هر بامداد در سراسر ایران

سودجوییعدهایخاصدرذخیرهسازیمیوهشبعید

قائم مقام خانه کشاورز گفت :وزارت جهاد کشاورزی اگر از هم اکنون به
فکر ذخیرهسازی میوه شب عید باشد هیچ مشکلی در این زمینه نداریم
اما نه اینکه آن را به عوامل دولتی خودشان واگذار کنند.به گزارش ایسنا،
عنایتاهلل بیابانی ،اضافه کرد :در حال حاضر هر نوع میوه ای که برای شب
عید می خواهیم ذخیره سازی کنیم به علت رانتهایی که پشت این مسئله
وجود دارد عدهای خاص از آن سود میبرند که زیبنده نیست.

آفتاب اقتصادی -علی اکبر ســمیعی :ادامه خشکسالی و
بحران کم آبی ،کشــورمان را با چالشهای زیادی مواجه کرده
تــا جایی که دولت یکی از اولویتهــای اصلی خود را موضوع
آب و محیــط زیســت اعالم کرده اســت.بحران کم آبی آنقدر
جدی اســت که بســیاری از اســتانها را تحت تاثیر خود قرار
داده و به همین دلیل اجــرای برنامههای علمیو کارآمد برای
مقابلــه با این بحران دیگر یک انتخاب نیســت بلکه یک الزام
اســت .آفتاب اقتصادی برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر
علی وثوق پژوهشــگر آب و محیط زیست که دکترای خود
را از دانشــگاه علــم و صنعت گرفته و اکنون کارشــناس آب
شرکت مهاب قدس اســت گفتگویی تفصیلی انجام داده که از
نظرتان میگذرد.
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وزیر راه و شهر سازی کشورمان روز جمعه در دهلی نو از موافقت ایران
و هند برای امضای قراردادهایی به ارزش دو میلیارد دالر خبر داد.
عباس آخوندی در مصاحبه با ایرنا درباره مذاکراتی که در دیدار سه
روزه خود از پایتخت هند انجام داده است ،گفت :در جلسه با مقامات
هند موضوع توسعه راه آهن چابهار به زاهدان به ارزش یک میلیارد
دالر بررسی شد.

بحران آب تشدید خواهد شد
علی وثوق پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در گفتگو با آفتاب اقتصادی:

