بیت کوین در معامالت بازار »بیت استامپ« بیش از ۱۱ درصد ارزش خود را از دست 
داد و به ۱۰۰۰۰ دالر رسید.به گزارش ایسنا به نقل از فرانس ۲۴، این ارز مجازی در ماه 
دسامبر سال گذشته به قله ۲۰۰۰۰ دالری رسیده بود هر چند که در برخی از معامالت 

حتی از سقف ۲۰۰۰۰ دالری هم عبور کرد، اما پس از آن متحمل چندین فشار عرضه ای 
بزرگ شد.

آفتاب اقتصادی- گروه خبر: جلسه دهم کمیسیون 
توســعه بازرگانی بنیــاد امید ایرانیان به ریاســت 
محمدصادق مشایخ و با حضور فاطمه راکعی- مشاور 
امور زنان شــهرداری تهران، سیدحمید حسینی- 
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، غالمرضا 
حیدری کرد زنگنه- رئیس کل اسبق سازمان امور 
مالیاتی کشور و رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی 
کشور، سید محمد هاشمی اصفهانی- مشاور اسبق 
وزیر نفت،  ایرج حسابی- رئیس بنیاد علمی و فرهنگی 
پروفسور حســابی، منصور مظفری- مدیرمسئول 
روزنامــه آفتاب یزد، زهرا نــژاد بهرام- عضو هیئت 
رئیسه شورای شــهر تهران، شهریار عامری- استاد 
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
شیوا صادقی پور- معاون طرح و توسعه بنیاد امید 
ایرانیان، فاطمه شعبانی- عضو سابق هیئت رئیسه 
کانون عالی کارفرمایان ایران، حسین زمانی- تحلیلگر 
بازار بورس و سرمایه، یاسر فیاض بخش- عضو بنیاد 
امید ایرانیان، محمدحسین مرادی زاده- حقوق دان و 
عضو بنیاد امید ایرانیان، سیدجالل ساداتیان- کاردار 
اسبق ایران در انگلســتان، علیرضا عبدی- معاون 

مدیــرکل دفتر شــهردار 
تهــران، نازنیــن گرجی- 
عضــو کمیســیون انرژی 
اتاق بازرگانی ایران و عابد 
مشــایخ- دبیر کمیسیون 
توسعه بازرگانی بنیاد امید 

ایرانیان تشکیل شد.

تدوین »سند سیاستگذاری 
بازرگانی داخلی کشور«

در این جلســه که بخش 
ســند  تدویــن  از  دوم 
بازرگانی  سیاســتگذاری 
داخلی کشور بود، به محور 
سیاســت های راهبــردی 

اشتغال پرداخته شد.در ابتدای جلسه، محمدصادق 
مشایخ ریاست کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید 
ایرانیان، گفت: در راستای پاسخ به اولویت مطالبات 
مردم، در تالشــیم با تدوین »ســند سیاستگذاری 
بازرگانی داخلی کشــور«، گامی اساسی در راستای 
تأمین معیشــت پایدار مردم و بهبود فضای کسب 
و کار برداریم. همچنین با تدوین این سند و نهایتاً 
تصویب آن در مجلس شورای اسالمی، راهکارهای 
قانونی برون رفت از تنگناهای معیشتی و اقتصادی 

کشور و نیز مقابله با تخلفات اقتصادی ارائه خواهد شد 
که در نهایت با اجرای سند مذکور در کشور، انشاءاهلل 
شاهد شکوفایی بیش از پیش و پایدار کسب و کار و 
بهبود سطح معیشت مردم خواهیم بود.وی در ادامه 
افزود: در حوزه صنعت خودرو باید با کنترل واردات 
و از طرفی ارتقاء کیفیت تولید داخل به اشتغالزایی 
پایــدار در ایــن صنعت پرداخــت. وی اضافه کرد: 
متأسفانه ضعف در کیفیت تولیدات صنعت خودرو 
کشور آسیب هایی به کشور وارد کرده است. در ادامه 
دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان به 
قرائت سیاستهای کلی اشتغال ابالغی توسط مقام 
معظم رهبری پرداخت و افزود: در مسیر تدوین سند 
سیاستگذاری بازرگانی داخلی کشور با محور اشتغال 
کلی  سیاســتهای  بایــد 
اشتغال ابالغی توسط مقام 
به عنوان  را  رهبری  معظم 
سندی ارزشمند و راهبردی 
سرلوحه بحث اشتغال قرار 
داد.عابد مشــایخ گفت: در 
پایدار  اشتغالزایی  راستای 
باید توسعه بخش خصوصی 
را در اولویــت قــرار داد و 
بــا عملیاتی کــردن اصل 
44 قانون اساســی، شاهد 
شکوفایی  و  اشــتغالزایی 
بخش خصوصی در کشور 

باشیم.

باید اشتغال آفرینی شود
زهرا نژاد بهــرام نیز گفت: مجموعه دفاتر خدمات 
نوســازی باعث ایجاد اشتغال به خصوص اشتغال 
جوانان شده بنابراین پیشــنهاد می گردد تا از این 
مجموعه الگوبرداری شــده جهت توسعه در همه 
بخش ها اســتفاده شــود تا شــاهد ایجاد اشتغال 
عملیاتی در کشور باشــیم و در این مسیر باید به 
تعاریف عملیاتی کادر ســازی- دســتیارپروری- 
مشــاوران شــاغل در تولید و مجموعه نیروی کار 

کشــور بپردازیم.عضو هیئت رئیسه شورای شهر 
تهران اضافه کرد: باید اشتغال آفرینی شود نه اینکه 

با پول خرد دادن به اشتغال بپردازیم.

باید دولت کوچک شود
غالمرضا حیدری کرد زنگنه گفت : وجود مســائل 
کنونی به عنوان ضعف های ساختاری در اقتصاد را 
معلول دانســت و افزود: باید علتها را یافت و جهت 
رفع علت معضالت گام برداشت.رئیس اسبق سازمان 
امور مالیاتی کشور، ریشه اشتغال را سرمایه گذاری 
دانست و افزود: با درنظر گرفتن سند 20 ساله کشور 
اگر 185 میلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی کرده 
بودیم، به رشد 8درصد اقتصادی می رسیدیم .رئیس 
اسبق سازمان خصوصی سازی کشور گفت: وضعیت 
تولید و صنعت داخلی بسیار پرعیب و اشکال است 
و افزود: متأسفانه هنوز حدود دو سوم )2/3( بودجه 
دولتی است و عزم خصوصی سازی در کشور هنوز 
جدی نیست.کرد زنگنه گفت: در زمان مسئولیت 
وی بر ســازمان خصوصی سازی، صد هزار میلیارد 
تومان واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفت که 

در این مسیر 250 هزار نفر از عائله دولت کم شد، اما 
در زمان دولت دهم با یک مصاحبه اشتباه 800هزار 
نفر نیروی قراردادی به دولت اضافه شد.وی پیشنهاد 
داد: جهت حمایت از اشــتغال باید دولت کوچک 
شود. باید کارهای دولت به بخش خصوصی تحویل 
داده شود. باید بخش هایی که مالکیت آن مردمی 

است، مدیریت آن نیز خصوصی شود.

انتقاد از رانت خودروسازان
منصــور مظفری گفــت: در بحث خودروســازی، 
دولت ها 40 سال است به این صنعت رانت می دهند 
و متأسفانه در این صنعت شاهد، مشکالت فراوانی 
هستیم. مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد افزود: در 
الیحه بودجــه، 2000 میلیارد تومان پول مردم به 
صنعت خودروسازی پرداخت شود و از آن طرف باز 
مالیات از جیب مردم گرفته شده و از طرف دیگر به 
دلیل کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، مصرف 
سوخت باالست و باز هزینه سوخت از جیب مردم 
برداشــت و به نهادهای مربوط به سوخت پرداخت 
می شود که باید این اشتباهات مرتفع گردد تا شاهد 

اشتغالزایی و ارتقاء سطح معیشت مردم شویم.

