
143 شرکت ورشکسته
 در  سطح کشور داریم 

واقعه غدیر خط و مشی 
بشریت را  تا ابد ترسیم کرد

صفحه )4(صفحه )4(

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱4۳ 
داده ایم  گفت:پیشنهاد  داریم  کشور  سطح  در  ورشکسته  شرکت 
شود  تشکیل  ورشکستگان  جامع  سامانه  عنوان  تحت  سامانه ای 
ورشکستگی  پرونده های  همه  به  بتوان  سامانه  این  طریق  از  تا 
اشراف داشته باشیم. حجت االسالم و المسلمین صادق رحیمی در 

جلسه ای که در مورخ ۲۵/4/۱4۰۱ با حضور رؤسای کل...

رئیس دیوان عالی کشور گفت: واقعه غدیر خط و مشی بشریت 
و موحدین را تا ابد ترسیم کرد. حجت االسالم والمسلمین سید 
احمد مرتضوی مقدم در مراسمی که به مناسبت فرا رسیدن عید 
دیوان  و ستادی  نمونه کشوری  کارمندان  از  تجلیل  و  غدیر خم 
عالی کشور در سالن اجتماعات کاخ دادگستری برگزار شد، ضمن 

تبریک عید بزرگ والیت و امامت از برگزارکنندگان این...
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مراکز غیر مجاز گردشگری 
آبشار یاسوج پلمپ می شوند

 وقتی »آتش« 
زیر »دیگ« کدورت زن 

وشوهر بیشتر می شود

طرح محرومیت زدایی واکسیناسیون 
دام عشایر در استان اجرا می شود

استاندار کهگیلویه  امور عمرانی  معاون هماهنگی   
محرومیت زدایی  ملی  طرح  اجرای  از  بویراحمد  و 
واکسیناسیون و تامین داروی عشایر با کمک بسیج 
هماهنگی  نشست  در  داد.کیامرث حاجی زاده  خبر 
طرح ملی محرومیت زدایی و واکسیناسیون عشایر 
از حذف  اظهار داشت: پس  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ارز ترجیحی، عشایر در تامین نهاده  های دامی دچار 
محرومیت زدایی،  ملی  طرح  که  شدند  مشکالتی 
اقدامی  عشایر  داروی  تامین  و  واکسیناسیون 
ارزشمند برای حمایت از قشری است که بیشترین 
پروتئین کشور را تامین می کنند. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان 

کرد: این طرح به مدت سه روز با همکاری...

عدالت  اجرای  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
داشت:  اظهار  حکمرانی،  ابعاد  تمام  در 
تمامی  در  سیزدهم  دولت  کالن  جهت گیری 

عرصه ها مبتنی بر اجرای عدالت است.
روز  رئیسی،  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل   
دولت  هیات  جلسه  در  تیر(  یکشنبه)۲۶ 
عدالت  اجرای  غدیر،  سعید  عید  تبریک  با 
علی بن  متقیان  موالی  توصیه  مهم ترین  را 
دانست  حکومت  کارگزاران  به  ابی طالب)ع( 
مهم ترین  از  عدالت  اجرای  کرد:  تاکید  و 
آرمان های انقالب اسالمی و امام راحل)ره( و 
از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری نیز 
بوده است. جهت گیری کالن دولت سیزدهم 
اداری  تا نظام  این بوده  بر  ابتدای استقرار  از 
کشور، بیش از گذشته به سوی عدالت سوق 

یابد.
را  جامعه  در  عدالت  اجرای  جمهور  رئیس 
آموزه های  بر  تاکید  با  و  امری دشوار دانست 
حوزه،  این  در  علی)ع(  حضرت  گرانقدر 
است که در عمل  این  خاطرنشان کرد: مهم 
عدالت گرا باشیم و این مهم جز در سایه تالش 

و مجاهدت تحقق نمی یابد.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
بانک  کل  رئیس  گزارش  به  اشاره  با  خود، 
برای  گرفته  صورت  اقدامات  درباره  مرکزی 
کاهش پایه پولی و کنترل نقدینگی در خرداد 
ماه، از این اقدامات قدردانی کرد و با تاکید بر 
گفت:  مردم،  برای  دستاورد  این  تبیین  لزوم 
تورم  کنترل  عوامل  از  نقدینگی  رشد  مهار 
که  داشت  توجه  باید  آن  کنار  در  اما  است، 
مبنایی دولت در حوزه حمایت  سیاست های 

از تولید نیز با قوت استمرار یابد.
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  رئیسی  دکتر 
رقابت های جام جهانی فوتبال در قطر، توجه 
ویژه به مشکالت و مطالبات اعضای تیم ملی 
را  ورزش  وزارت  و  دانست  ضروری  امری  را 
آمادگی  برای  را  مأمور کرد همه تالش خود 
این  در  کشورمان  ملی  تیم  موفق  حضور  و 

رویداد مهم به کار گیرد...

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی از 
اجتماعی در مراکز غیر مجاز گردشگری  آسیب 
4۵روزه  مهلت  که  اید  می  پدید  یاسوج  آبشار 
داده شده که درصورت  مراکز غیر مجاز  این  به 
مسعود  شد.   خواهند  پلمب  مجوز  نکردن  اخذ 
نوری روز یکشنبه در کارگروه ساماندهی تورهای 
منطقه  نابسامان  وضعیت  از  انتقاد  با  غیرمجاز  
آبشار یاسوج، افزود: اقدامات مهم فرهنگی در این 

محل الزامی است. ....

مدیر کل اموراجتماعی استاندار هشدار داد؛
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ثبت ۳۰هزار نفر 
کهگیلویه و بویراحمدی
 در سامانه شناسایی افراد

 با فقر مطلق

از کهگیلویه و بویراحمد؛

مستند »سرباز شماره صفر« 
به جشنواره فیکنووا اسپانیا

 راه یافت

جهت گیری دولت 
عدالت محوری عملی است
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توسط میوه فروشان سیار صورت می گیرد:

تبلیغ خالف واقع و 
فریبکارانه در یاسوج 

3

دوربین ها  برابر  در  سرمستانه  حسین  صدام  که  روزی  شاید 
قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را پاره کرد و پنج روز بعد در تاریخ ۳۱ 
اولین بمب به وسیله هواپیماهای عراقی در  شهریور سال ۵۹ 
فرودگاه مهرآباد بر سر مردم انداخته شد، کسی فکر نمی کرد 
این آغاز جنگی ۸ ساله باشد. رژیم بعث عراق تنها ۱۹ ماه پس 
از پیروزی انقالب، با هدف از بین بردن نظام نوپای جمهوری 
دومین  وقوع  به  منجر  و  کرد  آغاز  را  ایران  به  حمله  اسالمی، 

جنگ طوالنی قرن بیستم شد.
هرچند رسانه های جهان اخبار جنگ ایران و عراق را به صورت 
سران  و  می کردند  مخابره  بعث  رژیم  نفع  به  و  شده  سانسور 
حمایت  عراق  از  عمل  در  چه  و  گفتار  در  چه  نیز  کشورها 
صدور  و  ملل  سازمان  مسئوالنه  غیر  رفتار  اما  می کردند، 
قطعنامه های جانبدارانه از سمت این سازمان که وظیفه حفظ 
امنیت جهانی و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی 
و  سیاسی کارانه  تماما  عملکرد  دیگر  بار  دارد،  عهده  بر  را 
استانداردهای دوگانه این سازمان را به نمایش گذاشت و نشان 
داد اساسنامه سازمان ملل در خصوص تعهد به تامین امنیت 

جهانی، صرفا نوشته ای بر روی کاغذ است.
جنگ تحمیلی ۸ ساله، تنها جنگی نبود که عراق در طی یک 
قرن اخیر آغاز کرده بود. در ۱۱ مرداد سال ۶۹ نیز رژیم بعث 
مجددا جنگی را این بار در کویت آغاز کرد که ۶ ماه به طول 
انجامید. در این جنگ بر خالف جنگ تحمیلی ۸ ساله که ۱۱ 
تا عراق به عنوان متجاوز معرفی شود، تنها  سال طول کشید 
۷ ساعت پس از شروع جنگ، شورای امنیت دولت عراق را به 
عنوان متجاوز معرفی کرد و با صدور قطعنامه های بعدی، ضمن 
به  غرامت  پرداخت  به  ملزم  را  این کشور  دولت  عراق،  تحریم 

کویت کرد.
در مورد جنگ ایران و عراق اما نخستین واکنش رسمی شورای 
امنیت ۷ روز پس از شروع جنگ با صدور قطعنامه 4۷۹ صورت 
گرفت. این قطعنامه یکی از ظالمانه ترین قطعنامه های این شورا 
بود و حتی بسیاری آن را لکه ای ننگ در تاریخ شورای امنیت 
می دانند. در این قطعنامه بدون اشاره به نقش عراق به عنوان 
آغازگر جنگ، صرفا از دو طرف خواسته  شده بود اعالم آتش بس 

کنند و به مرزهای خود بازگردند.
صادر  قطعنامه  هفت  تمامی   ،۶۶ تیر   ۲۹ تاریخ  تا  حالیکه  در 
شده از سمت شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ ایران و 
عراق، حالتی جانبدارانه و به نفع رژیم بعثی داشت، شاید بتوان 
مورد  در  این شورا  قطعنامه جدی  نخستین  را  قطعنامه ۵۹۸ 
جنگ تحمیلی دانست. در این قطعنامه بر خالف قطعنامه های 
به کار  واژه “جنگ”  و عراق  ایران  بین  نبرد  پیشین، در مورد 
برده شد. همچنین در این قطعنامه به تشکیل هیاتی به منظور 

تعیین و معرفی متجاوز، تاکید شده بود.

 ،۶۷ تیرماه   ۲۷ تاریخ  در  یعنی  بعد  سال  یک  ایران  نهایتا 
تحمیلی  آتش جنگ  بعد  روز  دو  و  پذیرفت  را  قطعنامه ۵۹۸ 
۸ ساله خاموش شد. اما این قطعنامه در چه شرایطی پذیرفته 
بپذیرد؟ چرا  را  این قطعنامه  ایران  شد؟ چه عاملی سبب شد 

قطعنامه های پیشین مورد پذیرش طرفین قرار نمی گرفتند؟
دکتر مهدی نجف زاده، پژوهشگر تاریخ انقالب اسالمی و عضو 
هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به فرارسیدن سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از 
سمت ایران، اظهار کرد: در ابتدا نظام بین الملل حساسیتی به 
جنگ ایران و عراق نداشت. به ویژه آمریکا و اروپا که تصورشان 
این بود که این جنگ می تواند فرصت مناسبی  برای فرسایش 
دو دولت انقالبی در منطقه خاورمیانه باشد و به تضعیف ایران 

و عراق منجر شود.    
وی ادامه داد: قطعنامه ۵۹۸ در قالب فصل ۷ منشور سازمان ملل 
متحد قرار می گیرد که همین مسئله آن را از حالت توصیه ای 
خارج و برای دو طرف الزم االجرا می کند. این قطعنامه از لحاظ 

محتوایی با قطعنامه های قبلی تفاوت بسیاری داشت.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 
در خصوص دالیل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از جانب ایران، عنوان 
باعث شدند  المللی  بین  و  عوامل داخلی  از  ای  کرد: مجموعه 
از جمله عوامل  این قطعنامه شود.  پذیرش  به  ناگزیر  ایران  تا 
داخلی گزارشاتی است که از سوی برخی دست اندرکاران جنگ 
مبنی بر نبود امکان تهیه وتامین تجهیزات و ادوات جنگی به 

دلیل تحریم هایی بود که اعمال میشد. 
می توان  نیز  بین الملل  در سطح  عالوه  به  داد:  ادامه  نجف زاده 
به  عراق  و  ایران  کشور  دو  بر  غربی  کشورهای  فشارهای  به 
عنوان دیگر عاملی که باعث پذیرش قطعنامه شد، اشاره کرد. 
این کشورها معتقد بودند جنگ بین ایران و عراق جز نابودی 
منابع دو کشور هیچ سرانجامی را به دنبال نداشته است، پس 
لزومی به ادامه آن نیست. در نتیجه برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 
استفاده  و  می شد  اعمال  دیگر  کشورهای  جانب  از  فشارهایی 
نیز  از تجهیزات و سالح های شیمیایی گسترده  صدام حسین 
نشان می داد که این فرد دیوانه تر از آن است که بتوانیم در برابر 

کارهای عجیب و غریب آن ایستادگی کنیم.
وی در خصوص امتناع شورای امنیت از معرفی عراق به عنوان 
مورد  در  کشوری  هیچ  هرگز  قطعا  کرد:  بیان  جنگی  متجاوز 
اینکه عراق آغازکننده جنگ بود، شک نداشته  است، اما با این 
با امیال و اوامر  وجود چون در ایران نظامی انقالبی و مخالف 
استکبار جهانی به روی کار آمده بود، سازمان های بین المللی 
چندان تمایلی به اینکه در قطعنامه ۵۹۸ جانب یک کشور را 
بگیرند، نداشتند و سعی می کردند به جای حقیقت یابی، به حل 
تشکیل  به   ۵۹۸ قطعنامه   ۷ بند  در  هرچند  بپردازند.  منازعه 

کمیته ای برای ارزیابی میزان خسارات وارد شده به هر کدام از 
طرفین اشاره شده بود، اما این هم وعده ای پوچ بود که عمال 

نفعی برای ایران به دنبال نداشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت مواضع شورای امنیت در 
خصوص تجاوز عراق به دو کشور ایران و کویت، افزود: شورای 
امنیت در برابر تجاوز عراق به کویت هیچ فرصتی را از دست 
به کویت، شورا در قطعنامه  از حمله عراق  نداد. ساعاتی پس 
اقدام  ملل،  سازمان  منشور   4۰ و   ۳۹ مواد  به  استناد  با   ۶۶۰
عراق به عنوان ناقض صلح را محکوم و در این زمینه حدود ۱۳ 
قطعنامه صادر کرد و صدام به عنوان متجاوز جنگی معرفی شد. 
اما در مقابل شورای امنیت در برابر تجاوز عراق به ایران، هیچ 
تمایلی برای ورود فوری و اساسی به این موضوع و حل و فصل 

منازعه نداشت.
پذیرش  برای  مناسب  فضای  نبود  اینکه  بیان  با  نجف زاده 
کرد:  تصریح  بود،  جنگ  شدن  طوالنی  بر   دلیلی  قطعنامه 
کشورهایی  از سوی  قطعنامه ها  از  فراتر  پیشنهادهایی  هرچند 
پرداخت  و  کشور  دو  بین  منازعه  حل  برای  عربستان  مانند 
اما هنوز فضا مناسب  کمک های مالی بالعوض مطرح می شد، 
با  انقالبی  کشور  دو  جنگ،  طرفین  زیرا  نبود،  جنگ  پایان 
آرمان ها  و همین  بودند  ایدئولوژی های خاص خود  و  آرمان ها 
سال  تا  که  ویژه  به  بود.  آن ها  سیاستگذاری های  تعیین کننده 
۶۱ بخشی از سرزمین های ایران در اختیار عراق بود و قاعدتا 
تا آن زمان ایران هرگز تمایلی به پایان دادن به جنگ نداشت.

ایران  که  نیز  بعد  به   ۶۱ سال  از  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
اینکه صدام  بود، علی رغم  از عراق پس گرفته  را  مناطق خود 
پذیرش  به  متمایل  اشغالی  سرزمین های  از  عقب نشینی  با 
قطعنامه ها بود، اما جمهوری اسالمی نمی خواست قطعنامه های 

ناعادالنه و یک طرفه شورای امنیت را بپذیرد.
و  ایران  مسئله  اینکه  بر  تاکید  با  انقالب  تاریخ  پژوهشگر  این 
عراق را باید فراتر از جنگ بین دو کشور دانست، بیان کرد: با 
نگاهی به استراتژی های آمریکا متوجه می شویم غربی ها تمایل 
جنگ،  این  حالیکه  در  داشتند،  کشور  دو  تضعیف  به  زیادی 
بین الملل  جامعه  تمامی  باید  آن  حل  برای  که  بود  منازعه ای 
با  داشتند  سعی  شوروی  و  آمریکا  عالوه  به  می کردند.  تالش 
فروش اسلحه به عراق، به گسترش تسلیحات خود نیز کمک 
جانب  از  متعدد  قطعنامه های  صدور  علی رغم  متاسفانه  کنند. 
شدن  طوالنی  به  منجر  مسائلی  چنین  وجود  امنیت،  شورای 

جنگ بین ایران و عراق شد.
که  است  ایران  تاریخ  در  جنگ  تنها  ساله،   ۸ تحمیلی  جنگ 
در پایان آن حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن 
جنگ  این  صحنه های  تک تک  که  راستی  به  بود.  درنیامده 
َو  الَْحقُّ  ُقْل جاَء  اسرا است: »َو  آیه ۸۱ سوره مبارکه  ترجمان 
َزَهَق الْباِطُل إِنَّ الْباِطَل کاَن َزُهوقاً؛ و بگو حق آمد و باطل نابود 

شد، آری باطل همواره نابودشدنی است«

خبرگزاری فرانسه با توجه به تحوالت اخیر سوریه، برگزاری نشست آستانه در 
تهران و دیدار سه جانبه روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه، )کشورهای ضامن 

طرح صلح آستانه( را در گزارشی مورد توجه قرار داد.
جمهور  روسای  جانبه  سه  دیدار  درباره  فرانسه  خبرگزاری  ایسنا،  گزارش  به 
گزارشی  در  آستانه«،  »مذاکرات  چارچوب  در  تهران  در  ترکیه  و  روسیه  ایران، 
نوشت: روسیه، ترکیه و ایران در سال های اخیر نشست هایی برای مذاکره درباره 
و  به جنگ   پایان بخشیدن  به منظور  آستانه«  سوریه در چارچوب »روند صلح 
این کشور  یازده سال است در  از  برگزار کرده اند که بیش  درگیری های سوریه 

عربی خاورمیانه ادامه دارد.
خبرگزاری فرانسه همچنین نوشت: نشست روز سه شنبه در حالی برگزار می شود 
که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه تهدید کرده است حمله  جدیدی 

علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه انجام دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: ایران که سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور این 
کشور میزبان نشست است، پیش از این درباره عملیات نظامی ترکیه در سوریه 
هشدار داده و گفته است چنین اقدامی »موجب ثبات زدایی در منطقه« می شود.