در طی ســالهای اخیر ،مدیریت در بخشهای مختلف آب و آب و فاضالب
اغلب بصورت سلیقه ای بوده اســت .بگونه ای که میتوان در بخش طراحی
براساس نتایج بهنگامسازی طرح
و احــداث تصفیه خانههای فاضالب به گســترش بیــش از حد روش تصفیه
جامع آب کشــور ،میزان مصرف
فاضالب با استفاده از روش برکههای تثبیت و در بخش آب نیز احداث سدها
آب کشــور حــدود  100میلیارد
در همه نقاط کشــور در دهــه  70یاد کرد .در واقع عــدم وجود برنامههای
مترمکعب است که  40درصد آن
اگربخواهید سیمایی ازبحران کم آبی درکشور را توصیف کنید
کوتــاه مدت ،میان مدت و بلنــد مدت موجب بروز چالشهای جدی در این
از منابع آب سطحی و  60درصد
به چه نکاتی اشاره میکنید.
آن از منابع آب زیرزمینی تامین
بخشها شده است .در حقیقت در طی این سالها یک الگوی ثابت برای تمام
میشــود .از این میــزان حدود
بر اســاس آمار و اطالعات منتشر شده از سوی وزارت نیرو در حال حاضر
کشور در نظر گرفته شده است.
 90درصد در بخش کشــاورزی،
متوســط بارندگی درازمدت سالیانه کشور حدود  242/3میلیمتر برآورد
در طی این ســالها مدیریت منابع آب کشور بصورت خطی بوده است یعنی
 8درصــد در بخش شــرب و
شــده که کمتر از یکسوم میانگین بارش جهانی است .کشور ما به دلیل
همه تالشها در جهت اســتفاده از آب و پســاب تولیــدی در جهت مصارف
 2درصــد در بخش صنعت مورد
قرارگیری در منطقه خشــک و نیمهخشک دنیا و با ادامه روند موجود در
مختلف شــرب ،کشاورزی و صنعت بوده است بدون آنکه به مدیریت تقاضا و
استفاده قرار میگیرد.بنابراین با
استفاده از آب ،بحران آب را با شدت بیشتری تجربه خواهد کرد.از طرفی
نیز چرخه بازگشــت آن به طبیعت نیز توجه شود .مدیریت چرخه آب ،غذا و
توجه بــه 116میلیارد مترمکعب
مقایســه میزان بارشها در مقاطع زمانی مختلف حاکی از آن اســت که
انرژی در حوضههای آبریز نیز فاقد جامع نگری بوده است.
منابع آب تجدیدشوند ه درازمدت،
میانگین 17ســاله ( 219میلیمتر) و نیز  9ســاله اخیر ( 207میلیمتر)
این موضوع موجب بروز مشــکالت جدی زیســت محیطی از جمله نشست
 86درصــد از منابــع آب
کاهش محسوسی نسبت به میانگین درازمدت و  31ساله ( 255میلیمتر)
زمیــن ،پاییــن آمدن کمیت و کیفیــت آبهای زیرزمینی و نیز مشــکالت
تجدیدشــونده کشــور مصرف
داشتهاست.بدین ترتیب در سالهای اخیر میزان آب تجدیدشونده در اثر
اجتماعی شــده اســت .بهترین الگو در مدیریت مصرف و تقاضای منابع آب،
میشــود که با سقف شاخص 60
کاهش بارش ،افزایش تبخیر ،تغییر الگوی بارش (شدت-مدت -فراوانی)
توجه به چرخه تولید و مصرف آب با درنظر گرفتن کلیه ذینفعان و مالحظات
درصد تعیین شــده برای کشور،
و نیز تغییر نوع بارشها و درمجموع در اثر بروز پدیده تغییر اقلیم،کاهش
زیست محیطی است.
فاصله معنیداری دارد
قابل مالحظهای داشتهاست.بررسیها نشان میدهد که متوسط درازمدت
با توجه به جمیع مطالب ارائه شــده در فوق ،در ادامه برخی از پیشــنهاداتی
توزیع آب برای مصارف مختلف از جمله کشــاورزی میباشد دخالتی در این
و معادن اســت بدون اینکه ســهمیاز این پســابها برای احیای منابع آب
منابع آب تجدیدشونده کشور از  130میلیارد مترمکعب در سال به 116
که میتواند موجب بهبود وضعیت منابع آب در کشــور شــود باختصار بیان
بخشها نداشــته و هر میزان آب که از سوی مراجع ذیصالح کشاورزی اعالم
زیرزمینی درنظر گرفته شود.
میلیارد مترمکعب رسیده و حدود  14میلیارد مترمکعب کاهش داشتهاست.
میگردد:
گردد میبایستی تأمین نماید.
براساس نتایج بهنگامســازی طرح جامع آب کشور ،میزان مصرف آب کشور
| تدوین اســتانداردها و قوانین در خصوص تعیین میزان و سهم مصارف
مکانیزه
آبیاری
های
م
سیســت
اجرای
به
مربوط
از ســویی دیگر هزینههای
از
درچندسال گذشــته انتقادهای زیادی ازسدسازی صورت گرفت
آب به خصوص برای بخشهای کشــاورزی ،صنعت و زیست محیطی با توجه
حدود  100میلیارد مترمکعب اســت که  40درصد آن از منابع آب سطحی
جمله سیســتمهای تحت فشار و قطره ای زیاد بوده و خارج از توان اقتصادی
وآن را یکی ازعوامل اصلی ایجاد مشکالت زیست محیطی دانستند.
به نتایج آمایش سرزمین
و  60درصــد آن از منابع آب زیرزمینی تامین میشــود .از این میزان حدود
کشاورزان میباشــد .بخصوص اینکه در حال حاضر دولت بدلیل امکان بروز
نظرشما دراین خصوص چیست؟
| بازنگــری مطالعات جامع آب کشــور و همچنین انجام مطالعات جامع
 90درصد در بخش کشاورزی 8 ،درصد در بخش شرب و  2درصد در بخش
مشکالت اجتماعی و نیز باال رفتن سطح اشتغال در کشور ،کشاورزان را ملزم
در خصــوص سدســازی نیز همانند ســایر بخشهای مدیریــت منابع آب ،
جدید از جمله تهیه طرح جامع آب کشــور به تفکیک مناطق اســتانی و نیز
صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.بنابراین با توجه به 116میلیارد مترمکعب
به اســتفاده از اینگونه سیســتمها نمینماید .همچنین دولت عزم جدی در
برنامههــای مدون کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت اخذ نگردیده اســت.
مطالعات جامع منابع آب شور کشور
منابع آب تجدیدشونده درازمدت 86 ،درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور
که
جدی
مالی
های
ت
حمای
که
ای
بگونه
نداشــته
تأسیســات
اینگونه
ایجاد
در حقیقت در سالهای گذشته از جمله دهه  70طراحی و ساخت سدها در
| ایجاد سیســتمهای پایش کمیو کیفی آنالین منابع و مصارف آب در
مصرف میشود که با سقف شاخص  60درصد تعیین شده برای کشور ،فاصله
جوابگوی بخش عمده از هزینهها باشــد را انجام نمیدهد .تمامیاین مسائل
کشــور با رشد بســیار زیادی همراه بوده است .بررسی دقیق دالیل این رشد
کشور
معنیداری دارد .همچنین میزان سرانه آب تجدیدشونده کشور نیز از 6850
موجب شده اســت که در کشور اســتقبال از اینگونه
نشــان میدهد که هدف اصلی از طراحی و ســاخت
| ایجــاد تغییرات ســازمانی در بخش آب و
مترمکعب در ســال  ،1335به  1450مترمکعب در
سیستمها نباشد.
ســدها ،ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم با توجه
آبفــای وزارت نیرو به منظــور مدیریت یکپارچه
سال  1395رسیده اســت که باپیشبینی جمعیت
منابع آب زیرزمینــی به عنوان
به گســتردگی فعالیتها و ریزفعالیتهای مورد نیاز
منابع آبی ،امکان نظارت بیشتر بر منابع و مصارف
منابع آب اســتراتژیک کشــور
احیای منابــع آب زیرزمینی با
 106میلیون نفری در ســال  ،1420این ســرانه به
استفاده ازپســابهاوفاضالب تصفیه شده
در سدســازی بوده اســت .در حقیقت در این سالها
(تامینکننــد ه  57درصــد آب
توجه به ســاختار سفرههای آب
آب و همچنین امکان انجام برنامه ریزیهای کالن
 1100مترمکعب کاهش خواهد یافت.
درکــدام بخشهامیتواند بــه مقابله با کم آبی
سدســازی بدون دقت نظر به مدیریــت منابع آبی
شــرب شــهری 83 ،درصد آب
زیرزمینی(آزاد و تحت فشــار)
در ســطح حوضه آبریز به جــای برنامه ریزیهای
منابع آب زیرزمینی به عنوان منابع آب استراتژیک
کمک کند؟
بوده اســت و برای همه نقاط کشــور بدون توجه به
شرب روســتایی 63 ،درصد آب
دارای پیچیدگیهای خاصی بوده
استانی
کشور (تامینکننده  57درصد آب شرب شهری83 ،
های
ب
فاضال
و
ها
ب
پسا
از
استفاده
سهولت
با توجه به
شــرایط اقلیمیو بیالن آبی و سایر عوامل تأثیرگذار،
صنعت و خدمات و  52درصد آب
و میبایســتی با توجه به سرعت
| برنامــه ریزی در خصوص کاهش اتالف آب
درصد آب شــرب روستایی 63 ،درصد آب صنعت و
تصفیه شده در کشور ،در حال حاضر استفاده از اینگونه
سدســازی در صدر اولویت پروژههــای عمرانی قرار
کشاورزی) دچار مشکالت عدیده
افت سطح آبخوانها در کشور هر
از شبکههای توزیع آب شهری
خدمات و  52درصد آب کشاورزی) دچار مشکالت
ش
بخ
سوی
از
مختلف
های
از
خوبی
اســتقبال
با
منابع
گرفته اســت .شاید در آن سالها با توجه به الگوهای
است؛ به گونه ای که اکنون از 609
چه سریعتر انجام شود .دلیل این
| نظــارت و بازرســی دقیق تــر در خصوص
عدیده است؛ به گونه ای که اکنون از  609محدوده
جمله صنایع ،معادن ،شــهرداریها و کشاورزان مواجه
بارشی ،وضعیت آبخوانها و وضعیت ذی نفعان امکان
محدوده مطالعاتی کشــور ،تنها
امر این موضوع است که اگر سطح
تصویب طرحهای مربوط به انتقال بین حوضه ای
مطالعاتی کشــور ،تنها  227محــدوده آزاد بوده و
شده است .متاسفانه در این بخش برنامه ریزی دقیق و
اســتفاده از ســایر روشهای مدیریــت آب از جمله
 227محــدوده آزاد بوده و 357
زمین نشست کند ،فضای خالی
آب و نیز طرحهای سدسازی
 357محدوده بــه لحاظ بهرهبرداری ،در شــرایط
مدونی در حال حاضر وجود نداشته و بدلیل درآمدزایی
آبخیزداری وجود داشت .ذکر این نکته الزم است که
محدوده به لحــاظ بهرهبرداری،
به منظور احیای آبخوانها وجود
به عنوان مثال ســاخت سد دوســتی ،خط انتقال
ممنوعه و بحرانی قرار دارند و بقیه  25محدوده نیز
بیشــتر ،شــرکتهای آب و فاضالب و آب منطقه ای
در شرایط ممنوعه و بحرانی قرار
نخواهد داشت و امکان بازگشت
اصــوالً مدیریت منابع آب بصورت یک زنجیره بوده و
آب( 160کیلومتــر) ،ایســتگاههای پمپاژ(جهت
فاقد پتانسیل قابلتوجه است.
به شرایط قبل از افت آبخوان عم ً
دارند و بقیه  25محدوده نیز فاقد
ال
نســبت به فروش این منابع بالقوه با بازه زمانی طوالنی
مولفههای تأثیرگذار زیادی را دربر میگیرد .بنابراین
پمپــاژ  1000متــری آب) ،تصفیــه خانه آب(به
همچنیــن اغلــب محدودههای بــزرگ و مطلوب
پتانسیل قابلتوجه است
امکان پذیر نخواهد بود
به عنوان مثال  30ســاله به صنایع فعال کشــور اقدام
اجرای یک الگوی ثابت برای کل کشور بودن در نظر
ظرفیت 5مترمکعب بر ثانیه) ،مخازن ذخیره جدید
و بااهمیــت از نظــر کمیــت و کیفیــت منابع آب
مینمایند.
گرفتن فاکتورهای تأثیرگذار اشــتباه است .همچنین
آب و نیز تغییرات شــبکه توزیع آب مشهد که با
زیرزمینی ،از بین رفته اســت به گونه ای که حدود
در حقیقــت بمنظور تکمیل چرخه آب و جلوگیری از
در خصــوص مدیریت منابع آب اجــرای یک الگوی
صرف هزینههای زیاد همراه بوده اســت ،در حالی
 78درصد محدودههای مذکور در محدوده ممنوعه
بروز مشکالت آتی جدی از جمله مشکالت زیست محیطی بخشی از اینگونه
مدیریتی صلب جوابگو نیست و موجب بروز مشکالت
صورت گرفته که سرشــاخه رودخانه هریرود در کشور افغانستان قرار داشته
قرار دارند .برداشــت بیرویه از این منابع موجب شــده اســت این منابع با
منابع میبایســتی بــه چرخه طبیعت از طریق روشهــای مختلف از جمله
زیادی از جمله چالشهای زیست محیطی میگردد.
و در هم زمان مطالعات ســد دوستی ،سد سلما در باالدست سد دوستی و در
افت شــدید روبرو شــده و از حجم ذخایر اســتراتژیک ،بالغ بر  120میلیارد
تغذیه مصنوعی آبخوانها برگشــت داده شوند .در واقع در خصوص استفاده
اما در حال حاضر در خصوص سدســازی فارغ از تعصاب خاص و با توجه به
کشور افغانستان در حال ساخت بوده است! صرف این همه هزینه در صورتی
مترمکعب از ظرفیت تعادلی ،اضافه برداشــت انجام شدهاست .از سویی دیگر
از پســابها و فاضالبهای تصفیه شده میبایســتی مدیریت تقاضا صورت
شــرایط موجود کشور از جمله شــرایط آب و هوایی ،موقعیت و دبی حداکثر
انجام شده که در حال حاضرحدودا ً  70درصد سد دوستی خالی است.
دوره خشکســالی در کشــور همچنان ادامه دارد بگونــه ای که ذخیره برف
پذیرد و تخصیصهای هر بخش متناسب با عملکرد آنها داده شود .نمیتوان
لحظه ای رودخانهها و  ...بایستی اظهار نظر نمود .در حال حاضر الگوی بارشی
| برنامه ریزی جهت نحوه و مدیریت اســتفاده از پســابهای خروجی از
در کشــور در مقایسه با سالهای گذشته بســیار ناچیز و همچنین کاهش
بــه صنایعی که دارای تکنولوژی تولید قدیمیو بســیار آب بر هســتند ،هر
در بیشتر نقاط کشورنسبت به گذشته تغییر یافته است .بگونه ای که بارشها
تصفیه خانههای فاضالب شهری و روســتایی به عنوان یکی از پتانسیلهای
مقادیر بارش در پاییز امسال در طی 30سال گذشته کم سابقه بوده است .از
میزان آب و یا پســاب نیاز دارند تخصیص داد .در خصوص بخش کشاورزی
حداکثــر در زمان کوتاه رخ داده و این موجب بروز ســیالبها در رودخانهها
آبی کشور
میان مقادیر میانگین بارشها در کشــور ،کمبارشی شش استان کشور شامل
نیــز به همین ترتیب اســت .لذا میتوان چنین اذعان نمود که پســابها و
میگردد .از طرف دیگر زمان بارشها منطبق با زمان کاربرد آب در پرمصرف
| ایجــاد برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مدیریت عرضه
مرکــزی ،قم ،ســمنان ،تهران ،البرز و اصفهان قابل توجه اســت که در طی
فاضالبهای تصفیه شــده منابع بالقوه ای هســتند که میبایستی با برنامه
ترین بخش در کشور یعنی بخش کشــاورزی نیست .لذا تغییر رودخانهها از
و تقاضای آب
 ۳۰ســال اخیر بی ســابقه بوده اســت .تمامیاین مطالب ارائه شده بیانگر
ریزی دقیق در کاربریهای مختلف اختصاص یابند .بدیهی است با توجه به
حالت دائمیبه فصلی ،بروز ســیالبهای بزرگ در کشور ،نیاز به تولید نیروی
| مشــارکت بیشتر بخش کشاورزی در بهره برداری صحیح منابع آبی و
وضعیت بحرانی منابع آب در کشــور بوده که نیازمند توجه علمیو عملی در
درجه تصفیه میتوان از اینگونه منابع در مصارف مختلف اعم از کشــاورزی
برق و همچنین نیاز به مدیریت رودخانههای مرزی همگی موجب شده است
افزایش راندمان
راستای مدیریت منابع آب میباشد.
و صنعت و معدن استفاده نمود.
کــه در حال حاضر نتوانیم بطور کلی با سدســازی مخالفت بکنیم .بخصوص
در ایــن بخش میتوان از طریق احیاء شــرکتهای تعاونــی چندمنظوره و
اینکه موقعیت قرارگیری طبیعی برخی از رودخانههای کشور از جمله رودخانه
جذب ســرمایههای داخلــی و خارجی(فاینانس داخلــی و خارجی) ،تعیین
افت ســفرههای آب زیرزمینی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ راه
برای مصرف بهینه آب درمصارف شهری وخانگی چه راهکارهایی
بختیاری بگونه ای اســت که میتوان با کمترین آســیب به محیط زیست با
احیای منابع آب زیرزمینی را در چه میبینید؟
الگوهای کشــت و متعاقــب آن تعییــن نیازهای آبی هر بخش نســبت به
توصیه میکنید؟
در نظــر گرفتن اهداف مختلــف از جمله مدیریت منابــع آب حوضه آبریز
همانگونــه که در بخش قبلی نیز اشــاره گردید در حــال حاضر عمده منابع
مکانیزه شدن کشــاورزی و افزایش راندمان و کاهش مصرف آب اقدام نمود.
در خصــوص مصارف آب در بخشهای شــهری و روســتایی ،در درجه اول
رودخانه دز ،کنترل ســیالب ،افزایش عمر سد و نیروگاه دز و در نهایت تولید
تأمین آب کشور منابع آب زیرزمینی هستند .بر اساس آمار و اطالعات وزارت
متاسفانه علیرغم اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است و همه
مربوط
بیشترین تلفات مربوط به فرسودگی تجهیزات
انرژی برق آبی بمنظور کاهش چشــمگیر انتشــار
نیرو در حال حاضر از  609دشــت کشور بیش از  300دشت کشور وضعیت
به این مسئله اذعان دارند ،تاکنون اقدام جدی از سوی وزارت جهادکشاورزی
به شــبکههای توزیع و خطوط انتقال میباشــد .این
گازهای گلخانه ای سد احداث نمود.
ممنوعه و بحرانی دارد .این موضوع بخصوص زمانی نگران کننده میشود که
و وزارت نیــرو صــورت نگرفتــه اســت .حتی جالــب اینکه الگوی کشــت
در خصوص سدســازی فارغ از
میــزان تلفات بگونه ای اســت که در برخی شــهرها
با ایــن وجود بــه نظر بنــده میتــوان در برخی
تعصاب خاص و با توجه به شرایط
این دشــتها عمدتاً مناطق پرجمعیت کشور را شامل میشوند و این موضوع
برای بازههای کوتاه مدت و بلندمدت نیز تعیین نشــده است .در واقع بخش
به میــزان  30درصد یا حتی فراتــر از این مقدار نیز
رودخانهها با دبی پایین که احتمال ایجاد خسارت
موجود کشور از جمله شرایط آب
میتواند چالشهای جدی از جمله مهاجرت را در آینده به دنبال داشته باشد.
کشــاورزی به لحاظ فنی و مهندســی بســیار عقب تر از صنعت آب کشور
میرســد .لذا در گام نخســت میبایســتی نسبت به
ناشی از ســیل در آنها کم است ،از سایر روشهای
و هوایی ،موقعیت و دبی حداکثر
آب به دســت آمــده از چاهها بســیار بیشــتر از ظرفیــت آب تجدیدپذیر
میباشد.
پایش و مانیتورینگ شبکهها به منظور کاهش تلفات
مدیریت منابــع آب از جمله روشهای آبخیزداری
لحظه ای رودخانهها و  ...بایستی
آبخوانهاســت که این امر ســبب شده ســطح آب زیرزمینی در بسیاری از
در خصــوص جذب ســرمایههای داخلــی و خارجی در بخش کشــاورزی،
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میتوان از تجارب شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور استفاده نمود
تلفات زیاد شناسایی و ترمیم شود .بدیهی است نصب
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کمیبه کنترل کیفی آب نیز کمک نماید.
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| مشارکت بیشتر بخش صنعت و معدن در امر بهره برداری و نظارت بیشتر
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تأثیرگذار
وزارت نیرو
شود .بررســی وضعیت فعلی در کشور نشان میدهد
دارد .راهکارهــای مصرف بهینه آب دربخش
کشــور را ناشی از کاهش رطوبت خاک به دلیل افت سطح آبهای زیرزمینی
در ایــن خصوص میبایســتی عالوه بر اینکه میزان مصــرف آب برای صنایع
که برنامه ریزی جدی در این خصوص در کشــور وجود نداشــته و مردم نیز
کشاورزی چیست؟چراهنوزآبیاری مکانیزه وتحت فشاردرکشاورزی
یاد کرد .همچنین افت ســطح آبهای زیرزمینی موجب پایین آمدن کیفیت
مختلف از ســوی وزارت نیرو تعیین شــود ،هزینه آب مصرفی بخش صنایع و
تمایلــی ندارند تا از این تجهیزات اســتفاده نمایند .در این خصوص میتوان
ما نهادینه نشده است؟
اینگونــه منابع و متعاقب آن باالرفتن هزینههای تصفیه و قیمت تمام شــده
معادن نیز واقعی شود .همچنین در حال حاضر دستور کار در نظر گرفته برای
بــا منطقی کردن قیمت آب از یک ســو و پایین آوردن قیمت شــیرآالت و
در بخش کشــاورزی همواره راهکارهایی از ســوی محققین کشور ارائه شده
آب شده است.
بخش صنایع و معادن بگونه ای است که این گونه بخشها سعی در تأمین آب
تجهیزات از ســویی دیگر بمنظور تشویق مردم به استفاده از آنها ،مصرف آب
اســت اما به دلیل عــدم وجود برنامه ریــزی و عدم اعتقاد به اســتفاده از
احیای منابع آب زیرزمینی با توجه به ساختار سفرههای آب زیرزمینی(آزاد و
مورد نیاز خود به هر طریق از جمله خرید طویل المدت پساب تصفیه خانههای
خانگی را بهینه نمود.
راهکارهای علمی -اجرایی در مجموعههای مرتبط با امر کشــاورزی از جمله
تحت فشار) دارای پیچیدگیهای خاصی بوده و میبایستی با توجه به سرعت
فاضالب و برداشــت ،تصفیه و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس دارند.
از جمله مصارف دیگر آب شهری ،مصارف آب در بخش فضای سبز میباشد.
زیرمجموعههای وزارت جهاد کشــاورزی ،این راهکارها عملیاتی نشده است.
افت ســطح آبخوانها در کشور هر چه سریعتر انجام شود .دلیل این امر این
در حالی که برخی از این صنایع و معادن به لحاظ پروســههای تولید خود از
هر چند در طی ســالهای اخیر سعی شده اســت از آب تصفیه شده جهت
در این خصوص در بازههــای زمانی مختلف تعاریفی از جمله " آب مجازی"
موضوع اســت که اگر سطح زمین نشست کند ،فضای خالی به منظور احیای
تکنولوژیهای قدیمیو آب بر استفاده میکنند که میتوانند با تغییر تکنولوژی
آبیاری فضای ســبز استفاده نشود ،اما با این وجود هنوز تعدادی از شهرها از
و ســایر تعاریف صرفاً با الگو برداری از ســایر کشورها و بدون توجه به هدف
آبخوانها وجود نخواهد داشت و امکان بازگشت به شرایط قبل از افت آبخوان
تولید خود ،ســهم قابل توجهی از آب مصرفی را صرفه جویی نمایند .شــایان
آب خانگی جهت آبیاری استفاده میکنند .از جمله راهکارهای کاهش مصرف
نهایی از آنها مطرح میشود.
عم ً
ال امکان پذیر نخواهد بود.
ذکر اســت هرچند آب مصرفی در بخش صنایع و معادن در مقایسه با بخش
آب در ایــن بخش میتوان به تغییر الگوی فضای ســبز با توجه به اقلیم هر
یکی از دالیلی که شــاید موجب شــده اســت مصرف آب در این بخش زیاد
یکی از پتانســیلهای موجــود برای احیای منابع آب زیرزمینی در کشــور،
کشــاورزی ناچیز میباشــد ،اما موقعیت آنها بگونه ای اســت که عمدتاً در
منطقه از کشور اشاره نمود.
باشــد ،تأمین آب به هر طریقی بدون در نظر گرفتن پروســه تولید و کیفیت
پســابهای تولیدی حاصل از تصفیه خانههای فاضالب میباشد که در حال
دشتهای ممنوعه آب که با بحران جدی آب مواجه هستند ،قرار گرفته اند.
درپایان اگرنکته ناگفتهای دارید بفرمایید.
محصوالت کشــاورزی میباشــد .در حقیقت وزارت نیرو که مسئول تأمین و
حاضر در کشــور با قراردادهــای طویل المدت در حال واگــذاری به صنایع
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ساالنه حدود  ۴۰هزار نفر استخدام دولت میشوند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به آمار ساالنه جذب نیرو از سوی دولت ،گفت:
ساالنه براساس نیازهای موجود بین  ۳۰تا  ۴۰هزار نفر از طریق آزمونهای مختلف استخدامی
جذب دولت میشوند.جمشید انصاری در گفتگو با ایسنا ،درباره طرح شایعاتی مبنی بر تعدیل
نیرو در برخی دستگاهها ،توضیح داد :مسائلی نظیر ساختار ،تشکیالت ،پستهای سازمانی و
بازنشسته شدن یا بازخرید نیروهای دستگاهها از اختیارات آنهاست.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

با عرض سالم بی پایان" .حجاب و عفاف"،
حفظ حریم ظاهری و نشــانه ســامت
باطنــی ،نیات خیر و طهارت افکار و روح
عامالن به آن است.
0938...

سالم .خسته نباشــید .از کرمانشاه پیام
میدهم دیشــب برای مظلومیت رئیس
جمهورمان گریه کــردم ،به او بگویید ما
پشیمان نیستم خدا با شما و ملت ایران
است خیالمان راحت است با وجود شما
همه مشکالت حل میشود دعای خیر ما
بدرقه راهت باد.
0918...

ســام .گرانی ،اختالس و غیره هســت
امــا اونهایی که دارن ماشــین و پرچم
کشــورمون و غیره رو آتــش میزنن به
دلیل گرانی و غیره نیست از دیگر کشورها
دستور میگیرن.
0919...

آفتــاب یزد :با خروش ملت پاســخ
محکمی گرفتنــد و تا زمانی که ملت
بیدار هستند هیچ دشمنی نمیتواند
خدشهای به این ملت وارد نماید .
حدیث :اهمیت صبر برای ایمان همانند
اهمیت سر برای بدن است.
0912...

دولت محترم به اســتانهای مرزی ایران
بیشتر برسد باید مدارس استان سیستان
و بلوچستان نوسازی و مقاوم سازی شوند.
0933...