عدم حمایت از تجار و بازرگانان
ایرج حســابی گفت: در همه جای دنیا با مشورت 
بخش خصوصی، خروجی دانشــگاه های کشور را 
بررســی می کنند تا ببینند چه مقدار متخصص و 
در چه رشــته هایی جهت جذب به بــازار کار الزم 
است.رئیس بنیاد علمی و فرهنگی پروفسور حسابی 
افزود: باید از مشاغل خرد و خرده فروشان حمایت 
کرد تا از این طریق بتوانیم از اشتغالزایی در کشور 
حمایت کنیم.عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران 
و کانادا افزود: ضعف علمی بازرگانان و همچنین عدم 
حمایت از تجار و بازرگانــان را باعث تنزل جایگاه 

کسب و کار و اقتصاد کشور دانست.

بسترسازی در فضای کسب و کار
سید حمید حســینی گفت: باید توسط اشتغال، 

در کشــور ظرفیت سازی 
کنیم یــا صــادرات کاال 
داشته باشــیم که صدور 
اشــتغال اســت. دبیرکل 
اتــاق بازرگانی مشــترک 
ایــران و عراق افزود: نقش 
دولت در اشــتغالزایی این 
اســت که بسترسازی در 
فضای کسب و کار کند و 

با ایجاد رونق اقتصادی به بهبود اشتغال در کشور 
بپردازد. حسینی تأکید کرد: قیمت بنزین باید ثابت 
شود. همچنین افزود: حاال که دولت جسارت پیدا 
کرده یارانه 30 میلیــون نفر را حذف کند، جامعه 
آمادگی اصالح ساختار ندارد و مجبور است دوباره 
به پرداخت سوبسیت روی آورد.وی معتقد است: در 
شــرایط کنونی باید دولت را حمایت کرد و دولت 
نباید از سیاســت های اصالح ساختاری اش عقب 
نشــینی کند. همچنین الزم همه مردم کارشان را 
خوب انجام دهند تا بتوان بخشی از مشکالت کشور 

را حل کرد. 

باید خلق ثروت کنیم
نازنین گرجی نیز ریشه کنی فساد در اقتصاد کشور 
را از مهم ترین اولویت ها خواند و افزود: در این راه 
باید عزم و اراده ملی داشــت و سیستم فرهنگی 
کشور را باید ارتقا داد.عضو کمیسیون انرژی اتاق 
بازرگانی ایران افزود: باید جهت اشتغالزایی، خلق 
ثروت کنیم و قانــون حمایت از مالکیت فکری را 
تثبیت کنیم. وی اضافه کرد: دولت با پرداخت پول 
به مردم نمی تواند اشتغالزایی و تولید کند. باید با 
تصمیم سازی و ایجاد شرکت های دانش بنیان به 

تولید و توسعه اشتغال بپردازد.

نمونه ای موفق در اشتغالزایی
ســید محمد هاشــمی اصفهانی گفت: در بحث 
بودجه، دکتر روحانی و دولت علمی برخورد کرد، 
اما مجلس عقب نشینی کرد.مشــاور اسبق وزیر 
نفت گفت: هند در تولید ناخالص ملی در انقالب 
الکترونیک بســیار موفق شد، چون علمی برخورد 
کرد راهکار ایجاد کردند و این کشور نمونه ای موفق 
در اشتغالزایی است. وی با توجه به تعریف اشتغال: 
»تولید مؤثر جهت افزایش سهم و تولید ملی«، به 
سیســتم جذب نیرو انتقاد کــرده و گفت: در بدو 
جذب نیرو نبایــد از فرد انتظار ارائه ســابقه کار 
داشــت. باید جهت حمایت از اشتغال شرط ارائه 
ســابقه کار از فرد تازه کار 
و جویای کار حذف شود. 
وی از چند روستای موفق 
کارآفرین یاد کرد و افزود: 
یکی از این روستاها که زیر 
خط فقر بــود، هم اکنون 
به  اشــتغالزایی  بر  عالوه 
خود  محصوالت  صادرات 

به اروپا نیز می پردازد.

استفاده از نیروهای مردمی
فاطمه راکعی گفت: مسائل کشــور چه در سطح 
بین المللی، چه در ســطح داخلــی و چه در دولت 
باید حل شود.مشاور امور زنان شهردار تهران اضافه 
کرد: در روستاها کارهای خوبی در حال انجام است. 
همچنین بیکاری زنــان و مردان و فارغ التحصیالن 
را می توان با الگوی روستای فعال کارآفرین مرتفع 
کنیم.وی اســتفاده از نیروهای مردمی در شهرها و 
محالت را در راستای حمایت از اشتغال و اشتغالزایی 

خواستار شد.

سازمان خصوصی سازی:  اسبق  رئیس 
جهت حمایت از اشــتغال باید دولت 
کوچک شــود. باید کارهای دولت به 
داده شــود.  تحویل  بخش خصوصی 
باید بخش هایی که مالکیت آن مردمی 

است، مدیریت آن نیز خصوصی شود

منصور مظفری مدیر مســئول آفتاب 
یزد: در الیحه بودجــه، ۲۰۰۰میلیارد 
تومــان پــول مــردم بــه صنعت 
خودروسازی پرداخت می شود و از آن 
طرف باز مالیات از جیب مردم گرفته 
شده و از طرف دیگر به دلیل کیفیت 
پایین خودروهای تولید داخل، مصرف 
سوخت باالســت و باز هزینه سوخت 
از جیب مردم برداشــت و به نهادهای 
مربوط به سوخت پرداخت می شود که 

باید این اشتباهات مرتفع شود

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3۰۰۰۱۴۱۴۲8 در میان بگذارید.

شنبه  3۰ دی ۱396    شماره 368۰  بازار پول

خواهان رونوشت حصر وراثت آرزو حيدرى فرزند منوچهر  به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9609981045600603 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه آإقاى منوچهر حيدرى  ش ش 1055 ت ت 1388به تاريخ  09/1 
/1396 اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
محمد على حيدرى ش ش 1993 ت ت 1340 صادره از تهران فرزند متوفى آرزو حيدرى به 
ش ش 5450 ت ت 1350 صادره از تهران فرزند متوفى شراره حيدرى ش ش 2145 ت ت 
1339 صادره از تهران فرزند متوفى صفيه برزگرهارونيه  ش ش 14 ت ت 1351 صادره از 
شبستر همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى  اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يكماه شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/141018 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 456 مجتمع شماره ده شوراى حل اختالف تهران

قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   221 شعبه   96998216460006 كالسه  پرونده 
فريد  آقاى  خواهان   9609972164600989 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد 
محمد  آقاى  خوانده  كيامرث  فرزند  سلطانى  مصطفى  آقاى  وكالت  با  مختار  فرزند  كريمى 
به  دادخواستى  خواهان  گردشكار  وجه  مطالبه  خواسته  حسن  فرزند  شرقى  مختارى 
ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه  داشته  تقديم  باال  خوانده  بطرفيت  فوق  خواسته 
زير  كننده  امضا  تصدى  به  دادگاه  مقرر  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به 
تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 

به صدور راى مى نمايد.
 راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى فريد كريمى فرزند مختار با وكالت مصطفى سلطانى بطرفيت 
تقاضاى رسيدگى و صدور حكم محكوميت  بخواسته  آقاى محمد مختارى شرقى فرزند حسن 
خوانده به پرداخت مبلغ 20000000000 ريال خعادل دوميليارد تومان بابت مبالغ دريافتى 
از موكل از سال 91 تا 92 به شرح ريد مورخ 1395/3/8 به جهت عدم پرداخت به انضمام 
كليه خسارات دادرى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1394/1/1 تا زمان اجراى حكم با عنايت 
به مفاد دادخواست تقديمى و استماع اظهارات وكيل خواهان و مستندات دعوى نظر به اين كه 
طبق رسيد عادى مذكور كه صحت صدور آن مصون از تعرض قرار گرفته است خوانده متعهد 
تا سال 1394 مبلغ مذكور را به خواهان پرداخت نمايد و با توجه به اينكه در صورت تعهد 
شخصى به انجام امرى ايشان ملزم به انجام تعهد بوده و از جمله تكاليف قرار دادى و قانونى 
متعهد ايفاى تعهد بر طبق شرايطى است كه در توافق فى مابين مقرر گرديده است و با عنايت 
به اينكه خوانده كه اشتغال ذمه اش در مقابل خواهان با توجه به مستندات ابرازى محزر است 
و  ماال مكلف بوده است كه در موعد مقرر براساس تعهد قرار دادى خويش نسبت به پرداخت 