خبرگزاری فرانسه اشاره کرد: نشست تهران همچنین احتماال باعث می شود که 
اردوغان اولین نشستش با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را از زمان حمله 
این کشور به اوکراین انجام دهد. رییس جمهور ترکیه ماه هاست پیشنهاد داده که 
با رییس جمهور روسیه دیدار کند تا بتواند به حل وفصل تنش های شدت یافته 

در جهان از زمان در گرفتن این جنگ کمک کند.
علیه  حمالتی   ۲۰۱۶ سال  از  ترکیه  است:  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
شبه نظامیان کرد، داعش و نیروهای وفادار به بشاراسد در سوریه انجام داده است. 
حمله ای که اردوغان برای آن برنامه دارد، نیروهای کرد را در سوریه هدف قرار 
می دهد که آنکارا آن ها را »تروریست« می خواند. دولت سوریه بارها تهدید ترکیه 

برای انجام دادن حمله ای جدید را محکوم کرده است.
موسسه  مدعو  محقق  اولگن،  سینان  می کند:  مطرح  فرانسه  خبرگزاری  گزارش 
آنکارا  می گوید،  است،  ترکیه  خارجی  سیاست  در  او  تخصص  که  اروپا  کارنگی 
به  کند.  دادن حمله اش جلب  انجام  برای  را  تهران  و  مسکو  رضایت  می خواهد 
گفته او، »این موضوع اهمیت ویژه ای دارد، به دلیل این که دو مورد از مناطق 
بالقوه تحت کنترل روسیه هستند و ترکیه می خواهد قادر به استفاده از  هدف 
حریم هوایی باشد و خطرات را به حداقل برساند«. این کارشناس در ادامه گفت، 
»ایران هم به واسطه شبه نظامیان تحت کنترل خود، حضوری غیرمستقیم در 

این منطقه دارد«.
کرده  امیدواری  ابراز  این  از  پیش  روسیه  است:  آورده  ادامه  در  خبرگزاری  این 
است که ترکیه از انجام دادن این حمله در سوریه »خودداری کند«. ایران هم که 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه آن در هفته های اخیر هم به آنکارا و هم 
به دمشق سفر کرده بود، خواستار احتیاط در این زمینه شده بود. امیرعبداللهیان 
در دمشق گفت، عملیات نظامی ترکیه در سوریه »عاملی ثبات زدا در منطقه« 

خواهد بود.

اهمیت نشست سران “فرمت آستانه” 598؛ عددی ماندگار در تاریخ ایران
در تهران از نگاه خبرگزاری فرانسه
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معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:
فاز اول کارخانه قند یاسوج

 تا 8 ماه آینده راه اندازی می شود
 معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا ۸ 
ماه آینده فاز اول کارخانه قند یاسوج راه اندازی می شود.

احسان عسکری افزود: با بهره برداری این طرح در مرحله 
نخست برای ۵۰ نفر اشتغالزایی ایجاد می شود.

نفر   ۲۰۰ برای  نیز،  بعدی  مراحل  در  اینکه  بیان  با  وی 
شغل ایجاد می شود، گفت: با توجه به اولویت های دولت 
و تاکید استاندار راه اندازی واحدهای راکد در دستور کار 

قرار دارد.
عسکری تصریح کرد: در جلسه های رفع موانع تولید برای 
کارخانه قند یاسوج، مقرر شد که سه میلیارد بدهی این 

کارخانه تقسیط شود.
وی افزود: در این راستا، دو میلیارد تومان بدهی گاز و یک 
میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی کارخانه قند یاسوج 

تقسیط و در حال پرداخت است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان:
2۶واحدتولیدی درکهگیلویه و بویراحمد 

تاپایان سال بایدراه اندازی شود
سرپرست صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: ۲۶ واحد تولیدی در استان تا پایان سال باید راه 

اندازی شود.
 روزبهان بعدازظهر یکشنبه در نشست راه اندازی کارخانه 
قند یاسوج افزود: در سال گذشته نیز ۱۹ واحد تولیدی 
قند  کارخانه  اینکه  بیان  با  وی  شد.  اندازی  راه  راکد 
یاسوج، پیشانی صنعت استان است، گفت: راه اندازی این 
کارخانه از اولویت ها است و برای راه اندازی این کارخانه 
برنامه های ویژه دنبال می شود. روزبهان تصریح کرد: ستاد 
تسهیل برای رفع مشکالت کارخانه ها در استان به طور 

ویژه تشکیل و مشکالت بررسی و رفع می شود.
وی با بیان اینکه با احیای واحدهای تولیدی، اشتغالزایی 
با توجه به بیکاری در استان، باید  ایجاد می شود، گفت: 

اشتغالزایی افزایش یابد.

مستند »سرباز شماره صفر« 
به جشنواره فیکنووا اسپانیا راه یافت

مستند سینمایی »سرباز شماره صفر« به کارگردانی محمد 
سلیمی راد به بخش رقابتی ششمین دوره جشنواره بین 

المللی فیکنووا »FICNOVA« اسپانیا راه یافت.
بین  جشنواره  اسپانیا،  در   ۲۰۱۲ سال  از  فستیوال  این 
دوساالنه  شکل  به  را  خشونت  بدون  فیلم های  المللی 
سازماندهی کرده و به دنبال تولیداتی می باشد که نشان 
می دهند چگونه عدم خشونت می تواند جهان را متحول 
کند. ۲۷۷۶ فیلم از ۱۲۸ کشور جهان با موضوع مبارزه با 
خشونت به این رویداد ارسال شد که مستند بلند سرباز 
کشور  از  راد  سلیمی  محمد  کارگردانی  به  صفر  شماره 
ایران در بین ۱۶۶ فیلم بلند بخش مسابقه دیده می شود.

اکتبر سال  تا ۹  تاریخ ۱  از  این جشنواره  ششمین دوره 
جاری میالدی برگزار خواهد شد. سلیمی راد پیش از این 
با حضور موفق خود در جشنواره های مختلف بین المللی، 
مستند  فیلم  جشنواره  از  مستند  بهترین  تندیس طالی 
آورد و در چهلمین  به دست  را  ایران »سینما حقیقت« 
جشنواره فیلم فجر، نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین 

مستند سینمایی شده بود.

سودجویان تعرض به میراث فرهنگی
 در گچساران دستگیر شدند

که  سودجو  چهارنفر  گفت:  گچساران  انتظامی  فرمانده 
را  شهرستان  این  در  فرهنگی  میراث  به  تعرض  قصد 

داشتند دستگیر شدند.
سرهنگ  ارسالن خادمیان اظهار داشت: پاسگاه انتظامی 
آبشیرین این فرماندهی پس از هماهنگی با مراجع قضایی، 
در راستای اجرای طرح  مبارزه با حفاری های غیر مجاز 
و قاچاق میراث فرهنگی، حین پایش خودروهای عبوری 
دستگاه  دو  به  شهرستان  این  مواصالتی  محورهای 
مشکوک  پراید  خودرو  دستگاه  یک  و  پژو۲۰۶  خودروی 

شده و آنان را متوقف کردند.    
وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو های مذکور یک 
دستگاه فلزیاب بامتعلقات کامل و یک قبضه اسلحه کشف 
و ضبط کردند.   فرمانده انتظامی  گچساران ضمن هشدار 
به حفاران غیر مجاز ،  تاکید کرد: در این  زمینه  چهار 
نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده ، به مرجع قضایی 

معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.
تا  خواست  شهروندان  از  گچساران  انتظامی  فرمانده 
طریق  از  زمان  سریع ترین  در  را  مشکوک  موارد  هرگونه 
سامانه تلفنی ۱۱۰ اطالع دهند و پلیس را در انجام هرچه 

بهتر مأموریت هایش یاری کنند.

معاون عمرانی استاندار خبر داد؛

طرح محرومیت زدایی واکسیناسیون و تامین 
داروی دام عشایر در استان اجرا می شود

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
تامین  اجرای طرح ملی محرومیت زدایی واکسیناسیون و  از 

داروی عشایر با کمک بسیج خبر داد.
ملی  طرح  هماهنگی  نشست  در  حاجی زاده  کیامرث 
و  کهگیلویه  عشایر  واکسیناسیون  و  محرومیت زدایی 
عشایر  ترجیحی،  ارز  حذف  از  پس  داشت:  اظهار  بویراحمد 
در تامین نهاده  های دامی دچار مشکالتی شدند که طرح ملی 
محرومیت زدایی، واکسیناسیون و تامین داروی عشایر اقدامی 
ارزشمند برای حمایت از قشری است که بیشترین پروتئین 

کشور را تامین می کنند.
و  کهگیلویه  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
با همکاری  روز  به مدت سه  این طرح  بیان کرد:  بویراحمد 
بسیج، گروه های جهادی و سایر گروه ها در استان اجرا و بیش 
از یک میلیون و ۱۰۰ هزار راس دام سبک در ۹ شهرستان 

واکسینه می شوند.
اینکه این طرح در چهار محال و بختیاری اجرا  با بیان  وی 
بویراحمد دومین استانی است که طرح  شده و کهگیلویه و 
این  اجرای  درگیر  نفر   ۳۰۰ از  بیش  گفت:  می کند،  اجرا  را 
طرح خواهند بود که برای حمل و نقل، اسکان و تغذیه آنها 

برنامه ریزی شود.
تب  بیماری  علیه  دام ها  طرح  این  در  کرد:  بیان  حاجی زاده 
برفکی واکسینه می شود و عالوه بر این محل نگهداری و خود 

دام نیز سم پاشی می شوند.
هر  اجرای  در  دستگاه ها  همه  حمایت  خواستار  حاجی زاده 
عمرانی  حوزه  در  ما  افزود:  شد،  ملی  طرح  این  بهتر  چه 
زیرساخت های مهاجرت معکوس را فراهم می کند اجرای این 

طرح نیز خدمات دیگری به عشایر است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
با بیان اینکه اجرای این طرح ها صیانت از کسانی است که این 
روزها در تنگناهای زیادی قرار دارند، افزود: واکسیناسیون بر 

علیه بیماری تب مالت در دستور دامپزشکی قرار گیرد.
پروتکل ها  طرح،  این  اجرای  زمان  در  اینکه  بیان  با  وی 
گروه   4۰ قالب  در  نفر   ۱4۰ گفت:  شود  رعایت  بهداشتی 
جهادی از سایر استان ها به مدت سه روز واکسیناسیون بیش 

از یک میلیون دام سبک را انجام می دهند.

ثبت ۳۰هزار نفر کهگیلویه و بویراحمدی
 در سامانه شناسایی افراد با فقر مطلق

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  اجتماعی  امور  مدیر 
نفر در سامانه  از ثبت ۳۰هزار  بویراحمد  استان کهگیلویه و 

شناسایی افراد با فقر مطلق در این استان خبر داد.
»طهمورث داستار« افزود: بالغ بر ۳۰هزار نفر فقر مطلق در 

سطح استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است.
وی اظهارکرد: این تعداد تا کنون در سامانه شناسایی افراد 
باید توسط دستگاههای  اند که  نام کرده  با فقر مطلق ثبت 

مربوطه و کمیته امداد بررسی شوند.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  اجتماعی  امور  مدیر 
استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در صورت داشتن 
شرایط به مدت سه ماه به هر خانوار ۵۰۰هزار تومان پرداخت 
برای  شرایط  داشتن  در صورت  کرد:  بیان  داستار  می شود. 
توانمندسازی تسهیالت داده می شود و در صورتی که شرایط 
پوشش کمیته  تحت  باشند  نداشته  توانمند سازی   برای  را 

امداد قرار می گیرند.

همزمان با عید غدیر؛

۴۰هزار پرس غذای گرم 
در گهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ه(در استان 
هزار   4۰ غدیر  عید  با  گفت:همزمان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
پرس غذای گرم در این استان پخت و بین نیازمندان توزیع 

شد.
ابوذر صناعی نیا اظهار داشت:این تعداد غذا در قالب برنامه 
اجرایی  ستاد  احسان  بنیاد  حمایت  با  غدیر   احسان  پویش 
شده  توزیع  و  پخت  بویراحمد  و  کهگیلویه  )ره(  امام  فرمان 
است. وی بیان کرد: برای اجرای این طرح بیش از ۵۰ هیات 
های  تشکل  سایر  و  نیکوکاری  جهادی،مرکز  گروه  مذهبی، 
مردمی مشارکت کردند. معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان 
کرد:  تاکید  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  )ه(  امام  حضرت 
اطعام در روز غدیر خم  یکی از اقدام های سفارش شده در 
آموزه های دینی است که اجرای چنین طرح هایی به ترویج 
این سنت حسنه اسالمی کمک می کند. وی اطعام نیازمندان 
به  ویژه رسیدگی به ایتام را از ویژگی های شخصیتی موالی 
متقیان عنوان کرد و افزود: طرح  ضیافت غدیر در این راستا و 

برای ترویج مکتب علوی اجرا شده است.
روز دوشنبه بیست وهفتم تیر به مناسبت عید غدیر خم در  
استان کهگیلویه و بویراحمد برنامه های متنوعی از جمله تهیه 
راه اندازی  صلواتی،  ایستگاه های  برپایی  گرم،  غذای  توزیع  و 

پویش و جشن امامت و والیت اجرا شد.

مدیر فرودگاه یاسوج خبر داد:

پروازهای مستقیم کربالی معلی از یاسوج 
برقرار می شود

کربالی  پروازهای مستقیم  برقراری  از  یاسوج  فرودگاه  مدیر 
معلی از یاسوج به نجف خبر داد. عنایت انصاری در نشست 
برقراری پروازهای مستقیم کربالی معلی  برای  برنامه ریزی 
ایام  در  شده،  انجام  های  ریزی  برنامه  به  توجه  با  گفت: 
اربعین این پروازها برقرار می شود. وی با بیان اینکه تمام زیر 
ساخت های فرودگاه آماده این پرواز معنوی است، گفت: تمام 
مجوزهای الزم برای برقراری پروازهای نجف و سوریه از ستاد 
عتبات عالیات کشور، بر اساس آخرین اطالعات گرفته شده 
فعالیت  آماده  زیارتی  دفتر   ۱۱ داشت:  اظهار  انصاری  است. 
اجرایی  برنامه  این  اربعین  ایام  در  و  هستند  زمینه  این  در 

خواهد شد.
وی افزود: راه اندازی پروازهای عسلویه، کیش و مشهد نیز در 

دستور کار قرار دارد.

در  و دستفروش  گرد  دوره  فروشان  میوه 
پیاده  و  مشتری  نظر  جلب  برای  یاسوج 
کردن مردم از خودرو ترفندهای جالب و 

قابل تاملی را به کار می برند.
و  ورودی  و  مختلف شهر  نقاط  در  روزانه 
استان  مرکز  یاسوج،  شهر  های  خروجی 
میوه  بارهای  وانت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
فروشی را مشاهده و از کنار آنها عبور می 
کنید که پالکاردهایی برزگ و رنگارنگ با 
عنوان فالن میوه کیلویی چند و زیرقیمت 
بازار را بر روی وانت بار خود نصب کرده 
به  نسبت  اولیه  نگاه  در  که  قیمتی  اند، 
بازار بسیار پایین تر است و همین مساله 
موجب می شود تا خودروهایی که از آن 
توقف  خرید  برای  کنند  می  عبور  مسیر 
ها  قیمت  اینکه  هوای  به  مردم  و  کنند 

نسبت به بازار کمتر و مناسب تر است.
اما به محض پیاده شدن از خودرو متوجه 
ریزتری که  به شکل بسیار  می شوند که 
شاید باید با ذربین و تلسکوب دیده شود 
درشت  بسیار  شده  اعالم  قیمت  کنار  در 
نوشته “نیم کیلو” و یا مثال “سبدی” یعنی 
مبلغ درج شده بر روی پالکارد، برای نیم 
اگر کسی یک  و  قیمت گذاری شده  کیلو 
کیلو خواست باید دو برابر مبلغ درج شده 

بپردازد.
به این ترتیب با یک کالهبرداری و اقدام 
وادار  را  فریب کارانه در روز روشن مردم 

به خرید می کنند. طبیعی است کسی که 
متوقف می شود و عرض جاده را طی می 
کند قیمت هر چه باشد غالبا ترجیح می 
این میان  انجام دهند. در  را  دهند خرید 
این  با  که  شود  می  پیدا  خریداری  کمتر 
اقدام غیر منطقی مقابله کند و بیشتر به 
آن  در  که  کسانی  از  رودربایستی  دلیل 
محل حضور دارند و یا برای دست خالی 
در  که  خانواده ای  اعضای  پیش  برنگشتن 
خودرو منتظرش هستند به ناچار اقدام به 

خرید می کند.
این اقدام که بعضا منجر به درگیری لفظی 
و فیزیکی مشتری و فروشنده دستفروش 
و  شهر  یک  چهره  شک  بدون  شود،  می 
استان را در کنار زشتی ظاهری از لحاظ 
باید  و  کند  می  مخدوش  هم  فرهنگی 
به  نسبت  مسئول  و  متولی  های  دستگاه 
جدیت  و  حساسیت  فرهنگی  معضل  این 

بیشتر داشته باشند.

این اقدام فریبکارانه است
“علی ارشدی”، رئیس اتاق اصناف یاسوج، 
چند  گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه  مرکز 
این معضل در سطح شهر  سال است که 
یاسوج وجود دارد و حتی برخی واحدهای 
صنفی نیز اقدام به این کار فریبکارانه می 
کنند و با ذهن مردم و مشتری بازی می 
کنند که  این کار آنها طبق قانون نوعی 

تخلف و حتی جرم است زیرا واحد فروش 
ما کیلوگرم است و قیمت اصلی یک کاال 
باید مشخص باشد و بعد تخفیف فروشنده 

به مشتری لحاظ شود تا مشتری بداند.
برای  اهرمی  اصناف هیچ  اتاق  افزود:  وی 
این  در  متخلف  دستفروشان  با  برخورد 
شهرداری  به  موضوع  این  و  ندارد  زمینه 
بر می گردد و شهرداری هم که هزینه از 
آنها دریافت می کند باید دستفروشان را 
شناسنامه دار کند تا در صورت مشکل و 
تخلفی مردم و مشتری بدانند به چه کسی 
مراجعه کنند و سردرگم نشوند. در سطح 
کشور شهرداری ها حتی گاری ها را هم 

پالک دار کردند.
ارشدی اظهارکرد: بعضا مشاهده شده که 
اعالم می کنند که فالن  ها  مغازه  برخی 
کاال زیر قیمت بازار، پس از مراجعه برای 
خرید متوجه می شوند که قیمت با بازار 
می  متولی  دستگاههای  و  ندارد  تفاوتی 
واحدهای  چنین  با  قانون  طبق  توانند 

متخلفی برخورد کنند.