دولــت بایــد بــرای ایجــاد اشــتغال
از خصوصیســازی و بــه اصطــاح
کوچککردن دولت بخصوص در آموزش
و پرورش دســت بردارد چون بی فایده و
خطرناک است.
0914...

ســام؛ متاسفانه برای مصرف آب در یزد
مردم و نهادها خودشــونو به خواب زدند
باید عمــق فاجعــه را در فوالدهای یزد
ببینید نه در کارواشها که مصرف سالیانه
همگیشون بهاندازه مصرف آب یک روز
کارخونه فوالد نیست.
0913...

فقر ،فســاد ،تبعیض ،اختالسها ،بیکاری
و گرانی جان مردم را به لبشــان رسانده
و گفتــار درمانی دیگر جــواب نمیدهد
مســئوالن عمــا مشــکالت مــردم
0912...
را حل کنند.
مسئوالن به میان مردم بروند و از نزدیک
درد دلهــای آنان را گوش کنند و در حد
توان مرهم دردهایشان شوند.
0912...

اگر یک مسئول مشــهد در جمع مردم
اجتماع کننده در برابر شــهرداری حاضر
میشد و به حرفها و مشکالت آنها گوش
میدادنــد و ترتیب اثــر میدادند کار به
دست افراطیون ،سوءاستفاده کنندگان و
موج ســواران نمیافتاد و دامنه این آتش
فتنه به صورت سریالی به شهرهای دیگر
کشیده نمیشد الحمداهلل با خروش ملت
این ناآرامیها هم تمام شد.
0912...

مشکالت مالی ،فقر ،تنگدستی و گرانی،
تورمو کســری بودجــه و کمبود درآمد
اغلب مردم و خانوادهها به هر شکل و هر
نوع و به هر دلیل ( مث ً
ال کوتاهی دولت و
مســئوالن) که باشد به هیچ وجه درخور
و شایســته مردم خــوب ،نجیب ،صبور،
سختکوش و همیشه در صحنه کشور و
میهن اسالمی مان نبوده و نیست ولی ابراز
آن باید از طریق قانونی باشــد و هرگونه
ناآرامی محکوم است.
0913...

بارها و بارها از طریق همین ستون پیامهای
مردمی در مطبوعات و رسانههای گروهی
موجود در کشــور به مسئوالن محترم و
دولتمردان عزیز  ،به عنوان دلسوزی و میهن
دوستی و ارتقا و ترقی و پیشرفت کشور
عزیزمان ایران اســامی و برای رسیدگی
به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم
عزیزمان تذکر دادیم و نوشتیم و حتی در
پایان مطالب به عنوان یادآوری و تأکید به
صورت طنز واقع بینانه گفتیم که :گوش
اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماســت ،آنچه
البته به جایی نرسد فریاد است  ،ولی دریغ
از یک توجه کافی ،شنیداری و گوش شنوا
محمود بلیغیان از اصفهان.
0913...

یادداشت

چند پیشنهاد برای حل معضل
کسری بودجه دولت
ایمان وطن دوست

کل درآمد دولت در سال  97حدود 300هزار
میلیارد تومان خواهد بود در حالی که هزینههای
دولت بیش از این مبلغ میشــود حدود 110
هزار میلیــارد تومان حقــوق و مزایا و هزینه
کارکنان دولت(حدود 32میلیارد دالر) مبلغ 70
هزار میلیارد تومان کسری بودجه صندوقهای
بازنشستگی(حدود 20میلیارد دالر) مبلغ 50
هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی(حدود 14.5
میلیــارد دالر) مبلغ 33هــزار میلیارد تومان
یارانههای نقــدی (حدود 9.5میلیــارد دالر)
بیــش از  10هزار میلیارد تومان بودجه صدا و
سیما و مراکز فرهنگی و تبلیغی و کمکها و
هزینههای و مابقــی بودجه تملک داراییها و
پرداخت بخشی از طلب پیمانکاران و احتماال
مبلغی برای پروژههای عمرانی و توسعهای باقی
نخواهد ماند و دولت با کسری بودجه جدی و
کم سابقهای مواجه خواهد شد.
راهکارهای جبران کســری بودجه و کســب
درآمد الزم جهت ایجاد تحرک در اقتصاد ملی
و کاهش معضل بیکاری به شرح زیر پیشنهاد
میگردد.
 -1یارانه اقشــار کم درآمد که نیاز به حمایت
دولت دارند افزایش یابد به جای  45هزار تومان
متناسب با نیاز این اقشار بین  50تا  100درصد
ایــن یارانه افزایش یابد .کمــک مالی به افراد
نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
نیز حداقل  50درصد افزایش یابد.
 -2جهــت اجرای پروژههای بــزرگ و خرید
ماشین آالت و واگن و اتوبوس و  ...از فاینانس
استفاده شود با تضمین دولت(ساورین گارانتی)
حداقل  80درصد پول مورد نیاز از منابع ارزان
قیمت خارجی استفاده نمایند.
 -3قیمت بنزین و گازوئیل پیشنهادی دولت
 1500تومان برای بنزین و  400برای گازوئیل
مصوب شود یا حداقل قیمت بنزین و گازوئیل
 20تا  30درصد افزایش یابد مشروط به اینکه
در بودجه دقیقا مشــخص شود درآمد حاصله
برای توســعه کدام بخش از توســعه حمل و
نقل عمومی هزینه میشود چقدر برای خرید
اتوبوس ،چقــدر برای خرید واگن ،چقدر برای
خریــد هواپیما ،چقدر بــرای دو خطه کردن
مسیرهای پر تردد ،چقدر برای توسعه راه آهن و
چقدر برای توسعه خطوط مترو
 -4دولــت مکلــف شــود منابــع حاصل از
افزایــش قیمــت بنزین و گازوئیــل را جهت
توســعه زیرســاختهای ریلی ،خرید واگن و
اتوبوس ،خرید هواپیماهای مسافری مدرن و
دوباندهکردن مسیرهای پر تردد استفاده نماید و
حتی اجازه نیابد درصد کوچکی از این درآمد را
در سایر بخشها صرف نماید دیوان محاسبات
مکلف به نظارت کامل بر این حوزه باشــد و با
هرگونه انحرافی برخورد قضایی کند.
 -5جهت کاهش بار ســنگین و کمر شــکن
کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی سن
بازنشســتگی به مرور طی  5سال به 65سال
افزایش یابد(البته برای مشــاغل ســخت و
کارگری همان  60ســال باشد) و محاسبات
مبنای پرداخت نیز بر اســاس استانداردهای
جهانی اصالح شــود(این اصالحــات باید در
قانون صندوقهای بازنشســتگی اعمال گردد
و قانون مربوطه اصالح شــود) میانگین سن
بازنشستگی در ایران  52ســال است و افراد
زیادی در ســن  45تا  50ســال بازنشســته
میشوند و بار سنگین و کمر شکنی بر گرده
صندوقهای بازنشستگی میشوند.
 -6یارانه نقدی افراد غیر نیازمند هر چه سریعتر
حذف و منابع حاصله جهت کمک به نیازمندان
واقعی و افراد بیکار و جهت توســعه اشتغال و
سرمایه گذاریهای اشــتغالزای پایدار هزینه
شود /.منبع :روزنو

خودرو

فروشاینترنتیکوییک
هفته جاری انجام میشود

فروش محدود خودرو کوییک هفته جاری به
صورت اینترنتی و در شبکه نمایندگیهای مجاز
گروه سایپا آغاز میشود.به گزارش سایپا نیوز؛
فروش جدیدترین محصول گروه خودروسازی
سایپا از روز سه شــنبه  26دی ماه به صورت
اینترنتی یا مراجعه به نمایندگیهای مجاز گروه
سایپا در سراسر کشور انجام خواهد شد.خودرو
کوییک با توجه به مدل انتخابی دارای امکاناتی
چون گیربکس اتوماتیک  ،CVTفرمان برقی،
اســتارت دکمهای  ،سیستم ورود بدون کلید،
مولتــی مدیا  ،دوربین دنده عقب  ،سیســتم
پایش فشار باد تایرها( ،)TPMSکروز کنترل،
کنترل صوتی روی فرمان و  ...میباشد.خریداران
میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت
رســمی گروه خودروسازی ســایپا به نشانی
 saipacorp.comیــا شــبکه نمایندگیهای
مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور
مراجعه کنند .بدیهی است با توجه به محدودیت
تعداد فــروش خودروها ،اولویــت واگذاری بر
اساس زمان ثبت نام خواهد بود و پس از تکمیل
ظرفیت فروش متوقف خواهد شد.

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

خبر

مکانیزمشناساییوحذفدهکهایثروتمندازدریافتیارانهشفافباشد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت:ســاز و کار حذف دهکهای ثروتمند از
دریافت یارانه نقدی باید به صورت شــفاف مشخص
شود.سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خانه
ملت ،درخصوص مشخص شدن سقف درآمدی حاصل
از محل هدفمندی یارانهها گفت:براساس مصوبه کمیسیون تلفیق
بودجه سقف درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانهها در سال
آینده 37هزار میلیارد تومان تعیین شده که بیانگر حذف بخشی

ســقف درآمدهای حاصل از محل هدفمنــدی یارانهها موافقت
کنــد اما این موافقت مشــروط به رعایت نکاتی اســت.وی ادامه
داد:استفاده درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها باید مشخص
شــود چرا که اگر درآمدهای مذکور به سمت هزینههای جاری و
بزرگشدن دولت برود ،مجلس با این روند مخالفت میکند.حسینی
شــاهرودی تصریح کرد:باید بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه
ثروتمندان،صرف تقویت دهکهای پایین و اقشار آسیبپذیر جامعه
همچنین بازنشستگان با حقوق کم شود.

از جمعیت یارانه بگیر در کشــور است.عضو هیئت
رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :باید توجه داشت مصوبات کمیسیون تلفیق
بودجه در صحن علنی مجلس نیز بررسی میشود و
با توجه به اهمیت موضوع اصالح پرداخت یارانههای
نقدی ،پیشبینی میشود در این خصوص با حساسیت بیشتری
تصمیمگیری شــود.نماینده مردم شــاهرود و میامی در مجلس
دهم شورای اســامی ادامه داد:احتمال دارد که مجلس با کاهش

عضو کمیسیون تلفیق در گفتگو با آفتاب اقتصادی خبر داد

واگذاریمسکنهایمهر
بدونمتقاضیبهکمیتهامداد!
فتاح مطرح کرد که کمیته امداد آمادگی دارد این واحدهای بدون متقاضی را
تحویل گرفته و به مددجویان خود تحویل دهد .وزیر راه نیز اعالم کرد که با
این موضوع موافق است .ولی برای اینکه این موضوع عملیاتی شود آن را
بهعنوان یک پیشنهاد قانونی در کمیسیون تلفیق مطرح کردیم و این پیشنهاد
در کمیسیون رأی آورد
آفتاب اقتصــادی -گروه خبر :مســکن مهر
همچنــان بهعنوان یک چالش بزرگ برای دولت
مطرح است .اما درکنار همه مشکالت مربوط به
کمبود اعتبار برای تکمیل ایــن واحدها یا اجرا
نشدن زیر ساختهای الزم برای آنها یک مشکل
اساســی خودنمایی میکند و آن این اســت که
بســیاری از این واحدها اساســا متقاضی ندارد.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در شــهریورماه
امسال گفته بود« :در حال حاضر  ۱۱۰هزار واحد
مسکن مهر بدون متقاضی در کشوروجود دارد»
برای حل این مشــکل ،کمیسیون تلفیق مجلس
در جریان بررسی الیحه بودجه  97مصوب کرده
که  50هزار واحد بدون متقاضی مســکن مهر به
کمیته امداد واگذار شــود تا این کمیته آن را در
اختیار مددجویان خود قرار دهد .آفتاب اقتصادی
برای بررســی بیشتر این موضوع باهادی بهادری
نایب رئیس کمیسیون عمران و عضو کمیسیون
تلفیق گفتگو کرده است .بهادری گفت« :براساس
آمارها  2/5میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه
در کشــور وجود دارد که بخشی از این واحدها
مربوط به واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی
اســت .فتاح رئیس کمیته امداد در جلساتی که
در کمیســیون عمران برگزار شد مطرح کرد که
کمیته امداد آمادگــی دارد این واحدهای بدون

متقاضی را تحویل گرفتــه و به مددجویان خود
تحویــل دهد .آقای آخوندی وزیــر راه نیز اعالم
کرد کــه با این موضوع موافق اســت .ولی برای
اینکه این موضوع عملیاتی شــود آن را بهعنوان
یک پیشنهاد قانونی در کمیسیون تلفیق مطرح
کردیم و این پیشنهاد در کمیسیون رأی آورد و
قرار شــد که در قانون بودجه  50 ،97هزار واحد
بدون متقاضی مسکن مهر به کمیته امداد واگذار
شــود ».وی افزود« :البته بخشی از این واحدها
نیمــه تمام بوده و به همیــن دلیل کمیته امداد
اعالم کرده که آماده است خودش این واحدهای
نیمه تمام را تکمیل کند .همان طور که اشاره شد
همــه این واحدها آماده نبوده و نواقصی دارند نه
تعاونیهای مربوط آمادگی دارند که پول بیشتری
بدهنــد و نه دولت توان الزم برای تکمیل آنها را
دارد ».بهادری گفت« :باالخره واگذاری  50هزار
واحد مسکونی مهر بدون متقاضی به کمیته امداد
مکانیز میبود تا بخشــی از سرمایههای دولت و
مردم تلف نشــود .اگر این تصمیم کمیســیون
تلفیق در اجرا موفق باشد میتوانیم انتظار داشته
باشیم که در سالهای بعد نیز بخشی دیگری از
واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی به کمیته
امداد واگذار شــود .اجرای ایــن تصمیم موجب
خواهد شــد که این واحدهای بدون متقاضی در

طول زمان به مخروبه تبدیلی نشده و مهم تر این
است که کمیته امداد با تکمیل آنها ،مددجویان
بدون مسکن را صاحب خانه کند».