مبلغ مذكور اقدام نمايد.
 عليرغم دعوت به دادرسى از طريق نشر آگهى در دادگاه حاضر نشده و دليلى بر بى عتبارى 
استحقاق  نفى  يا  و  آن  اسقاط  يا  و  خويش  جانب  از  تعهد  ايفاى  يا  و  دعوى  مستند  توافقنامه 
بر صحت  محمول  بنظر  را  مطروحه  دعونى  دين  بقاى  استصحاب  با  است  نداده  ارائه  خواهان 
تشخيض داده لذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ،100،219،220،221،222،223،237
648،1257 و 1301 ذقانون مدنى و مواد 198،303،519،522 قانون آئين دادرسى مدنى 
دادگاههاى عمومى و انقالب حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 20000000000 ريال 
بابت اصل خواسته و همچنين خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه از حيث قاعده 
الضررر و تسبيب پ پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 1395/12/9 
براساس شاخص قيمت ساالنه بانك مركزى تا زمان پرداخت دين در حق خواهان را صادر و 

اعالم مى نمايد.
 ضمنا با توجه به صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت نه دهم هزينه دادرسى بموجب دادنامه 
شماره ذ9609972164600267-1396/4/11 خواهان در صورت خروج اعسار در مرحله 
اجراى حكم مكلف است نسبت به پرداخت الباقى هزينه دارسى مطابق مقررات در حق دولت 

اقدام نمايد.
لغايت زمان  تاريخ 1394/1/1  از  تاديه  تاخير  به مطالبه خسارت   و خواسته خواهان نسبت 
تقديم دادخواست ثابت نيست زيرا سرف تخلف از انجام تعهد ايجاد حقى براى متعهد له نمى 
كند و در مانحن فيه اركان قرار دادى وقانونى دعوى و شرايط واوصاف مقرر قانونى براى اجابت 
خواسته فراهم  نيست لذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 191،219،223،226،1257 
قانون مدنى و مواد 197،520 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر بيحقى خواهان را 
در اينخصوص صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ به خوانده در اين دادگاه قابل واخواهى بوده و پس از آن ظرف بيست روز ديگر از جانب 
ايشان و همچنين ظرف بيست روز پس از ابالغ به وكيل خواهان قابل تجديد نظر خواهى در 

دادگاه محترم تجديد نظر است.
تهران عمومى  دادگاه   221 شعبه  رئيس    110/141012  

پرونده  كالسه  ديان  برهانى  احمد  خوانده  نظر  تجديد  به  لوايح  تباديل  وقت  ابالغ  آگهى 
950356/2319 وقت حضور جهت انجام تبادل لوايح: تا ده روز از تاريخ آگهى تجديد نظر خواه 
فريده قادرى تجديد نظر خواسته دادنامه شماره 9609972164400313 مورخه 96/3/23 
شعبه 219 دادگاه حقوقى تهران تجديد نظر خواه دادخواستى با موضوع تجديد نظر خواهى 
نسبت به دادنامه فوق الذكر شعبه 219 دادگاه حقوقى تهران داشته به دليل مجهول المكان 
بودن خواندگان بنا به درخواست تجديد نظر خواه مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير 
االنتشار آگهى مى شود تا تجديد نظر خوانده ده روز از تاريخ آگهى در دفتر شعبه 219 دادگاه 
حقوقى تهران مجتمع قضايى شهيد مفتح حاضر و ضمن دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

تجديد نظر خواهى اليحه تبادلى خود را ظرف همان مهلت به دفتر دادگاه تحويل نمايد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   219 شعبه  دفتر  مدير    110/141010  

نبى پور اشرفى فرزند سيد حسين محكوم عليه محسن  امير محمد  له سيد  اجرائيه محكوم 
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  بموجب  به  محكوم  سندانى 
بابت  به پرداخت 300000000 ريال  9609972164400300 محكوم عليه محكوم است 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ خسارت اخير تاديه از تاريخ 1395/01/01 تا تاريخ پرداخت 
احكام محاسبه مى  اجراى  بانك مركزى كه توسط  از  اعالمى  بر مبناى شاخص تورم  به  محكوم 
گردد و مبلغ نه ميليون و چهل و هشت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ هشت ميليون و 
چهارصد هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان و همچنين پرداخت نيم عشر دولتى 

بر عهده محكوم عليه مى باشد.
 110/141009  مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 219 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 

در خصوص دادخواست تجديدنظر خواهى اداره كل راه و شهرسازى به طرفيت 1- حسين جاللى 
فر 2- ريحانه نجف زاده 3- محمد دانشفر 4- سيد مصطفى حسينى نسبت به دادنامه شماره 
9609970231500250 مورخ 1396/3/29 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومى تهران، 
بدين وسيله مراتب به شما ابالغ مى گردد تا ظرف ده روز نسبت به تبادل لوايح اقدام نماييد.

  110/137558                       مدير دفتر شعبه 150 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

تقديمى  دادخواست  شرح  به  مهدى   فرزند  سالكده  يزدانى  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
ثبت شده به كالسه 9609981045600574 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهدى يزدانى سالكده فرزند قربان به ش ش 448 
بتاريخ 1395/07/05 اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سيده سكينه مير احمدى كيا  ش ش 1 ت ت 1317 صادره از استانه اشرفيه 
همسر متوفى  فاطمه يزدانى ش ش 641 ت ت 1336 صادره از استانه اشرفيه فرزند متوفى 
از استانه اشرفيه فرزند متوفى  سيروس يزدانى سالكده  ش ش 10 ت ت 1341 صادره 
پروين يزدانى سالكده ش ش 804 ت ت 1343 صادره از استانه اشرفيه فرزند متوفى  رقيه 
متوفى فرهاد  استانه اشرفيه فرزند  از  به ش ش 20 ت ت 1346 صادره  يزدانى سالكده 
يزدانى سالكده ش ش 3 متولد 1347 صادره از استانه اشرفيه فرزند متوفى فرزانه يزدانى 
از استانه اشرفيه  فرزند متوفى هادى يزدانى  سالكده ش ش 1082 ت ت 1350 صادره 
سالكده ش ش 7 ت ت  1354 صارده از استانه اشرفيه فرزند متوفى پيروز يزدانى سالكده 
ش ش 18843 ت ت 1358 صادره از تهران فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
از  اى  وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضى  چنانچه شخصى   تا  گردد  مى  آگهى  را  مزبور  درخواست 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط 

صادر خواهد شد.
 110/141022 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 456 مجتمع شماره ده شوراى حل اختالف تهران

خواهان رونوشت حصر وراثت هدا عطارى فرزند خليل  به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
و  نموده  وراثت  گواهى حصر  درخواست  دادگاه  اين  از  كالسه 9609981045600638  به 
چنين توضيح داده كه شادروان خليل عطارى  ش ش 14به تاريخ  08/20 /1396 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به معصومه بهزاد 
عطارى ش ش  متوفى محمد رضا  انديمشك همسر  از  فر ش ش 596 ت ت 1341 صادره 
18173 ت ت 1361 صادره دزفول فرزند متوفى مهدى عطارى ش ش 1920349758 ت ت 
1376 صادره از انديمشك فرزند متوفى ندا عطارى ش ش 1380 ت ت 1359 صادره بندر 
عباس فرزند متوفى هدا عطارى ش ش 863 ت ت 1363 صادره بندر عباس فرزند متوفى  
سارا عطارى ش ش 1920017895 ت ت 1368 صادره از دزفول فرزند متوفى مريم عطارى 
انجام تشريفات  با  اينك  ش ش 1990231111 ت ت 1369 صادره دزفول فرزند متوفى 
مقدماتى درخواست مزبور را آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى  اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه شعبه تقديم دارد واال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد.
 110/141020 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 456 مجتمع شماره ده شوراى حل اختالف تهران

خواهان رونوشت حصر وراثت جعفر شكرى كريملو فرزند محمد  به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شده به كالسه 9609981045600578 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد شكرى كيملو فرزند على اكبر ش ش 44 به 
آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  حيات  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در   1396/08/30 تاريخ  
تهران  از  صادره   1346 ت  ت   156 ش  ش  كريملو  شكرى  مهدى  به  است  منحصر  مرحوم 
فرزند متوفى جعفر شكرى كريملو ش ش 1967 ت ت 1351 صادره از تهران فرزند متوفى 
شكوه شكرى كريملو ش ش 2714 ت ت 1344 صادره از تهران فرزند متوفى مهرى شكرى 
كريملو ش ش 2351 ت ت 1347 صادره از تهران فرزند متوفى شيرين صفا ش ش 872 
يا وصيتنامه  و  اعتراضى دارد  از تهران فرزند متوفى چنانچه شخصى   ت ت 1325 صادره 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه شعبه تقديم دارد واال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد.
 110/141016 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 456 مجتمع شماره ده شوراى حل اختالف تهران