طبق قانون
 با متخلفان برخورد جدی می شود

تعزیرات  مدیرکل  صالحی”،  “براتعلی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  حکومتی 
پی  در  را  طرحی  گفت:  این خصوص  در 
قیمت  اعالم  از  مردم  گالیه  و  نارضایتی 

ریز  بصورت  سبدی  و  کیلو  نیم  عنوان  با 
با  تقلب می شد  و  مردم  فریب  باعث  که 
سازمان  استان،  مرکز  دادستان  همکاری 
اصناف،  بسیج  اصناف،  اتاق  صمت، 
شهرداری و نیروی انتظامی اجرا کرده ایم 
تابلوی دستفروشان و واحدهای صنفی  و 
جمع  را  کردند  می  کار  این  به  اقدام  که 
آوری کردیم و تذکرات الزم داده شد که 
درصورت تکرار طبق قانون با متخلفان در 

این زمینه برخورد جدی می شود.
وی در پاسخ به این سوال که طبق قانون 
دارد،   حکمی  چه  کارانه  فریب  اقدام  این 
افزود:  این اقدام طبق قانون تبلیغ خالف 
واقع و نوعی تقلب است که فریب مردم را 

در پی دارد.
گزارشات  از  بخشی  کرد:  تاکید  صالحی 
مردمی به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی 
به این مساله اختصاص دارد که درخواست 
برخورد با این مساله را داشتند. در صورت 
گزارشات مردمی در این خصوص در اولین 
برخورد  متخلفان  با  قانون  طبق  فرصت 

جدی می شود.
انقالب  و  عمومی  معاون  رهبر،  حامد 
کهگیلویه  استان  مرکز  یاسوج،  دادستان 
زمینه گفت: در  این  نیز  در  بویراحمد  و 
درخواست  و  عامه  حقوق  احقاق  راستای  
های مردمی دستور جمع آوری تابلو های 
عرضه  سطح  از  را  کیلو  نیم  و  عنوان  با 

کننده گان میوه صادر کردیم.
 وی افزود: بدنبال گزارش ها و درخواست 
ک.ب(  )سامد  سامانه  به  مردمی  های 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان و 
در راستای حمایت و احقاق حقوق عامه، 
عناوین”نیم  با  فروشی  میوه  تابلوهای 
کیلویی و “ سبدی” از سطح شهر یاسوج 

جمع آوری شدند.
حقوق  نکردن  رعایت  اظهارکرد:  رهبر 
نیم  عبارت  بردن  بکار  و  کننده  مصرف 
و  تخلف  میوه،  عرضه  در  سبدی  و  کیلو 

مستلزم برخورد قانونی است.
معاون دادستان یاسوج تصریح کرد: عرضه 
اقدام  موضوع  به  علم  با  که  کنندگانی 
تحت  و  کرده  تخلف  می کنند  عرضه  به 

تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
رهبر بیان کرد: هرگونه تابلو نویسی به این 
برخورد  متخلفین  با  و  بوده  سبک خالف 

می شود.

کهگیلویه  استان   ۱۱۵ اورژانس  رئیس 
آتش  به  منجر  برخورد  از  بویراحمد  و 
سوزی اتوبوس با خودرو سواری پژو 4۰۵ 

در محور دهدشت به بهبهان خبر داد.
این  تشریح  در  وحدت نژاد  جهانبخش 
با  اتوبوس  تصادف  حادثه  گفت:  خبر 
محور  در   4۰۵ پژو  سواری  خودروی 
»دهدشت _ بهبهان« در ساعت  ۰۰:4۸ 
بامداد به مرکز پیام گچساران اعالم شد.

وی ضمن اشاره به اعزام سریع پایگاه های 
و یک  فیلگاه  اورژانس جاده ای خیرآباد، 
محل  به  هالل احمر  آمبوالنس  دستگاه 
حادثه واقع در محور دهدشت _ بهبهان، 
سه  متاسفانه  افزود:  پادوک،  پل  حوالی 
نفر از سرنشینان خودرو پژو 4۰۵ در دم 

فوت کردند.
وحدت نژاد عنوان کرد: دیگر  مصدومین 
حادثه در حال بررسی توسط آمبوالنس 

های اورژانس ۱۱۵هستند.
با  اتوبوس ۲۵مسافر  این  کرد:  بیان  وی 
همگی  که  داشته  خدمه  و  راننده  ۳نفر 
و  شدند  خارج  اتوبوس  از  راننده  توسط 
بررسی بیشتر  نیز جهت  نفر مصدوم  دو 
به بیمارستان امام خمینی )ره( دهدشت 

منتقل شدند.

توضیحات نیروی انتظامی کهگیلویه 
و بویراحمد در خصوص تصادف 

منجر به آتش سوزی اتوبوس با پژو 
4۰۵

و  کهگیلویه  استان  انتظامی  نیروی 
به  منجر  تصادف  در خصوص  بویراحمد 
آتش سوزی اتوبوس با پژو 4۰۵ در محور 
دهدشت به بهبهان توضیحاتی ارایه کرد.

استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
کهگیلویه و بویراحمد از فوت ۳ سرنشین 
خودروی پژو 4۰۵ در اثر برخورد با یک 
دستگاه اتوبوس در شهرستان گچساران 

خبر داد.
بیان  در  اکبری”  “حمیدرضا  سرهنگ 
جزئیات این خبر گفت: مأموران پاسگاه 
گچساران  شهرستان  عبداللهی  انتظامی 
در ساعت یک بامداد حین گشت زنی در 
دستگاه  یک  به  استحفاظی  سطح حوزه 
خودروی پژو 4۰۵ مشکوک شدند و به 

آن دستور توقف دادند.
وی با اشاره به اینکه راننده خوردو با بی 
توجهی به دستور پلیس از محل متواری 
سرنشینان  از  یکی  کرد:  اظهار  شد، 
خودرو در طی مسیر به سمت خودروی 

به  ماموران  که  کرده  تیراندازی  ماموران 
ناچار با شلیک چند تیر هوایی و سپس 
به سمت الستیک ها قصد متوقف کردن 

خوردو را داشتند.
و  کهگیلویه  استان  انتظامی  جانشین 
بویراحمد خاطرنشان کرد: راننده خوردو 
پس از اصابت تیر به الستیک ها باز هم 
اقدام به فرار کرده که باوجود پنچر شدن 
الستیک های خودرو پس از طی مسافت 
طوالنی بر اثر بی توجهی به یک دستگاه 
اتوبوس مسافربری که از سمت دهدشت 
بوده  حرکت  حال  در  بوشهر  استان  به 
دچار  خودرو  دو  هر  که  کرده  برخورد 

آتش سوزی شدند.
سرنشین   ۳ اینکه  به  اشاره  با  اکبری 
باختند،  پژو 4۰۵ در دم جان  خودروی 
مسافران  تمام  خوشبختانه  کرد:  تصریح 
خودروی اتوبوس بدون هیچ گونه صدمه 

ای اتوبوس را ترک کردند.
از  بازرسی  در  ماموران  کرد:  بیان  وی   
کمری  کلت  اسلحه  قبضه  یک  محل 
به  متعلق  که  فشنگ  تعدادی  همراه  به 
سرنشینان خودروی پژو 4۰۵ بود کشف 
موضوع  بیشتر  بررسی  و  کردند  و ضبط 

در دستور کار پلیس قرار دارد.

معاون آموزش و پرورش استان 
خبر داد

وجود ۳۰هزار بی سواد
 در کهگیلویه و بویراحمد

کل  اداره  سوادآموزی  نهضت  معاون 
بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش 
 ۱۳۹۵ سال  سرشماری  براساس  گفت: 
استان  این  در  سواد  بی  ۳۰هزار  قریب 

وجود دارد. 
خبرنگاران  جمع  در  باقری  حمزه  سید 
بی سوادی  نرخ  کاهش  برای  تالش ها  از 
اظهارکرد:  و  داد  خبر  استان  این  در 
نرخ  باالترین  کهگیلویه  شهرستان 
بیسوادی و شهرستان گچساران باالترین 
نرخ باسوادی استان کهگیلویه و بویراحمد 

را دارند. 
وی، افزود: براساس تحقیقات بعمل آمده 
معضالت  و  مشکالت  درصد  بیشترین 
است.  بی سواد  افراد  به  مربوط  اجتماعی 
کل  اداره  سوادآموزی  نهضت  معاون 
بویراحمد  و  کهگیلویه  پرورش  و  آموزش 
خاطرنشان کرد: حجم ابالغی فعالیت های 
بود  جاری4۸۰۰نفر  درسال  سوادآموزی 
گرفت  قرار  پوشش  تحت  آن  تمامی  که 
و حجم ابالغی برای سال آینده ۵۳۰۰نفر 
است که پس از تشکیل کارگروه واگذاری 
و  ها  شهرستان  به  حجم  این  استان  در 

مناطق تخصیص می یابد.
ابالغ  از  پس  کرد:  تصریح  باقری   
سازمان  طرف  از  اجرایی  دستورالعمل 
این  رسماً  کشور  سوادآموزی  نهضت 

فعالیت ها در استان آغاز خواهد شد.  

توسط میوه فروشان سیار صورت می گیرد:

تبلیغ خالف واقع و فریبکارانه در یاسوج 

تصادف منجر به آتش سوزی اتوبوس با پژو ۴۰5
در محور »دهدشت - بهبهان« با ۳کشته

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی از 
آسیب اجتماعی در مراکز غیر مجاز گردشگری 
آبشار یاسوج پدید می اید که مهلت 4۵روزه به 
این مراکز غیر مجاز داده شده که درصورت اخذ 

نکردن مجوز پلمب خواهند شد.
 مسعود نوری روز یکشنبه در کارگروه ساماندهی 
نابسامان  انتقاد از وضعیت  با  تورهای غیرمجاز  
مهم  اقدامات  افزود:  یاسوج،  آبشار  منطقه 

فرهنگی در این محل الزامی است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 

کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با برخی مراکز 
باید  گردشگرپذیر  منطقه  این  در  مجاز  غیر 

برخورد قانونی شود.
صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  میراث  مدیرکل 
گفت:  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  دستی 
همت  به  غیرمجاز  تورهای  ساماندهی  کارگروه 
استانداری،  مسئوالن  حضور  با  و  اداره کل  این 
دادستان،  دادگستری،  فرهنگی،  دستگاههای 
نیروی  و  استان  فتح  سپاه  اجتماعی  معاونت 

انتظامی در استان تشکیل شده است.
هنجار  هرگونه  با  کرد:  بیان  پور   طالبی  سعید 
شکنی در برگزاری تورهای غیر مجاز طبق قانون 

برخورد می شود.
صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  میراث  مدیرکل 
کرد:  تصریح  بویراحمد  و  کهگیلویه  دستی 

باهرگونه برگزاری تورهای غیر مجاز نیز برخورد 
قانونی می شود.

کهگیلویه  استان  فتح  سپاه  اجتماعی  معاونت 
وبویراحمد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت 
ساماندهی تورهای غیرمجاز، گفت: آمادگی کامل 
برای ساماندهی  پایگاه مقاومت بسیج  به کمک 
وجود  استان  نقاط  تمام  در  مجاز  غیر  تورهای 

دارد.
وجود  کرد:  عنوان  عباسی  اهلل  حجت  سرهنگ 
مردم  زیبنده  اجتماعی  های  آسیب  از  برخی 

کهگیلویه و بویراحمد نیست.
با  فرهنگی  برنامه های  اجرای  افزود:  وی   
مهم  از  اجتماعی  های  آسیب   کاهش  هدف 
فتح  سپاه  اجتماعی  معاونت  های  اولویت  ترین 

کهگیلویه و بویراحمد است.

بویراحمد  و  کهگیلویه  مرکز  دادستان  معاون 
نیز در این نشست با اشاره به مشکالت تورهای 
در  اساسی  مشکالت  از  برخی  گفت:  مجاز  غیر 
برگزاری تورهای غیر مجاز وجود دارد تبلیغات 

فضای مجازی است.
اسماعیل مسعودی افزود: شناسایی تورهای غیر 
مجاز در فضای مجازی باید در دستور کار پلیس 

فتا قرار گیرد.
در  تخلف  هرگونه  صورت  در  داد:  ادامه  او 
خصوص اجرای تورهای غیر مجاز برخورد قانونی 

می شود.
بویراحمد  و  کهگیلویه  مرکز  دادستان  معاون 
ورزشی  و  فرهنگی  فضای  سرانه  کرد:   تصریح 
پایین است که نیازمند توسعه همه جانبه است.

مراکز غیرمجاز گردشگری 
آبشار یاسوج پلمب می شوند
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ماه فروردین
این ماه با خوبي پایان مي یابد. اگر دوستي دارید که از سفر آمده است 
خبرهاي خوبي از او به شما مي رسد. سعي کنید زیاده روي نکنید هر 

اندازه که توانایي دارید کار انجام دهید و موفق مي شوید.

ماه اردیبهشت
در مورد برنامه های هنری همه چیز را به خوبی بررسی کنید زیرا ممکن 
است مشکل غیر قابل انتظاری پیش آید . شما از آن دسته افراد منطقه 
تغییر  ایجاد  و  کنید  می  عادت  شرایط  به  به شدت  که  هستید  البروج 

برایتان بسیار مشکل است.

ماه خرداد
درمورد تفریح و روابط احساسي امشب از این موارد زیاد برخوردار مي 

شوید اگر دنبال آرامش  هستید، امشب را به شب خاصي تبدیل کنید.

ماه تیر
اکنون احساس بهتری پیدا میکنید و می توانید ناراحتی تان را فراموش 
کنید. ارزش ندارد حتی یک لحظه دیگر هم خودتان را نگران درگیری 
های کاری کنید. باالخره تمام میشوند، بنابراین از همنشینی با همسرتان 

لذت ببرید.

ماه مرداد
امروز این طور به نظر مي رسد که شما به دو سوي متفاوت کشیده مي 
شوید ممکن است بنا به دالیلي وفاداري و صداقت خود را تقسیم کنید 
باید حمایت کنید. بهتر است سعي  و مطمئن نباشید که از چه کسي 
کنید و راه حلي پیدا کنید. در غیر این صورت بدون شک شما مرتکب 

اشتباهي خواهید شد.

ماه شهریور
یک نفر فکرمی کند مطابق میل شما رفتار می کند نمی توانید با آنها 
شما  کارهای  در  زیرا  است  مشکل  برایتان  آنها  نکنید.تحمل  مخالفت 
دخالت می کنند و اجازه نمی دهند راحت باشید.سعی نکنید ناراحتی از 

زفتار آن ها را در سکوت تحمل کنید و خودتان را آزار دهید.

ماه مهر
امروز نهایت سعی خود را بکنید تا اموال خود را در جای مناسب شان 
بگذارید چرا که هر کدام از آنها را گم کنید باید ساعت های زیادی را 
صرف دوباره یافتن آنها کنید.یادآوری می کنم،اگر کمی به عقب برگردید 
مرور کنید،مکان همه آن چیزهایی که گم کرده بودید،به ذهن تان خطور 

می کند.

ماه آبان
امروز روابط اجتماعی شما افزایش پیدا می کند.دوست دارید با گروهی 
اگر عاشق هستید در خانه محیطی عاشقانه  یا  تفریح کنید و  دوستان 
با همسرتان شام می خورید و در همه کارها موفق  و  ایجاد می کنید 

هستید.

ماه آذر
امروز نیاز دارید با آدم هاي هم ارتعاش خود وقت بگذرانید. پس محض 
راضي  را  دیگران  که  کنید  سعي  را  روز  همه  نکنید  سعي  خدا  رضاي 
کنید  انتخاب  دارید  شوید. شما حق  مي  دیوانه  آنوقت  نگهدارید چون 
این حق خود  از  توانید  امروز مي  و  آمد مي کنید  و  با کسي رفت  که 

استفاده کنید.

ماه دی
امشب مواظب باشید حتماً در بازي گول مي خورید. بنابراین اگر هیجان 
باز  را روي هیچ کس  در  و  ببندید  را  ها  پنجره  باید  ندارید،  را دوست 

نکنید! اما کنجکاوي این اجازه را به شما نمي دهد.

ماه بهمن
امروز فرصت مناسبی دارید تا ببیینید آیا موضوعی جلوی پیشرفت شما 
را گرفته و یا چیزی وجود دارد که اجازه نمی دهد از انرژی کامل خود 
استفاده کنید؟ اگر شکی درباره توانایی موفقیت خود دارید می توانید 
این ترس را بررسی کنید و ببینید از کجا نشات گرفته است.زمانی که 

این کار را انجام دادید می توانید گذشته ها را پشت سر بگذارید.

ماه اسفند
شما در خانه سرتان شلوغ است.یا بدون کمک شریک زندگی تان شما 
تجمل و کیفیت خوب را می ستایید.و اگر نتوانید بهترین را بخرید می 
توانید چیزی درست کنید که بی همتا و شخصی نشان دهد. دیگران 
قابلیت هنرنمایی شما را تحسین می کنند. و اغلب از شما راجع به ایده 

هایشان سوال می کنند.

۳
فال روز 

بر اساس نتایج تحقیق جدیدی که توسط محققان کالج 
پزشکی پن ایالتی آمریکا انجام شده است، بیماران جوان 
که در پی سکته مغزی دچار تشنج می شوند، ۲.۵ برابر 
در  نمی کنند،  تجربه  را  تشنج  که  بیمارانی  از  بیشتر 

معرض ابتال به زوال عقل هستند.
به گزارش مدیکال دیالوگز، محققان گفتند که نتایج آنان 
مستلزم مطالعه بیشتر در این مورد است که آیا نظارت 
سکته  دچار  که  جوانی  بازماندگان  در  تشنج  درمان  و 
مغزی شدند یعنی افراد ۶۰ ساله و کمتر می تواند شروع 

و پیشرفت زوال عقل را آهسته یا از آن جلوگیری کند.
زوال عقل، یک بیماری عصبی شناختی محسوب می شود 
که شامل از دست دادن حافظه و نقصان در تکلم و حل 
بیماران سکته  از  مسئله است و ساالنه حدود ۳ درصد 

مغزی را تحت تاثیر قرار می دهد و با افزایش احتمال عود 
سکته مغزی و سایر عوارض ازجمله مرگ همراه است.

پیش  و مشخصه های سکته  دیابت  مانند  عوامل خطرزا 
از این برای پیش بینی بیمارانی که بیشترین خطر ابتال 
از  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  دارند،  را  عقل  زوال  به 
آنجایی که بازماندگان سکته به میزان بیشتری نسبت به 
جمعیت عمومی برای تشنج تحت درمان قرار می گیرند، 
گروه تحقیقاتی به دنبال بررسی بیشتر این موضوع بودند 
که آیا تشنج خطر ابتال به زوال عقل را در بیماران سکته 

مغزی افزایش می دهد یا خیر.
محقق  و  عصب شناسی  استادیار  لوتی،  لکوبو  آلن  دکتر 
قبلی  تحقیقات  که  حالی  در  گفت:  تحقیق  این  اصلی 
افزایش  با  مغزی  سکته  از  پس  تشنج های  بین  ارتباط 
خطر ابتال به زوال عقل را پیشنهاد کرده اند اما در مقیاس 
یک  از  پس  بالفاصله  زمانی  دوره  بر  و  بوده  کوچک تر 
استفاده  با  تحقیق حاضر  متمرکز شده اند.  مغزی  سکته 
از حجم نمونه بزرگتر و مشاهده وقوع تشنج برای مدت 
طوالنی تر پس از سکته، درک بیشتری را فراهم می کند.