رئیس کمیته امداد:
با وجودی که این قانون باید از ســال
آینده اجرا شود در پی موافقت وزارت
راه و شهرســازی تحویل مسکن مهر
بدون متقاضی به کمیته امداد در برخی
استانها شروع شده و به نظر میرسد
تا پایان ســال پیشرفت خوبی داشته
باشیم

واگذاری در برخی استانها شروع شده است

از سوی دیگر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
با یادآوری موافقت کمیســیون تلفیق مجلس با
واگذاری  ۵۰هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی
به کمیته امداد ،گفت :واگذاری در برخی استانها
شروع شده اســت.پرویز فتاح در گفتگو با خانه
ملت ،با یادآوری اینکه در گذشــته پیشنهادی را
برای واگذاری مسکن مهر فاقد متقاضی به کمیته
امداد به کمیسیون عمران ارائه کردیم ،گفت :از
سال گذشته این پیشــنهاد را مطرح کردیم و با
نظر موافق وزیر راه و شهرســازی با این پیشنهاد
نشستهایی را با اعضای کمیسیون عمران برای
تحقق آن داشتیم اما متاســفانه این موضوع به
ســبب نبود قانون قابل پیگیری نبود.وی افزود:
خوشــبختانه امســال این پیشــنهاد تبدیل به
تبصرهای قانونی شد و در کمیسیون تلفیق مورد
تصویب قرار گرفت کــه امیدواریم مورد موافقت
نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز قرار گیرد.
فتاح ادامه داد :این مصوبه به این نحو است که در
سال آینده وزارت مسکن و شهرسازی با اجازهای

که قانونگذار به دولت میدهد تا ســقف  50هزار
واحد مسکن مهر فاقد متقاضی را با هر وضعیتی
از نظر پیشــرفت تحویل کمیته امــداد دهد تا
کمیته امداد آن را تکمیل و به افراد تحت پوشش
واگذار کند.وی افزود :البته تبصره مذکور نیاز به
تأمین بودجه نداشته و هیچ هزینهای برای دولت
و مجلس ندارد بلکــه دخلی و خرجی و تهاتری
درآمدی اســت.رئیس کمیته امداد امام خمینی
( ره ) یادآور شــد :با وجودی که این قانون باید
از سال آینده اجرا شود در پی موافقت وزارت راه
و شهرســازی تحویل مسکن مهر بدون متقاضی
به کمیته امداد در برخی اســتانها شروع شده
و به نظر میرســد تا پایان سال پیشرفت خوبی
داشته باشیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :نرخ ارز در هفتههای
گذشته با تغییر و تحوالت محسوس و قابل توجهی
در بازار آزاد همراه بوده اســت؛ به طوری که دالر به
باالترین نرخ خود یعنی باالی ۴۴۰۰تومان هم رسید
و به طور طبیعی تجارت اعم از واردات و صادرات را
تحت تاثیر قرار دهد .در چنین مواقعی وقتی نرخ ارز
افزایش پیدا میکند تلقی عمومی این است که این
وضعیتبهنفعصادرکنندگانوبهضررواردکنندگان
اما رئیس کنفدراسیون صادرات نظر دیگری دارد.
محمد الهوتی دراین باره به ایسنا گفت :بر خالف

توقف تولید چند سواری

آذر ماه امســال تولید چند مدل سواری
در خودروسازان داخلی به صفر رسید.به
گزارش ایسنا ،در این مدت تولید ولیکس
 C۳۰دندهای شرکت خودروسازان راین
متوقف شــده و از یک دســتگاه در آذر
ماه ســال گذشــته به صفر رسید.تولید
 VELA V۵دیگر محصول این شــرکت
نیز با کاهــش صد درصدی همراه بوده و
از  ۲۸۷دستگاه در آذر ماه  ۱۳۹۵به صفر
کاهش یافت.آذر ماه امسال تولید امویام
 ۵۵۰محصول خودروســازی مدیران نیز
متوقف شــده و از  ۵۷۲دســتگاه در آذر
ماه سال گذشته به صفر رسید.تولید جک
 J۵محصول کرمان موتور نیز صد درصد
کاهش یافته و از  ۵۰۷دستگاه در آذر ماه
 ۱۳۹۵به صفر کاهش یافت.در این مدت
تولید لیفــان  X۵۰دیگر محصول کرمان
موتور نیز متوقف شده و از  ۱۲۹۸دستگاه
در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.

بازار برنج آرام میگیرد

نایــب رئیس انجمن برنج بــا بیان اینکه
قیمت برنج داخلی از برنج خارجی ارزانتر
اســت ،گفت:تامین ذخایــر راهبردی از
محل تولید داخل ،گامی مثبت به شمار
میرود.علی اکبریان در گفتگو با باشــگاه
خبرنــگاران جوان ،اظهار کرد :وزیر جهاد
کشــاورزی در چند روز گذشته با هدف
حمایت از کشاورزان ،خرید توافقی برنج
را مطرح کرد که این امر در جهت خروج
از رکود بازار برنج ایرانی ،دستاوردی مهم
تلقی میشود.
مفقودی

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو
پراید مشــکی مدل 84به شماره
پالک665ق 36ایران  28وشماره
موتور 01142111وشــماره شاشی
 s1412284522692بنام شــاهرخ
ســلیمانی فتح مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد

افزایشهیجانی نرخ ارز به نفع صادرکنندگان نیست
تصور عموم که فکر میکنند افزایشهای هیجانی
مورد تایید و درخواست صادرکنندگان است ولی در
واقعچنیننیست.بهگفتهوی،صادرکنندگانهمواره
در جلسات مختلف اشاره کردهاند که زمانی افزایش
نرخ ارز مطلوب است که شرایط افزایش آن متناسب
با تورم باشد و در یک بازه زمانی یکساله اتفاق بیفتد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد :اینکه فنر ارز
یکسال پایین نگه داشته شود و بعد یک دفعه رها
شــود و هیجانات آن تاثیر منفی خود را روی بازار
بگذارد و قیمتها را به صورت کاذب افزایش دهد

نمیتواند اتفاق مطلوبی برای صادرکنندگان باشد .از
طرفی هم هیچ ضمانت اجرایی از طرف دولت وجود
ندارد که این اعدادی که امروز نرخ ارز به آن رسیده
اســت ماندگاری دارد یا خیر.الهوتی تصریح کرد:
حتی بعضا شاهد این بودهایم که برخی مسئوالن
اذعان داشتهاند که این نرخها هیجانی است و بعد
از اتمام سال نو میالدی کاهش پیدا خواهد کرد .این
موارد همه باعث شــده است که عدم ثبات و عدم
برنامهریزی را برای صادرکنندگان به وجود بیاورد.وی
اضافه کرد :اینکه نرخ روز دالر به ۴۴۰۰تومان رسیده

و تمام تورم سالهای گذشته را پوشش داده است،
هیچ اطمینانی وجود ندارد که این نرخ ماندگار باشد.
دلیل این بیاعتمادی هم به تجربه سال گذشته بر
میگــردد که نرخ ارز در همیــن زمانها به حدود
 ۴۳۰۰تومان رســید ولی صادرکنندگان در پایان
سال  ۱۳۹۵شاهد پایین آمدن نرخ ارز و رسیدن آن
به  ۳۸۰۰تومان بودند.رئیس کنفدراسیون صادرات
افزود :در آن زمان صادرکنندگان ضرر و زیان بسیاری
کردند ،چرا که خیلی از کاالهای ما از نرخ ارز تاثیر
میپذیرند.
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ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺯﻳﺒﺎﺷﺖ
ﺍﻣﻼﻙ
ﻭ
ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺛﺒﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺷﻜﻮﺭﻱ-ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻒ
/19276ﻡ
ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﻳﺎﺭﺟﻲ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺁﺭﺍ ﻃﺒﻘﻪ  1ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﺍﻭﺭﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ  1ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1396/6/1 -297282ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ100/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9603840ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ
ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﺩﺭﺳﻲ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ -14037270
 1396/10/13ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺭﻳﻴﺲ
ﺍﻟﻒ
/19275ﻡ

ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﺍﺟﺮﺍﻱ

ﺭﺳﻤﻲ

-

ﺷﺒﻴﺒﻲ

ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺍﻣﻴﺮ ﺳﺎﻻﺭ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( )ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ (932ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻨﺪ
ﻭﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 132934ﻣﻮﺭﺥ 96/5/1ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 15ﻗﻢ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 28956ﻣﻮﺭﺥ 96/5/2ﺩﻓﺘﺮ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻗﻢ ﻃﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ  18701ﻣﻮﺭﺥ  96/5/16ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  868/09ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ  3ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ 2723ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 2723ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺑﺨﺶ ﺳﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ) ﺭﻩ ( ﺫﻳﻞ
ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 38985ﺻﻔﺤﻪ  245ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ  288ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻭﺭﺷﻮﭼﻲ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  547239ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  125671ﻣﻮﺭﺥ  92/10/11ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  218ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻉ( ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ )ﺍﺻﻼﺣﻲ(80/11/8
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
/19269ﻡ

ﺍﻟﻒ

ﻛﻔﻴﻞ

ﺍﺩﺍﺭﻩ

ﺛﺒﺖ

ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻭﺍﻣﻼﻙ

ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ)ﻋﺞ(

ﺗﻬﺮﺍﻥ

–

ﺳﻠﻄﺎﻧﺰﺍﺩﻩ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﺶ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 23649
ﻣﻮﺭﺥ  1396/8/29ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 703ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  36700ﻣﻮﺭﺥ  1396/8/29ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ-1 .ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﺎﻟﻚ :ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﺶ ﻣﻮﺧﺮ -2ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 37/10745 :ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ -3ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪﺍﻥ :ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -4ﺧﻼﺻﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ :ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 123/94
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ 2/76ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 37/10745ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 843ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ11
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  11/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  7/56ﻣﺘﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ
ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ 372237ﺻﻔﺤﻪ 379ﺩﻓﺘﺮ 1507ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﺶ ﻣﻮﺧﺮ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ 0081170ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻲ
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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امضای قرارداد  5میلیارد یورویی میان ایران و ایتالیا

بزرگترین قرارداد خط اعتباری پسا برجامی میان ایران و یک عضو
اتحادیه اروپا به امضا رسید .در مالقات محمد خزاعی معاون وزیر امور
اقتصادی ودارایی کشورمان و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری با
وزیر اقتصاد ایتالیا که در محل آن وزارتخانه در رم انجام شــد ،قرار
داد مالی خط اعتباری به مبلغی بالغ بر پنج میلیارد یورو توســط
موسسات مالی دو کشور به امضا رسید .بر اساس این قرارداد که دو
بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه آن را امضا کردهاند و امکان
الحاق سایر بانکهای ایرانی به آن وجود دارد ،پروژههای عمرانی و
آفتاب اقتصادی – الهام عالئی :حدود یک هفته
از حادثه دردناکی که برای نفتکش ایرانی ســانچی
اتفاق افتاد ،میگذرد ،اما همچنان خبری از سرنوشت
هموطنان دریانوردمان در دسترس نیست .آخرین
خبر درباره نفتکش حاکی اســت که تا این لحظه
هنوز اطالعــات جدیدی از سرنوشــت دریانوردان
در دست نیست .ســیروس کیان ارثی ،مدیر عامل
شرکت ملی نفتکش ایران که هم اکنون در چین به
سر میبرد ،با اعالم اینکه تمرکز آتشخوارها رسیدن
به قســمت عقبی نفتکش و پایین آوردن دمای آن
جهت دسترســی به خدمه است ،اظهار داشت« :به
زودی دو آتــش خوار ژاپنی بــه تیم اطفای حریق
ســانچی میپیوندند .تمام تالشها بر این است که
به قســمت عقبی کشتی دسترسی پیدا کنند تا از
سرنشینان اطالعات درستی به دست آید اما تا این
لحظه هنوز اطالعات جدیدی از سرنوشت دریانوردان
در دسترس نیست .تمام تالش تیم اطفا دسترسی به
قسمت موتورخانه کشتی است».
از سوی دیگر اعالم شده است که قایقهای جستجو
و نجات تالش برای یافتن بازماندگان نفتکش ایران
را ازســرگرفتند .دولت چین اعالم کرد تالش برای
نجات بازماندگان احتمالی حادثه برخورد نفتکش
«سانچی» با یک کشــتی باری چینی ،ازسرگرفته
شده است .هنوز دلیل اصلی برخورد نفتکش ایرانی با
کشتی باری چینی مشخص نشده ،اما تحقیقات روی
بدنه کشتی چینی از روز گذشته و با ورود این کشتی
به بندر چین آغاز شده است.
ایــن در حالی اســت که عملیات اطفــای حریق
نفتکش از  20دی ماه آغاز شــده اســت .به گفته
علیرضا ایروش ،سرکنسول جمهوری اسالمی ایران
در شانگهای ،عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی
در آبهای دریای چین از روز چهارشــنبه  20دی
ماه آغاز شــده است .مقامات چینی میگویند سه
کشــور آمریکا ،کره جنوبی و چین در حال اجرای
عملیات اطفا حریق و همچنین جستجو برای یافتن
خدمه ایرانی این کشتی هستند .همچنین تیمهای
متخصــص ایرانی از روز دوشــنبه  18دی ماه وارد
شانگهایشدهاند.
ساعت  19:50جمعه شب به وقت چین یک کشتی
فله بر هنگ کنگی به نام کریستال با مالکیت یک
شرکت لجستیکی در اســتان 'جه جیانگ' چین
حاوی  64هزار تن غله که از آمریکا بارگیری شــده
بود به مقصد استان 'گوانگ دونگ' در جنوب چین
در حرکت بود که در بین راه به یک کشتی نفتکش
با نام 'سانچی' با مالکیت شرکت برایت از جمهوری
اسالمی ایران برخورد کرد .این حادثه سبب انفجار و
آتش سوزی در کشتی نفتکش شده و از 32سرنشین
آن شامل  30ایرانی و دو بنگالدشی خبری نیست؛
روز دوشنبه پیکر یکی از خدمه ایرانی این نفتکش
در سه مایلی محل حادثه کشف شد .تانکر سانچی
با پرچم پاناما در حال حمل  136هزار تن میعانات
ایران به کره جنوبی بود این رقم معادل حدود یک
میلیون بشکه میعانات به ارزش حدودا  60میلیون
دالر است .همچنین کشتی باری چینی ای که حامل
غالت آمریکایی بوده ،آسیب جزئی دیده و  21خدمه
آن که همگی اتباع چین هستند ،نجات یافتهاند.
اسامی دریانوردان ایرانی نفتکش

اســامی  32پرسنل فداکار و زحمتکش این کشتی
نفتکش به شــرح ذیل اســت.1 :مجیــد قصابی
عروجــی ،کاپیتان؛  .2فرید محبی ،ســرمهندس؛
 .3مجید نقیان ،افسر اول؛  .4حسین جهانی هل آباد،
افسر دوم؛ .5احســان ابولی قاسم آبادی ،افسر دوم؛
 .6میــاد عنایتی ،افســر ســوم؛  .7حامد بهاری
هشــکوایی ،مهنــدس دوم؛  .8محمدرضا رضازاده
ماسوله ،مهندس سوم؛  .9مهدی سادگی ،مهندس
ســوم؛  .10حســن رومیانــی ،مهنــدس چهارم؛
 .11محمــد کاووســی تکاب ،افســر تــدارکات؛
 .12بهرام اتحاد ،افسر برق؛  .13عبدالغنی سامری،
ســرملوان؛  .14ابــوذر نظامی ،کمک ســر ملوان؛
 .15ســیدجواد حیدری ،ملوان یکــم؛  .16محمد
ساجب علی میریدها ،ملوان یکم؛  .17محمدهارون
راشــید ،ملوان یکم؛  .18علیرضــا نجفیفر ،ملوان
دوم؛  .19علی حیدریه کهن ،ملوان دوم؛  .20بهرام
پوریانــی ،تعمیرکار؛  .21یاور افشــاری ،روغن کار؛
 .22میالد آروی ،روغن کار؛ .23مسلم علیزاده نودهی،
روغنکار؛  .24عبدالکریم بشــارتی پور ،سرآشــپز؛
 .25امید ضیایی ،کمک سرآشپز؛  .26ایوب مظفری
عبدگاه ،مهماندار؛  .27احســان فرجی ،مهماندار؛
 .28ســعید دهقانی ،دانشجوی عرشــه از دانشگاه
خارگ؛  .29پوریا عیدی پور ،دانشــجوی عرشه از
دانشگاه خارگ؛  .30ســجاد عبداللهی ،دانشجوی
عرشــه از دانشــگاه خارگ؛  .31محمــد پیریائی،
دانشجوی موتور از دانشگاه صنعت نفت محمودآباد؛
 .32ساغی فعال ،همسر حسین جهانی هلآباد.
پیگیریسرنوشتسرنشیناننفتکش