ميزان  به  سفته  وجه  مطالبه  خواسته  دهكردى  هوشيار  هومن  خوانده  رنجكش  رضا  خواهان 
30000000 ريال به اهتمام كليه خسارات قانونى و خسارات انونى و هزينه دادرسى و تاخير 
كه پس  داشته  تقديم  خوانده  بطرفيت  فوق  بخواسته  دادخواستى  خواهان  گردشكار  تاديه  
از ارجاع به اين مرجع و ثبت بكالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق  العاده مقرر 
بتصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر 

ختم رسيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.
راى شورا در خصوص دادخواست رضا رنجكش به طرفيت خوانده هومن هوشيار دهكردى  به 
خواسته مطالبه وجه يك فقره سفته به شماره 965449 به مبلغ 30000000 به انضمام كليه 
خسرارات وارده با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده اوال دفاعى كه موجب بى اعتبارى 
ادعا خواهان و برائت ذمه خويش گردد در قبال دعواى مطروحه به عمل نياورده ثانيا وجود اصل 
مستند در يد و تصرف خواهان داللت بر عدم پرداخت دين و اشتغال الذمه خوانده به ميزان 

مببلغ خواسته دارد.
 لذا شورا ادعاى خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخيص داده و خوانده على رغم ابالغ 

قانونى در جلسه رسيدگى حضور نداشته  ودليلى در برائت ذمه خويش ارائه ننموده است.
 لذا شورا مستندا به موارد 307 و 309 قانون تجارت و ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى 
انضمام  به  سفته  وجه  بابت  ريال  مبلغ 30000000  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  بر  حكم 
پرداخت هزينه دادرسى به مبلغ 400000 ريال و 220 ريال هزينه نشر آگهى جمعا به مبلغ 
3620000 ريال در خصوص تاخير تاديه به استناد ماده 519 و 522 قانون مدنى اجراى احكام 
برابر شاخص بانك مركزى از تاريخ تقديم دادخواست مورخهد 96/6/15 محاسبه و در حق 

خواهان صادر و اعالم مى نمايد.
 راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم حقوقى عمومى تهران است.
تهران اختالف  حل  شوراى   10 شماره  مجتمع  قاضى    110/141015  

دهمین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد

بررسی سیاستهای راهبردی اشتغال

هادی حق شــناس معاون امــور دریایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی اعتقاد دارد 
باید صبر کرد تا با اســتفاده از اطالعات 
ثبت شده در جعبه سیاه کشتی سانچی، 
مشــخص شــود که لحظه وقوع حادثه، 
دقیقا چــه اتفاقاتــی رخ داده و در واقع 
علت و مقصر حادثه شناخته شود. بخشی 
از گفتگوی عصر ایران با حق شــناس  را 

می خوانید.
 کشــتی ســانچی در آب هــای 
بین المللی در حال رفتن به سمت کره 

بوده و نزدیک به سواحل چین و در دریای 
چین شرقی بوده است. بعد از وقوع تصادف، 
نفتکش سانچی طی چند روز و به تدریج به 

سمت ژاپن رفته است؟
بله، درست است. این تصادم در 155 مایلی]هر 
مایل 1609 متر[ بندر شــانگهای اتفاق افتاد. 
لحظه ای که کشــتی ســانچی غرق شده است 
تقریبــا در 270 مایلی بندر شــانگهای بوده و 
در آب های ژاپن غرق شــد.این دو عدد نشــان 
می دهــد از نقطه اول حدود 120 مایل یا بیش 
از 200 کیلومتر فاصله گرفته بوده هنگام غرق 
شدن. فاصله بین محل حادثه و تصادم و محل 

غرق شدن 200 کیلومتر بوده است.

 این مقــدار جا به جایی به خاطر وزش 
باد بوده یــا عوامل دیگری نقش داشــته 

است؟
به خاطــر وزش باد و موج دریــای چین بوده 

است.

 به خاطر فعالیت موتور سانچی نبوده؟
موتور در همان لحظه اول از دست رفته است.

 ســازمان تخصصی مرتبــط با این نوع 
حوادث، ســازمان بنادر و دریانوردی است 
اما رئیس جمهور کسانی را به عنوان مسئول 
منصــوب کرد که در ایــن حوزه تخصص 

ندارند.
رئیس جمهور، سه ضلع تعیین کرد. یک ضلع، 
وزارت امــور خارجه به خاطــر اینکه ظرفیت 

دیپلماســی را به کمــک بگیرد. یــک ضلع، 
وزارت راه بود که ســازمان بنادر و دریانوردی، 
زیرمجموعه آن اســت و ظرفیت فنی را به کار 
بگیرد.یک ضلع، وزارت کار و رفاه بود به خاطر 
این که ظرفیت مالکیت و مدیریت کشتی را به 
عهده بگیرد. ترکیبی که رئیس جمهور انتخاب 
کرد، بهترین ترکیب برای پیگیری این موضوع 

بود.

 میعانــات گازی که از ایــران به کره 
جنوبی فروخته شــده اســت آیا حمل آن 
سودآور بوده که این کشتی تحت مدیریت 

ایران باشد؟
یقینا، امــروزه یکی از تجارت های پُرســود در 
دنیا، حمل و نقل دریایی اســت. طبیعی است 
که شــرکت ملی نفتکش ایــران هم این کار را 

انجام بدهد.

 یکــی از کاپیتان های ایرانی که تجربه 
زیادی در کشتیرانی دارد گفته است وقتی 
مشخص می شود که برخورد کشتی ها قطعی 
است کاپیتان و افسر کشتی سعی می کنند 
به نحوی ایــن برخورد را صــورت بدهند 
که کمترین آســیب برای کشتی خودشان 
رخ بدهد.آیا کشتی چینی در این تصادف، 
مهارت بیشــتری نشان داده که فقط دماغه 

آن تخریب شده؟
به نظر می رســد خدمه دو کشــتی در لحظه 
برخــورد، متوجه برخورد نشــدند. اگر متوجه 
برخورد می شــدند که عکــس العمل دیگری 
نشــان می دادند ولی در هر حال چون به نظر 

می رسد در لحظه برخورد، خدمه کشتی 
متوجه نبودند. لذا وقتی برخورد کرده اند 
آثار حیاتی از خدمه کشــتی ایرانی نبوده 

است که اقدام بعدی را انجام بدهند.

 برخورد دو کشتی در ساعت 20 
یا 8 شــب روز شــنبه 16 دی اتفاق 
افتاده اســت. اظهار نظر شده که این 
ساعت، ساعتی است که شیفت کاری 
افسر و خدمه کشتی تعویض می شود. 
آیا بــه خاطر تعویض شــیفت ممکن 
اســت این وضعیت افتاده باشد که متوجه 

تصادف نشده اند؟
بعــدا بایــد جعبــه وی دی آر بازگشــایی و 
رمزگشایی شــود تا راجع به این موضوع اظهار 

نظر کرد.

 یعنی همــان به اصطالح جعبه ســیاه. 
نیروهای چین، جعبه سیاه نفتکش سانچی را 
از جایگاه مخصوص آن در سانچی باز کرده 
و بــه چین انتقــال داده و االن در یک اتاق 
پلمپ شده قرار دارد. چقدر طول می کشد 
تا اطالعات زمان تصادف استخراج و نتیجه 

مشخص شود؟
فرآینــد حقوقــی آن، حداقل یــک ماه طول 

می کشد و حداکثر هم باید گفت زمانبر است.