و  اقتصادی  بار  با  بیماری  عقل  زوال  کرد:  بیان  لکوبو 
اجتماعی باالست. از آنجایی که سکته های مغزی در افراد 
جوان تر اتفاق می افتد و میزان بقا در حال افزایش است، 
در  کسی  چه  اینکه  تعیین  و  آن  بلندمدت  اثرات  درک 
معرض بیشترین خطر عوارض شدیدی مانند زوال عقل 

قرار دارد مهم است.
بیمار ۱۸  به ۲4 هزار  نزدیک  داده های  تحقیقاتی  گروه 
تا ۶۰ ساله را در یک پایگاه داده بیمه خصوصی که بین 
کرده  تجربه  را  مغزی  سکته  تا ۲۰۰۹   ۲۰۰۶ سال های 
تومورهای  عقل،  زوال  برای  قبلی  ادعای  هیچ  و  بودند 
آسیب های ضربه   معرض سموم،  در  گرفتن  قرار  مغزی، 
مغزی یا سایر بیماری های عفونی مغزی نداشتند، تجزیه 
و تحلیل کردند. این گروه بیمارانی را که تشخیص تشنج 
داشتند،  سکته  از  پس  سال  پنج  طی  را  عقل  زوال  و 

شناسایی کردند.
تشنج در ۶.۷ درصد از بیماران سکته مغزی )سکته های 
مغزی ایسکمیک و هموراژیک( و زوال عقل در ۱.۳ درصد 
از بیماران مورد تحقیق رخ داد. محققان پس از تعدیل 

متغیرهایی مانند سن، جنس، نوع محل سکونت، منطقه، 
استفاده از داروهای ضد تشنج و تشخیص بیماری هایی 
احتقانی  نارسایی  و  افسردگی  فشار خون،  دیابت،  مانند 
قلب دریافتند که بیماران سکته مغزی جوانی که تشنج 
داشته اند، در مقایسه با کسانی که تشنج پس از سکته 
مغزی نداشتند، ۲.۵ برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به 

زوال عقل  قرار دارند.
شایان ذکر است، سکته ایسکمیک)انسدادی( زمانی ایجاد 
می شود که یک لخته خون یا توده ای باعث انسداد رگ ها 
و عروق مغزی شود. سکته هموراژیک )خونریزی( زمانی 
به  خون  و  شده  پاره  مغز  خونی  عروق  که  می دهد  رخ 

سلول های اطراف می ریزد.
و  مغزی  سکته  شایع  عوارض  از  تشنج  افزود:  لکوبو 
غربالگری و درمان بازماندگان سکته مغزی ممکن است 
شروع زوال عقل را کاهش دهد و پیامدهای مهمی برای 

سالمت عمومی داشته باشد.
 نتایج این تحقیق در مجله Neurology منتشر شد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با فرزند شهيد حسين روان ستان
 از شهداي الي بيت المقدس

شهادت پدر با جاسوسي يک منافق اتفاق افتاد

پدر شهيدتان را چطور براي ما معرفي 
مي کنيد؟

پدرم حسين )محمدرضا(  روان ستان در يك 
خان��واده مذهبي به دنيا آمده بود. پدرش��ان 
مرحوم باقر روان س��تان و مادرشان مرحومه 
فاطمه روان س��تان ب��ود. با توجه ب��ه اينكه 
مادر ايش��ان از نعمت بينايي مح��روم بودند 
اما توانس��ت چهار پسر و س��ه دختر مؤمن و 
متعهد و انقالبي را تربيت كند. حس��ين، نام 
برادر كوچك خانواده بود كه قبل از پدرم و در 
كودكي از دنيا مي رود براي همين خانواده و 
ايشان نام همان برادر كه حسين بود را براي 

خود انتخاب مي كنند. 
را  پدرت�ان  چق�در  ش�ما  خ�ود 

مي شناختيد؟
در اين 35 سال  شايد هر چند وقت 
يك بار قس��متي از ابع��اد وجودي 
پدر براي ما مكشوف مي شود. اين 
هم به لطف دوس��تان، نزديكان و 
اطرافيان پدر اس��ت. پ��در در بازار 
تهران فرش ف��روش بود و همزمان 
با انقالب چون ديگر جوانان هم سن 
و سالش فعاليت انقالبي داشت و در 
جريان مبارزاتش بارها تحت تعقيب 
بود و چندين بار تا مرز دستگيري 
پيش رفت. فعاليت هاي پدر تا زمان 
پيروزي انقالب اسالمي و ورود امام 
به كشور ادامه داشت و اين افتخار 
نصيب ش��ان ش��د تا جزو كميته 
استقبال و انتظامات مراسم باشد. 
ايشان بس��يار اهل مطالعه بودند. 
خصوصاً كتب مرحوم ش��ريعتي و 

مباحث ش��هيد مطهري را دنبال مي كردند. 
پدر بعد از پيروزي انقالب اسالمي وارد سپاه 
پاسداران ش��د و در پادگان امام حسين)ع(  
كه امروز با نام دانشگاه امام حسين شناخته 
مي شود مشغول فعاليت ش��د. از آنجايي كه 
پدر دوره هاي نظامي الزم را پيش تر گذرانده 
بود، در معاونت آموزش لشكر 27 پادگان امام 
حسين)ع(  مش��غول خدمت شد و دوره هاي 

الزم توپ 106را به شكل تخصصي گذراند. 
در زمان ورودش�ان به جبهه متأهل 

بودند؟
بله متأهل بود. من فرزند ارشد ايشان و متولد 
1357 هستم و برادر كوچكم متولد 1359و 
خواه��رم كه س��ومين فرزند خانواده اس��ت 
متولد س��ال 1361. تولد خواه��رم بهانه اي 
ش��د تا از ورود و حضور ايشان در ميدان نبرد 
جلوگيري شود اما نيروهايي كه تحت تعليم 
پدر آموزش ديده بودند همگي راهي ميدان 
نبرد ش��دند و اين موضوع باعث نگراني پدر 
ش��ده بود چراكه خودش را از قافله دوستان 
و همرزمان��ش عقب مي دي��د. درنهايت پدر 
به مس��ئوالن مربوطه اعت��راض مي كند كه 
استعفا داده و راهي جبهه خواهد شد. ايشان 
مي گويد: من نيروهاي بسياري را تربيت كرده 
و آموزش داده ام كه مي توانند جايگزين خوب 

و شايس��ته اي براي من باش��ند. به هرحال با 
كلي بحث در 10 ارديبهشت 1361 همزمان 
با ش��روع عمليات بيت المق��دس وارد جبهه 
مي شود و فرماندهي گروهي از بچه هاي زبده 
اطالعات و شناس��ايي را بر عه��ده مي گيرد 
و ب��راي اجرايي كردن عملي��ات ايذايي وارد 
حوالي خرمشهر مي شوند. پدر من آن زمان 

29سال داشت. 
از عملكرد شهيد در الي بيت المقدس 

شنيده ايد؟
در اين عملي��ات پدر فرمانده��ي تعدادي از 
بچه هاي زبده اطالعات و شناسايي را بر عهده 
مي گيرد. در روند عمليات الي بيت المقدس 
وقتي به جاده اهواز - خرمشهر مي رسند مورد 
هجوم شديد ارتش بعثي ها قرار مي گيرند و 

نيروهاي پدر زمينگير مي شوند. همه نيروها 
روي زمين دراز كشيده بودند تا از هجوم تيرها 
و تركش هاي دشمنان در امان باشند اما پدر 
ناگهان روي جاده اهواز - خرمشهر مي ايستد و 
مي گويد تا اراده خدا نباشد تيري به من اصابت 
نمي كند، اصرار دوستانش هم فايده اي ندارد. 
نيروهاي پدر تا اين وضعيت را مي بينند از جا 

بلند مي شوند و از جاده عبور مي كنند. 
ايش�ان چط�ور رق�م   ش�هادت 

مي خورد؟ 
در تاريخ 20ارديبهشت 1361 پدر به همراه 
گروهش به منطق��ه مورد نظر مي رس��د اما 
متأس��فانه يكي از نيروهاي داخل گروه كه از 
منافقين بوده محل استقرار اين گروه 50 نفره 
را به اطالع دشمن مي رساند و عراقي ها با آتش 
توپخانه و هلي كوپتر به بچه ها حمله مي كنند. 
پدر و همرزمانش موفق مي شوند تا هلي كوپتر 
را س��اقط كنند اما بمب هاي خوشه اي كه از 
هواپيما شليك شده بود كار خودش را مي كند 
و  پنج نفر به شهادت مي رسند كه يكي از آنها 
پدر من بود. پيكر بي سر ايشان چون اربابش ابا 
عبداهلل الحسين)ع(  سه روز در منطقه مي ماند 
و زماني كه منطقه به دست نيرو هاي خودي 
مي افتد پيكر پنج شهيد اين عمليات به عقب 

بازگردانده و شناسايي مي شوند. 

  مبينا شانلو 
سالروز عمليات غرورآفرين بيت المقدس بهانه اي مي شود تا مروري به زندگي پاسداري 
داشته باشيم که در روند اجراي اين عمليات  به شهادت رسيد. شهيد حسين روان ستان 
يكي از شهداي فتح خرمشهر است. شايد شهيد حسين روان ستان چون ديگر شهداي 
اين عمليات به اولين نماز بعد از فتح خرمش�هر در مس�جد جامع اين شهر نرسيد اما 
در محرابي ديگر وضو س�اخت و در ص�ف کربالئيان ب�ه اقامه نماز با معش�وق خويش 
پرداخت. عليرضا روان س�تان، متولد 1357 فرزند ارش�د شهيد حس�ين روان ستان 
با ما همكالم مي ش�ود تا از زندگي و شهادت يكي از فاتحان خرمش�هر بيشتر بدانيم. 

 صغر ي خيل فرهنگ
ال�ي بيت المق�دس يك�ي از بزرگ تري�ن و 
اس�تراتژيک ترين عمليات ه�اي هش�ت 
س�ال دفاع مقدس بود که ط�ي چهار مرحله 
به اجرا درآم�د و نهايتًا منجر به آزادس�ازي 
خرمشهر شد. اين عمليات از 10 ارديبهشت 
61 آغاز شد و حدود 23 روز طول کشيد. الي 
بيت المقدس از لذت بخش ترين پيروزي هاي 
هشت س�ال جنگ تحميلي بود که با تقديم 
شهداي بسياري کسب شد. در سالروز آغاز 
اي�ن عملي�ات غرورآفرين در نظ�ر داريم به 
نقش لش�كر 27 محم�د رس�ول اهلل )ص( در 
روند ال�ي بيت المقدس بپردازي�م. به همين 
منظور س�ردار جعفر جهروت�ي زاده يكي از 
همرزم�ان حاج احمد متوس�ليان س�اعتي 
ب�ا م�ا هم�كالم ش�د ک�ه پي�ش رو داريد. 

س�ردار ابتدا کمي از خودت�ان برايمان 
بگوييد و از چگونگي ورودتان به جبهه 

و جنگ. 
17 سال بيشتر نداش��تم كه جهاد را از مناطق 
عملياتي كردستان و گنبد شروع كردم. آن زمان 
تازه انقالب به پيروزي رسيده بود كه شعارهاي 
جدايي طلبانه از نواحي مختلف مرزي ش��نيده 
مي ش��د. بالفاصله بعد از غائله كردستان هم كه 
جنگ شروع ش��د و به جبهه هاي دفاع مقدس 
رفتيم. بع��د از پذيرش قطعنام��ه و اتمام جنگ 
تحميلي هم مدتي در ش��مالغرب با گروه هاي 
معاند به مبارزه پرداختم. اين حضور ادامه داشت 
تا اينكه در اواسط سال 1370از منطقه برگشتم. 
جاويداالث�ر احم�د متوس�ليان اولين 
فرمانده لش�كر 27 بود، از چه زماني با 

ايشان آشنا شديد؟
اواسط س��ال 1358 بود كه در بانه كارمان را با 
حاج احمد متوسليان ش��روع كرديم. زماني كه 
به كرمانش��اه باز گش��تم حاج احمد متوسليان 
پيرو مأموري��ت جديدي كه به او محول ش��ده 
بود، راهي پاوه شد. بعد به اتفاق ايشان به سمت 
كامياران رفتيم و مدتي در آنجا بوديم. در كامياران 
مسئوليت هاي مختلفي را تجربه كردم تا اينكه 
برادر متوسليان از پاوه به مريوان رفت و فرماندهي 
سپاه مريوان را به عهده گرفت، بالفاصله ما هم به 
مريوان رفتيم و به جمع دوستان قديم مان اضافه 
ش��ديم. حاجي كه به جنوب آم��د و تيپ 27 را 

تشكيل داد، ما هم از نيروهاي اين تيپ شديم. 
پس، از ابتداي تش�كيل تيپ 27 در آن 

حضور داشتيد؟
بله اين تي��پ 17 بهم��ن 1360 ب��ه فرماندهي 
حاج احمد متوسليان تش��كيل شد. جنگ كه در 
جبهه هاي جنوب ش��دت گرفت، به حاج احمد و 
حاج همت و شهيدان همداني و شهبازي دستور 
دادن��د كه به جن��وب برون��د و تيپ را تش��كيل 
بدهند. با آمدن حاج احمد متوس��ليان به سمت 
جبهه هاي جنوب تيپ 27 محمد رسول اهلل )ص(  
را با بچه هايي كه تعدادش��ان شايد به40 نفر هم 
نمي رسيد، تشكيل داديم. در همان ابتدا فرماندهي 
يكي از گردان هاي تيپ را بر عهده داشتم. مدتي 

هم جانشين يكي از گردان هاي تيپ27 بودم. 
قبل از ال�ي بيت المقدس، تي�پ 27 در 

فتح المبين شرکت داشت؟
در واقع اولين عملياتي كه تي��پ 27 در آن وارد 
عمل ش��د، عمليات فتح المبين بود كه در سوم 
فروردين 1361 شروع شد و 17 روز بعد از آن با 
دست پيدا كردن به تمام اهداف بلكه فراتر از آنچه 
پيشتر توس��ط فرماندهان پيش بيني مي شد، با 
موفقيت صد درصدي به پيروزي رسيد. بالفاصله 

بعد از اين عمليات طرح عمليات فتح خرمشهر 
پيش روي فرماندهان و رزمندگان قرار گرفت. 

گويا عملي�ات فتح خرمش�هر در يک 
منطقه س�ختي به اج�را درآم�ده بود، 

خصوصاً مراحل اوليه آن؟
منطقه عمومي عمليات الي بيت المقدس در ميان 
چهار مانع طبيعي محصور است كه از شمال به 
رودخانه كرخه كور، از جنوب به رودخانه اروند، از 
شرق به رودخانه كارون و از غرب به هورالهويزه 
منتهي مي ش��ود. اين منطقه به جز جاده نسبتاً 
مرتفع اهواز – خرمشهر، فاقد هر گونه عارضه مهم 
براي پدافند است. همين امر موجب شد تا زمين 
منطقه به دليل مس��طح بودن براي مانور زرهي 
مناسب، و براي حركت نيروهاي پياده به دليل 
در ديد و تير قرار داش��تن نامناسب باشد. نقاط 
حساس و استراتژيك منطقه شامل بندر و شهر 
خرمشهر، پادگان حميد، جفير، جاده آسفالت 
اهواز –  خرمشهر، ش��هر هويزه و رودخانه هاي 

كارون، كرخه كور و اروند بود. 
در طراحي عملي��ات، تهاجم از طري��ق عبور از 
رودخانه كارون و پيشروي به سوي مرز بين المللي 
و سپس آزادسازي ش��هر خرمشهر مد نظر قرار 
گرفت و چنين استدالل مي شد حمله به جناح 
دشمن كه عمدتاً به سمت شمال آرايش گرفته 
بود، عامل موفقيت عمليات اس��ت. همچنين، 
شكستن خطوط اوليه دشمن و عبور از رودخانه 
و گرفتن سرپل در غرب كارون تا جاده آسفالته 
اهواز – خرمش��هر به عنوان اهداف مرحله اول و 
ادامه پيشروي به سمت مرز و تأمين خرمشهر به 
عنوان اهداف مرحله دوم تعيين شدند. مقدمات 
كار، بررسي و اجرايي ش��د و كار هاي شناسايي  
به خوبي به نتيجه رس��يد. در نهاي��ت در تاريخ 
10ارديبهشت 1361اين عمليات بزرگ كه يكي 
از بزرگ ترين عمليات هاي تاريخ دفاع مقدس بود 

به مرحله اجرا رسيد. 
محور گفت وگوي ما بيشتر به مرحله اول 
اين عمليات مي پردازد که گويا تيپ 27 
در همين مرحله روي منطقه خطرناك 
جاده آسفالته اهواز - خرمشهر مستقر 

مي شود. 
به جرأت مي ت��وان گفت اس��تعداد نيروي تيپ 
27 محم��د رس��ول اهلل )ص( در آن زمان در حد 
يك لشكر بود نه تيپ. تيپ 27 محمد رسول اهلل 
)ص(  در آزاد سازي خرمش��هر نقش به سزايي را 
ايفا كرد و يك نقطه حيات��ي و معبر مهمي را در 
زمين عمليات به منصه ظهور رساند. با توجه به 
نبوغي كه حاج احمد متوسليان در جنگ داشت 
و نظراتش براي بسياري از فرماندهان و مسئوالن 
مورد توجه و قابل احت��رام بود، چنين موفقيتي 
حاصل ش��د. با پيش��نهاد حاج احمد و موافقت 
فرمانده��ان مبن��ي برعب��ور از كارون و حركت 
به س��مت جاده آس��فالت اهواز بود كه در شب 
عمليات رزمندگان لش��كر 27 محمد رسول اهلل 
)ص(  نزديك به 20كيلومتر پي��اده روي كردند 
تا خودشان را به جاده آس��فالت برسانند و براي 
مدت چند روز در جاده آسفالت پدافند كرده و به 
حمالت دشمن با تمام قدرت پاسخ بدهند. دشمن 
هر چه تالش كرد جاده آسفالته اهواز - خرمشهر 
را از نيرو هاي ما بازپس بگيرد نتوانست و در نهايت 
مراحل بعدي عمليات الی بيت المقدس آغاز شد 
كه بچه هاي لش��كربه طور مستقيم به سمت دژ 
مارد رفت��ه و ضمن عبور از آن به جاده ش��لمچه 
رسيديم. در نهايت بعد از عبور از جاده شلمچه، در 
نزديكي نهر خين، خاكريزي را احداث كرديم كه با 
احداث آن خاكريز راه مواصالتي عراق به خرمشهر 
مس��دود ش��د. براي همين حدود 10تا 11هزار 