صرف نظر از همه مسائل ،ابعاد عاطفی این سانحه
دردناک جای بســی تامل دارد .یــک روی فاجعه
مربوط بــه بی خبــری از سرنوشــت دریانوردان
کشــورمان اســت و روی دیگر آن به خانوادههای
آنان و رنجی که متحمل میشوند مرتبط است .در
این راستا رئیسجمهور دســتورات الزم را برای به
کارگیری همه توان ملی و منطقه ای برای تسریع
در تعیین سرنوشت و رسیدگی به وضعیت کارکنان
این نفتکش صادر کرده است .حسن روحانی تاکید
کرد که مهمترین موضوع در مرحله کنونی تعیین
سرنوشــت و رســیدگی به وضعیت کارکنان این
نفتکش و خانوادههای عزیز آنان اســت و همزمان
نیز بایــد پیگیریهای الزم حقوقــی برای جبران
خسارات وارده انجام گیرد .همچنین رئیس دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم دریایی خارک از تالش این
دانشگاه برای اطالع از سرنوشت نامعلوم دانشجویان

تولیدی کشور که با استفاده تکنولوژی ،ماشینآالت یا
خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا میشوند .ولی
اهلل ســیف ،رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت:
انعقاد این قرارداد ،گامی دیگر در مسیری است که نظام
بانکی ایران پس از برجام در رابطه با فراهم کردن امکان
تأمین مالی پروژههای عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد .قرارداد با
ایتالیا ،بزرگترین قرارداد وامی اســت که تاکنون با یک وام دهنده
اروپایی منعقد شده و به صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته

بازار پول
شده است که پروژههای بخشها و صنایع مختلف اعم
از دولتی و غیر دولتی میتوانند از آن استفاده نمایند.
اســتفاده از اینگونه خطوط اعتبــاری میتواند برخی
خألهای تأمین مالی در کشور را مرتفع كند و خصوصاً
در پروژههایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته
و به روز از کشورهای پیشــرو صنعتی نياز دارند ،اعم از پروژههای
بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند .انعقاد این گونه
قراردادهای فاینانس ،از دو جهت مالی و سیاسی حائز اهمیت است.
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درخواست سه بانک ایرانی برای افتتاح شعبه در هند
بانک مرکزی هند اعالم کرد ،در حال بررسی در خواست بانکهای سامان ،پاسارگاد و پارسیان
برای افتتاح شعبه در این کشور هستند .رزرو بانک هند اعالم کرد که حداقل  ۱۴بانک
خارجی در طول یک سال اخیر درخواست افتتاح شعبه در این کشور را دادهاند .این بانکهای
درخواست دهنده شامل سه بانک ایرانی ،چهار بانک از کره جنوبی ،دو بانک از چین ،دو بانک
از هلند ،یک بانک از جمهوری چک ،یک بانک از سریالنکا و یک بانک از مالزی هستند.
یک تیم بین المللی و دارای تجربه و سابقه موفق در
مدیریت حوادث و سوانح دریایی است».
 .6ارسال نامه از طرف وزیر کار به وزیر منابع
انسانی
علــی ربیعی ،وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی که
با دســتور رئیس جمهوری مســئول کمیته ویژه
رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی و خدمه آن شده
اســت ،در نامهای پیگیری مناسب نیروی دریایی،
وزارت حمل و نقل و دیگر سازمانهای ذیربط چین
را در حادثه آتش سوزی نفتکش سانچی در آبهای
چین خواستار شد.
 .7برنامهریزی برای ورود به نفتکش سانچی
کیان ارثی ،مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش گفت:
«عملیات ورود به نفتکش در صورتی که شرایط آب
و هوایی مهیا باشــد ،انجام میشود و برنامهریزیها
روی نقشه با تمام جزییات آماده اجرا است .از ساعت
 8.30صبــح روز جمعه  22دی ماه ،تیم تخصصی
و بحرانی در محل حاضر شــده و در حال خاموش
کردن آتش هستیم .البته در ساعت  10صبح انفجار
کوچکی رخ داد ،اما امیدواریم شــرایط بهتر شود.
حرارت خیلی باالســت و باید سعی شود تا کشتی
سرد شود .برای هلیبرد ،تجهیزات آماده شده و باید
از ارتش درخواســت کنیم تا به ما کمک کند و دو
کشتی به صورت موازی در فاصلههای مختلف قرار
گیرند .ما از ژاپن درخواســت میکنیم تا بتوانیم از
هلیکوپترهایآنهااستفادهکنیم».
 .8رایزنی با سازمان بینالمللی دریانوردی
سفیر کشورمان در لندن از رایزنی با مقامات سازمان
بینالمللــی دریانــوردی ( )IMOدر جهت تالش
برای تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی
خبر داد .حمید بعیدینژاد در توییتر خود نوشــت:
«بــا بحثهایی که با مقامات ســازمان بینالمللی
دریانــوردی ( )IMOدرلندن انجام شــده ،آنها نیز
تالش خود را جهت ترغیب کشــورهای منطقه به
تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی به کار
گرفتهاند».
 .9حضور ارتش برای انجام عملیات تجسس
هادی حق شناس ،معاون سازمان بنادر و دریانوردی
گفت« :ارتش برای انجام عملیات تجســس پس از
اتمام عملیات اطفای حریق به محل ســانحه اعزام
میشود و در حال انجام مراحل اداری برای اعزام به
محلهستند».
کاپیتان محسن بهرامی نیز در همین راستا گفت:
«تیمی از متخصصان و تکاوران نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،برای امداد و نجات خدمه
نفتکش سانچی جهت انجام عملیات هلی برن عازم
چین میشود .این تیم تجهیزات مورد نیاز را از چین
تامیــن میکند و احتماال حــدود  10تا  12نفر از
تکاوران ارتش اعزام خواهند شد».
 .10برگزاری جلسه با حضور ریاست جمهوری
راستاد ،رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت:
روز چهارشنبه  20دی ماه ،کمیته ویژه رسیدگی به
وضعیت نفتکش ایرانی به ریاست نماینده ویژه رئیس
جمهور (وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) با حضور
مدیرشرق آســیای وزارت امور خارجه و نمایندگان
وزارت راه وشهرســازی ،وزارت نفت ،شــرکت ملی
نفتکش جلسه ای برگزار شد و در این جلسه ،آخرین
وضعیت این سانحه مورد پیگیری قرار گرفت.
 .11تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت
کارکناننفتکشایرانی
در پی دســتور رئیس جمهوری به ســه وزارتخانه
خارجه ،نفت و راه به منظور رســیدگی به وضعیت
کارکنان نفتکش ایرانی و خانواده آنان ،کمیته ویژه
ای متشکل از نمایندگان این سه وزارتخانه و شرکت
ملی نفتکش تشکیل شد .نمایندگان دستگاههای
مربوطــه ،اولین جلســه این کمیتــه را به منظور
بررسی آخرین وضعیت نفتکش ایرانی حادثهدیده
در آبهای چین و با هدف تسریع در پیگیری امور،
ایجاد هماهنگیهای الزم میان مســئوالن ایرانی
و چینی و ایجاد مرکزیــت واحد در اتخاد تصمیم
گیریهای مقتضی برگزار کردند.
 .12ورود نیروی دریایی ایــران برای اطفای
حریقنفتکش
اسداله قرهخانی ،سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