 چرا در این ســانحه، سیستم شناسایی 
کشتی خاموش بوده و فعال نبوده است؟

اصــال این که خامــوش بوده یک ادعا اســت. 
ســندی برای اثبات آن وجود نــدارد. دقیقا به 
 )VDR(همین دلیــل می گوییــم وی دی آر
یا جعبه سیاه کشــتی رمزگشایی شود. در آن 
 )VHF(جعبه ســیاه، هم اطالعات وی اچ اف
و هم اطالعــات ای ای اس)AIS(، هم اطالعات 
رادار، هم اطالعــات جی پی اس، هم اطالعات 
داخلی  مکالمــات  یعنــی  اینترکامنیکیشــن 
ذخیره شــده.بعد از این که حعیه سیاه کشتی، 
رمزگشایی شــود باید اظهار نظر کرد. االن هر 
اظهار نظری بــه غیر از آن را باید صرفا در حد 

حدس و گمان بدانیم.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:

تا اطالعات سانچی رمزگشایی نشود هر صحبتی حدس و گمان است

فرمانده چینی تیم چهار نفره امداد و نجات که به 
داخل کشتی سانچی ورود کرده بود، گفت: تمام 
قسمت های کشتی غیر از کابین ایمنی در برابر 
تجاوز دزدان دریایی که به دلیل باال بودن گازهای 
سمی با کپسول اکسیژن هم امکان ورود نداشت 
را برای یافتن خدمه و دریانوردان ایرانی جستجو 
کردیم.او در گفتگو بــا ایرنا افزود: یک تیم چهار 

4نفره علیرغم خطرات زیادی که از جمله احتمال 
انفجار و انتشــار گازهای ســمی وجود داشت با 
به خطر انداختن جان خود وارد کشــتی شدیم.
وی افزود: قســمت های مختلف کشتی از جمله 
کابین اقامت کاپیتان و کابین اســکان خدمه را 
جســتجو کردیم ولی تنها در عرشه کشتی و در 
قسمت قایق های نجات، دو جسد پیدا کردیم.وی 

گفت: با توجــه به اینکه درجه حرارت 89 درجه 
سانتیگراد بود و راهروی اضطراری کابین ایمنی در 
برابر دزدان دریایی هم از دود داغ و غلیظ پوشیده 
شده بود، تیم ما پس از بارها تالش نتوانست وارد 
آن شــود.وی افزود: به ناچار و زمانی که اکسیژن 
کپســول های ما در حال اتمام بود با دو جسد و 

جعبه سیاه به کشتی 'شن چیان' بازگشتیم.

روایت فرمانده چینی امداد ونجات از لحظه ورود به سانچی
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  شنبه  

 
نتای��ج برخی مطالعات حاکی از فوائد احتمالی آلوئه ورا در درمان 
بیماری پوس��تی پسوریازیس است.به گزارش ایسنا، پسوریازیس 
بیماری پوس��تی مزمن است که موجب ورم و قرمزی سلول های 
پوس��ت می شود. این بیماری از بروز مش��کل در سیستم ایمنی 
ناش��ی می ش��ود و در حال حاضر درمانی ب��رای آن وجود ندارد. 
همچنین بی��ش از 30 درصد مبتالیان به این بیماری پوس��تی 
دچ��ار آرتریت پس��وریاتیک می شوند.پس��وریازیس موجب بروز 
تکه ه��ای دردناک و متورم روی پوس��ت می ش��ود. گاهی اوقات 

ای��ن تکه ها ت��رک خ��ورده و دچار 
خونریزی می شوند.بررس��ی ها نشان 
می ده��د: قرار دادن م��اده ژل مانند 
آلوئه ورا روی پوست مبتال به بیماری 
پسوریازیس می تواند از میزان التهاب 

کاس��ته، سطح پوست را نرم کند و آب رسانی به پوست را تقویت 
کند. همچنین این گیاه برای درمان آرتریت پس��وریاتیک مفید 
اس��ت.با وجود تاثیرات ماده ژل مانند آلوئ��ه ورا در کنترل عالئم 

پسوریازیس شواهد علمی بسیاری وجود ندارد که بتوان استفاده 
از ای��ن گیاه را به تنهای��ی به عنوان روش درمان��ی معرفی کرد؛ 
بنابراین مبتالیان به ای��ن بیماری باید در مورد مصرف کرم های 
داروی��ی و روش های درمانی دیگر با پزش��ک مش��ورت کنند. به 
گزارش ایسنا، همچنین نتایج مطالعه انجام شده در سال 2012 
نش��ان داد که گیاه آلوئه ورا بیش از 81 درصد در درمان بیماری 
پس��وریازیس موثر اس��ت. هرچند، این مطالع��ه روی نمونه های 
حیوانی انجام گرفت و الزم اس��ت تحقیقات بیش��تری در مورد 

تاثیر آن روی نمونه های انسانی انجام شود.

درمان»پسوریازیسباآلوئهورا
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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شیردادنبهنوزادریسک
دیابتراکاهشمیدهد

تحقیقات جدید نشان می دهد شیردادن به نوزاد 
به مدت شش ماه یا بیشتر به شکل قابل توجهی 
ریسک ابتال به دیابت را در زنان در دوره میانسالی 
به نصف کاهش می دهد.به گزارش مهر، شیردادن 
به نوزاد نه تنها برای س��المت و رشد نوزاد، بلکه 
برای س��المت مادر هم مهم است.ش��یردادن به 
نوزاد عالوه بر تأمین مواد مغذی اصلی برای نوزاد، 
میزان استرس مادر و همچنین خطر افسردگی 
پس از زایمان را کاهش می دهد.مطالعات قبلی 
همچنین نش��ان داده اند که ش��یردادن به نوزاد 
موج��ب کاهش خط��ر برخی انواع س��رطان ها 
می شود.حال یافته های جدید موسسه تحقیقاتی 
کیسر کالیفرنیا نشان می دهد زنانی که شش ماه 
یا بیش��تر به نوزادشان ش��یر داده اند ۴۷ درصد 
کمتر در معرض ریسک ابتال به دیابت قرار دارند.

اریکا گاندرسون، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »ما در مطالعه خود به رابطه بسیار 
قوی بین طول مدت شیر دادن و کاهش ریسک 
ابتال به دیابت پی بردیم.«محققان در این مطالعه، 
داده های ح��دود ۵000 زن 18 تا 30 س��ال را 
که بین س��ال های 1۹8۵ ت��ا 1۹8۶ در مطالعه 
CARDIA ثب��ت نام کرده و حدود 30 س��ال 

تحت نظر بودند، بررسی کردند.

خوابخوب
باکاهشوزنمرتبطاست

 محقق��ان دریافتند خواب می تواند به تقویت 
عادات غذایی س��الم تر کمک کند.به گزارش 
مه��ر، به گفته محققان دانش��گاه کالج لندن 
کین��گ، افراد مبت��ال به بی خواب��ی که روند 
خوابش��ان بهتر شد تمایل کمتری به مصرف 
غذاهای ش��یرین و حاوی قند پی��دا کردند.
محققان تاکید می کند که الزم اس��ت خواب 
به عنوان یکی از فاکتورهای سبک زندگی که 
می تواند بر چاقی نقش داشته باشد، نگریسته 
شود.محققان این مطالعه به سرپرستی وندی 
هال، ۴2 فردی که عادت به خوابیدن کمتر از 
هفت ساعت در شب داشتند را مورد بررسی 
ق��رار دادند، نیمی از ش��رکت کنندگان تحت 
مشاوره ۴۵ دقیقه ای برای داشتن خواب بهتر 
قرار گرفتند. هدف این مشاوره افزایش مدت 
خواب این افراد به مدت یک ساعت و نیم در 
هر شب بود. نیم دیگر شرکت کنندگان هیچ 
مش��اوره ای دریافت نک��رده و در قالب گروه 
کنترل بودند.تمامی ش��رکت کنندگان مجهز 
به سنس��ور حرکت برای ردیابی میزان خواب 
شبانه شرکت کنندگان و همچنین مدت زمان 
بی��داری قبل خوابش��ان در رختخواب بودند. 
خواب و رژیم غذایی ای��ن افراد به مدت یک 
هفته تحت کنترل بود.نتایج نشان داد ۹ فرد از 
هر 10 فرد دریافت کننده مشاوره، مدت زمان 
خوابش��ان در طول یک هفته، از ۵2 دقیقه تا 
حدود یک س��اعت و نیم افزای��ش یافته بود، 
اما هی��چ تغییر قابل توجهی در الگوی خواب 
اف��راد گروه کنترل اتفاق نیفتاده بود.محققان 
دریافتند افرادی که خوابش��ان بیش��تر شده 
 ب��ود مصرف روزانه مواد قندی افزودنی ش��ان

 10 گرم کمتر شده بود.