نيروي دشمن در خرمش��هر كاماًل در محاصره 
لشكريان اسالم قرار گرفتند و هيچ راهي براي فرار 
از محاصره نداشتند. لذا دشمن از سمت خرمشهر 
و از سمت پشت نهر خين بس��يار تالش كرد كه 
خرمش��هر را دوباره پس بگيرد كه با ايستادگي 
بچه ها موفق نشد. در مرحله دوم، تيپ  27 تا دژ 
كوت س��واري پيش رفت و پس از آن در مرحله 
س��وم عمليات، تيپ  27 با بستن راه فرار دشمن 
در محدوده »نهرخين« آنها را به محاصره در آورد. 
در آخرين مرحله نيز با مقاومت سرسختانه اي در 
مقابل پاتك هاي دشمن، آزادسازي خرمشهر را 
تثبيت كرد و نهايتاً شهر آزاد شد. در اين عمليات 
6هزار كيلومتر مربع از خاك كشور آزاد شد و 19 
هزار نفر از نيرو هاي دشمن به اسارت سپاه اسالم 
درآمدند و تعداد 16هزار نفر از نيرو های دشمن به 

هالكت رسيدند. 
بعد از فتح خرمشهر همواره اين سؤال 
مطرح مي ش�ود که چه لزومي به ادامه 

جنگ وجود داشت؟
همانطور كه مي دانيد كش��وری ك��ه ما در دفاع 
مقدس مان با آنها در نبرد بوديم صرفاً رژيم عراق 
نبود، كشورهاي زيادي با رژيم بعث همراه شدند، 
چه از لحاظ تأمي��ن نيرو، چه از لح��اظ تأمين 
تجهيزات؛ از هر روش��ي كه تص��ورش را بكنيد 
صدام را حمايت كردند، درواقع ما در اين جنگ 
با يك كش��ور رو به رو نبوديم، بلكه با چند كشور 
روبه رو ش��ده بوديم و مي جنگيديم. در حقيقت 
عمليات فتح المبين و الی بيت المقدس سه ماه 
طول كشيد، يعني سوم فروردين 1361شروع 

شد و سوم خرداد 1361، عمليات بيت المقدس 
و آزاد سازي خرمشهر تمام شد. در اين سه ماه ما 
بيش از 75 هزار نيروي دش��من را از بدنه ارتش 
جدا كرديم. 35هزار نفر از آنها به اسارت درآمدند 
و باقي كش��ته و زخمي ش��دند يعني به جرأت 
مي توان گفت ح��دود 7تا 8 لش��كر از نيرو هاي 
دشمن كاماًل از بدنه ارتش عراق جدا شد و ارتش 
عراق تضعيف شد از اين رو قدرت ادامه عمليات 
و دفاع را نداش��ت. در اين ميان آنها با سياس��ت 
فريبكارانه خود بحث آتش بس را مطرح كردند 
و در اذهان عموم��ي اينگونه ج��ا انداختند كه 
ما مي خواهيم جنگ تمام ش��ود، اما جمهوري 
اس��المي ايران طالب ادامه جن��گ و خونريزي 
اس��ت. اين درحالي بود كه كشور ما اصاًل طالب 
ادامه جنگ و خونريزي نبود. كارما دفاع بود. آنها 
در باتالق شرارت هاي خودشان فرورفته بودند، 
براي همين دست به هر حيله و فريبي مي زدند تا 
اينكه به نظام جمهوري اسالمي ضربه وارد كنند. 
اما بنيانگذار جمهوري اسالمي امام خميني )ره(، 
مسئوالن و فرماندهان جنگ در نيروهاي مسلح 
هوشيار تر از گذشته بودند، دشمن مي خواست 
از ما فرصتي را بگيرد ك��ه در اين فرصت مجدد 
خودش را تجهيز كند و امكان��ات از بين رفته را 
جايگزين كند. از آنجايي كه كشورهاي زيادي به 
صدام كمك مي كردند صدام قادر بود ظرف مدت 
يك ماه امكانات از دست رفته را جايگزين كند تا با 
حمايت استكبار جهاني سرزمين هايي كه وجب 
به وجبش با خون بچه هاي رزمنده ما به دس��ت 
آمده بود را از ما پس بگيرند اما همه هوشيار بودند 

و با درايت رهبر و مسئوالن وقت فريب دشمن را 
نخوردند، بعد از عمليات بيت المقدس، عمليات 
رمضان آغاز شد، هر چند با عدم موفقيت همراه 
بود.  ما حدود 1200 كيلومتر با عراق مرز داشتيم 
و از كل اين 1200كيلومتر تنها 120كيلومترش 
آزاد ش��ده بود و برخي مناط��ق آن همچنان در 
اختيار دشمن بود، مانند سومار و مناطق ديگر 
كه همچنان در دست دش��من بود. اگر قرار بود 
بعد از فتح خرمشهر صلحي اتفاق بيفتد، مرزهاي 
بين المللي بايد طبق توافق نامه 1975 بر مي گشت 
و بعد صحبت از صلح و پايان جنگ مي كردند اما 
آنها در سرزمين ما ماندند و بخش هاي زيادي از 
خاك ما در دست آنها بود. ابتداي جنگ دشمن 
حدود 24هزار كيلومتر مربع از خاك كش��ور ما 
را به تصرف درآورده بود ك��ه در اين دو عمليات 
فتح المبين و بيت المقدس حدود 8هزار كيلومتر 
از آن آزاد شد. در نتيجه اين سرزمين ها بايد ابتدا 
به مرزهاي بين المللي بر مي گشت بعد صحبت از 

آتش بس و صلح و... مي كردند. 
طي اين عمليات تيپ 27 شهداي زيادي 
را تقديم کرد. يادي کنيم از س�رداران 

شهيد اين عمليات. 
بله، من در عمليات بيت المقدس جانشين گردان 
مالك به فرماندهي شهيد احمد بابايي بودم كه 
ايشان ابتدا در جاده اهواز - خرمشهر مجروح و بعد 
هم شهيد شد. شهيد محمود شهبازي در كنار دژ 
مارد در آن لحظات كه به سمت دشمن در حال 
حركت بوديم به ش��هادت رسيد. شهيد حسين 
قجه اي در كنار جاده اهواز- خرمشهر به شهادت 
رسيد و حماسه بزرگي را خلق كرد، كه واقعاً بايد 
هميش��ه در تاريخ نام اين بزرگ مرد را زنده نگه 
داش��ت. ش��هيد وزوايي نيز در همان اولين روز 

عمليات به تاريخ دهم ارديبهشت شهيد شد. 
سخن پاياني؟ 

ما بايد به خوبي اين واقعيت را در ذهن مان حك 
كنيم كه فتح خرمش��هر فتح خاك نيست، فتح 
ارزش هاي اسالمي اس��ت. اميدوارم دوراني كه 
بچه هاي رزمنده ما با خونشان حماسه آفريدند و 
به شهادت رسيدند هيچ گاه از يادها نرود، چراكه 
فرهنگ ايثار و ش��هادت بايد همچن��ان پا برجا 
باشد. من خودم 15سال است كه در امر راهيان 
نور حضور دارم تا به نوبه خ��ود اجازه ندهم ياد و 
خاطره شهدا كه خدمت بزرگي به ملت ايران و از 

همه مهم تر جهان اسالم كردند از يادها برود. 

گفت وگوي »جوان« با سردار جعفر جهروتي زاده به مناسبت 10 ارديبهشت سالروز آغاز عمليات الي بيت المقدس

بعد از 20 كيلومتر پياده روي تازه به زمين عمليات رسيديم

7| روزنامه جوان |  شماره 5077     يک ش��نبه 10 ارديبهش��ت 1396 | 3 ش��عبان 1438 |

88498481ارتباط با ما

5 8 6 7
6 8 2

4
4 7

8 5
1 2

2 1
8 9 6 7

6 3

915846723
468273159
732159684
583497261
679312845
124685937
357928416
891564372
246731598
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توسط سازمان اطالعات سپاه؛
سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی

 به اربیل دستگیر شد
سرکرده باند قاچاق دختران ایرانی به اربیل عراق توسط 
سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه 

دستگیر شد.
به گزارش حوزه امنیتی و دفاعی ایرنا، سرکرده باند قاچاق 
دختران ایرانی به اربیل عراق توسط سربازان گمنام امام 
انقالب  پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان  در  )عج(  زمان 

اسالمی دستگیر شد.
دستگیری این فرد که زهرا منصوری همدانی نام دارد و 
با نام مستعار ساره فعالیت می کرده، از سوی رسانه های 
جمهوری  ظلم  عنوان  با  کشور  از  خارج  زبان  فارسی 
بود.  شده  مطرح  جنسی  اقلیت های  از  یکی  به  اسالمی 
قمار،  همجنس بازی،  ترویج  که  است  حالی  در  این 
و  نامشروع  جنسی  روابط  از  زدایی  قبح  و  کالهبرداری 
فرد  این  اقدامات  جمله  از  مجازی  فضای  در  آن  انتشار 

بوده است.
با این حال، سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان 
از  ماهه،  چند  مراقبت  و  تعقیب  از  پس  سپاه  اطالعات 
طریق این زن به یکی از بزرگترین باندهای قاچاق زنان 
و دختران ایرانی به اربیل عراق رسیدند که توسط دو نفر 
به نام های علیرضا فرجادی کیا و کتی اداره می شد که 
از طریق همکاری با زهرا منصوری همدانی صدها تن از 

دختران ایرانی را به اربیل می بردند.
آنها  تعداد  که  دختران  و  زنان  این  گزارش،  این  بر  بنا 
فروخته  عراق  اربیل  در  می رسد،  نفر  هزار  از  بیش  به 

می شدند.

جانشین پلیس آگاهی لرستان خبر داد:
کالهبرداری 

با ترفند اخذ اقامت کشورهای خارجی
کالهبردار  دستگیری  از  لرستان  آگاهی  پلیس  جانشین 
اقامت  اخذ  پوشش  در  کالهبرداری  فقره  یک  کشف  و 
در  ریال  میلیارد  یک  ارزش  به  خارجی  کشورهای 

شهرستان خرم آباد خبرداد.
به  شهروندی  مراجعه  پی  در  کرد:  اظهار  امیری  علی 
پلیس آگاهی لرستان و اعالم اینکه یک نفر با بکارگیری 
کرده،  کالهبرداری  وی  از  را  مبلغی  متقلبانه  روش های 
اداره  موضوع به صورت وی ژه در دستور کار کارآگاهان 

مبارزه با جعل و کالهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فرد 
معرفی  دولتی  ادارات  در  نفوذ  دارای  را  خود  کالهبردار 
اقامت در کشورهای خارجی  به اخذ  و اعالم کرده قادر 
است و با این ترفند مبلغ یک میلیارد ریال از متقاضی 

کالهبرداری کرده است.
با  مأموران  کرد:  تصریح  لرستان  آگاهی  پلیس  جانشین 
کارهای اطالعاتی و پلیسی کالهبردار را در مخفیگاهش 

شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.
مستندات  و  دالیل  با  مواجهه  در  متهم  کرد:  بیان  وی 
میلیارد  یک  ارزش  به  کالهبرداری  فقره  یک  به  پلیس 
ذی  مراجع  تحویل  پرونده  همراه  و  کرده  اعتراف  ریال 

صالح شد.
امیری تصریح کرد: هرگونه اقدامی که آرامش شهروندان 
با برخورد جدی پلیس روبرو خواهد شد  را مختل کند 
مشکوک  موارد  هرگونه  مشاهده  درصورت  شهروندان  و 
بالفاصله با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

خبر

جدول 3131

زوجین  اینکه  بیان  با  روانشناس  یک 
نباید در حضور اقوام با همسر خود بحث 
کنند،  احترامی  بی  همسر  به  و  دعوا  و 
گفت: ممکن است وقتی اقوام در جریان 
اختالف بین زوجین قرار می گیرند، آتش 
بیشتر  و شوهر  را  اختالف زن  زیر دیگ 
کنند. اختالف زوجین را به گوش دیگران 
نُقل  را  موضوع  این  اصطالحا  و  برسانند 
و  کینه  اینگونه  که  کنند  خود  محافل 

کدورت بین زوجین بیشتر می شود.
اینکه  بر  با تاکید  دکتر مژگان احمدپور، 
به هنگام  را  احترام یکدیگر  باید  زوجین 
اظهار  کنند،  بحث حفظ  و  اختالف  بروز 
کرد: زوجین حتی به هنگامی که از دست 
با  دیگران  حضور  در  نباید  دلخورند  هم 
و  رفتار  با  و  کنند  صحبت  بد  یکدیگر 
متوجه  را  دیگران  خود  دلخورآمیز  بیان 

اختالف و بحث پیش آمده کنند.
اقوام  و  خانواده ها  وقتی  داد:  ادامه  وی 
زن و شوهر در جریان اختالف میان آنها 
قرار می گیرند، رابطه صمیمانه و دوستانه 
بهم  داماد  و  عروس  خانواده های  میان 
ریخته و هر فردی از دید غیر کارشناسانه 
خود راهکار ارائه می دهد که نهایتا باعث 

بهم ریختگی بیشتر خانواده ها می شود.
این روانشناس معتقد است که در چنین 
خود  فرزند  از  خانواده ای  هر  شرایطی 
غیر  صحبت های  با  و  کرده  طرفداری 
احساسی  عاطفی،  طور  به  کارشناسانه 
برخورد  موضوع  با  بینانه  واقع  غیر  و 

می کنند.
احمدپور با بیان اینکه اغلب زوجین پس 

از فروکش شدن خشم از رفتار تند خود  
اقوام  اینکه  از  و  شده  پشیمان  همسر  با 
داده اند  قرار  خود  اختالف  جریان  در  را 
طور  به  کرد:  تصریح  می کشند،  خجالت 
حتی  زوجین  کند  می  حکم  ادب  کلی 
یکدیگر  احترام  اختالف،  بروز  هنگام  به 
از  پس  زوجین  اینکه  کنند.  حفظ  را 
با  اصال  می گیرند  تصمیم  دعوا  و  بحث 
باید  است.  اشتباه  نزنند،  حرف  یکدیگر 
پس از فروکش کردن خشم و دلخوری، 
درباره اختالفات خود در کمال آرامش با 

یکدیگر صحبت کنند.
به گفته وی، زوجین می توانند به هنگام 
کنترل  تکنیک های  از  اختالفات  بروز 
ثانیه ای  پنج  تا  سه  مکث  نظیر  خشم 

استفاده کنند.
سخنان  دیگر  بخش  در  روانشناس  این 
احترام همسر  اهمیت حفظ  درباره  خود 
داد:  توضیح  بستگان،  و  اقوام  حضور  در 
را  همسر  از  خود  دلخوری  زوجین  اگر 
اقوام  حضور  در  مختلف  شیوه های  به 
همسر  به  یا  و  دهند  نشان  خانواده ها  و 
کم محلی و بی محلی کنند، هیچ کمکی 
بلکه  کرد  نخواهند  رابطه شان  بهبود  به 
به  تبدیل  اقوام  برای  رفتارهایشان 
باید  می شود.  بی جواب  سوالی  عالمت 
اقوام در جریان  اگر  توجه کرد که حتی 
و  زن  میان  اختالفات  و  دلخوری ها  این 
شوهر قرار گیرند باز هم نمی توانند به زن 
و شوهر کمکی کنند و این کار جز نُقل 

محافل اقوام شدن، ثمری نخواهد داشت. 
از این رو زن و شوهر حتی وقتی از دست 
یکدیگر دلخورند باید در حضور اقوام در 
برخورد  یکدیگر  با  احترام  و  ادب  کمال 
کنند. وی معتقد است که بی احترامی و 
کم محلی به همسر در حضور اقوام جایز 
نیست و زوجین تحت هیچ شرایطی نباید 
علت دلخوری خود از همسر را برای اقوام 

بیان کنند.
خاطر  خود  سخنان  پایان  در  احمدپور 
نشان کرد که زوجین برای رفع مشکالت 
خود باید به روانشناس متخصص مراجعه 
کرده و با انجام تکنیک ها و مهارت هایی 
که از متخصص می آموزند، مشکالت خود 

را رفع کنند.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا:

مردم ماسک و دز یادآور 
واکسن را فراموش نکنند

گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
از  استفاده  مردم  که  می کنیم  توصیه 
از  حتما  و  نکنند  فراموش  را  ماسک 
واکسن  یادآور  نوبت  و  استفاده  ماسک 

کرونا را تزریق کنند.
به  اشاره  با  جماعتی  رضا  حمید  دکتر 
زیرسویه  شیوع  و  کرونا  وضعیت  بررسی 
در  مختلف  کشورهای  در  اُمیکرون  های 
علمی  کمیته  جلسه  سومین  و  هفتاد 
کشوری کرونا اظهارکرد: در چهار منطقه 
از شش منطقه سازمان جهانی بهداشت، 
روند رو به رشد موارد ابتال و بستری بر 
اثر شیوع زیرسویه های اُمیکرون مشاهده 

می شود. 
های  بستری  و  مبتالیان  افزایش  به  وی 
کرونا در ایران اشاره و تاکید کرد: پیش 
دو  یکی  در  ویژه  به  که  کنیم  می  بینی 
هفته آینده همچنان موارد ابتال و بستری 
های کرونا در کشور رو به افزایش باشد. 
در بررسی ها، مشخص شده که بیش از 

۸۰ درصد از موارد ابتال به کرونا، مربوط 
به زیرسویه BA.۵ است که سرایت زایی 

بسیار زیادی دارد. 
یادآور  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
 BA.۵ زیرسویه   به  مبتال  فرد  هر  شد: 
کند.  مبتال  و  آلوده  را  نفر  تواند ۱۸  می 
زیرسویه  این  میر  و  مرگ  میزان  اگرچه 
نسبت به ویروس دلتا خیلی کمتر است 
اما باتوجه به اینکه تعداد بسیار بیشتری 
از افراد را گرفتار می کند، میزان مرگ و 

نشده  واکسینه  افراد  در  ویژه  به  آن  میر 
می تواند بیشتر شود.  