میپردازیم.
واحد خــارک در حادثه نفتکش
 .1ارتباط با مرکز امداد چین
ایرانی خبر داد .حسین سهولیزاده
خانواد ه دریانوردان و تمام ایرانیان نگران سرنوشت سرنشینان نفتکش هستند
حق شــناس ،معاون امور دریایی
گفت« :طبق اطالعات بهدســت
ســازمان بنادر و دریانوردی بیان
آمده ،ســه نفر از خدمه ایرانی از
کرد« :از آنجا که مالک و کارکنان
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
این شناور ایرانی هستند ،از طرف
واحد خارک هستند .دانشجویان
ســازمان بنادر از مرکز تجسس و
رشته مهندسی دریانوردی دانشگاه
نجات بندرعباس با مرکز تجسس
آزاد اســامی واحد علوم دریایی
و نجات بندرشانگهای چین ارتباط
خارک به نامهای ســعید دهقان،
برقــرار شــده و پیگیــر وضعیت
پوریا عیدی و سجاد عبدالهی به
عملیات این کشتی ایرانی هستیم.
عنوان بورســیه در شرکت ملی
با این حال ما به این اقدامات بسنده
نفتکش ایران مشغول کار بوده و
نکردیم و به کره جنوبی ،استرالیا،
متاســفانه در این نفتکش حضور
پاناما ،ترکیه و ســایر کشــورهای
داشــتهاند .تاکنــون هیــچ خبر
همجوار و کشــتیهای عبوری نیز
قطعی از وضعیت سالمت خدمه
اطــاع داده ایم و طبیعتا چین تا
ایرانی به ویژه دانشجویان دانشگاه
شعاع چند مایلی به علت خطرات
آزاد اســامی در دست نیست و
موجود و گازهای سمی اجازه تردد
ما همچنان مشــغول تالش برای
به هیچ شناوری را نمیدهد».
کسب اطالعات هستیم».
 .2حضور مدیــرکل دریایی
شرایط روحی دردناک
سازمان بنادر در محل حادثه
دریانوردان
خانوادههای
حق شناس افزود« :برای حل این
مسئله و امدادرســانی حداکثری
همه اینهــا در حالی اســت که
برای نجات خدمه این شناور ،عالوه
خانــواده این عزیــزان دریانورد،
بــر ارتباط با مرکز امــداد و نجات
در شرایط بســیار سخت روحی
بندر شــانگهای چیــن ،از طریق
به ســر میبرند و چشــم انتظار
سفیر ایران در پکن ،کنسولگری در
حمایتهای داخلی و بین المللی
شــانگهای ،وزارت نفت ،وزارت راه،
هســتند .شــکوفه عبداهلل زاده،
نماینده سازمان بنادر و دریانوردی
همسر احسان ابولی قاسم آبادی
در شــانگهای ،نماینده دائم مقیم
میگوید« :احسان به عنوان افسر
جمهوری اسالمی ایران در سازمان
دوم حدود 33ماه سی تایم داشت،
جهانــی دریانــوردی در لندن نیز
او یک نابغه بود ،جزو استعدادهای
ســازمان بنادر و دریانــوردی در این بــاره گفت:
ماه زمان میبرد نرمال شود تا یک ماه شب بیداری
رایزنیهای مورد نیاز انجام شــده است و مدیرکل
درخشان بوده و در دبیرستان تیزهوشان تحصیل
«طبق کنوانسیون بین المللی دریایی هر شناوری
دارد ،در خواب میترســد ،مــاه دوم حالش خوب
دریایی سازمان بنادر و نماینده شرکت ملی نفتکش
کرده اســت ،به زبان روسی و انگلیسی مسلط بود،
در محل حضور دارند».
او یک نخبه بود حیف اســت با دنیایی از آرزوهای
رخشان بنی اعتماد  :چشم به راهتان هستیم
 .3سفر مدیرعامل شرکتملی نفتکش به چین
کوچک ،حبس شــود .قرار بود دو سه روز دیگر به
رخشان بنی اعتماد کار گردان سینمای ایران به حادثه نفتکش سانچی واکنش نشان داد.
مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش ایــران به منظور
کره برســد و حدود سه هفته بعد در خارگ باشد،
بنی اعتماد در اینستاگرام خود نوشت « :چشم به راهتان هستیم ...براى  ٣٠نفتکش سانچى
بررسی وضعیت نفتکش حادثه دیده کشورمان در
آخرین تماسش یک ســاعت قبل از حادثه بود و
دعا کنیم ٣٠ ،قهرمانى که در اتاقکى درون نفتکشى سوزان روى دریا حبس شدهاند ...کاش
دریای چین به شــانگهای ســفر کرده و از نزدیک
گفت خسته ام ،لحظه شماری میکنم که برگردم.
کســى کارى کند ،به روایتى فقط  ٤٨ساعت فرصت براى نجاتشان هست کارى که فقط
عملیات اطفای نفتکش ایرانی و جستجوی خدمه
گفته بود اگر برگردد قرار است اتفاقات خوبی بیفتد،
شاید از دولت چین ساخته باشد به خاطر دسترسى به منطقه از سازمان ملل و دولت چین
را پیگیری میکند .سیروس کیان ارثی روز پنجشنبه
همان اتفاقاتی که آرزوهای کوچکش بود».
درخواست رسیدگى فورى به مسئله را داریم!»
 21دی ماه ،با حضور در شانگهای ضمن شرکت در
همسر احسان ابولی قاســم آبادی میگوید« :ما به
کمیته بحران عملیات امداد و اطفای نفتکش حادثه
ســختی زندگی مان را شروع کرده بودیم از هیچی
دیده کشورمان ،از نزدیک در جریان عملیات امداد و
در آبهای یک کشــور دچار ســانحه شود ،مرکز
میشود از ماه ســوم دوباره به هم میریزد ،اعتماد
نجات نفتکش آتش گرفته کشورمان توسط چینیها
تجسس و نجات ( )MRCCآن کشور فورا موظف
به نفسش را از دســت میدهد ،حساس میشود،
همســر افســر اول تدارکات کشتی
قرار گرفت.
به رسیدگی به این حادثه است .در این کنوانسیون
آن زمان من میفهمم که محمد باید برگردد انگار
سانچی از صدا و سیما انتقاد میکند
او گفت« :یک تیم از متخصصان کشورمان در حوزه
دریایی اگر این کشور نتوانست به هر دلیلی اقدامات
نبضش در دریا میتپد».
و میگوید« :این فاجعه خیلی بدتر از
عملیات امداد و نجات به شانگهای سفر کردهاند .با
مورد نیاز را برای رسیدگی به سانحه دریایی انجام
او از بی مهریهای برخی رسانهها میگوید که روز
پالسکو است چرا اینها گفته نمیشود؟
هماهنگی الزم با سفیر کشورمان در چین ،گروههای
دهد ،فورا باید از کشورهای همجوار درخواست کمک
اول با احساســاتش بازی کردند ،میگوید یکبار در
صدا و ســیما چکار میکند؟ چرا به
رسانهها و شبکههای مجازی گفتند پرسنل کشتی
زیرنویس اکتفا کرده؟ سکوت شان چه
زندهاند و ما را امیدوار کردند اما خبرشــان تکذیب
رامبد جوان :منتظر شما هستیم
معنایی دارد؟
شــد .وی از صدا و سیما انتقاد میکند و میگوید:
پس از حادثه تلخ و تاســف بار حریق نفتکش ایرانی و مفقود شدن تعدادی از دریانوردان
«این فاجعه خیلی بدتر از پالســکو است چرا اینها
ایرانی  ،رامبد جوان در اینستاگرام خود نوشت« :چند روز از حادثه تلخی که برای نفتکش
زندگی مان را ساختیم االن که باید نتیجه میگرفتیم
گفته نمیشود؟ صدا و سیما چکار میکند؟ چرا به
سانچی رخ داده گذشته و هنوز خبری از  ٣١هموطن عزیزمان نیست .قلب همه ایران برای
حاال او ناپدید شده با همه آرزوهایش و من نمیتوانم
زیرنویس اکتفا کرده؟ سکوت شان چه معنایی دارد؟
شما دریانوردان عزیز میتپد و دستهایمان رو به آسمان است تا خبری از شما برسد .هشتاد
کاری کنم ،اگر او نباشــد چه کسی پشتیبان من
میلیون نفر منتظر شما هستند».
مقامات چینی میگویند ســه کشور
است؟ من چه کاری میتوانم انجام دهم؟ امیدوارم
آمریکا ،کره جنوبــی و چین در حال
نیروی دریایی ارتش کاری کند .ممکن اســت دود
اجرای عملیات اطفا حریق و همچنین
متخصص اعزامی به چین ،در کمیته بحران شرکت
وارد محیط ایزوله ای شود که احتماال دریانوردان در
کند .انتظار داریم چین در خصوص سانحه نفتکش
جستجو برای یافتن خدمه ایرانی این
خواهند کرد .این کار عالوه بر اینکه سرعت عمل را
آنجا حضور دارند ،پرسیده ایم چرا نجاتشان تا این
ایرانی به تعهدات بین المللی خود عمل کند .انتظار
باال خواهد برد ،در امداد رســانی و کمک رسانی به
حد طوالنی شده است؟ گفته میشود چینیها کم
کشتی هستند
ما به عنوان سازمان بنادر این است که کشور چین
افرادی که امکان دارد در کشتی باشند تاثیر زیادی
کاری میکنند؛ ناراحتم از اینکه وقتی کشتی چینی
با توجه به امکانات گســترده اطفا حریق ،اقدامات
دارد».
تصادف کرد همه سرنشــینان آن سالم هستند اما
موثرتری انجام دهــد و هنوز امکانات به کار گرفته
مهمترین خبر این چند روز کشــور کدام است؟ در
 .4دعوت از شش کشور برای همکاری در مهار
کسی به ایرانیها اهمیتی نمیدهد».
شده ،موثر نبودهاند».
صدا و سیما باید مرتب راجع به این موضوع صحبت
آتشنفتکش
شکوفه عبداهلل زاده ادامه میدهد « :از اینکه دیر به
در همین حال ،شی کوان وی ،فرمانده چینی عملیات
شود تا توجه جهانی جلب شود .مگر نه این است که
محمد راستاد ،سخنگوی کمیته ویژه رسیدگی به
من خبر دادهاند ناراحتم و از صدا و ســیما گلهمند
اطفا و نجات نفتکش ایرانی با اشاره به ادامه عملیات
اگر نفت کشور توسط همین نفتکشها حمل نشود
وضعیت نفتکش ســانچی گفت« :وزیر امورخارجه
هستم .همکار همسرم ساعت  10صبح با من تماس
اطفا نفتکش ایرانی گفته است« :چین تمام تالش
کشــور درآمدی نخواهد داشت؟ اگر ابعاد رسانه ای
ایران بالفاصلــه پس از وقوع حادثــه ،در تماس با
خود را برای اطفا نفتکــش و نجات ملوانان به کار
گسترده باشد کشورهای دیگر هم کمک میکنند
پرســیده ایم چرا نجاتشان تا این حد
مقامهای چینی خواستار رسیدگی سریع به وضعیت
گرفته و از هیچ تالشی دریغ نکرده است .چین افزون
و دریانوردان را نجات میدهند .پنج روز اســت که
طوالنی شده اســت؟ گفته میشود
این نفتکش و خدمه آن شد و قرار است که از شش
بر  13کشتی امداد و نجات و اطفا حریق برای اطفای
کشتی میسوزد چرا کسی کمک نمیکند؟ چرا نیرو
چینیها کم کاری میکنند؛ ناراحتم از
کشور برای پیوستن به عملیات مهار آتش نفتکش
این نفتکش به کار گرفته است اما به دلیل شرایط
از دیگر کشورها نمیآید؟ روز اول طوفان و دود بود
اینکه وقتی کشتی چینی تصادف کرد
سانچی ،دعوت شود .عملیات مهار این آتش سوزی
نفتکش بیشتر از سه کشتی همزمان نمیتوانند در
چینیها همکاری نکردند روز دوم چرا کاری نکردند؟
همه سرنشینان آن سالم هستند اما
با قدرت ادامه دارد .بالفاصله پس از وقوع این حادثه
عملیات شرکت کنند .قلب ملت چین در این حادثه
چرا فشــار بین المللی وارد نمیشــود؟ کشورهای
کسی به ایرانیها اهمیتی نمیدهد
در روز شــنبه ،محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه
با ملت ایران است و همه ما هم از این رویداد ناراحت
اطراف چرا وارد عمل نمیشوند؟ این فاجعه خیلی
هستیم و تالش خود را برای اطفا نفتکش و نجات
گسترده است .آیا فقط یک کشــور میتواند آن را
گرفت و گفت احســان کجاست؟ گفتم چرا به من
جان ملوانان به کار گرفته ایم».
مدیریت کند و کار را انجام دهد ؟»
فاطمه معتمدآریا :نگذارید فاجعهای دیگر رخ دهد
زنگ زده ای؟ گفت :میخواســتم حالش را بپرسم،
منصوره یحیایی همســر محمد کاووسی میگوید:
اقدامات ژاپن
فاطمه معتمدآریا که سفیر مهر جامعه دریانوردان ایران است ،در یادداشتی نوشته است:
تعجب کردم .برادر همســرم بــا من تماس گرفت
«دریانوردی شغلی جهانی است IMO ،مگر جهانی
«حدود یک هفته اســت که دریانوردان از جان گذشــته ایرانی در میان شعلههای آتش
گفت که از یک شــبکه خارجی شنیدم که کشتی
هادی حقشناس ،معاون امور دریایی سازمان بنادر و
نیست؟ چرا تالش نمیکنند؟ ما همه انسانیم ،همه
محبوس شدهاند؛ به عنوان سفیر مهر جامعه دریانوردان ایرانی همراه با خانواده نگران آنان
احســان تصادف کرده؛ خودم را به شــرکت ملی
دریانوردی با بیان اینکه کشتی ژاپنی برای عملیات
حق زندگی داریم باید کمک کنند .مگر زلزله اتفاق
از همه مسئوالن میخواهم که اجازه ندهند فاجعهای دیگر ،آتش دیگری بر جان و دل مردم
نفتکش رساندم ،شرکت ملی نفتکش با ما همکاری
اطفای حریق به کمک به محل سانحه رسیده است،
میافتد از صلیب ســرخ نمیآیند ؟  31نفر حبس
ایران بزند .این زلزله نیست ،آتشی است که برای فرو نشاندنش لحظهها را باید شمرد .مردم
و همدردی میکند ولی مســئولین باید زودتر به
ادامه داد« :عملیات اطفای حریق جدی تر شده است
شدهاند ،چرا کمک جهانی و بین المللی نمیرسد؟
شریف و دانای ما شایسته و نیازمند لبخند و شادی هستند .با نجات دریانوردان گرفتار در
دادشان میرسیدند اگر آنها در موتورخانه خفه شوند
و در حال حاضر  9کشــتی برای اطفای حریق در
از تمام دنیا خواهش میکنیم ،کمک کنند اگر این
آتش شادی را به خانواده آنان و همه مردم ایران باز گردانید».
فقط مسئولین کشور باید پاسخگو باشند .به ما گفتند
کنار کشــتی در حال فعالیت هستند که البته هر
اتفاق بــرای آنها میافتاد ما حتما کمک میکردیم
کشور چین همکاری نمیکند گفتم :چه باید کرد؟
9کشتی به صورت همزمان عملیات اطفای حریق
دریانورد غیرت دارد ،همانگونه که کشتی نفتکش
شورای اسالمی از مذاکره امیر خانزادی فرمانده نیروی
ایران با همتای چینی خود تماس گرفته و خواستار
میگویند باید دعا کنیم ،گفتم من دیگر نمیتوانم
را نمیتوانند انجام دهند .چراکه عرض کشتی زیاد
ایرانی کنار ســانچی ایستاده است و اعالم کرده اگر
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و امیر سیاری با
اقدام در رسیدگی به این سانحه شد .وزیر امور خارجه
دعا کنم مرا به آنجا ببرید خودم همســرم را نجات
است و به دلیل وزش باد نمیتوانند همزمان به سمت
منفجر هم شود ،میمانم».
نیروی دریایی چین درباره آتشسوزی نفتکش ایرانی
چین نیز دستور تمرکز دولت چین برای رسیدگی و
آتش حمله ور شوند».
اقداماتچین
مســئولین باید زودتر به دادشــان
حل این مسئله را صادر کرد».
خبر داد و گفت« :آتش نفتکش تاکنون مهار نشده
ایران
اقدمات
میرســیدند اگر آنها در موتورخانه
اما با توجه به اینکه هوا و جو در منطقه مساعد شده
 .5اعزام تیم سازمان بنادر هرمزگان به چین
از سوی دیگر ،همانگونه که در اخبار شنیده میشود،
خفه شوند فقط مسئولین کشور باید
امکان اطفای حریق فراهم شده است .امیر خانزادی
با توجه به عدم مهار حریق نفتکش ایرانى توســط
در ادامه این گزارش به مجموعه اقدامات مسئولین
در این حادثه کشورهایی مانند چین و ژاپن به ایران
پاسخگو باشند
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
خارجىها ،تیمى به سرپرستى معاون امور دریایى
و ســازمانهای کشــورمان در ارتباط با این حادثه
کمک میکنند .چین چهار کشتی نجات و سه قایق
و امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش با نیروی
اداره کل بنــادر و دریانوردى هرمزگان
پاکسازی ،کره جنوبی یک کشتی و یک
دریایی چین وارد مذاکره شدهاند و تیمی هم از سوی
عازم کشور چین شد .در این خصوص
میدهم .گفتهام اگر چینیها روی کشتی نمیروند
بالگرد و آمریکا نیز یک فروند هواپیمای
نیروی دریایی ایران به محل حادثه اعزام میشوند.
هیئتی متشــکل از کارشناسان امداد
من میروم ،اگر احسان بیاید به او چه بگویم؟ بگویم
پــی  8از پایگاه اوکیناوا در ژاپن به این
احتمال زیادی وجــود دارد که خدمه و ملوانان در
و نجات ســازمان بنادر و دریانوردی به
فقط گریه کردم و کاری نکردم؟ باید معجزه شــود،
منطقه اعزام کرده اســت و در عملیات
قســمتهای زیرین نفتکش محبوس شده باشند،
سرپرســتى کاپیتان مهدى نوفرستی،
همه اینها مظلومند ،نباید در آتش بسوزند ،باید نجات
شرکت دارند .وزارت حمل و نقل چین
بنابراین احتمال زنده ماندنشان وجود دارد».
معــاون دریایــی اداره کل بنــادر و
پیدا کنند .اگر او نباشد من هم نیستم».
در یک بیانیه اعالم کرد که  13کشتی
با همه آنچه که گفته شد ،امید است که به زودی
دریانوردى هرمزگان به منظور نظارت
منصوره یحیایی همسر محمد کاووسی ،افسر اول
امداد و نجات مساحتی به میزان 900
خبرهای خوشــی در ارتباط با دریانــوردان عزیز
و مدیریــت حادثه نفتکــش ایرانی در
تدارکات کشتی سانچی هم از کارن پسرش میگوید
مایل دریایی را تحت پوشش قرار دادهاند
کشــورمان بشنویم تا شادی و مسرت به خانههای
آبهــای خاور دور عــازم محل حادثه
کــه دوری پدر را دیگر تاب نمــیآورد .او میگوید:
تا از سرنشــینان مفقود نفتکش ایرانی
آنها و همه مردم ایران که چشم انتظارشان هستند،
شده است .نوفرستی در این راستا گفت:
«کارن شش ساله نمیداند چه اتفاقی برای پدرش
اطالعی به دست آورند.
هادی حق شناس ،معاون امور دریایی عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی سانچی
بازگردد.
«تیم اعزامى امداد و نجات دریایى ایران
افتاده است ،زمانی که پدرش در ماموریت است یک
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بهبودعوارضحملهقلبیبابرچسبساختهشدهازسلولانسان
محققان برای اولین بار برچسبهای عضالنی قلب را که با استفاده
از س��لولهای انسان در آزمایشگاه س��اخته شدهاند ،با شبیهسازی
م��دل حمله قلبی ،روی حیوانات بزرگ م��ورد آزمایش قرار دادند.
به گزارش ایرنا ،نتایج این تحقیقات نشاندهنده بهبود چشمگیر در
فرآیند ریکاوری پس از حمله قلبی اس��ت و محققان را یک گام به
ترمیم بافت مرده قلب با استفاده از برچسبهای عضالنی ،نزدیک
میکند .ابعاد هر یک از این برچس��بها  4در  2س��انتیمتر است و
ضخامت آنها به  3 .1میلیمتر میرس��د .این برچسبها از ترکیب

س��ه نوع سلول ش��امل چهار میلیون
سلول عضالنی ،دو میلیون سلول الیه
درونرگی و دو میلیون سلول ماهیچه
صاف ساخته شدهاند .محققان در این
آزمایش دریافتند با پیوند دو برچسب
روی بخش مرده عضالت قلب یک خوک موجب بهبود چش��مگیر
عملکرد بطن چپ آن میش��ود .همچنین این برچسبها موجب
کاهش اندازه بخش مرده عضالت قلب ،کاهش فشار به دیوارههای

زندگی

4

آن و همچنین کاهش پدیده خزان یاختهای در حاشیه بافت مرده
قلب میشوند .خزان یاختهای پدیدهای است که در آن سلولها طی
یک فرآیند برنامهریزی ش��ده میمیرند .یکی از عوامل تاثیرگذاری
برچسب عضالنی قلب ،آزاد شدن حبابهای مایع موسوم به وزیکول
از س��لولهای آن اس��ت .این حبابها پروتئین و  RNAرا از یک
سلول به سلول دیگر میبرند و یک شیوه متداول ارتباط بینسلولی
محسوب میشوند که هنوز به درستی شناخته نشده است .در این
آزمایش محققان متوجه شدند وزیکولهای آزاد شده از برچسبهای
قلبی از سلولهای عضالنی قلب محافظت میکنند.