فوایدمصرفاسیدفولیک
دربارداریوسنینباروریزنان

اسید فولیک ش��کلی از ویتامین B است که 
برای زن��ان، به خصوص در زمان ب��ارداری یا 
در س��نین باروری، مهم است.به گزارش مهر، 
مصرف اس��ید فولیک به پیشگیری از نقایص 
م��ادرزادی هنگام تولد در م��ورد مغز و نخاع 
موسوم به نقایص لوله عصبی کمک می کند. 
این ویتامین به ش��کل مکمل موجود است و 
به طورطبیعی در س��بزیجات برگدار س��بز، 
پرتق��ال و لوبیا یافت می ش��ود. همچنین در 
مواد خوراکی تصفیه شده نظیر نان ها، پاستا 
و غ��الت هم یافت می ش��ود.طبق اعالم اداره 
س��المت زنان، مصرف حدود ۴00 میکروگرم 
اس��یدفولیک در روز به زنان توصیه می شود 
و زنان ب��اردار باید روزانه بی��ن ۴00 تا 800 
میکروگ��رم مصرف کنند.ع��الوه بر حفاظت 
در مقاب��ل نقایص هنگام تولد، اس��ید فولیک 
از آنم��ی ی��ا کم خون��ی که در زنان در س��ن 
 باروری بس��یار ش��ایع اس��ت، نیز پیشگیری 

می کند.

استفادهازسونابهاندازه
ورزشبرایقلبمفیداست

س��ونای داغ نه تنها با ایجاد حس خوب همراه 
اس��ت، بلکه بر قلب و عروق خونی به ش��یوه 
مشابه با ورزش تاثیر می گذارد.به گزارش مهر، 
یافته های مطالعه محققان دانشگاه فنالند شرقی 
مربوط به بررس��ی تاثیر جلسات 30 دقیقه ای 
س��ونا بود. محققان عنوان می کنند نتایج این 
تحقی��ق توضیح دهنده دلیل کاهش ریس��ک 
بیماری قلب��ی و حتی زوال عق��ل در افرادی 
است که به طورمنظم از سونا استفاده می کنند.

به طور میانگین آنها دریافتند استفاده کنندگان 
از س��ونا ش��اهد کاهش فش��ارخون و سفتی 
شریان ها بالفاصله بعد از حمام داغشان هستند. 
همچنین ضربان قلبشان مشابه با تاثیر ناشی از 
ورزش متوسط افزایش می یابد.تانجانیا لوکانن، 
سرپرس��ت تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»یک دلیل تاثیر سونا این است که گرما موجب 
تعریق می شود و این تعریق دارای تاثیر طبیعی 
در کاهش فش��ارخون و کاهش بار کاری قلب 
می شود.«به گفته محققان، یکی از دالیل دیگر 
این اس��ت که سونا موجب ایجاد حس آرامش 
در فرد می ش��ود.این مطالعه ش��امل 102 فرد 
بزرگس��ال میانسال در فنالند بود. تیم تحقیق 
دریاف��ت مردانی که مرتبا از س��ونا اس��تفاده 
می کردن��د دارای میزان پایین ابتال به بیماری 
قلبی و آلزایمر در مقایس��ه با افرادی بودند که 
کمتر به س��ونا می رفتند.به گفته لوکانن، »هم 
بیماری قلبی و هم زوال عقل دارای فاکتورهای 
پرخطر مشترکی نظیر فشارخون باال هستند و 
هم قلب و هم مغز نیاز به عملکرد خوب عروق 

خونی دارند.«

ارتباطسرطانهای
ریهورودهبابیماریشدیدلثه

محققان هشدار می دهند افراد دارای سالمت 
ب��د دهان در معرض ریس��ک ب��االی ابتال به 
سرطان های ریه، روده و لوزالمعده )پانکراس( 
ق��رار دارند.به گزارش مهر، محققان دریافتند 
بیماری پیشرفته لثه موسوم به "پریودنتیت" 
ناش��ی از عفونت باکتریایی است که به بافت 
ن��رم و اس��تخوان محاف��ظ دندان ها آس��یب 
می رساند.یافته های محققان دانشگاه تافتس 
نش��ان می ده��د ش��رکت کنندگانی  آمریکا 
که فاقد دن��دان بودند 80 درصد بیش��تر در 
مع��رض خط��ر ابتال ب��ه س��رطان روده قرار 
داشتند. نداش��تن دندان عالمت پریودنتیت 
ش��دید اس��ت.همچنین این نتایج نشان داد 
در بین افرادی که هیچ وقت س��یگار نکشیده 
بودند، ریس��ک دو برابری ابتال به سرطان ریه 
و س��رطان کلورکتال )انتهای روده بزرگ( در 
بین شرکت کنندگان مبتال به پریودنتیت حاد 
مشاهده شد.همچنین یک مطالعه دیگر نشان 
 Td )Treponema داده اس��ت که باکتری
denticola( که موجب پریودنتیت می شود 
در شروع سرطان لوزالمعده هم نقش دارد.در 
مطالعه محققان دانشگاه هلسینکی فنالند بر 
روی حدود ۷0 هزار فنالندی اثبات ش��د که 
باکتری ها می توانند از طریق دهان به س��ایر 
بخش های بدن پخش ش��ده و موجب تومور 
شوند.التهاب سیستماتیک درجه پایین مرتبط 
با پریودنتی��ت روند پخش باکتری های دهان 
و عوامل ویروس��ی را در سایر بخش های بدن 
تس��هیل می کند.تیمو سورسا، استاد دانشگاه 
هلس��ینکی، در ای��ن ب��اره می گوی��د: »این 
مطالعات ب��رای اولین بار اثب��ات کرده اند که 
عوامل ویروسی باکتری های بیماری زا مرکزی 
مرتبط با بیماری لثه، قادرند همراه با باکتری ها 
از دهان به سایر بخش های بدن پخش شوند 
و در مکانیسم مرکزی نابودی بافت مرتبط با 

سرطان نقش داشته باشند.«

تازهها

تحلیل

توصیه

یافته

هشدار

گیاهخواریبدونمصرف
تخممرغولبنیاتعارضهدارد

دکت��ر پریس��ا تراب��ی مس��ئول برنام��ه تغذیه 
بزرگس��االن در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداش��ت، گفت: هرم غ��ذای ای��ران که دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با همکاری 
انس��تیتو تحقیقات تغذی��ه ای و صنایع غذایی 
کش��ور  تهیه کرده است، برای بزرگساالن قابل 
اس��تفاده بوده و همه  افراد در رده سنی جوان، 
میانسال و سالمند می توانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: این هرم غذایی در مورد کودکان، 
نوجوانان و مادران باردار اندکی متفاوت اس��ت. 
به طور مثال در مادران ب��اردار، گروه نانوغالت 
و لبنیات مقدار جزئی باید افزایش داشته باشد.  
ک��ودکان و نوجوان هم که ه��رم غذایی خاص 
خود را دارند  و برای افراد س��المند نیز مصرف 
مکمل ها در هرم غذایی بیش��تر تاکید می شود.

ترابی در خصوص خام خواری و خام گیاه خواری، 
اظهار کرد: مصرف کلی��ه مواد غذایی گیاهی و 
فرآوری نش��ده به علت حفظ ریزمغذی ها مانند 
ویتامین ها و امالح،بس��یار برای بدن مناس��ب 
هستند و به طور کلی مصرف انواع مواد غذایی 
گیاهی، پخته شده و پخته نشده توصیه می شود. 
وی همچنین تصریح کرد: مصرف مواد گیاهی 
شامل میوه ها و س��بزیجات، بدون آنکه از مواد 
حیوانی مانند ش��یر و تخم مرغ اس��تفاده شده 
باشد، س��بب ایجاد بعضی از کمبودها از جمله 
کمبود ویتامین ب12 می شود و یکی از مواردی 
اس��ت که معموال افرادی ک��ه به صورت مطلق 
گیاه خواری می کنند به آن دچار می شود.ترابی 
گفت: بعضی رژیم های گیاه خواری که با مصرف 
تخم مرغ، ش��یر و لبنیات همراه است، تا حدود 
زیادی می تواند بعضی از این کمبود ها را جبران 
کن��د.وی در پایان یادآور ش��د: ویتامین ب 12 
در خون س��ازی، اعصاب و تقویت حافظه بسیار 
موثر است. به همین دلیل کمبود این ویتامین 
به صورت مزمن ممکن اس��ت خود را به صورت 
اختالل در حافظه و اعصاب و روان نش��ان دهد  
و همچنین نوعی کم خونی به نام مگالوبالستیک 

را ایجاد خواهد کرد.

نکته

آفتاب اقتصادی – نجمه حمزه نیا: ش��ب ادراری 
یکی از مسائل مهم و شایع کودکان می باشد. گرچه 
عارضه وخیمی نیس��ت اما میتواند نظ��م خانواده را 
ب��ر هم زده و باعث نگرانی والدین ش��ود . همچنین  
می تواند نشانه ای از یک بیماری زمینه ای در کودک 
باشد اگر فرزند شما هم دچار شب ادراری است حتماً 
می دانید که این مش��کل می تواند بسیاری از والدین 
را خسته و کالفه کند. البته این تنها والدین نیستند 
که از این مشکل رنج می برند؛ بلکه خود کودک هم 
ممکن است به عنوان تلخ ترین تجربه زندگی اش از 
آن یاد کند. این مش��کل حتی از هیوالی زیر تخت 
و پش��ت پرده اتاق خواب هم بیش��تر کودک شما را 
آزار می دهد. ب��ه طوری که او جرئت نمی کند حتی 
یک ش��ب در جای دیگری غیر از من��زل بخوابد تا 
رازش آش��کار نش��ود.آفتاب اقتصادی در این باره با 
دکتر حمیدرضا صفایی، فوق تخصص بیماری های 
کلیه کودکان )نفرولوژی( گفت وگو کرده است. وی 
در ابتدا گفت: »شب ادراری از نظر تعریف به معنای 
دفع ادرار غیر اختیاری در سنی است که انتظار داریم 

کودک بتواند در شب ادرار خود را کنترل کند.«
دکتر صفایی ادامه داد: »کنترل ادرار در شب توسط 
کودک از سه سالگی شروع می شود، ولی سنی که ما 
برای درمان و پیگیری شب ادراری در نظر می گیریم 
بعد از ش��ش س��الگی اس��ت.«این ف��وق تخصص 
بیماری های کلیه کودکان خاطرنش��ان کرد: »شب 
ادراری به دو دسته تقسیم می شود. اولیه و ثانویه. در 

مورد شب ادراری اولیه کودک ما تا به حال نتوانسته 
به مدت شش ماه متوالی ادرار خود را کنترل کند و 
در موارد ثانویه کودک برای مدت حداقل ش��ش ماه 
کنترل ادرار خود را کرده است و حال این توانایی را 

از دست داده  است.«
وی عن��وان کرد : »معموال کنترل ش��بانه ادرار  در 
دخترها زود تر از پس��رها به دس��ت می آید و بچه ها 
ابتدا کنترل ادرار خود را در طی روز انجام می دهند و 

بعد از آن کنترل ادرار در شب انجام می شود.«
دکت��ر صفایی بیان کرد : »آمارها در رابطه با ش��ب 
ادراری بسیار متفاوت است و تقریبا حدود ۵ درصد از 
کودکان باالی سن 10 سال هنوز ممکن است کنترل 
شبانه ادرار خود را نداشته باشند و این میزان تا سن 

بلوغ به کمتر از 2 درصد می رسد.«
این فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان  اظهار 
کرد : »در ش��ب ادراری کودک  در صورتی که حتی 

هیچ مش��کل زمینه ای و بیماری مشاهده نشود، اما 
کودک  احس��اس بدی نس��بت به خ��ود  در میان 
اطرافی��ان دارد و نمی تواند ش��ب را در جایی غیر از 
خانه خود بماند، این لزوم درمان شب ادراری اولیه و 

بدون علت را ایجاد می کند.«
وی ب��ا بیان این نکت��ه که " در ش��ب ادراری ثانویه 
معموال یک علت زمینه ای وجود دارد که بایس��تی 
والدین نس��بت به آن اقدام کنند" بیان کرد : »شایع 
ترین علت شب ادرای ثانویه مشکالت روحی و روانی 
و خانوادگی است که باید در مرحله اول بررسی شود 
و در مرحل��ه دیگر می توان به عفونت ه��ای ادراری، 
نارس��ایی کلیه، دیابت، اختالالت الکترولیتی، اشاره 
کرد.در صورتی که برای کودک مشکل عدم کنترل 
ادرار در طی روز وش��ب هر دو وجود داش��ته باشد، 
بایس��تی مش��کل را جدی گرفت؛ زی��را امکان دارد 

مشکل مثانه باعث این حالت شده باشد.«
دکت��ر صفای��ی در پایان گف��ت : »در م��واردی که 
کودک  شب ادراری ثانویه دارد، شانس وجود بیماری 
زمینه ای بس��یار زیاد اس��ت و لزوم پیگیری توسط 

والدین و پزشک وجود دارد.«

 آفتاب اقتصادی در گفت وگو با فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان بررسی کرد 

علت شب ادراری كودكان چیست؟

مقاومت به انس��ولین معموال منجر به بروز دیابت 
تیپ 2 می ش��ود. در حالت مقاومت به انس��ولین 
مقدار انسولین تولید شده در بدن طبیعی و حتی 
بیشتر از مقدار طبیعی است اما مشکل در پاسخ 
سلول ها به انسولین است.به گزارش سالمت نیوز، 
ب��ا این حال مصرف منظم برخ��ی از مواد غذایی 
به بهبود حساسیت به انس��ولین کمک می کند. 
مبتالیان به مقاومت به انسولین باید به یاد داشته 
باش��ند که پیش از هر گونه تغییر در رژیم غذایی 
و ی��ا ورزش برای کاهش وزن، با متخصص تغذیه 
مشورت کنند تا یک منوی سالم رژیم و ورزش بر 

حسب نیازهایشان در اختیار آنها قرار گیرد.
سبزیجات: سبزیجات کم کالری و کم کربوهیدرات 
هس��تند و یک غذای ای��ده آل برای تم��ام مردمی 
محسوب می شوند که به دنبال مدیریت قند خون 
هستند. گزینه های س��الم برای مدیریت قند خون 
عبارتند از گوجه فرنگی، اسفناج، سیب زمینی شیرین، 
خربزه، ذرت و کلم پیچ. در انتخاب نوع کنسرو شده 

سبزیجات باید نوع کم سدیم آنها را انتخاب کرد.

می�وه ها: میوه هایی که به آرامی قن��د خون را باال 
می برند از قبیل س��یب، موز، انگور، آلو و هلو مفید 
هستند. از نوشیدن بیش از حد آب میوه باید پرهیز 

کرد چون به شدت قند خون را افزایش می دهد.
لبنیات: لبنیات عالوه بر این که کلسیم مورد نیاز 
برای اس��تخوان ها را فراهم می کند، نوع کم چربی 
آن و ی��ا بدون چربی، می تواند برای مدیریت قند 
خون مفید باشد. به یاد داشته باشید که استفاده از 
شیر یا لبنیات پرچرب خود عاملی برای بدتر شدن 
مقاومت به انس��ولین است، آن هم به دلیل وجود 
چربی های اشباع. اگر عدم تحمل الکتوز را تجربه 

می کنید، می توانید از ش��یر برنج، شیر بادام، شیر 
سویای غنی شده و... به جای لبنیات استفاده کنید.
غالت س�بوس دار: غن��ی از ویتامین ها، فیبر و 

مواد معدنی است و یک رژیم غذایی دیابت پسند 
محسوب می شود. س��عی کنید در انتخاب غالت 
هنگام خرید، نوع سبوس دار آنها مانند آرد کامل 
گندم، بلغور ذرت، بلغور جو، برنج قهوه ای و... و یا 

طیف چاودار را انتخاب کنید.
آجیل: آجی��ل، دانه ها و مغزها حاوی چربی های 
س��الم، منیزیوم، پروتئین و فیبر اس��ت. آجیل و 
دانه ه��ا نی��ز از کربوهیدرات کمی دارن��د و برای 
مدیریت قند خون مفید هستند. اسیدهای چرب 
امگا 3 موجود در آنها برای سالمت قلب مفید است 
و به خصوص اسیدهای چرب موجود در دانه کتان 
و گردو. فقط باید آگاه باش��ید که نوع کم سدیم و 

کم قند آجیل را انتخاب کنید.
لوبیا: منبع خوبی از فیبر است که منجر به افزایش 
آهس��ته قند خون می شود و این یک مزیت دیگر 

برای افراد مبتال به مقاومت به انسولین است.
ماهی: حاوی اس��یدهای چرب امگا 3 اس��ت که 
خطر ابتال به بیماری های قلبی و دیابت را کاهش 

می دهد.