رعایت  لزوم  بر  تاکید  ضمن  جماعتی 
جامعه  در سطح  بهداشتی  های  پروتکل 
گفت: توصیه می کنیم که مردم استفاده از 
ماسک را فراموش نکنند و حتما از ماسک 
را  کرونا  واکسن  یادآور  نوبت  و  استفاده 
باعث  واکسیناسیون  چراکه  کنند  تزریق 
کاهش موارد شدید بستری در بیمارستان 
و مرگ و میر می شود. افرادی که شش 

می  شان  واکسن  تزریق  آخرین  از  ماه 
گذرد، حتما نسبت به تزریق نوبت یادآور 
واکسن کرونا اقدام کنند. مهم نیست که 
آخرین واکسن، نوبت اول یا دوم یا سوم 
از آخرین نوبت  بلکه اگر شش ماه  باشد 
می گذرد، حتما نوبت یادآور باید تزریق 
به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  وی  شود.  
ورود حجاج به کشور و درپیش بودن ایام 
اربعین حسینی، توصیه کمیته علمی این 
زیرسویه های  به وجود  باتوجه  است که 
اُمیکرون در کشورهای عراق و عربستان، 
حتما وضعیت سالمت حجاج و زائران به 
صورت موردی بررسی شود و افرادی که 
پایان  تا  حتما  دارند،  بیماری  از  عالیمی 
از  بعد  و  بمانند  منزل  در  بیماری  دوره 
یا  از ماسک های مطمئن  بیماری،  دوره 

دو ماسک سه الیه استفاده کنند. 
علمی  کمیته  دبیر  »وبدا«  گزارش  به 
حجاج  گفت:  پایان  در  کرونا  کشوری 
عالوه  حتما  حسینی  اربعین  زائران  و 
)شش  واکسن  یادآور  نوبت  تزریق  بر 
کرونا(،  واکسن  نوبت  آخرین  از  بعد  ماه 
فاصله گذاری فیزیکی را رعایت و حتما از 
ماسک به ویژه در تجمعات استفاده کنند.

وقتی »آتش« 
زیر »دیگ« کدورت زن وشوهر بیشتر می شود

تشنج 
و افزایش خطر زوال عقل



143 شرکت ورشکسته
 در  سطح کشور داریم 

واقعه غدیر خط و مشی 
بشریت را  تا ابد ترسیم کرد

صفحه )4(صفحه )4(

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱4۳ 
داده ایم  گفت:پیشنهاد  داریم  کشور  سطح  در  ورشکسته  شرکت 
شود  تشکیل  ورشکستگان  جامع  سامانه  عنوان  تحت  سامانه ای 
ورشکستگی  پرونده های  همه  به  بتوان  سامانه  این  طریق  از  تا 
اشراف داشته باشیم. حجت االسالم و المسلمین صادق رحیمی در 

جلسه ای که در مورخ ۲۵/4/۱4۰۱ با حضور رؤسای کل...

رئیس دیوان عالی کشور گفت: واقعه غدیر خط و مشی بشریت 
و موحدین را تا ابد ترسیم کرد. حجت االسالم والمسلمین سید 
احمد مرتضوی مقدم در مراسمی که به مناسبت فرا رسیدن عید 
دیوان  و ستادی  نمونه کشوری  کارمندان  از  تجلیل  و  غدیر خم 
عالی کشور در سالن اجتماعات کاخ دادگستری برگزار شد، ضمن 

تبریک عید بزرگ والیت و امامت از برگزارکنندگان این...

سال شانزدهم * شماره 3131 * 4 صفحه *1000 تومانسه شنبه 28  تیر 1401 * 19  جوالی 2022 * 19  ذی الحجه 1443

مراکز غیر مجاز گردشگری 
آبشار یاسوج پلمپ می شوند

 وقتی »آتش« 
زیر »دیگ« کدورت زن 

وشوهر بیشتر می شود

طرح محرومیت زدایی واکسیناسیون 
دام عشایر در استان اجرا می شود

استاندار کهگیلویه  امور عمرانی  معاون هماهنگی   
محرومیت زدایی  ملی  طرح  اجرای  از  بویراحمد  و 
واکسیناسیون و تامین داروی عشایر با کمک بسیج 
هماهنگی  نشست  در  داد.کیامرث حاجی زاده  خبر 
طرح ملی محرومیت زدایی و واکسیناسیون عشایر 
از حذف  اظهار داشت: پس  بویراحمد  و  کهگیلویه 
ارز ترجیحی، عشایر در تامین نهاده  های دامی دچار 
محرومیت زدایی،  ملی  طرح  که  شدند  مشکالتی 
اقدامی  عشایر  داروی  تامین  و  واکسیناسیون 
ارزشمند برای حمایت از قشری است که بیشترین 
پروتئین کشور را تامین می کنند. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان 

کرد: این طرح به مدت سه روز با همکاری...

عدالت  اجرای  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
داشت:  اظهار  حکمرانی،  ابعاد  تمام  در 
تمامی  در  سیزدهم  دولت  کالن  جهت گیری 

عرصه ها مبتنی بر اجرای عدالت است.
روز  رئیسی،  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل   
دولت  هیات  جلسه  در  تیر(  یکشنبه)۲۶ 
عدالت  اجرای  غدیر،  سعید  عید  تبریک  با 
علی بن  متقیان  موالی  توصیه  مهم ترین  را 
دانست  حکومت  کارگزاران  به  ابی طالب)ع( 
مهم ترین  از  عدالت  اجرای  کرد:  تاکید  و 
آرمان های انقالب اسالمی و امام راحل)ره( و 
از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری نیز 
بوده است. جهت گیری کالن دولت سیزدهم 
اداری  تا نظام  این بوده  بر  ابتدای استقرار  از 
کشور، بیش از گذشته به سوی عدالت سوق 

یابد.
را  جامعه  در  عدالت  اجرای  جمهور  رئیس 
آموزه های  بر  تاکید  با  و  امری دشوار دانست 
حوزه،  این  در  علی)ع(  حضرت  گرانقدر 
است که در عمل  این  خاطرنشان کرد: مهم 
عدالت گرا باشیم و این مهم جز در سایه تالش 

و مجاهدت تحقق نمی یابد.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
بانک  کل  رئیس  گزارش  به  اشاره  با  خود، 
برای  گرفته  صورت  اقدامات  درباره  مرکزی 
کاهش پایه پولی و کنترل نقدینگی در خرداد 
ماه، از این اقدامات قدردانی کرد و با تاکید بر 
گفت:  مردم،  برای  دستاورد  این  تبیین  لزوم 
تورم  کنترل  عوامل  از  نقدینگی  رشد  مهار 
که  داشت  توجه  باید  آن  کنار  در  اما  است، 
مبنایی دولت در حوزه حمایت  سیاست های 

از تولید نیز با قوت استمرار یابد.
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  رئیسی  دکتر 
رقابت های جام جهانی فوتبال در قطر، توجه 
ویژه به مشکالت و مطالبات اعضای تیم ملی 
را  ورزش  وزارت  و  دانست  ضروری  امری  را 
آمادگی  برای  را  مأمور کرد همه تالش خود 
این  در  کشورمان  ملی  تیم  موفق  حضور  و 

رویداد مهم به کار گیرد...

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخی از 
اجتماعی در مراکز غیر مجاز گردشگری  آسیب 
4۵روزه  مهلت  که  اید  می  پدید  یاسوج  آبشار 
داده شده که درصورت  مراکز غیر مجاز  این  به 
مسعود  شد.   خواهند  پلمب  مجوز  نکردن  اخذ 
نوری روز یکشنبه در کارگروه ساماندهی تورهای 
منطقه  نابسامان  وضعیت  از  انتقاد  با  غیرمجاز  
آبشار یاسوج، افزود: اقدامات مهم فرهنگی در این 

محل الزامی است. ....

مدیر کل اموراجتماعی استاندار هشدار داد؛
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ثبت ۳۰هزار نفر 
کهگیلویه و بویراحمدی
 در سامانه شناسایی افراد

 با فقر مطلق

از کهگیلویه و بویراحمد؛

مستند »سرباز شماره صفر« 
به جشنواره فیکنووا اسپانیا

 راه یافت

جهت گیری دولت 
عدالت محوری عملی است
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2

توسط میوه فروشان سیار صورت می گیرد:

تبلیغ خالف واقع و 
فریبکارانه در یاسوج 

3

دوربین ها  برابر  در  سرمستانه  حسین  صدام  که  روزی  شاید 
قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را پاره کرد و پنج روز بعد در تاریخ ۳۱ 
اولین بمب به وسیله هواپیماهای عراقی در  شهریور سال ۵۹ 
فرودگاه مهرآباد بر سر مردم انداخته شد، کسی فکر نمی کرد 
این آغاز جنگی ۸ ساله باشد. رژیم بعث عراق تنها ۱۹ ماه پس 
از پیروزی انقالب، با هدف از بین بردن نظام نوپای جمهوری 
دومین  وقوع  به  منجر  و  کرد  آغاز  را  ایران  به  حمله  اسالمی، 

جنگ طوالنی قرن بیستم شد.
هرچند رسانه های جهان اخبار جنگ ایران و عراق را به صورت 
سران  و  می کردند  مخابره  بعث  رژیم  نفع  به  و  شده  سانسور 
حمایت  عراق  از  عمل  در  چه  و  گفتار  در  چه  نیز  کشورها 
صدور  و  ملل  سازمان  مسئوالنه  غیر  رفتار  اما  می کردند، 
قطعنامه های جانبدارانه از سمت این سازمان که وظیفه حفظ 
امنیت جهانی و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات بین المللی 
و  سیاسی کارانه  تماما  عملکرد  دیگر  بار  دارد،  عهده  بر  را 
استانداردهای دوگانه این سازمان را به نمایش گذاشت و نشان 
داد اساسنامه سازمان ملل در خصوص تعهد به تامین امنیت 

جهانی، صرفا نوشته ای بر روی کاغذ است.
جنگ تحمیلی ۸ ساله، تنها جنگی نبود که عراق در طی یک 
قرن اخیر آغاز کرده بود. در ۱۱ مرداد سال ۶۹ نیز رژیم بعث 
مجددا جنگی را این بار در کویت آغاز کرد که ۶ ماه به طول 
انجامید. در این جنگ بر خالف جنگ تحمیلی ۸ ساله که ۱۱ 
تا عراق به عنوان متجاوز معرفی شود، تنها  سال طول کشید 
۷ ساعت پس از شروع جنگ، شورای امنیت دولت عراق را به 
عنوان متجاوز معرفی کرد و با صدور قطعنامه های بعدی، ضمن 
به  غرامت  پرداخت  به  ملزم  را  این کشور  دولت  عراق،  تحریم 

کویت کرد.
در مورد جنگ ایران و عراق اما نخستین واکنش رسمی شورای 
امنیت ۷ روز پس از شروع جنگ با صدور قطعنامه 4۷۹ صورت 
گرفت. این قطعنامه یکی از ظالمانه ترین قطعنامه های این شورا 
بود و حتی بسیاری آن را لکه ای ننگ در تاریخ شورای امنیت 
می دانند. در این قطعنامه بدون اشاره به نقش عراق به عنوان 
آغازگر جنگ، صرفا از دو طرف خواسته  شده بود اعالم آتش بس 

کنند و به مرزهای خود بازگردند.
صادر  قطعنامه  هفت  تمامی   ،۶۶ تیر   ۲۹ تاریخ  تا  حالیکه  در 
شده از سمت شورای امنیت سازمان ملل در مورد جنگ ایران و 
عراق، حالتی جانبدارانه و به نفع رژیم بعثی داشت، شاید بتوان 
مورد  در  این شورا  قطعنامه جدی  نخستین  را  قطعنامه ۵۹۸ 
جنگ تحمیلی دانست. در این قطعنامه بر خالف قطعنامه های 
به کار  واژه “جنگ”  و عراق  ایران  بین  نبرد  پیشین، در مورد 
برده شد. همچنین در این قطعنامه به تشکیل هیاتی به منظور 

تعیین و معرفی متجاوز، تاکید شده بود.

 ،۶۷ تیرماه   ۲۷ تاریخ  در  یعنی  بعد  سال  یک  ایران  نهایتا 
تحمیلی  آتش جنگ  بعد  روز  دو  و  پذیرفت  را  قطعنامه ۵۹۸ 
۸ ساله خاموش شد. اما این قطعنامه در چه شرایطی پذیرفته 
بپذیرد؟ چرا  را  این قطعنامه  ایران  شد؟ چه عاملی سبب شد 

قطعنامه های پیشین مورد پذیرش طرفین قرار نمی گرفتند؟
دکتر مهدی نجف زاده، پژوهشگر تاریخ انقالب اسالمی و عضو 
هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی، در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به فرارسیدن سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از 
سمت ایران، اظهار کرد: در ابتدا نظام بین الملل حساسیتی به 
جنگ ایران و عراق نداشت. به ویژه آمریکا و اروپا که تصورشان 
این بود که این جنگ می تواند فرصت مناسبی  برای فرسایش 
دو دولت انقالبی در منطقه خاورمیانه باشد و به تضعیف ایران 

و عراق منجر شود.    
وی ادامه داد: قطعنامه ۵۹۸ در قالب فصل ۷ منشور سازمان ملل 
متحد قرار می گیرد که همین مسئله آن را از حالت توصیه ای 
خارج و برای دو طرف الزم االجرا می کند. این قطعنامه از لحاظ 

محتوایی با قطعنامه های قبلی تفاوت بسیاری داشت.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 
در خصوص دالیل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از جانب ایران، عنوان 
باعث شدند  المللی  بین  و  عوامل داخلی  از  ای  کرد: مجموعه 
از جمله عوامل  این قطعنامه شود.  پذیرش  به  ناگزیر  ایران  تا 
داخلی گزارشاتی است که از سوی برخی دست اندرکاران جنگ 
مبنی بر نبود امکان تهیه وتامین تجهیزات و ادوات جنگی به 

دلیل تحریم هایی بود که اعمال میشد. 
می توان  نیز  بین الملل  در سطح  عالوه  به  داد:  ادامه  نجف زاده 
به  عراق  و  ایران  کشور  دو  بر  غربی  کشورهای  فشارهای  به 
عنوان دیگر عاملی که باعث پذیرش قطعنامه شد، اشاره کرد. 
این کشورها معتقد بودند جنگ بین ایران و عراق جز نابودی 
منابع دو کشور هیچ سرانجامی را به دنبال نداشته است، پس 
لزومی به ادامه آن نیست. در نتیجه برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 
استفاده  و  می شد  اعمال  دیگر  کشورهای  جانب  از  فشارهایی 
نیز  از تجهیزات و سالح های شیمیایی گسترده  صدام حسین 
نشان می داد که این فرد دیوانه تر از آن است که بتوانیم در برابر 

کارهای عجیب و غریب آن ایستادگی کنیم.
وی در خصوص امتناع شورای امنیت از معرفی عراق به عنوان 
مورد  در  کشوری  هیچ  هرگز  قطعا  کرد:  بیان  جنگی  متجاوز 
اینکه عراق آغازکننده جنگ بود، شک نداشته  است، اما با این 
با امیال و اوامر  وجود چون در ایران نظامی انقالبی و مخالف 
استکبار جهانی به روی کار آمده بود، سازمان های بین المللی 
چندان تمایلی به اینکه در قطعنامه ۵۹۸ جانب یک کشور را 
بگیرند، نداشتند و سعی می کردند به جای حقیقت یابی، به حل 
تشکیل  به   ۵۹۸ قطعنامه   ۷ بند  در  هرچند  بپردازند.  منازعه 

کمیته ای برای ارزیابی میزان خسارات وارد شده به هر کدام از 
طرفین اشاره شده بود، اما این هم وعده ای پوچ بود که عمال 

نفعی برای ایران به دنبال نداشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت مواضع شورای امنیت در 
خصوص تجاوز عراق به دو کشور ایران و کویت، افزود: شورای 
امنیت در برابر تجاوز عراق به کویت هیچ فرصتی را از دست 
به کویت، شورا در قطعنامه  از حمله عراق  نداد. ساعاتی پس 
اقدام  ملل،  سازمان  منشور   4۰ و   ۳۹ مواد  به  استناد  با   ۶۶۰
عراق به عنوان ناقض صلح را محکوم و در این زمینه حدود ۱۳ 
قطعنامه صادر کرد و صدام به عنوان متجاوز جنگی معرفی شد. 
اما در مقابل شورای امنیت در برابر تجاوز عراق به ایران، هیچ 
تمایلی برای ورود فوری و اساسی به این موضوع و حل و فصل 

منازعه نداشت.
پذیرش  برای  مناسب  فضای  نبود  اینکه  بیان  با  نجف زاده 
کرد:  تصریح  بود،  جنگ  شدن  طوالنی  بر   دلیلی  قطعنامه 
کشورهایی  از سوی  قطعنامه ها  از  فراتر  پیشنهادهایی  هرچند 
پرداخت  و  کشور  دو  بین  منازعه  حل  برای  عربستان  مانند 
اما هنوز فضا مناسب  کمک های مالی بالعوض مطرح می شد، 
با  انقالبی  کشور  دو  جنگ،  طرفین  زیرا  نبود،  جنگ  پایان 
آرمان ها  و همین  بودند  ایدئولوژی های خاص خود  و  آرمان ها 
سال  تا  که  ویژه  به  بود.  آن ها  سیاستگذاری های  تعیین کننده 
۶۱ بخشی از سرزمین های ایران در اختیار عراق بود و قاعدتا 
تا آن زمان ایران هرگز تمایلی به پایان دادن به جنگ نداشت.