دکتر جعفر مهوری دبیر علمی چهاردهمین کنگره
بینالمللی صرع در آستانه برگزاری چهاردهمین
کنگ��ره بینالمللی صرع گف��ت :در این کنگره از
ایرانیهای مقیم آمریکا و هچنین اس��اتید مجرب
رشته صرع دعوت شده است که آخرین دستاوردها
در زمینه تشخیص ،جراحی و درمان صرع در دنیا
را ارائه کنند .همچنین در این کنگره دستاوردهای
ایران در زمینه درمان صرع نیز ارائه خواهد ش��د.
وی اف��زود ۷۰ :ت��ا  ۸۰درصد درمان ص��رع با دارو
انجام میش��ود .مهوری با عن��وان این مطلب که
 ۷۰درص��د مبتالیان به صرع با یک یا دو قلم دارو
کنترل میشوند ،ادامه داد :صرع جزو بیماریهای
درمانپذیر اس��ت .دبیرعلمی کنگره صرع با بیان
اینک��ه  ۳۰درصد موارد ابتال با صرع به دارو جواب
نمیدهد ،افزود :صرع مقاوم به درمان دارویی باید
با سایر روشهای تشخیصی کنترل و درمان شود.
وی با اعالم اینکه  ۲۰۰هزار بیمار مبتال به صرع در
کش��ور مقاوم به درمان دارویی هستند افزود :بین
یک س��وم تا یک چهارم این افراد نیاز به جراحی
دارند .مهوری به هزینههای جراحی صرع در جهان

فرد برای رفع آن از بوتاکس بهره ببرد  ،خاطرنش��ان
کرد« :بوتاکس برای موارد شدید میگرن ،شکل مزمن
میگرن با شدت درد متوسط و شدید که هر نوبت ۱۵
روز از ماه را ش��امل شود ،و هر بار چند ساعت طول
بکشد تعریف شده است .این درد معموال در خانمها
شایع اس��ت یک نیمه از صورت را دربرمیگیرد و با
تهوع و اس��تفراغ و بیزاری از نور همراه اس��ت و برای
درمان در ش��روع از روشهای دیگر استفاده میشود.
بوتاکس برای سایر انواع سردرد مثل سردرد تنشی و
انواع نادر دیگر میگرن توصیه نشده هر چند روی آنها
هم میتواند اثر مساعدی داشته باشد».
وی خاطرنشان کرد « :از بوتاکس نوعی سم استخراج
می شود ولی سمی نیست.این دارو برای درمان میگرن

ارزان ترین جراحی صرع در ایران انجام میشود
بینالمللی صرع  4تا  6بهمن در بیمارستان میالد
اصفهان برگزار میشود.

اش��اره کرد و گفت :در کانادا جراحی صرع با ۱۰۰
هزار دالر ،در آمریکا  ۱۵۰هزار دالر ،در انگلس��تان
 ۵۰ه��زار پوند ،در آلمان  ۵۰هزار یورو اس��ت .در
حداقل  ۷۰۰هزار نفر در کشور
مجموع هزین��ه جراحی ص��رع در دنیا بین ۲۵۰
مبتال به صرع هستند
تا  ۴۰۰میلی��ون تومان تمام میش��ود ،در حالی
مؤسس و مدیرعامل انجمن صرع ایران با اشاره به
که در ایران با دو میلی��ون تومان در مراکز دولتی
اینکه علل مختلفی میتواند س��بب بروز حمالت
جراح��ی صرع انجام میش��ود .وی تاکید کرد :در
ص��رع در بیم��اران ش��ود،
واق��ع ارزانترین هزین��ه جراحی
ص��رع در ایران انجام میش��ود .به در کانادا جراحی صرع با  ۱۰۰گفت :در برخی از تحقیقات
گفته دبیرعلمی کنگره صرع یک هزار دالر ،در آمریکا  ۱۵۰هزار مش��خص ش��ده برخ��ی از
بیمار مبتال به صرع در طول  ۲۰تا دالر ،در انگلستان  ۵۰هزار پوند ،بیماران با مطالعه کتابهای
 ۳۰سال بین  ۳۵۰تا  ۵۰۰میلیون در آلمان  ۵۰هزار یورو است .در ریاضی دچار حمالت صرع
تومان برای کش��ور هزینه دارویی مجموع هزینه جراحی صرع در میش��وند .دکت��ر داریوش
دارد ،در حالی که اگر مراکز جراحی دنی��ا بین  ۲۵۰ت��ا  ۴۰۰میلیون نس��بی تهرانی در آس��تانه
برگزاری چهاردهمین کنگره
صرع در کشور توسعه یابد میتوان تومان تمام میشود
بینالملل��ی ص��رع در ایران
بین  ۳۰۰ت��ا  ۴۰۰میلیون تومان
اظه��ار داش��ت :ص��رع یک
صرفهجویی در هزینهها داش��ت.
بیماری نیست ،بلکه طیفی از اختالالتی بوده که در
محوری اظهار داشت :جراحی صرع بین  ۷۰تا ۸۰
مغز رخ میدهد و سبب بروز حمالت صرع میشود.
درصد موفقیتآمیز است و بعد از دو سال میتوان
وی افزود :عوامل روانپزشکی ،علوم رفتاری و عوامل
داروهای این افراد را کاهش داد .چهاردهمین کنگره

ضرورت انجام آزمایش  PSAبرای تشخیص سرطان پروستات

رئی��س انجم��ن نورویورول��وژی ،از س��رطان
پروس��تات بهعن��وان یکی از ش��ایع ترین علل
م��رگ و می��ر در آقایان نام ب��رد و بر ضرورت
انج��ام آزمای��ش  PSAدر س��نین  ۴۰تا ۷۱
س��الگی تأکید کرد .دکتر مه��ری مهراد افزود:
بهترین بهداشت س�لامت مردان ،مراجعه یک
بار در سال به متخصص اورولوژی برای چکاپ
اس��ت .مهراد با عنوان این مطلب که اگر سایز
پروس��تات زیر  ۳۵گرم باش��د ب��ا توصیههای
پزش��کی و دارو قابل درمان است تصریح کرد:
اگر ادرار دفع نشود مشکل پروستات این افراد
حادتر میش��ود .وی افزود :نگهداشتن ادرار در
طوالنیمدت عوارض زیادی دارد ،بنابراین الزم
اس��ت آقایان هر دو تا سه س��اعت یکبار مثانه
را تخلی��ه کنند .رئیس انجم��ن نورویورولوژی
ب��ر ضرورت آگاه بودن ب��ر عفونتها با عالئمی
همچون س��وزش ،تکرر و بوی بد ادرار اش��اره
ک��رد و گفت :ب��ا انج��ام آزمایش میت��وان از
عوارض ای��ن عارضه در میانس��الی جلوگیری

ک��رد .مهراد با عن��وان این مطل��ب که بزرگی
خوشخیم پروستات گاهی به شکلی است که
باعث میشود باقیمانده ادرار دفع نشود تأکید
کرد :این مسئله میتواند مشکالت زیادی برای
فرد ایجاد کند .وی با اش��اره به اینکه باقیمانده
ادرار ب��ا س��ونوگرافی قابل تش��خیص اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :دیابت یک��ی از بیماریهایی
اس��ت که مثان��ه را از بین میب��رد و در نتیجه
افراد دیابتی به س��مت نارس��ایی کلیه و دیالیز
پیش میروند .رئی��س انجمن نورویورولوژی با
عنوان این مطلب که آقایان  ۶۰سال به باال که
پروس��تات بزرگ دارند و از جراحی میترسند
برای نجات آنها باید عمل س��نداژ انجام شود،
اف��زود :اگر عارضه این اف��راد با جراحی درمان
ش��ود نیازی به سنداژ نخواهند داشت .مهراد با
بیان این مطلب که عمل پروس��تات یک عمل
ساده و س��رپایی بوده که عوارض زیادی ندارد
اظهار داش��ت :کس��انی که PSAب��اال دارند و
مشکوک به سرطان پروس��تات هستند نگران

در تازه ترین تحقیقات کارشناس��ان ،روشی برای کاهش وزن با مصرف
فلفل سیاه کشف ش��د .به گزارش ایسنا ،به گفته محققان خواص ویژه
فلفل س��یاه و اس��تفاده آن حتی با غذاهای چ��رب ،باعث کاهش وزن
میش��ود .این تحقی��ق بر روی موشهای مبتال به چاقی آزمایش ش��د
ک��ه برای ۲۲هفته رژیم غذایی آنها فقط ش��امل غذاهای چرب بود .در
هفته شانزدهم از این آزمایش ،موشها به دو گروه تقسیم شدند،در گروه
اول عالوه بر غذای چرب به غذای موشها دانههای فلفل س��یاه با بوی
آلدهید معطر که طعمی ش��بیه وانیل و دارچین داش��ت ،اضافه ش��د و
گ��روه دوم همچنان به تغذی��ه قبلی خود ادامه دادن��د .در پایان هفته
بیست و دوم ،از موشها تستهای توده بدنی و آنالیز خون گرفته شد،
در گروه اول افزایش توده بدنی بدون چربی ،افزایش مواد معدنی اشباع
ش��ده و تراکم مواد معدنی در استخوانها ثبت شد .در این گروه پس از
 ۶۰دقیقه از مصرف فلفل س��یاه ،کاهش قند خون موش��ها را به همراه
داشت .دانشمندان هندی نتیجه گرفتند که فلفل سیاه به کنترل برخی
از ژنهای مرتبط با چاق��ی کمک میکند و میتواند بهعنوان یک دارو
برای کاهش وزن استفاده شود.

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی مددکاران اجتماعی ایران

نوبت دوم

کاهش وزن با فلفل

نباش��ند چ��ون این ن��وع س��رطان در صورتی
که به موقع تش��خیص داده ش��ود قابل درمان
اس��ت .وی از دیابت و فش��ار خون بهعنوان دو
عام��ل تأثیرگذار روی سیس��تم کلی��ه و مثانه
نام برد و گفت :نیاز اس��ت که مردان میانسال
ب��ا مراجعه مداوم ب��ه اورولوژیس��ت همواره از
س�لامت خ��ود اطمینان پی��دا کنن��د .رئیس
انجم��ن نورویورول��وژی در ادامه ب��ه موضوع
شبادراری در پس��ربچهها اشاره کرد و گفت:
بعضی از پسربچهها اختیار ادرار را دیر به دست
میآورند ،از همین رو الزم است توسط والدین
توصیههایی به آنها بش��ود ک��ه حتما در زنگ
تفریح مدرسه به دستشویی بروند؛ زیرا اگر این
کار انجام نش��ود باعث تنبلی مثانه خواهد شد.
مهراد در ادامه با بیان این مطلب که س��رطان
پروستات میتواند عامل ارثی باشد ،تأکید کرد:
افرادی که س��ابقه فامیلی این عارضه را دارند
میبایس��ت از  ۳۵س��الگی آزمای��ش  PSAرا
انجام دهند.

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم (پیوس��ته) انجمن مددکاران اجتماعی ایران میرساند
که به اس��تناد ماده  10فصل  3اساسنامه انجمن « مجمع عمومی عادی انجمن مددکاران
اجتماعی ایران (نوبت دوم)» در روز چهارشنبه مورخ  96/10/27از ساعت  ۱۴لغایت  ۱۷در
محل باش��گاه شماره یک شرکت ملی نفت ،واقع در خیابان شریعتی ،باالتر از سید خندان،
خ مجتبایی ،خ دیلمان ،خ قهرمان ،نبش خیابان الهیجان برگزار میگردد .دستور جلسه این
مجمع به شرح زیر است:
 -1استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس انجمن  -2تعیین میزان حق عضویت
ساالنه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن  -3انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن.
در ضمن توجه به نکات زیر جهت شرکت در مجمع و داشتن حق رأی ضروری است:
 -1مطابق بند یک ماده " "7اساسنامه انجمن ،فقط اعضای پیوسته دارای مدرک دانشگاهی
مددکاری اجتماعی ( علوم اجتماعی؛ گرایش خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی ) دارای
حق رای هستند.
 -2به دلیل اهمیت احراز هویت و عضویت برای شرکت در مجمع ،اعضای محترم اصل کارت
عضویت انجمن و کارت ملی را به همراه داشته باشید.
 -3انتخابات فقط در تهران برگزار میش��ود .ل��ذا اعضایی که امکان حضور در روز مجمع را
ندارند میتوانند به یک نفر دیگر از طریق ثبت در دفترخانه رس��می وکالت دهند .هر عضو
فقط میتواند وکالت یک نفر دیگر را به عهده داشته باشد.
رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

آگهی۸۸۳۲۸۷۴۳ - ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص کرج توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: Economy.aftab@gmail.com :
کانال تلگرام https://telegram.me/aftabyz :پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ :
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)،
کوچه  ۲۶پالک ،۱۰طبقه اول ،واحد یک
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متفاوتی را هم گزارش کرده اند ،برخی تزریق مکرر
بوتاک��س را برای تاثیر بخش��ی گ��زارش کردهاند و
برخی به کمتر شدن تاثیر بوتاکس در جلسات بعدی
اش��اره کرده اند .بوتاکس شدت حمالت میگرن را
کاهش و فواصل حمله را طوالنی میکند».
ای��ن متخصص و جراح پوس��ت و مو اظه��ار کرد :
«درمان با بوتاکس برای میگرن نیاز به انجام تزریقات
کوچک مکرر در س��ر و گردن و شانه ها دارد.تعداد
ی خاصی
این تزریقات معموال  ۳۱عدد بوده و ناراحت 
را ایج��اد نمیکند .این تزریق��ات به فواصل دورهای
تکرار میشود».
وی عوارض جانبی تزریق بوتاکس رااینگونه تش��ریح
کرد « :این تزریقات اگر توس��ط پزش��ک متخصص
انجام شود بسیار امن خواهد بود و عوارضی ندارد ،ولی
 5درصد افراد ممکن است از سردرد مختصر شاکی
باشند و  9درصد از درد گردن شکایت کنند ».دکتر
وحیدی بیان ک��رد « :درد و قرمزی در محل تزریق
بوتاکس برای درمان میگرن بس��یار نادر و در صورت
بروز خفیف و غیر جدی است .افتادگی پلک و اشکال
در بلع هم از عوارض ناش��ایع تزری��ق بوتاکس برای
معالجه میگرن اس��ت.زنان باردار و ش��یرده مجاز به
تزریق بوتاکس در این زمان نیستند هر چند اطالعات
کافی در این زمینه کم است».
وی در پایان گفت « :به طور خالصه تزریق بوتاکس
برای درمان میگرن روشی ایمن و ساده و موثر بوده
و ش��دیدا برای جلوگیری از وابس��تگی به داروهای
مرس��وم توصیه می شود ،گذش��ته از اینکه میتواند
جایگزی��ن مناس��بی هم ب��رای درمانه��ای قبلی
باشد».