احساس گرس��نگی یک زنگ هش��دار طبیعی برای انسان است تا 
س��وخت مورد نیاز بدن خود را تأمین کند اما در اکثر افراد حتی با 
وجود خوردن حجم کافِی مواد غذایی همچنان میل به خوردن وجود 
دارد.به گزارش ایسنا، اشتهای زیاد و میل به پرخوری می تواند از نوع 
مواد غذایی مصرفی، نحوه خوردن، برنامه های غذایی و عوامل دیگر 
ناشی شود.قرص های کاهش وزن مدعی از بین بردن اشتها هستند 
اما تاثیرگذاری آنها قطعی نیس��ت و اغلب عوارض جانبی خطرناکی 
ب��ه همراه دارند.س��ایت مدیکال نیوزتودی در ای��ن مطلب به برخی 
راهکارهای طبیعی و بی خطر برای کاهش میزان اش��تها اشاره کرده 
است به طوری که با انجام آنها می توان به شیوه ای سالم با احساس 

گرسنگی مقابله کرد:
- خ�وردن پروتئین یا چربی بیش�تر: تمامی غذاها به طور برابر 
احساس گرس��نگی را از بین نمی برد. پروتئین و چربی ها نسبت به 

کربوهیدرات ها در کاهش حس گرسنگی عملکرد بهتری دارند.
- مص�رف خوراکی هایی با فیبر ب�اال: فیبر همچون مواد غذایی 
دیگر تجزیه نمی ش��ود و به همین دلیل برای مدت زمان بیش��تری 
در ب��دن باقی می ماند. این ویژگی  فیبر باعث کاهش س��رعت هضم 
آن شده و فرد را برای مدت بیشتری در طول روز سیر نگه می دارد.

بررسی ها نشان می دهد فیبر می تواند عامل از بین برنده موثری برای 
اش��تها باش��د. همچنین دنبال کردن رژیم های غذایی با فیبر باال با 

کاهش نرخ چاقی همراه است.
- نوشیدن مایعات بیشتر: نوشیدن یک لیوان بزرگ آب پیش از 
غذا خوردن باعث می ش��ود فرد احساس سیری کند و پس از صرف 
غذا کمتر احساس گرسنگی داشته باشد.همچنین نتایج یک بررسی 

روی اشتهای ۵0 زن دچار اضافه وزن نشان داد افرادی که برای مدت 
هشت هفته 1.۵ لیتر آب در روز مصرف کرده اند با کاهش احساس 

گرسنگی و وزن روبه رو بوده اند. 
- مصرف حجم باالیی از خوراکی های س�الم و مناس�ب: رژیم 
گرفتن به معنی گرس��نه ماندن نیست. برخی خوراکی ها سرشار از 
مواد مغذی و انرژی و میزان پایینی از کالری هستند. این خوراکی ها 
شامل سبزیجات، میوه ها و غالت می شوند و مصرف مقادیر بیشتری 
از آنها احس��اس س��یری را افزای��ش داده و بنابراین میل به خوردن 

خوردنی های ناسالم کمتر می شود.
- ورزش کردن: ورزش یکی دیگر از عوامل موثر و مفید در کاهش 
اشتهاست. نتایج یک تحقیق نشان داد ترشح هورمون های اشتها پس 

از ورزش کردن کاهش پیدا می کند.
- کاهش اس�ترس: نتایج بررس��ی ها حاکی از ارتباط اس��ترس با 

افزایش میل به خوردن و خوراکی های غیرمفید و ناسالم است.
- خ�وردن آگاهان�ه: مغز عام��ل اصلی در انتخاب ن��وع خوراکی 
و زم��ان غذا خوردن اس��ت. اگر فرد هنگام صرف وع��ده غذایی به 
 جای تماش��ای تلویزیون به خوراکی مصرفی توجه کند مقدار غذای 

کمتری می خورد.

مطالعه جدید دانشگاه "مریلند" نشان می دهد که 
چگونه آنفلوانزا بدون نیاز به س��رفه یا عطسه، به 
راحتی توس��ط تنفس طبیعی پخش می شود. به 
گزارش ایسنا، در یک مطالعه جدید یک گروه از 
دانشمندان شواهدی را دریافتند که نشان می دهد 
وی��روس آنفلوانزا راحت ت��ر از چیزی که تاکنون 
تصور می ش��د قابل انتق��ال است.براس��اس این 
مطالعه، بر خالف باورهای رایج، ویروس آنفلوانزا 
به س��ادگی با نفس کش��یدن و دم و بازدم افراد 
مبتال به دیگران منتقل می شود."دونالد میلتون"، 
پژوهشگر ارشد تحقیق می گوید: ما دریافتیم که 
اف��راد مبتال به آنفلوانزا، هوای اطرافش��ان را تنها 
با نفس کش��یدن به ویروس ه��ای عفونی آلوده 
می کنند و پخ��ش این ویروس لزوم��ا نیازی به 

سرفه یا عطسه ندارد.پژوهش دانشگاه "مریلند" 
برای بررسی نحوه انتقال ویروس آنفلوانزا توسط 
1۴2 فرد مبتال به آنفلوانزا انجام شد.نمونه هایی از 
بازدم هر یک از افراد در چهار حالت بالقوه انتقال؛ 
تنفس طبیعی، صحبت کردن، س��رفه و عطسه 
بررسی شد.نتایج دلهره آور و دور از انتظار بود، چرا 
ک��ه آلودگی در 3۹ درص��د از نمونه های افراد در 
طول تنفس طبیعی دیده شد.در حالی که سرفه 
علت ش��ایع عفونت در مشاهدات مطالعه بود، در 
 RNA عطس��ه به ندرت مشاهده ش��د و وجود
قابل تشخیص در یک عطسه بیشتر از یک سرفه 
نبود.محتمل است که قطرات تولید شده توسط 

عطس��ه می تواند باعث آلودگی س��طحی بیشتر 
ش��ود."میلتون" می گوی��د: افرادی ک��ه مبتال به 
آنفلوانزا هستند، حتی زمانی که مبتالیان سرفه 
نمی کنن��د، باعث ایجاد "ایروس��ول "های عفونی 
)قطرات کوچکی که در م��دت زمان طوالنی در 
هوا ب��ه حالت تعلیق در می آیند( می ش��وند.وی 
افزود: ایروس��ول ها به خصوص در اولین روزهای 
بیماری ایجاد می ش��وند. پس وقتی کسی دچار 
آنفلوانزا می ش��ود، باید به خانه ب��رود و در محل 
کار نماند تا دیگران را آلوده نکند.یک مطالعه در 
س��ال 2013 از همین گروه تحقیقاتی نشان داد 
که استفاده از ماسک به طور قابل توجهی انتقال 

آنفلوانزا را کاهش می دهد.بنابراین مهم نیست که 
شما سرفه یا عطس��ه نکنید، شما بدون سرفه و 
عطس��ه و تنها با تنف��س در نزدیکی دیگران هم 
به راحتی آنفلوانزا را به آنها انتقال می دهید، مگر 

اینکه یک ماسک بزنید.

سالمترینغذاهابرایبهبودحساسیتبهانسولین

چندراهکارطبیعیبرایکنترلاشتها

ویروسآنفلوانزاباتنفسهممنتقلمیشود

<کنترل ادرار در ش��ب توسط کودک از 
سه سالگی شروع می شود، ولی سنی که ما 
برای درمان و پیگیری شب ادراری در نظر 

می گیریم بعد از شش سالگی است
< آمارها در رابطه با ش��ب ادراری بسیار 
متفاوت اس��ت و تقریبا حدود 5 درصد از 
کودکان باالی س��ن 10 سال هنوز ممکن 
اس��ت کنترل ش��بانه ادرارخود را نداشته 
باش��ند و این میزان تا سن بلوغ به کمتر از 

2 درصد می رسد

دکتر حمیدرضا صفایی