ایران  که  نیز  بعد  به   ۶۱ سال  از  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
اینکه صدام  بود، علی رغم  از عراق پس گرفته  را  مناطق خود 
پذیرش  به  متمایل  اشغالی  سرزمین های  از  عقب نشینی  با 
قطعنامه ها بود، اما جمهوری اسالمی نمی خواست قطعنامه های 

ناعادالنه و یک طرفه شورای امنیت را بپذیرد.
و  ایران  مسئله  اینکه  بر  تاکید  با  انقالب  تاریخ  پژوهشگر  این 
عراق را باید فراتر از جنگ بین دو کشور دانست، بیان کرد: با 
نگاهی به استراتژی های آمریکا متوجه می شویم غربی ها تمایل 
جنگ،  این  حالیکه  در  داشتند،  کشور  دو  تضعیف  به  زیادی 
بین الملل  جامعه  تمامی  باید  آن  حل  برای  که  بود  منازعه ای 
با  داشتند  سعی  شوروی  و  آمریکا  عالوه  به  می کردند.  تالش 
فروش اسلحه به عراق، به گسترش تسلیحات خود نیز کمک 
جانب  از  متعدد  قطعنامه های  صدور  علی رغم  متاسفانه  کنند. 
شدن  طوالنی  به  منجر  مسائلی  چنین  وجود  امنیت،  شورای 

جنگ بین ایران و عراق شد.
که  است  ایران  تاریخ  در  جنگ  تنها  ساله،   ۸ تحمیلی  جنگ 
در پایان آن حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن 
جنگ  این  صحنه های  تک تک  که  راستی  به  بود.  درنیامده 
َو  الَْحقُّ  ُقْل جاَء  اسرا است: »َو  آیه ۸۱ سوره مبارکه  ترجمان 
َزَهَق الْباِطُل إِنَّ الْباِطَل کاَن َزُهوقاً؛ و بگو حق آمد و باطل نابود 

شد، آری باطل همواره نابودشدنی است«

خبرگزاری فرانسه با توجه به تحوالت اخیر سوریه، برگزاری نشست آستانه در 
تهران و دیدار سه جانبه روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه، )کشورهای ضامن 

طرح صلح آستانه( را در گزارشی مورد توجه قرار داد.
جمهور  روسای  جانبه  سه  دیدار  درباره  فرانسه  خبرگزاری  ایسنا،  گزارش  به 
گزارشی  در  آستانه«،  »مذاکرات  چارچوب  در  تهران  در  ترکیه  و  روسیه  ایران، 
نوشت: روسیه، ترکیه و ایران در سال های اخیر نشست هایی برای مذاکره درباره 
و  به جنگ   پایان بخشیدن  به منظور  آستانه«  سوریه در چارچوب »روند صلح 
این کشور  یازده سال است در  از  برگزار کرده اند که بیش  درگیری های سوریه 

عربی خاورمیانه ادامه دارد.
خبرگزاری فرانسه همچنین نوشت: نشست روز سه شنبه در حالی برگزار می شود 
که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه تهدید کرده است حمله  جدیدی 

علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه انجام دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: ایران که سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور این 
کشور میزبان نشست است، پیش از این درباره عملیات نظامی ترکیه در سوریه 
هشدار داده و گفته است چنین اقدامی »موجب ثبات زدایی در منطقه« می شود.
خبرگزاری فرانسه اشاره کرد: نشست تهران همچنین احتماال باعث می شود که 
اردوغان اولین نشستش با والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را از زمان حمله 
این کشور به اوکراین انجام دهد. رییس جمهور ترکیه ماه هاست پیشنهاد داده که 
با رییس جمهور روسیه دیدار کند تا بتواند به حل وفصل تنش های شدت یافته 

در جهان از زمان در گرفتن این جنگ کمک کند.
علیه  حمالتی   ۲۰۱۶ سال  از  ترکیه  است:  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
شبه نظامیان کرد، داعش و نیروهای وفادار به بشاراسد در سوریه انجام داده است. 
حمله ای که اردوغان برای آن برنامه دارد، نیروهای کرد را در سوریه هدف قرار 
می دهد که آنکارا آن ها را »تروریست« می خواند. دولت سوریه بارها تهدید ترکیه 

برای انجام دادن حمله ای جدید را محکوم کرده است.
موسسه  مدعو  محقق  اولگن،  سینان  می کند:  مطرح  فرانسه  خبرگزاری  گزارش 
آنکارا  می گوید،  است،  ترکیه  خارجی  سیاست  در  او  تخصص  که  اروپا  کارنگی 
به  کند.  دادن حمله اش جلب  انجام  برای  را  تهران  و  مسکو  رضایت  می خواهد 
گفته او، »این موضوع اهمیت ویژه ای دارد، به دلیل این که دو مورد از مناطق 
هدف بالقوه تحت کنترل روسیه هستند و ترکیه می خواهد قادر به استفاده از 
حریم هوایی باشد و خطرات را به حداقل برساند«. این کارشناس در ادامه گفت، 
»ایران هم به واسطه شبه نظامیان تحت کنترل خود، حضوری غیرمستقیم در 

این منطقه دارد«.
کرده  امیدواری  ابراز  این  از  پیش  روسیه  است:  آورده  ادامه  در  خبرگزاری  این 
است که ترکیه از انجام دادن این حمله در سوریه »خودداری کند«. ایران هم که 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه آن در هفته های اخیر هم به آنکارا و هم 
به دمشق سفر کرده بود، خواستار احتیاط در این زمینه شده بود. امیرعبداللهیان 
در دمشق گفت، عملیات نظامی ترکیه در سوریه »عاملی ثبات زدا در منطقه« 

خواهد بود.

اهمیت نشست سران “فرمت آستانه” 598؛ عددی ماندگار در تاریخ ایران
در تهران از نگاه خبرگزاری فرانسه

امام علی علیه السالم
خداوند با والیت من، دین این اّمت را به کمال رساند و نعمت ها را بر ایشان کامل کرد و 
اسالم را برایِشان پسندید، آن گاه که در روز والیت به محّمد صلی اهلل علیه و آله گفت: 

»ای محّمد! به آنان خبر بده که امروز دینشان را برایشان به کمال رساندم و دین اسالم را 
برایِشان پسندیدم و نعمتم را بر ایشان کامل کردم«. همه اینها، منّتی از سوی خداوند بر من 

است. پس سپاس، ویژه اوست. 
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یافته جدید پژوهشی؛

کروناویروس تا یک ماه بر روی گوشت 
منجمد زنده می ماند

یک مطالعه جدید نشان می دهد که کروناویروس 
می تواند تا ۳۰ روز روی گوشت و ماهی منجمد 
زنده بماند. این تحقیق بر روی مرغ، گوشت گاو، 
و ماهی قزل آال منجمد انجام شد. »امیلی بیلی«، 
سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کمپبل کارولینای 
شمالی، می گوید: »اگرچه ممکن است گوشت را 
به مدت ۳۰ روز در یخچال نگهداری نکنید، اما 
برای مدت طوالنی در فریزر  را  ممکن است آن 
نگهداری کنید.« در این تحقیق، ویروس ها روی 
گوشت و ماهی منجمد قرار داده شدند و سپس 
در دمای یخچال )۳۹.۲ درجه فارنهایت( و دمای 
فریزر )-4 فارنهایت( نگهداری شدند. بیلی گفت: 
»ما حتی متوجه شدیم که ویروس ها را می توان 
پس از مدت زمانی از منجمد شدن، کشت داد.« 
محققان گفتند که یافته های آنها قابل توجه است 
زیرا کروناویروس می تواند در روده تکثیر شود، و 
فقط در دستگاه تنفسی، که اکثر مردم اثرات آن 

را احساس می کنند، تکثیر نمی شود.
محققان دریافتند که ویروس ها در دمای یخچال 

به خوبی دمای فریزر عمل نمی کنند.
این مطالعه بر اهمیت بهداشت دقیق در برداشت، 
محصوالت  توزیع  و  بندی  بسته  نقل،  و  حمل 

غذایی تاکید می کند.

مطالعات نشان می دهد؛

تزریق واکسن کووید خطر سکته مغزی را 
کاهش می دهد

بیماری های  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
را  مغزی  سکته  خطر  می توانند  آنفلوانزا  شبه 
زدن  واکسن  اما  دهند،  افزایش  بزرگساالن  در 
افراد  در  به ویژه  را،  احتمال  این  است  ممکن 
نشان  مطالعه  این  دهد.  کاهش  سال   4۵ زیر 
داد که بیماری های شبه آنفلوانزا احتمال سکته 
مغزی را در ماه بعد از عفونت افزایش می دهند 
ساله   44 تا   ۱۸ افراد  میان  در  باالترین خطر  و 
واکسینه نشده است. تحقیقات نشان می دهد که 
نسبت  بزرگساالن جوان تر  در  علل سکته مغزی 
است  ممکن  و  است  مسن تر گسترده تر  افراد  به 

به راهکارهای دیگری برای پیشگیری نیاز باشد.
مغزی،  سکته  بین  رابطه  جدید  مطالعه 
واکسن ها  آیا  اینکه  و  آنفلوانزا  شبه  بیماری های 
ممکن است در پیشگیری نقش داشته باشند را 
بر اساس گفته های مرکز  مورد بررسی قرار داد. 
کنترل و پیشگیری از بیماری، بیماری های شبه 
یا  سانتیگراد  درجه   ۳۷.۷ تب  به صورت  آنفلوانزا 

باالتر، سرفه و / یا گلودرد تعریف می شوند.
از  مطالعه  این  ارشد  نویسنده  بوهم«،  »آملیا 
دانشگاه کلمبیا نیویورک، گفت: »برای بزرگساالن 
جوان تر، ما باید عوامل خطر سکته مغزی را خارج 
از عوامل معمولی بررسی کنیم. عفونت ها به طور 
کلی می توانند خطر سکته مغزی را افزایش دهند 
قاعده  این  از  نیز  آنفلوانزا  شبه  بیماری های  و 
از  یکی  که  ایم  داده  نشان  ما  نیستند.  مستثنی 
راه های پیشگیری از سکته، استفاده از واکسن ها 
بزرگسال   ۳۳۱,۸۲۸ داده های  محققان  است.« 
تا   ۲۰۰۸ سال های  بین  که  را  ساله   ۶۵ تا   ۱۸
بیمارستان  در  مغزی  سکته  دلیل  به   ۲۰۱4
بستری شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها با 
یک گروه کنترل از افرادی که به دلیل آسیب سر 

یا مچ پا بستری شده بودند مقایسه شدند.
تا  کردند  استفاده  پزشکی  سوابق  از  محققان 
در  یا  قبل  دقیقاً  بیماران  آیا  که  کنند  مشخص 
زمان بستری، بیماری مشابه آنفلوانزا داشته اند و 
قبل  سال  در  را  واکسنی  نوع  هر  آنها  آیا  اینکه 
دریافت کرده اند یا خیر. اگرچه اطالعاتی در مورد 
واکسن هایی که افراد دریافت کرده اند در دسترس 
نبود، شواهد نشان می دهد که اکثر واکسن ها در 
بزرگساالن واکسن آنفلوانزا بوده که ساالنه تزریق 
مغزی  سکته  احتمال  کلی،  طور  به  می شود. 
در  شدن  بستری  از  قبل  ماه  در  که  افرادی  در 
بیمارستان مبتال به آنفلوانزا بودند، نسبت به افراد 
اما  بود.  بیشتر  درصد   ۳۸ بیماری،  چنین  بدون 
این احتمال در افرادی که در سال قبل از پذیرش 

واکسینه شده بودند بسیار کمتر بود. 
احتمال  بودند،  نشده  واکسینه  که  افرادی  برای 
سکته مغزی 4۶ درصد بیشتر بود، در حالی که 
با  درصد   ۱۱ بودند،  شده  واکسینه  که  آنهایی 
گفت:  بوهم  بودند.  مواجه  مغزی  سکته  احتمال 
»هر چه یک فرد بیماری شبه آنفلوانزا را در زمان 
نزدیک تری به زمان بستری شدن در بیمارستان 
تجربه کند، احتمال سکته مغزی بیشتر می شود، 
به  آنفلوانزا  شبه  بیماری های  می دهد  نشان  که 
عمل  مغزی  سکته  برای  محرک  یک  عنوان 
خطر  مدت.«  طوالنی  خطر  یک  تا  می کنند 
سکته مغزی برای افراد واکسینه نشده مبتال به 
بیماری های شبه آنفلوانزا در میان گروه زیر 4۵ 

سال باالتر بود.
مغزی  معرض سکته  در  بیشتر  درصد   ۷۳ آنها   
احتمال  افزایش  درصد   4۱ با  مقایسه  در  بودند 
رده  همان  در  شده  واکسینه  گروه  برای  سکته 

سنی.

رئیس دیوان عالی کشور: 

واقعه غدیر خط و مشی بشریت را
 تا ابد ترسیم کرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: واقعه غدیر خط و مشی بشریت 
و موحدین را تا ابد ترسیم کرد.

در  مقدم  مرتضوی  احمد  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
مراسمی که به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم و تجلیل از 
کارمندان نمونه کشوری و ستادی دیوان عالی کشور در سالن 
اجتماعات کاخ دادگستری برگزار شد، ضمن تبریک عید بزرگ 
تقدیر و  باشکوه  این جشن  برگزارکنندگان  از  امامت  و  والیت 

تشکر کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه غدیر را یک حادثه و واقعه 
بسیار بزرگ خواند و گفت: رسول گرامی اسالم )ص( در سال 
دهم هجرت بعد از اتمام مراسم حج در حوالی جحفه، سرزمین 
غدیر دفعتاً متوقف شد و دستور داد همه مردم جمع شوند تا 

آنچه را که به او وحی شده بود به گوش همه برساند.
نفر  هزار  است؛ حدود ۱۲۰  نقل شده  که  آن طور  افزود:  وی 
اکرم )ص(  پیامبر  و  غدیر جمع شدند  سرزمین  در  از حجاج 
خطبه ای بسیار مفصل خواند که بخش نخست آن به حمد و 
ثنای پروردگار و بخش دیگر آن به فضایل اخالقی امام علی )ع( 
فراز  اینکه  بیان  با  اشاره شده است. رئیس دیوان عالی کشور 
پیامبر  اینکه  کرد:  تصریح  دارد،  وجود  غدیر  در خطبه  باالیی 
اسالم )ص( فرمودند: ” من کنت مواله فهذا علی مواله” تنها 

گوشه ای از این خطبه پرمغز است.
مرتضوی مقدم در تشریح این مطلب افزود: در آن روز، رسول 
اکرم )ص( خطاب به مردم فرمودند: “مردم بدانید، جبرئیل ۳ 
مرتبه بر من نازل شد و امر کرد که همینجا بلند شوم و بیان 
کنم که علی )ع( وصی و خلیفه امت است، از جبرئیل خواستم 
که مرا از بیان این مطلب معاف کند، چون در بین شما افراد 
بی تقوا، منافق، دغل باز و مسخره کننده دین خدا بسیار است، 
اما با همه این تفاسیر، وحی شد که اگر آنچه را که دستور الهی 

است بیان نکنم خداوند از من راضی نخواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: پیامبر گرامی اسالم )ص( 
فرمودند: ” مردم بدانید، اینجا آخرین موقعیت و زمانی است که 
با شما صحبت می کنم، دستور خدا را بپذیرید، خداوند علی )ع( 
را برای شما امام قرار داد و اطاعت از او برای مهاجرین، انصار و 
بر هر کسی که توحید را قبول کند واجب است، هر چه بگوید 
و هر حکمی دهد حکم خداست، لعنت خدا بر کسی است که 
مورد  کند،  تبعیت  او  از  هر کس  و  کند  مخالفت  )ع(  علی  با 
رحمت و غفران خداوند قرار خواهد گرفت. مرتضوی مقدم در 
بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه غدیر یک سرمایه 
و حیات ابدی برای بشریت تا روز قیامت است، گفت: اگر پیام 
الهی  این ماموریت  لذا  نبود،  غدیر گفته نمی شد رسالت تمام 
برای اتمام حجت به صراحت در جمع کسانی از نقاط مختلف 
بودند  شده  جمع  سرزمین،  آن  در  که  اسالمی  سرزمین های 
اعالم شد. وی ادامه داد: بسیاری از خواص، می دانستند والیت 
و جانشینی پس از پیامبر اسالم )ص( با علی )ع( است و این 
موضوع از نظرها مخفی نبود، اما  نکته  ای که در اینجا مورد 
اهمیت است این است که، واقعه غدیر خط و مشی  بشریت و 
موحدین را تا ابد ترسیم کرد. رئیس دیوان عالی کشور در پایان 
ضمن تشکر دوباره از برگزاری جشن باشکوه غدیر بیان کرد: 
خدایا شفاعت امام علی )ع( را نصیب ما کن و عاقبت همگی ما 

را ختم بخیر فرما و این روز را برای ما مبارک گردان.

اقتدار ارتش نقشه های شوم دشمنان را 
خنثی کرده است

امروز  اینکه  بر  تاکید  با  ارتش  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده 
شده  محقق  علمی  پیشرفت  همین  سایه  در  پدافندی  قدرت 
مراکز  علمی  پیشرفت  نباید  عاملی  و  مانع  هیچ  گفت:  است، 

آموزشی و نظامی کشورمان را دچار وقفه کند.
 امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی 
ارتش در جمع فرماندهان مراکز آموزش این نیرو با بیان اینکه 
ُکند  زمان  هیچ  پدافند  نیروی  به ویژه  ارتش  در  علمی  شتاب 
نخواهد شد، اظهار داشت: اقتدار ارتش بسیاری از نقشه ها ی 

شوم دشمنان را به چالش کشیده و خنثی کرده است.
وی با اشاره به اینکه قدرت پدافندی در سایه پیشرفت علمی 
محقق شده است، افزود: تردیدی نیست بسیاری از فشارهای 
موجود و اعمال تحریم های ناجوانمردانه در راستای جلوگیری 
از دستیابی ملت شریف کشورمان به پیشرفت علمی و اقتدار 
درون زا اعمال می شود که البته تا اقتدار بی قید و شرط ایران  
ارتش،  هوایی  پدافند  نیروی  فرمانده  در صحنه هستیم.  عزیز 
خاطر نشان کرد: پژوهش در توسعه همه جانبه قدرت پدافندی 
کشورمان به ویژه در زمینه ی راداری، موشکی، پهپادی و... باید 
فرماندهان  نظر  مد  علمی  پیشرفت  عامل  اصلی ترین  به عنوان 
این نیرو قرار بگیرد، چراکه پژوهش نقطه عطفی در دستیابی به 
قدرت نظامی است. وی پژوهش را از محورهای مهمی دانست 
به ویژه در  پایدار کشور  پیشرفت  و  توسعه  که می تواند ضامن 
در  نشود  انجام  پژوهش  اگر  به طوری که  باشد  نظامی  عرصه  
تمامی حوزه ها شاهد رکود علم و توسعه و در نتیجه تضعیف 

اقتدار مملکت عزیزمان در عرصه های بین المللی می شویم.

سالمت

جامعه

کاریکاتور

کاریکاتور/ جوانی جمعیت ایران در سرازیری پیری! 

رئیسی در جلسه هیات دولت:

جهت گیری دولت عدالت محوری عملی است
عدالت  اجرای  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس 
داشت:  اظهار  حکمرانی،  ابعاد  تمام  در 
تمامی  در  دولت سیزدهم  جهت گیری کالن 

عرصه ها مبتنی بر اجرای عدالت است.
روز  رئیسی،  ابراهیم  سید  دکتر  آیت اهلل   
دولت  هیات  جلسه  در  تیر(  یکشنبه)۲۶ 
عدالت  اجرای  غدیر،  سعید  عید  تبریک  با 
علی بن  متقیان  موالی  توصیه  مهم ترین  را 
دانست  حکومت  کارگزاران  به  ابی طالب)ع( 
مهم ترین  از  عدالت  اجرای  کرد:  تاکید  و 
آرمان های انقالب اسالمی و امام راحل)ره( و 
از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری نیز 
بوده است. جهت گیری کالن دولت سیزدهم 
از ابتدای استقرار بر این بوده تا نظام اداری 
کشور، بیش از گذشته به سوی عدالت سوق 

یابد.
را  جامعه  در  عدالت  اجرای  جمهور  رئیس 
با تاکید بر آموزه های  امری دشوار دانست و 
حوزه،  این  در  علی)ع(  حضرت  گرانقدر 
این است که در عمل  خاطرنشان کرد: مهم 
سایه  در  جز  مهم  این  و  باشیم  عدالت گرا 

تالش و مجاهدت تحقق نمی یابد.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
بانک  کل  رئیس  گزارش  به  اشاره  با  خود، 
برای  گرفته  صورت  اقدامات  درباره  مرکزی 
کاهش پایه پولی و کنترل نقدینگی در خرداد 
با تاکید  اقدامات قدردانی کرد و  این  از  ماه، 
بر لزوم تبیین این دستاورد برای مردم، گفت: 
تورم  کنترل  عوامل  از  نقدینگی  رشد  مهار 
که  داشت  توجه  باید  آن  کنار  در  اما  است، 
سیاست های مبنایی دولت در حوزه حمایت 

از تولید نیز با قوت استمرار یابد.
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  رئیسی  دکتر 
رقابت های جام جهانی فوتبال در قطر، توجه 

ویژه به مشکالت و مطالبات اعضای تیم ملی 
را  ورزش  وزارت  و  دانست  ضروری  امری  را 
برای آمادگی  را  مأمور کرد همه تالش خود 
این  در  کشورمان  ملی  تیم  موفق  حضور  و 

رویداد مهم به کار گیرد.
تامین حداکثری  بر  تاکید  با  رئیسی  آیت اهلل 
ورزش  وزارت  به  فوتبال،  ملی  تیم  نیازهای 
به  مربوط  تمهیدات  داد  دستور  جوانان  و 
پیگیری  چنان  را  فوتبال  ملی  تیم  آمادگی 
در  دغدغه ای  هیچ  بدون  بازیکنان  که  نماید 

این میدان بین المللی حضور یابند.
موفقیت آمیز  حضور  جمهور  رئیس 
جهانی  المپیادهای  در  ایرانی  دانش آموزان 
این  تبریک  ضمن  و  خواند  امیدآفرین  را 
دولت  سیاست  داشت:  اظهار  توفیقات، 
مدارس  علمی همه  ارتقای سطح  از  حمایت 
مدارس  در  ویژه  به  ایرانی،  دانش آموزان  و 

دولتی است.
شورای  تاسیس  سالروز  به  جمهور  رئیس 
نهادی  را  این شورا  و  اشاره کرد  نیز  نگهبان 
حراست  و  حفظ  برای  که  دانست  مبارک 
مقدس  نظام  جمهوریت«  و  »اسالمیت  از 

جمهوری اسالمی ایجاد شده است.
دکتر رئیسی افزود: این شورا در طول سالهای 
صیانت  در  همواره  اسالمی،  انقالب  از  پس 
نظام مقدس  و  انقالب  ارزش های محوری  از 
اثر  منشاء  و  نقش آفرین  اسالمی،  جمهوری 

بوده است.
رئیس جمهور در ادامه به موضوع »ساماندهی 
از  صیانت  برای  دریا  ایمن سازی  و  سواحل 
با  و  پرداخت  مسافران«  و  گردشگران  جان 
بیان اینکه جان باختن حتی یک نفر هم در 
دریا غم انگیز است و نگرانی های خانواده ها در 
این زمینه باید برطرف شود، سازمان مدیریت 

بحران را مأمور برنامه ریزی برای تامین امنیت 
سواحل کرد.

استفاده  لزوم  بر  ادامه  در  رئیسی  دکتر 
در  توانمند  و  فرهیخته  بانوان  ظرفیت  از 
دولت  گفت:  و  کرد  تاکید  مدیریتی  مناصب 
به دنبال  مردمی، در عرصه مدیریت همواره 
در  اساس  همین  بر  و  است  شایسته ساالری 
این دولت بانوان گرامی به هیچ عنوان نباید 
احساس کنند که در حاشیه قرار دارند و به 

توانمندی ها و کارآمدی آنها توجه نمی شود.
از  بهره گیری  در  تصریح کرد:  رئیس جمهور 
افراد  کارآمدی  و  صالحیت  انسانی،  نیروی 
مالک است و امروز بسیاری از بانوان کشورمان 
صالحیت علمی و کارآمدی باالیی دارند که 
در  می توانند  شود،  داده  میدان  آنها  به  اگر 

عرصه های مختلف منشاء اثر باشند.

در  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  قضایی  معاون 
ورشکسته  شرکت   ۱4۳ حدود  حاضر  حال 
گفت:پیشنهاد  داریم  کشور  سطح  در 
سامانه جامع  عنوان  تحت  سامانه ای  داده ایم 
این  طریق  از  تا  شود  تشکیل  ورشکستگان 
سامانه بتوان به همه پرونده های ورشکستگی 

اشراف داشته باشیم.
رحیمی  صادق  المسلمین  و  االسالم  حجت 
با   ۲۵/4/۱4۰۱ مورخ  در  که  جلسه ای  در 
استان  های  دادگستری  کل  رؤسای  حضور 
ها و رؤسای ادارات تصفیه امور ورشکستگی 
به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، ضمن 
کرد:  تاکید  خم  غدیر  بزرگ  عید  تبریک 
موضوع این نشست و این جلسه تخصصی در 

مورد حوزه ورشکستگی و تصفیه است.
معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: موضوع 
بسیار  مباحث  از  یکی  تصفیه  و  ورشکستگی 
موضوع  این  متاسفانه  که  است  مهم حقوقی 
در میان مسئوالن قضایی، اجرایی و تقنینی 
مورد غفلت قرار گرفته است، در حالی که اگر 
اهتمام  مورد  تصفیه  و  ورشکستگی  موضوع 
جدی قرار گیرد بسیاری از مشکالت قضایی 

حوزه مسائل مالی کاسته خواهد شد.
تاریخچه  تقریباً  که  این  بیان  با  رحیمی 
قبل  قرن  به یک  آن  مقررات  و  ورشکستگی 
کشورها  همه  در  کرد:  تاکید  بازمی گردد، 
و  قوانین  ورشکستگی  موضوع  خصوص  در 

مقرراتی تصویب شده است.
ورشکستگی  امور  موضوع   : داد  ادامه  وی 
تجارت  قانون  به  ما  تقنینی کشور  در سابقه 
می  باز   ۱۳۰4 سال  و   ۱۳۰۳ سال  مصوب 
گردد که این قوانین در سال ۱۳۱۱ کامل تر 
شد. در واقع قبل از این سال ها در خصوص 
امور ورشکستگی هیچ قانونی نداشتیم و البته 
بعد از آن هم یک مقررات جامع و کامل در 
روند  در  تسریع  لذا  و  نداریم  خصوص  این 
تصویب الیحه جدید قانون تجارت را توصیه 

می کنیم.
زمینه  در  ماده   ۱۶4 اینکه  بیان  با  رحیمی 
آمده  تجارت  قانون  در  ورشکستگی  امور 
از ماده 4۱۲ آغاز  است، بیان کرد: این مواد 
و تا ماده ۵۷۵ همان قانون ادامه یافته است. 
این  به   ۱۳۱۸ سال  در  قانونگذار  همچنین 
قانون  در  ماده ای که  این ۱۶4  نتیجه رسید 
شده  تصویب  ورشکستگی  حوزه  در  تجارت 
کافی و وافی به مقصود نیست، لذا در تیرماه 
امور  تصفیه  اداره  قانون  ۱۳۱۸مجلس  سال 

ورشکستگی را با ۶۰ ماده تصویب کرد.
کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  قضایی  معاون 
دیگر  این طرف  به  از سال ۱۳۱۸  همچنین 
معنا  آن  به  قانونی  ورشکستگی  حوزه  در 

تجارت،  قانون  ماده   ۱۶4 بنابراین  نداشتیم؛ 
با  ورشکستگی  امور  و  تصفیه  اداره  قانون 
و  مربوطه  های  نامه  آیین  برخی  و  ماده   ۶۰
اشاراتی در مقررات بیمه ای و بانکی در حوزه 
ورشکستگی بانک ها و مؤسسات بیمه ای از 

جمله قوانین موجود در این بخش هستند.
اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  قضایی  معاون 
حوزه  این  در  ای  ریشه  و  اساسی  مشکالتی 
وجود دارد، اظهار کرد: این مشکالت هم در 
بخش تقنینی و هم در حوزه های اجرایی و 
غفلت  مورد  که  خورد  می  چشم  به  قضایی 
قرار گرفته است. وی با بیان اینکه در موضوع 
مختلفی  فرایندهای  و  مراحل  باید  تصفیه 
از  بعد  باید  حتماً  کرد:  بیان  کرد،  طی  را 
درستی  به  اموال  ورشکستگی  حکم  صدور 
این  برای  باید  اوقات  شناسایی شود و گاهی 
باید  همچنین  بگیریم.  نظر  در  حافظ  اموال 
بستانکاران واقعی و بدهکاران مورد شناسایی 
 … و  فروش  دقیق،  کارشناسی  گیرند،  قرار 
اقدامات دیگر در جهت تصفیه است که همه 
این موارد هزینه بر خواهد بود. معاون قضایی 
در  قوانین  طبق  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه 
بعضی موارد ناچار هستیم در فرآیند تصفیه 
استقراض کنیم، بیان کرد: در این بخش این 
باید  استقراض  این  سوال مطرح می شود که 
از چه محلی انجام شود لذا یکی از مشکالتی 
که در حوزه ورشکستگی داریم و به دغدغه 
سویی  از  که  است  این  شده،  تبدیل  بزرگی 
انجام  را  تصفیه  باید  قضاییه  قوه  گوییم  می 
شود  مشخص  باید  دیگر  سوی  از  ولی  دهد 
خواهد شد  تامین  کجا  از  استقراض  این  که 
وجوه  کرده  مقرر  که   ۱۳۵۸ سال  مصوبه  و 
دریافتی صندوق )الف( و )ب( به خزانه واریز 
شود، مشکالت را مضاعف کرده است. معاون 
قضایی قوه قضاییه در ادامه این جلسه خطاب 
و  ها  استان  های  دادگستری  روسای کل  به 
الزم  اشراف  گفت:  ها  استان  تصفیه  مدیران 
در  ندارد.  وجود  تصفیه  مقررات  و  قوانین  بر 
موشکافانۀ  نگاه  باید  قضایی  مدیریت  بحث 
همکاران  باشیم.  داشته  موضوع  این  به  الزم 
قضایی باید در قدم اول اشراف الزم را نسبت 
به مقررات و قوانین داشته باشند. بنابراین اگر 
باشیم  نداشته  آشنایی  تصفیه  فرآیندهای  با 
متاسفانه گاهی اوقات هزینه های سنگینی را 
پرداخت خواهیم کرد لذا همکاران حتماً باید 
مقررات  و سایر  تجارت  قانون  ماده  آن ۱۶4 
را که به موضوع امور ورشکستگی اشاره دارد 
با شرح و تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار 
موضوع  طرح  به  اشاره  با  رحیمی  دهند.  
چابک سازی قوه قضاییه در سال های اخیر، 
بیان کرد: در این بخش، قسمت های اجرایی 

ها  دادگستری  به  تصفیه،  به  مربوط  مباحث 
واگذار شد.

امور تصفیه  به  قانون مربوط  به  اشاره  با  وی 
مصوب ۱۳۱۸ گفت: در این قانون گفته شده 
است که وزارت دادگستری اختیار دارد برای 
هر شهرستانی یک اداره تصفیه تشکیل دهد 
یعنی در آن قانون موضوع تصفیه به صورت 
به  و  بود  نشده  پیش بینی  استانی  ادارات 

صورت شهرستانی مدنظر قرار گرفته بود.
اختیارات  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  وی 
ادارات تصفیه ای که در استان ها تشکیل می 
شود، اختیارات استانی است و الزم نیست که 

هر شهرستان یک اداره تصفیه داشته باشد.
تصفیه  کل  اداره  جایگاه  تشریح  با  رحیمی   
اداره  برای  راهبردی  معاونت  کرد:  بیان 
وظیفه  مورد   ۲4 حدود  مرکز  تصفیه  کل 
امور  تصفیه  رو  این  از  است.  گرفته  نظر  در 
موجود  های  ظرفیت  طریق  از  ورشکستگان 
یکی  و  گیرد  قرار  مدنظر  باید  بخش  این  در 
برای  سازی  بستر  قاعدتاً  اصلی  وظایف  از 
این  و  است  بخش  این  در  هوشمندسازی 
نشان می دهد که باید برنامه ریزی مناسبی 
ایجاد فضای مناسب در فضای مجازی  برای 
این  در  کرد:  بیان  وی  شود.  گرفته  نظر  در 
بخش پیشنهاد داده ایم که سامانه ای تحت 
تشکیل  ورشکستگان  جامع  سامانه  عنوان 
همه  به  بتوان  سامانه  این  طریق  از  تا  شود 
پرونده های ورشکستگی اشراف داشته باشیم. 
معاون قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: برخی 
اداره کل تصفیه  از استان ها متاسفانه هنوز 
اداره  که  استانی  هر   . اند  نداده  تشکل  را 
امر  تواند  نمی  عمال  نداده  تشکیل  را  تصفیه 
دهد  انجام   ۱۳۱۸ قانون  براساس  را  تصفیه 
می  قرار  عمومی  دادرسی  فرآیند  در  لذا  و 
را  ورشکستگی  حکم  که  دادگاهی  و  گیرد 
صادر می کند، طبعاً کار تصفیه را هم خودش 
قانون تصفیه  با  این مسأله  انجام می دهد و 
سازگاری ندارد. وی بیان کرد: دو موضوع در 
صدور  یکی  ؛  است  اهمیت  حایز  تصفیه  امر 
حکم ورشکستگی و دیگری فرایند اجرای این 
حکم است، لذا باید در صدور حکم دقت شود 
اعالم می دارم  بنده  و  اشتباهی رخ ندهد  تا 
ورشکستگی  حوزه  در  که  احکامی  از  برخی 

صادر می شوند، مطابق قانون و شرع نیست.
بر  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  قضایی  معاون 
اساس ماده 4۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی 
یک تاجر اعالم می شود، بیان کرد: این ماده 
ناظر است به توقف تاجر از تأدیه وجوهی که 
بر ذّمه دارد و به نظر اینجانب مراد از توقف، 

توقف واقعی می باشد و نه توقف ظاهری .
تعریف  براساس  اینکه ورشکسته  بیان  با  وی 
داراییش  که  شود  می  گفته  کسی  به  شرع 
کمتر از دیونش باشد ، ادامه داد: در جریان 
فعالیت خود برخی از شرکت ها را ورشکسته 
اعالم و حکم آن را نیز صادر می کنیم . گاهی 
و  مالک  همان  که  شود  می  مشاهده  اوقات 
کار  بیشتری  فعالیت  یک  با  شرکت  صاحب 
است  حالی  در  این  دهد  می  توسعه  را  خود 
ورشکستگی  حکم  شرکت،  این  مالک  که 

این  در  که  فردی  بنابراین  است.  گرفته  هم 
است  بستانکار  ماند  می  خالی  دستش  میان 
برای  قانون مزایایی  اینکه در  به  با توجه  لذا 
ورشکسته بیان شده باید نظارت دقیق کنیم 
که تاجر حقیقی یا حقوقی، با هدف دستیابی 
ورشکستگی  اخذ حکم  به  اقدام  مزایا  آن  به 

نکند.
معاون قضایی قوه قضاییه خطاب به روسای 
تصفیه  ادارات  مدیران  و  ها  دادگستری  کل 
کردیم  تاکید  ای  بخشنامه  براساس  گفت: 
حکم  که  قضایی  مرجع  و  استان  هر  که 
ورشکستگی صادر می کند، موظف است یک 
نسخه از آن را به اداره کل ارسال کنند تا بر 

صحت و سقم آن جریان نظارت شود.
وی بیان کرد: برخی از احکامی که در حوزه 
قانون  مطابق  شود،  می  صادر  ورشکستگی 
با چالش  هارا  بانک  و  نیست  موازین شرع  و 

مواجه کرده است.
با  درصد  صد  طور  به  ما  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدی  واحدهای  و  ها  کارخانه  تعطیلی 
مخالف هستیم ، بیان کرد : بنابراین همکاران 
تا  باشند  ورشکستگی  امور  بر  مسلط  باید 
بستانکاران  حقوق  رعایت  با  آنان  تصمیمات 
افتادن کارگاه  کار  از  به  االمکان منجر  حتی 
قضاییه  قوه  قضایی  معاون  نشود.  کارخانه  و 
با بیان اینکه فردی که حکم ورشکستگی می 
گیرد از کلی مزایا برخوردار می شود، گفت: 
برخی از صاحبان واحدهای تولیدی تالششان 
ورشکستگی  حکم  امروز  که  است  این  بر 
از جمله عدم  این حکم  مزایای  از  تا  بگیرند 
ها  بانک  به  تأدیه  تأخیر  خسارات  پرداخت 
برخوردار شوند. وی ادامه داد: باید حکم صادر 
و  به درستی صادر شود  بخش  این  در  شده 
وجود  اجرا  فرایند  و  حکم  صدور  بر  نظارتی 
آسیب  ورشکستگی  حوزه  در  باشد.  داشته 
نظارت  تحت  باید  و  دارد  وجود  زیادی  های 
قرار گیرد . در حوزه ورشکستگی باید غبطه 
چند مورد را در صدور حکم و در اجرا در نظر 
غبطه  دوم؛  بستانکاران  غبطه  یک؛  ؛  بگیریم 
و  ثالث  اشخاص  غبطه  سوم؛  ورشکستگان، 

چهارم غبطه حکومت و حقوق عامه.
معاون قضایی قوه قضاییه خطاب به رؤسای 
کل دادگستری ها تاکید کرد: همکاران حتما 
به  را  ورشکستگی  موضوع  های  پرونده  باید 

شعب تخصصی ارجاع دهند.
 ۱4۳ حدود  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
داریم که  شرکت ورشکسته در سطح کشور 
تحت نظارت و حمایت اداره کل ورشکستگی 
آن  دنبال  به  و  هستند  ها  استان  ادارات  و 
حدود ۱۱ هزار کارگر در این بخش مشغول 
به کارند. برخی ها با مدیریت خوب همکاران 
حالت  از  که  اند  رسیده  جایی  به  قضایی 
ورشکستگی خارج و یا در حال خارج شدن 
صاحبانشان  به  را  کارخانه  هم  ما  هستند. 
به  کارگران مشغول  و هم  تحویل می دهیم 
کار هستند. از همکاران خواهش می کنیم در 
احیای کارخانجات و واحدهای تولیدی غبطه 

بستانکاران را نیز در نظر بگیرند.

معاون قضایی قوه قضاییه:
۱۴۳ شرکت ورشکسته در کشور داریم

 پیشنهاد داده ایم سامانه جامع ورشکستگان تشکیل شود