محیطی از جمله موضوعاتی بوده که در بروز صرع
نقش داشته و بس��یاری از عوامل میتواند سبب
تحریک آن ش��ود .مؤس��س و مدیرعامل انجمن
ص��رع ایران با بی��ان اینکه صرع ان��واع مختلفی
دارد ،گفت :آلودگی هوا اینکه مس��تقیماً س��بب
صرع و تش��دید آن ش��ود ثابت نشده ولی برخی
از مطالعات نشان داده برخی از مبتالیان به صرع
ب��ا مطالعه کتابهای ریاضی دچ��ار حمله صرع
میش��وند .نس��بی تهرانی اضافه ک��رد :هر عامل
زمین��های میتواند فرد را مس��تعد حمالت صرع
کند و استرس به ویژه در بیمارانی که صرع دارند
نقش زی��ادی دارد ،لذا کیفیت زندگی در کنترل
و پیش��گیری از صرع بس��یار حائز اهمیت بوده و
توصیههای بهداشتی و نوع زندگی برای بیماران
باید مدنظر باشد .وی خاطرنشان کرد :پیشبینی
میشود حداقل  700هزار نفر در کشور مبتال به
صرع باش��ند که جراحی ،درمان اصلی برای همه
این افراد نیس��ت بلکه درمان دارویی مدنظر بوده
و تنه��ا بیمارانی که صرع مق��اوم دارند به عمل
جراحی برای درمان نیاز دارند.

اس��تاد دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت:
رفالک��س ،س��ندرم روده تحریکپذیر و کولیت
زخمی ،ارتباط مس��تقیم با استرس داشته و قرار
گرفتن در مع��رض اخبار منفی ای��ن بیماریها
را تش��دید میکند .احمد ش��واخی در گفتوگو
ب��ا ف��ارس ،در ارتباط ب��ا تأثیر اس��ترس در بروز
بیماریهای گوارش��ی ،اظهار داش��ت :امروزه بر
اساس تحقیقات انجامشده ،مشخص شده است که
استرس و اضطراب در بروز بسیاری از بیماریهای
گوارشی میتواند تأثیرگذار باشد.وی افزود :استرس
احتم��ال ابتال به بیماریهایی همچون رفالکس،
س��ندرم روده تحریکپذیر و کولی��ت زخمی را
بیش��تر کرده و در افراد مبتال نیز وضعیت را بدتر
میکند.این فوق تخصص گوارش ادامه داد :توصیه
میشود افراد جهت پیشگیری از این مسأله سعی
کنند خود را از استرس و اضطراب که گاهی ناشی
از رس��یدن اخبار منفی و نگرانکننده است ،دور
کنند .همچنین اصالح سبک زندگی در این زمینه
میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.استاد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد :برخی از
افراد برای درمان اختالالت اضطرابی نیاز به مراجعه
به روانپزشک داشته تا از طریق دارو یا رواندرمانی
این مش��کل را در خود رفع س��ازند .از این طریق
بیماری گوارش��ی در آنها تشدید نشده و یک راه
پیشگیری نیز به شمار میرود.

تازهها

یکنخسیگارمیتواند
بسیاریراسیگاریکند

نتیجه یک تحقیق نش��ان میدهد ،دو س��وم
کس��انی که س��یگار را به طور موقت امتحان
میکنند ،در نهایت این کار به یک عادت روزانه
برای آنها تبدیل میش��ود.به گزارش ایس��نا،
در این بررس��ی آمده اس��ت :حداقل دو سوم
افرادی که تجربه اس��تعمال سیگار را دارند به
مصرف کنندگان روزانه این ماده دخانی تبدیل
میش��وند .نظر به آمار ۶۰.۳ ،درصد مردم در
انگلیس ،آمریکا ،اس��ترالیا و نیوزیلند حداقل
یکبار سیگار را امتحان کردهاند و از این میان
به طور تخمینی  ۶۸.۹درصد آنها به کشیدن
روزانه س��یگار عادت کردهاند.کارشناسان این
مطالعه اظهار داش��تند :این تحقیق نشان داد
اولین تجربه کش��یدن س��یگار میتواند تاثیر
قابل توجهی داش��ته باش��د و به همین دلیل
خودداری از تجربه استعمال این ماده دخانی
اهمیت دارد.آنه��ا میگویند این تحقیق لزوم
توقف کشیدن آزمایشی سیگار را تایید میکند.
کارشناس ارشد این مطالعه از دانشگاه کوئین
مری لندن گفت :این اولین بار است ارتباط بین
تجربه استعمال سیگار برای اولین بار و تاثیر آن
در مصرف مداوم این ماده دخانی در گس��تره
بزرگی از دادهها مورد مطالعه قرار گرفت ه است.
به گفته کارشناسان نرخ تبدیل شدن افرادی
با یکبار تجربه اس��تعمال س��یگار به مصرف
کنندگان دائمی ،بسیار باالست.
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 1397/01/27ﺳﺎﻋﺖ  11/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮﺩﺩ

110/135196
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﻌﺒﻪ
ﺷﻬﻴﺪ
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ﺑﺎﻫﻨﺮ

ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻜﺎﭘﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﺻﻐﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻛﻮﺛﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻜﺎﻯ�ﻳﺎﻥ -2ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺟﻼﻟﻰ ﻋﺰﻳﺰﻳﺎﻥ -3ﻣﻬﺪﻯ ﻣﻌﺼﻮﻣﻰ ﻧﮋﺍﺩ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980241700417ﺷﻌﺒﻪ  123ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  1397/01/28ﺳﺎﻋﺖ  11/30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

110/135193
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺷﻌﺒﻪ
ﺷﻬﻴﺪ

نکته

تأثیراسترسدربروز
سه بیماریمهمگوارشی

ی کند؟
آیا بوتاکس میگرن را درمان م 

مزمن تایید شده است .بوتاکس از سموم باکتریایی به
دس��ت میآید ،ولی با دوزهایی که پزش��ک تجویز
میکند ایمن است .بسیاری از داروها نیز اگر با دوز
نامناسب تجویز شوند خطرناک هستند».
دکتر وحیدی در پاسخ به این پرسش که بوتاکس
برای درمان میگرن چگونه کار می کند ،عنوان کرد :
«هنوز مکانیسم واقعی بوتاکس برای درمان میگرن
توسط محققین کشف نشده است .به نظر میرسد
که تزریق بوتاکس در سر و کردن و شانه باعث مهار
ترش��ح ماده ای بهنام استیل کولین میشود که بر
شروع میگرن موثر است .اثر میگرن یک هفته پس
از تزریق ش��روع میش��ود بعد از شش هفته به اوج
میرسد و سه ماه به طول می انجامد .پزشکان اثرات

شنبه
 23دی 1396

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری سردبیر :سید علیرضا کریمی

هشدار

آفتاب اقتصادی در گفتگو با متخصص و جراح پوست و مو بررسی کرد

آفتاب اقتصادی – نجمه حمزهنیا :س��ردردهای
میگرنی در برخی بیماران بسیار آزاردهنده هستند،
به گونهای که با مس��کن هم تسکین پیدا نمیکنند.
روشهای مختلفی برای کاهش درد پیشنهاد می شود
که یکی از آنها تزریق بوتاکس است .آفتاب اقتصادی
در این باره با دکتر حمید وحیدی ،متخصص و جراح
پوست و مو گفتگو کرده است.
وی در ابتدا گفت« :بوتاکس یک نام تجاری است .نام
تجاری سمی به نام بوتولینوم است که از یک باکتری
به نام کلستریدیوم بوتولینوم استخراج می شود .این
س��م با بازداری و مهار آزاد شدن یک ناقل شیمیایی
در انته��ای رش��ته های عصبی ،باعث می ش��ود که
ماهیچه ها منقبض نشوند».
دکتر وحیدی ادامه داد« :داستان استفاده از بوتاکس
برای درمان میگرن مربوط به چندین سال پیش است.
جراحان و پزش��کانی که از بوتاکس برای رفع چین
و چروک استفاده میکردند متوجه شدند افرادی که
برای منظورهای زیبایی از بوتاکس استفاده می کنند
شدت میگرنشان کمتر و فواصل آن بیشتر میشود.
بعد از این مشاهده برخی از پزشکان قبل از اینکه این
دارو برای درمان میگرن به تایید مراجع مربوطه برسد
ش��روع به تزریق بوتاکس برای درمان میگرن کردند.
در سال ۲۰۱۰سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از
بوتاکس را برای درمان میگرن تایید کرد ،مشکلی که
دو و سه میلیون نفر در آمریکا را بطور جدی دچار
خود کرده است .از آن زمان تا به حال میلیون ها نفر از
اثر بوتاکس بر روی بیماری خود سود برده اند.
این متخصص و جراح پوس��ت و مو در پاسخ به این
پرس��ش که شدت س��ردرد باید چه میزان باشد که

هر بامداد در سراسر ایران
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ﺑﺎﻫﻨﺮ

ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
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ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻣﺮﺷﺪﻯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﺠﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  94/10/8-879ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻛﻪ ﺣﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  59ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺧﻴﺎﻡ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9209980001200883ﻭ
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ  960210ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺧﺬ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ
ﺁﻥ ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻫﺮﻣﻄﻠﺒﻰ ﻧﻔﻴﺎ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ.
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ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﻓﺘﺮﻯ
ﺍﻣﻮﺭ
ﻣﺘﺼﺪﻯ
110/135192
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ
ﺭﺍﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻧﻈﺮ
ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

هپاتیت Eاز چه راههایی
منتقلمیشود؟

دکتر مؤید علویان ،رئیس شبکه هپاتیت با بیان
اینکه هپاتیت  Eنوعی بیماری ویروسی منتقله از
طریق آبهای آلوده اس��ت ،گفت :راه انتقال این
ویروس رودهای اس��ت و اولین بار در سال ۱۹۵۵
در هندوس��تان یک همهگیری( اپیدمی) از این
بیماری گزارش شده است .در ابتدا به آن هپاتیت
رودهای میگفتند و آزمایشهای هپاتیت  Aو B
در آنها منفی بود .این ویروس برخالف هپاتیت
 Bو  Cک��ه از راه خونی منتقل میش��وند ،از راه
دهانی -مدفوعی منتقل میشود و سبب التهاب
کبد خواهد شد .به گزارش ایسنا ،علویان با بیان
اینکه ویروس هپاتیت  Eدارای چهار نوع ژنوتیپ
انسانی اس��ت،گفت :ژنوتیپ  ۱درکشورهای در
حال توس��عه مثل آس��یا و آفریقا باعث اپیدمی
میشود و ژنوتیپ  ۲درمکزیک و آفریقا ،ژنوتیپ ۳
به صورت تک گیر در سراسر دنیا و در خوکهای
اروپ��ا وژاپن و ژنوتیپ  ۴به طور اخص در آس��یا
دیده میش��ود .باید توجه کرد که هپاتیت  Eدر
کشورهای درحالتوسعه آسیا ،خاورمیانه و شمال
آفریقا یک مش��کل بهداشتی مهم است .بیماری
در این نواحی به صورت همهگیری دیده میشود
و در کشورهای توسعهیافته مثل آمریکا و اروپای
غربی به صورت تکگیر بروز مییابد .بیش��ترین
م��وارد گزارش ش��ده در کش��ورهای صنعتی و
توس��عهیافته مربوط به مس��افرینی است که از
مناطق آلودگی بازگشتهاند .باید توجه کرد که این
بیماری در کودکان بس��یار نادر است و بیشتر در
بالغین جوان دیده میشود.

راهکار

راهکارهای حفظ سالمت مغز

ب��ه گفته محققان ،داش��تن مغز س��الم برای
یک زندگی س��الم تر و پربارتر ضروری است.
ب��ه گزارش مهر ،انجمن قلب آمریکا هش��دار
می دهد افزایش نرخ ابتال به فش��ارخون باال،
دیابت و چاقی تهدیدی برای حفظ س�لامت
مغز اس��ت.طبق اعالم ای��ن انجمن ،یک فرد
از هر س��ه فرد بزرگس��ال مبتال به فشارخون
باالست که بیش از نیمی از این تعداد مبتال به
فشارخون کنترل نشده هستند.مشکل چاقی
ه��م وضعیتی بهتر ندارد و نرخ چاقی در زنان
بیش از مردان اس��ت.موارد ابتال به دیابت هم
در حال افزایش است بطوریکه نرخ افراد مبتال
به دیابت در س��ال  ۲۰۱۴در مقایسه با سال
 ۱۹۸۰چهار برابر شده است.به گفته محققان،
همه این موارد قابل کنترل هستند و کاهش
ای��ن فاکتورهای پرخط��ر می توان��د از بروز
بیماری های مهم مغزی نظیر سکته و دمانس
(زوال عقل) تا حد زیادی پیشگیری نماید.

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭ ﺗﻘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﺁﻝ ﺁﻗﺎﭘﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﭘﻮﺭﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609980231800623ﺷﻌﺒﻪ  153ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/13ﺳﺎﻋﺖ 9ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
153
ﺷﻌﺒﻪ
110/135189ﻣﻨﺸﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻃﻴﺒﻪ
ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﺷﻬﻴﺪ
ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺍﺣﻤﺪﻯ

ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﺧﺎﺩﻡ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﺭﺣﻴﻢ ﻻﻳﻖ ﺑﺎﻓﻨﺪﻩ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981010500843ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﮔﺎﺯﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﻯ�ﻣﻰ
ﺧﻮﺩﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﺭﺣﻴﻢ ﻻﻳﻖ ﺑﺎﻓﻨﺪﻩ ﭘﻮﺭ
ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺵ ﺵ  73841ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﺍﻣﻴﺮ ﻻﻳﻖ ﺑﺎﻓﻨﺪﻩ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻴﻢ
ﺵ ﺵ  429ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -3ﻧﮕﻴﻦ ﻻﻳﻖ ﭘﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻴﻢ ﺵ ﺵ  2521ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
 -4ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻧﻮﺭﺯﺍﺩﻩ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺵ ﺵ  129ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/135186ﻣﺴﻮﻭﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ55ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩ2ﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺑﻬﺎﺭﻩﻓﻼﺡ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9609981010500847ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﻯ�ﻣﻰ ﺧﻮﺩﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﻮﺕ
ﺁﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ  -1 :ﺣﻠﻴﻤﻪ ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ ﻗﺮﻩ ﺑﻼﻍ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺴﻴﺐ ﺵ ﺵ 901
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ  -2ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  1308ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ
-3ﺷﻮﻛﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  1650ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -4ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  914ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -5ﺁﻣﻨﻪ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ
ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ  870ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -6ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺵ ﺵ  1540ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ -7ﺍﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺧﻠﺨﺎﻟﻰ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺵ ﺵ 769
ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/135183ﻣﺴﻮﻭﻝﺩﻓﺘﺮﺷﻌﺒﻪ55ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﻤﺎﺭﻩ2ﺷﻮﺭﺍﻯﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺑﻬﺎﺭﻩﻓﻼﺡ

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮﺭﺍﻧﻰ ﻛﺮﻳﭽﻰ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﺎﻟﻮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ
ﺑﻮﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ
 9609981010500577ﺷﻌﺒﻪ  55ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ  96/12/12ﺳﺎﻋﺖ  10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺟﻬﺖ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ

110/135179
ﺩﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ

ﺷﻌﺒﻪ
ﺩﻓﺘﺮ
ﻣﺴﻮﻭﻝ
ﺷﻬﺮﻩ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺣﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ

ﻣﺠﺘﻤﻊ
55
ﻓﻼﺡ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺑﻬﺎﺭﻩ

