
سه شنبه  22  خرداد 1397  |    27 رمضان 1439  |  12 ژوئن 2018  |  سال نوزدهم، شماره 5126
 شناسایی 3 کانون گرد و غبار 
در چهارمحال و بختیاری

سوریه آینده در محور مقاومت 
نقش آفرینی می کند www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir14

 چهارمحال و بختیاری
 از قطب های داوری فوتبال 

ایران
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایــران از چهارمحال و بختیــاری به عنوان یکی از قطب های 

داوری فوتبال کشور نام برد.
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وزارت راه پیگیر پرداخت مطالبات 
کامیون داران است

دستگیری حفاران غیرمجاز تپه ترابی هفشجان

چهارمحــال و بختیــاری، از قطب های 
داوری فوتبال ایران 

رئیس کمیته داوران فدراســیون فوتبال 
جمهوری اســالمی ایــران از چهارمحال و 
بختیــاری به عنوان یکی از قطب های داوری 

فوتبال کشور نام برد.
فریدون اصفهانیان در حاشــیه نشســت 
دانــش افزایی داوران فوتبــال چهارمحال و 
بختیاری در گفت و گو با ایرنا افزود: این استان 
در چهار دهه اخیر در سطح لیگ های مختلف فوتبال ایران داوران توانمندی را به 

ورزش کشور معرفی کرده است.
به گفته وی، در گذشته داورانی مانند حسین حیدریان، یداهلل جهانبازی، باغبان، 
شمس، سعید زارع و در زمان کنونی داورانی و کمک داورانی مانند موعود بنیادی 
فرد، قهرمان نجفی و براتعلی مولوی و داوران دیگر، در لیگ های مختلف فوتبال 
ایران قضاوت کرده اند.اصفهانیان یادآور شد: با توجه به جوانگرایی هیات فوتبال 
چهارمحال و بختیاری در بخش داوری امید اســت این اســتان در زمینه داوری 
فوتبال در آینده نیز مانند زمان حال داورانی را به ورزش کشور معرفی کند.رئیس 
کمیتــه داوران هیات فوتبال چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در این دوره 50 نفر 
از داوران جوانان استان شرکت کردند.حسین حیدریان افزود: در این نشست تازه 
ترین قوانین داوری فیفا با حضور رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال به مدت 
دو روز مورد ارزیابی و آموزش قرار می گیرد.به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری 
اکنون در لیگ های مختلف 12داور و کمک داور و ناظر دارد که موعود بنیادی فر 

به عنوان یکی از داوران برگزیده )الیت( آسیا شناخته می شود.

چهارمحالــی  ورزشــکار   درخشــش 
در رقابت های بسکتبال آسیا

ورزشــکار چهارمحال و بختیاری در رقابت مهارت های فردی بسکتبال 
آسیا خوش درخشید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، 
امیر حســین علیاری در رده ســنی نوجوانان در دهمین دوره کمپ بسکتبال 
بدون مرز آسیا در مسابقات آل استار و مهارت های فردی در جمع 12 نفر برتر 

قرار گرفت و قهرمان مسابقات پرتاب سه امتیازی این کمپ شود.
* چهارمحال و بختیاری، میزبان مسابقات هندبال جوانان 

کشور 
چهارمحال و بختیاری میزبان مســابقات هندبــال نونهاالن و نوجوانان 

منطقه هفت کشور است.
به گزارش از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، براســاس 
قرعه کشــی میزبانی رقابت های هندبال در یاســوج، چهار میزبانی شامل 
مســابقات هندبال نونهاالن پســر، نوجوانان دختر و جشنواره های هندبال 

»فرشتگان پسر« و »فرزانگان دختر« منطقه هفت به شهرکرد رسید.
مسابقات و جشــنواره های هندبال منطقه هفت کشور در رده های سنی 
نونهاالن تا جوانان با حضور استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 
بویر احمد و خوزستان برگزار می شود.در نشست مشترک مدیران هیات های 
هندبــال منطقه هفت کشــور، جهانبخش صفرپور رئیــس هیات هندبال 

چهارمحال به عنوان مدیر این منطقه انتخاب شد.

شناسایی 3 کانون گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال 
و بختیــاری گفت: دشــت بروجــن، خانمیرزا و 
شــهرکرد ســه کانون گرد و غبار شناسایی شده 

در استان هستند.
شــهرام احمدی صبح در جمع اصحاب رسانه 
با اشاره به اینکه 15 تا 21 خرداد هفته ملی محیط 
زیســت با شــعار »حذف آلودگی پالســتیک« 
نامگذاری شده است، اظهار کرد: متأسفانه ایران 
کشــوری با مصرف باالی مواد پالســتیکی در 

جهان است.
وی با بیان اینکه تجزیه مواد پالســتیکی در 
طبیعت بیش از 400 ســال بــه طول می انجامد، 
افزود: این مواد به تنوع زیســتی آسیب می زنند و 

آلودگی آب، خاک و هوا را به دنبال دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اینکه بیش از 100 عنوان 
برنامــه در 12 محور طی هفته محیط زیســت 
در اســتان اجرا خواهد شــد، ادامه داد: برگزاری 
میزگردهای تخصصی، تورهای بازدید از مناطق 
حفاظت شده، بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی 
شــهرکرد، بهره برداری از اولین پاسگاه خیرساز 
محیط زیســت در منطقــه بازفــت، برگزاری 
مســابقات فرهنگی و هنری و مراسم پاکسازی 
مناطق حفاظت شده، تخفیف ویژه معاینه فنی در 

اســتان و توزیع اقالم زیست محیطی در ورودی 
شهرها از جمله این برنامه ها است.

احمــدی از تدویــن برنامه جامــع آموزش 
زیســت محیطی چهارمحــال و بختیــاری بــا 
همکاری دانشگاه های اســتان خبر داد و اضافه 
کرد: این طرح حداقل در مدت پنج ســال ســواد 

رسانه تمامی اقشار را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه تدوین طرح مدیریت زیست 
بومی تاالب گندمان در اســتان آغاز شده است، 
گفت: این طرح با بهره برداری خردمندانه و پایدار 

به سمت حفاظت پایدار حرکت می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اینکه گــرد و غبار ایران 

طــی فصل  بهــار منشــأ خارجــی دارد، افزود: 
خشکســالی های پی در پی، مدیریت نادرســت 
منابع آب و وجود کشــورهای ســوریه، عراق و 
عربســتان با بیابان های خشک دلیل وجود گرد 

و غبار در کشور هستند.
احمدی با بیان اینکه طبق مطالعات مشترک 
انجام شــده با دانشگاه شهرکرد سه کانون گرد و 
غبار در اســتان شناسایی شده است، اضافه کرد: 
دشت شــهرکرد، بروجن و خانمیرزا از جمله این 

کانون ها هستند.
وی با اشــاره به اینکه طی ســال گذشته 53 
روز در اســتان گرد و غبار با منشــأ خارجی وجود 
داشته اســت، ادامه داد: کاشت هر هکتار جنگل 
60 الی 70 تن گرد و غبار را دفع می کند؛ کاشــت 
گیاهــان مرتعی، ایجاد تعادل بیــن دام و مرتع، 
تزریق مصنوعی به دشت های ممنوعه و بحرانی 

از جمله راه حل های کاهش گرد و غبار است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به اینکه در حال حاضر طرحی 
که فاقد ارزیابی محیط زیســتی باشد وجود ندارد، 
گفت: تمامی طرح های تولیدی و عمرانی باید در 
ابتدای انتخاب محل اجرا و در هنگام بهره برداری 
طبق شــاخص های زیســت محیطی ارزیابی و 

پایش شوند.

ورزشی

176 کیلــو تریاک در چهارمحال و بختیاری 
کشف شد

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری 
از کشف 176 کیلوگرم تریاک در محورهای 

مواصالتی استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار 
غالمعبــاس غالمزاده با اعــالم این خبر 
افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه 
سوداگران مرگ قصد انتقال مواد مخدر به 
اســتان را دارند، موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار ماموران پلیس مبــارزه با مواد 

مخدر استان قرار گرفت.
بــه گفته وی، ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام کار اطالعاتی  
3 دســتگاه خودرو سواری قاچاقچیان را در محورهای مواصالتی استان شناسایی 

و متوقف کردند.
غالمزاده افزود: در بازرسی از این خودروها 176 کیلوگرم تریاک جاساز، کشف 

و 9 سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.
وی با اشــاره به معرفی متهمان به مرجع قضایــی اظهار کرد: برخورد قاطع و 
قانونی با سوداگران مرگ همواره در دستور کار فرماندهی انتظامی استان قرار دارد.

بنابراین به گزارش محورهای مواصالتی اســتان چهارمحال وبختیاری به دلیل 
ارتباط بین اســتانهای مرکزی و جنوب کشــور یکی از محورهای ترانزیت کشور 
اســت که ســال گذشــته بیش از 2 تن انواع مواد مخدر در محورهای مواصالتی 

استان کشف و ضبط شد.

دســتگیری حفاران غیرمجــاز تپه ترابی 
هفشجان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
گفت: حفاران غیرمجاز تپه ترابی هفشــجان از توابع شهرستان شهرکرد دستگیر 

شدند.
بــه گــزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری، بهمن عســگری سوادجانی اظهار کرد: حفاران غیرمجاز 
تپه ترابی هفشجان پس از اطالع از این اقدام مجرمانه از سوی متهمان نیروهای 
یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 

آنها را دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند.
وی با بیان اینکه حفاران غیرمجاز موفق به کشف هیچ اثر تاریخی در تپه ترابی 
هفشجان نشــده اند، افزود: تپه ترابی هفشجان که مورد تخریب قرار گرفته ثبت 
ملی نبوده و پرونده ثبت این اثر تاریخی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری چهارمحال و بختیاری در دست تهیه است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
همچنین به ســالم بودن تپه 9 هزار ســاله اسکندی هفشجان اشاره و اضافه کرد: 
در برخی اخبار آمده که حفاران تپه 9 هزار ســاله اســکندری هفشجان را تخریب 
کرده اند.عسگری سوادجانی ادامه داد: این خبر صحت ندارد و هیچ آسیبی به این 

تپه تاریخی با سازه معماری خشت، وارد نشده است.
وی افزود: حفاری اخیر هفشجان فقط در تپه ترابی بوده و تپه اسکندری به طور 

کامل سالم و دست نخورده است.

حوادث

رئیس کمیته بررســی مسائل 
و مشــکالت کامیــون داران در 
مجلس با تأکید بر تکلیف مجلس 
به دولت جهت پیگیری مطالبات 
کامیــون داران گفــت: مجلس و 
دولت به شــدت پیگیر مشکالت 

کامیون داران هستند. 
خدیجــه ربیعــی در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کــرد: این کمیته 
با حضــور نمایندگانــی از صنف 
راننــدگان کامیــون، وزارت راه، 
ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقل، تأمیــن اجتماعی، پلیس راه 
و صنــف اتوبوس رانی جلســاتی 
را بــرای بررســی مشــکالت و 
درخواســت های کامیــون داران 

از  یکســری  کــرد.  برگــزار 
درخواســت های آن ها عملیاتی و 
برای اجرا به اســتان ها ابالغ شده 
است اما یکســری خواسته های 
آن ها همچون قرار گرفتن در زمره 
مشاغل ســخت نیاز به بررسی و 
جلســات متعدد و در نهایت قانون 
دارد تا اقدامات الزم در آن صورت 

گیرد. 
وی افزود: راننــدگان از نحوه 
نظارت بر باربری کل کشور و وجود 
تبعیض و بی عدالتــی گالیه مند 
هســتند. آن هــا همچنین عنوان 
می کردند که مطالباتشان در طول 
سه تا چهار سال گذشته از سوی دو 
شرکت حمل و نقل پرداخت نشده 

اســت. ما به وزارت خانه مربوطه 
تکلیف کردیم که پیگیر مطالبات 
کامیون داران باشد. وزارت راه نیز 
این موضوع را در دســتور کار قرار 

داد. 
این عضو کمیسیون اجتماعی 
همچــون  مســائلی  مجلــس 
الکترونیکــی شــدن توزیع بار و 
نحوه کنترل بار را از جمله مواردی 
عنوان کرد که طبق اعالم وزارت 
راه از چند ماه گذشــته در دستور 
کار قرار گرفته و زیرســاخت های 
آن آماده شــده اســت که اگر این 
اتفاق بیفتد بســیاری از مسائل و 

مشکالت حل می شود. 
گفــت:  پایــان  در  ربیعــی 

اعتراضات در برخی از اســتان ها 
تمام شــده اما همچنان در برخی 
اســتان ها وجــود دارد. کمابیش 
مشــکالت رانندگان حل شده که 
امیدواریم با پیگیری مســئوالن 

اعتراضات تمام شود.

بررسی مشکالت کامیون داران در مجلس؛

وزارت راه پیگیر پرداخت مطالبات کامیون داران است

هیچ کشوری توان تهدید 
جمهوری اسالمی را ندارد صفحه 4

امام جمعه شهرکرد:

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: حفاران غیرمجاز تپه ترابی هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد دستگیر شدند.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری سوادجانی اظهار کرد: حفاران غیرمجاز تپه ترابی هفشجان پس ...
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان چهار محال و بختیاری:
حسن انتظار قائم 

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی استان چهار محال و بختیاری:   

038-32279290-1

زبان خامه ندارد سر بیان فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
دریغ مدت عمرم که بر امید وصال

حافظبسر رسید و نیامد به سر زمان فراق
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الگوی  راه اندازی ســامانه طرح 
نوین توسعه مشاغل خانگی 

مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: سامانه طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی راه اندازی 
شــده و متقاضیان عالقه مند به انجام فعالیت در زمینه مشــاغل 

خانگی می توانند در این سامانه ثبت نام کنند. 
سید حفیظ اهلل فاضلی در گفت و گو با ایسنا –اظهار کرد: طرح 
الگوی نوین توســعه مشاغل خانگی به صورت پایلوت در هشت 
اســتان کشور از جمله چهارمحال و بختیاری در سه مرحله شامل 
شناسایی مزیت های استان ها به تفکیک هر شهرستان، آموزش 

و توانمندسازی افراد و اتصال به بازار در حال انجام است. 
وی افزود: در مرحله نخســت با همکاری جهاد دانشــگاهی 
استان و سایر دســتگاه های اجرایی مرتبط ، ظرفیت های استان 
شناســایی شــد که برخی ظرفیت ها در شهرستان ها مشترک و 

برخی دیگر تنها مرتبط با یک شهرستان بوده است. 
فاضلــی تصریح کرد: در این مرحله حداقل 25 عنوان فعالیت 

مزیت دار شناسایی شده است. 
وی گفــت: از آغاز اجرای طرح جلســات مشــترک با جهاد 
دانشــگاهی اســتان برگزار شــد، هماهنگی های الزم صورت 
پذیرفت و در کارگروه اشتغال استان نیز موضوعات مطرح شدند. 
فاضلی در خصوص راه اندازی سامانه طرح الگوی نوین توسعه 
مشاغل خانگی گفت: این سامانه توسط جهاد دانشگاهی طراحی 
شــده و ثبت نام از متقاضیان عالقه مند به انجام فعالیت در زمینه 
 مشــاغل خانگی از 13 خرداد ماه امسال در این سامانه به آدرس

  inhb.ir آغاز شده است. 
وی اظهار کرد: در این ســامانه میزان توانمندی و مهارت های 
افراد متقاضی بررســی شده و از طریق تسهیلگران، مشاوره های 

الزم به آنان ارائه می شود. 
فاضلی با اشــاره بــه اینکه نقش اداره کل تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی استان فرادستگاهی است، تصریح کرد: هماهنگی های 
الزم بین دســتگاه های مرتبط با مشاغل خانگی توسط این اداره 
کل انجام شــده است و در زمینه اطالع رسانی با جهاد دانشگاهی 

استان همکاری های الزم صورت پذیرفته است. 
وی تاکید کرد: مزیت های این طرح نسبت به سایر طرح های 
مشــاغل خانگــی در گذشــته، در این اســت کــه در این طرح 
دستگاه های اجرایی مرتبط همانند حلقه های یک زنجیره متصل 
به هم بوده که متقاضی از ابتدای ورود به طرح در مراحل توانمند 
شدن، آموزش دیدن و در نهایت تولید و فروش محصول با تمامی 
دســتگاه های مرتبط با طرح به صورت هماهنگ در ارتباط  است 
و جهاد دانشــگاهی به عنوان یک نهاد واسطه ای و توسعه ای در 
این طرح نقش های مختلفی بــر عهده دارد. فاضلی ادامه داد: با 
این روش متقاضی امید باالیی برای کســب موفقیت در کار خود 
خواهد داشت و احساس تنهایی نمی کند و به خوبی آگاه است که 
اگر با مشکلی در زمینه شغل خود مواجه شد یک حمایت گر از وی 
حمایت های الزم را انجام می دهد. وی خاطرنشــان کرد: مرحله 
اتصال به بازار آخرین مرحله طرح الگوی نوین توســعه مشاغل 
خانگی اســت امــا از نظر فرآیندی، بخشــی از این مرحله انجام 
شــده و این امر در حال تکمیل اســت که این مهم از فعالیت های 
پیشــرو در استان است. فاضلی گفت: برخی از برندهای معروف و 
شــرکت های ملی و استانی که در حال حاضر به بازارهای ملی و 
بین المللی متصل هستند شناسایی شده اند که در زمینه همکاری 
با این طرح به منظور فروش محصوالت مشاغل خانگی از طریق 

آنان در بازارهای مجازی و فیزیکی اعالم آمادگی کرده اند

عشایر لردگان با کمبود آب آشامیدنی 
روبه رو هستند

رئیس امور عشــایر شهرســتان 
لــردگان گفت: در پی تشــدید پدیده 
خشکســالی و گرم شدن هوا، کمبود 
آب شرب برای عشــایر کوچرو و دام 
آنها در مناطق ییالقی این شهرستان 

محسوس است.
بهمــن فتاحــی در گفــت وگو با 

ایرنا، بیشــترین کمبود آب در مناطق عشایرنشین ییالقی 'گلوار' 
سردشــت، 'ریــگ '، 'بید حیدربگ' و 'چارطــاق 'از بخش های 
مرکزی، منج و خانمیرزا شهرســتان لردگان است که روزانه 30 

هزار لیتر به صورت سیار به این مناطق آبرسانی می شود.
وی گفت: با گرم تر شــدن هوا نیاز به آب شــرب تا 2 برابر این 

میزان نیز افزایش خواهد یافت.
فتاحی تعداد خانوار عشــایر که با کمبود آب آشامیدنی مواجه 
هســتند را بیش از 30 هزار خانوار به همــراه 400هزار راس دام 
ســبک برآورد و تصریح کرد: برای تامیــن آب مورد نیاز به چهار 
دستگاه تانکر حمل آب با کشنده خودروی سنگین مورد نیاز است.

رئیس امور عشایر شهرستان لردگان، ضرورت حفر چاه عمیق 
در 5 منطقه عشایرنشــین سطح شهرســتان قبل از شروع فصل 
گرما را یادآور شــد و تاکید کرد: در صورت استحصال آب شرب از 
ســفره های زیرزمینی مناطق یاد شده، می توان بخشی از کمبود 
آب را برطرف کرد.اســتان چهارمحال و بختیاری با 124هزار نفر 
جمعیت عشــایری به همراه یک میلیــون و 500 هزار راس دام 

سبک دومین استان عشایرنشین چهارمحال و بختیاری است.

امام جمعه شهرکرد:

محرومیت کشور از دانش هسته ای از اهداف 
دشمن است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شــهرکرد گفت:محروم کردن کشور از دانش 

هسته ای از اهداف دشمن است.
به گزارش مهر، حجت االسالم محمد علی نکونام 
در خطبه های این هفته نماز جمعه شــهرکرد با اشاره 

به اینکه دشمن به دنبال محروم کردن کشور از دانش 
هسته ای اســت، اظهار داشت: دشــمن می خواهد 
کشور ایران پیشــرفت در بخش های مختلف علمی 

از جمله پیشرفت هسته ای محروم بماند.
وی بیان کرد: دشــمن از قدرت ملت ایران متحیر 

شده است و به دنبال ایجاد تفرقه در کشور هستند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه وحدت و اتحاد زمینه 
ســاز توسعه و پیشرفت کشور است، بیان کرد: حضور 
پر شور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر 

وحدت و اتحاد ملت ایران را به جهانیان اثبات کرد.
وی تاکید کرد: مسئوالن باید به رهنمود های مقام 
معظــم رهبری توجه کنند و در مســیر تکیه بر توان 
داخلی حرکت کنند.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و 
بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه اقتصاد 
مقاومتی زمینه ســاز حل مشکالت اقتصادی است و 
راهگشای کاهش وابستگی ها به خارج از کشور است.

وی تصریح کرد: بهر گیری از توانمندی های موجود 
در کشور، تحریم ها را بی اثر می کند.نماینده ولی فقیه 
در چهارمحــال و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد با 
اشــاره به اینکه باید در مسیرتوسعه و پیشرفت کشور 
جهاد گونه عمل کرد، ادامه داد: با حرکات جهادی باید 
از ظرفیت های و ظرفیت هــای بهره گیری کرد ودر 

مسیر توسعه و پیشرفت کشور حرکت کرد.

خبر

مصرف بیش از حد قند، ممنوع
امروزه شــاهد افزایــش روز افزون 
مصرف قند و محصوالت شیرین هستیم. 
به تدریج کــه ذائقه مردم بــه غذاهای 
شــیرین عادت می کنــد، کارخانجات 
مــواد غذایی نیز روزبــروز محصوالت 
شــیرین تری به بازار روانه می کنند و این 
ســیکل معیوب پیوسته در حال چرخش 

است.
به گــزارش جام جــم آنالین عادت 
کردن ذائقه به مواد شــیرین که به طور 

معمول از دوران کودکی شروع می شود، عوارض متعددی نظیر اضافه وزن، چاقی، 
دیابت، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان را به دنبال دارد. قند و ترکیبات حاوی 
قنــد، کالری زیادی برای بدن تامین می کنند، اما متاســفانه فاقد مواد مغزی الزم 
هســتند. بنابراین باید ســهم ناچیزی از انرژی دریافتی روزانه را تشکیل دهند.باید 
توجه کرد که انواع مختلفی از قندها به طور طبیعی وجود دارند که شــامل گلوکز، 
فروکتوز، الکتوز، مالتوز و ســوکروز هستند. برخی از انواع قندها به طور طبیعی در 
میوه ها و سبزی ها و سایر مواد غذایی یافت می شوند؛ مانند گلوکز، فروکتوز و الکتوز.

بســیاری از مواد غذایی که مصرف می شــوند دارای شکر افزوده هستند و این نوع 
شکر برای افزایش طعم به محصوالتی که در کارخانه ها یا در خانه تولید می شوند، 
افزوده می شوند.مهم ترین منابع شــکر افزوده، نوشابه های گازدار، ماءالشعیر، آب 
میوه های صنعتی، شــیر و ماســت با طعم میوه، شیر کاکائو، شیر شکالت، بستنی، 
 انواع کیک و شــیرینی و شکالت ها هستند. در حقیقت شکر افزوده به عنوان عامل 

اصلی در بروز مشکالت سالمت معرفی شده است.
باید بدانیم که مصرف زیاد قند و شــکر و مواد شیرین موجب اضافه وزن و چاقی 
می شود. بنابراین برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی، کل قند و شکر مصرفی در 

برنامه غذایی روزانه باید کمتر از شش قاشق چای خوری باشد.
این مقدار شــامل قند پنهان در مواد خوراکی مانند عســل، مربا، بستنی، نوشابه 
و آب میوه، شــیرینی و شــکالت هم می شود. مصرف زیاد قند، شکر و مواد شیرین 

خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد.
با توجه به ارتباط مســتقیم بین مواد قندی و شــیرین بــا افزایش خطر ابتال به 
بیماری های قلبی – عروقی و مرگ و میر ناشی از آن، کمتر از 10 درصد کل انرژی 

دریافتی روزانه باید از قندهای ساده )قند و شکر( تامین شود.
برای دســتیابی به این نکته مهم، زنان در روز نباید بیش از 100 کالری )شــش 
قاشــق چای خوری( و مردان نباید بیش از 150 کالری )9 قاشق چای خوری( شکر 
مصرف کنند. منظور از این میزان، شــکر اســتفاده شده در کل مواد غذایی مصرف 

شده در طول روز است.
باید بدانیم که مصرف زیاد قند، شــکر و مواد شــیرین خطر ابتال به ســرطان را 
افزایش می دهد. مقادیر زیاد قند و شــکر سمومی را در بدن تولید می کند که باعث 
افزایش خطر ابتال به ســرطان مخصوصا سرطان پانکراس می شود و وجود مقادیر 
بســیار زیاد قند در خون مانند آنچه در دیابتی ها مشــاهده می شود، باعث تخریب 

سلول ها خواهد شد.
همچنین مصرف زیاد قند، شــکر و مواد شــیرین خطر ابتال به دیابت نوع دو را 
افزایش می دهد. مصرف بیش از حد مواد قندی و شــیرین، کارایی انسولین در بدن 
را ضعیف می کند و موجب ابتالی فرد به بیماری دیابت و یا انباشــه شــدن چربی 
در کبد می شــود.از طرفی باید به منابع پنهــان قند در مواد غذایی توجه کنید. انواع 
سس ها، قهوه های فوری، نوشــابه های گازدار، آب میوه های صنعتی، کمپوت ها، 

انواع شیرینی، شکالت و دسرهای آماده حاوی مقادیر زیادی قند هستند.
بنابر اعالم معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، باید توجه 
داشــته باشیم که مصرف زیاد قند و شکر و مواد شیرین موجب پوسیدگی دندان ها 
می شــود. بنابراین برای جلوگیری از پوسیدگی دندان مصرف مواد قندی و شیرین 
را کاهش دهید؛ چراکه میکروب های موجود در دهان از قند موجود در مواد قندی و 
شیرین استفاده کرده و آن را به اسید تبدیل می کنند و این اسید مینای دندان را حل 
کرده و پوســیدگی آغاز می شود. مواد شــیرین و چسبنده مانند شکالت، پاستیل و 
تافی اثرات تخریبی بیشتری روی دندان ها دارند. باید به کودکان بیاموزیم که پس 

از مصرف مواد قندی و شیرین، دهان خود را با آب شست وشو دهند.
چند نکته کلیدی

- حتما برچسب مواد غذایی را بخوانید و غذاهای با درصد کم قند را انتخاب کنید.

- از میوه های تازه به جای شیرینی و شکالت به عنوان میان وعده استفاده کنید.
- نوشیدنی های بدون شکر و یا کم کالری مانند دوغ، آب و آب میوه های طبیعی 

بدون قند افزوده را جایگزین نوشابه های گازدار کنید.
- از کیک های تهیه شــده از غالت کامل یا نان شــیرینی هایی که قند بســیار 

کمتری در آنها به کار رفته است بجای کیک های خیلی شیرین استفاده کنید.

سالمت

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: امروز 
شاهدیم کشــورهای استکباری توان تهدید کشورمان 

را ندارند.
به گــزارش فارس حجت االســالم والمســلمین 
غالمرضــا مصباحی مقدم در جمع مردم شــب زنده دار 
شــهرکرد در شــب بیســت و یکم ماه مبارک رمضان 
در جوار شــهدای گمنام، با اشــاره به اهمیت و فضلیت 
شــب های قدر، اظهار کرد: در این شب تقدیر مخلوقات 
خداونــد به ویژه انســان رقــم می خــورد و خداوند در 
قرآن کریم از این شــب ها  به عنوان بهترین شــب یاد 

کرده و آن را برابر با هزار ماه دانسته است.
وی ادامه داد: انسان بایستی در شب های قدر اهتمام 
ویژه ای برای به دســت آوردن عاقبت به خیری داشته 
باشــد و از خداوند بخواهد آن چه مایه ضرر اوســت را از 

او دور کند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
انســان اعجوبه خلقت است، خاطرنشــان کرد: سایر 
موجــودات و حتی فرشــتگان در طول هزاران ســال 
نتوانســتند دست به تحولی شــگرف بزنند، اما انسان 
در طــی هزاران ســال تحوالت خیره کننــده ای را در 
زمینه هــای مختلف علم، فناوری و صنعت رقم زده که 

این ها حاصل خالقیت و قدرت خداوند است.
مصباحی مقدم اضافه کرد: انســان بایــد بداند که 
دســتاوردهای او متعلق به خداوند است و می طلبد این 
انســان در مقابل خداوند خشوع داشته باشد، زیرا الزمه 
شــکرگزاری در برابر این قدرت عظیمی که خداوند در 
اختیار او قرار داده تسلیم شدن در مقابل پروردگار است.

وی با تأکید بر اینکه انسان بایستی نشاط و کوشش 
خود را در راستای سعادت دنیا و آخرت به کار بگیرد، بیان 
کرد: خداوند در آیاتــی از قرآن کریم می فرماید خلقت 
آســمان ها پایان نیافته است و جهان آفرینش هم چنان 
توسعه پیدا می کند که این آیات انسان هایی که به دنبال 

دست یابی به علوم هستند را به تفکر وا میدارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: خلقت 

الهی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد 
یعنی در ابتدا انسان خلق شد و فناوری های روز به دست 
انســان خلق شد و این بدین معناست که خداوند توانایی 

و ظرفیتی را در وجود انسان قرار داده که بیافریند.
مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به اینکه امام خمینی 
)ره( نماد کامل بندگی در زمان خود بود، گفت: ایشــان 
مردمــی را کــه در ظلم مطلق به ســر می بردند با روح 
مســیحایی خود بیــدار کردند و از زیر ســلطه طاغوت 
رهانیدند و امروز شــاهدیم کشورهای استکباری توان 
تهدید کشــورمان را ندارند زیرا امام با بندگی در مقابل 
خداوند قدرتی پیدا کرد که توانست در برابر ابرقدرت ها 

قیام کند.
وی اضافه کرد: انســان می تواند با بندگی و ایمان به 
قدرت خداوند و رموز آفرینش دســت پیدا کند و همین 
مساله می تواند عزت، عظمت و امنیت را برای او حاصل 
کند.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام شجاعت، 
عالم بودن، مهربان بودن، سیاســت مدار بودن و مظلوم 
بودن را پنج ویژگی بارز امام علی )ع( عنوان و خاطرنشان 
کــرد: امام علی )ع( با شــجاعت در جنگ های مختلف 

خوش درخشید، اما ایشان با وجود این شجاعت در میدان 
جنگ در برابر یتیمان و خانواده شــهدا بســیار مهربان 
بود و حتی در مقابل آن ها اشــک هایش جاری می شد.

مصباحی مقدم ادامه داد: امام علی )ع( سیاســت مداری 
قدرتمند بود که به خوبی امور سیاسی را مدیریت می کرد 
اما ایشان حدود 25 ســال مورد ظلم واقع و حکومت او 
غصب شــد، اما ایشان از کمک به مردم دست نکشید و 
زمین هــای بایر را آباد و وقــف می کرد و در کمتر از پنج 
ســالی که به خالفت رســید حتی نزدیکترین دوستان 
 او بــه ایشــان خیانت کردند و در میدان نبــرد او را تنها 

گذاشتند.
وی در پایــان با بیان اینکه امام علی )ع( با تلخ کامی 
عمر شریف خود را به پایان رساند، گفت: امام علی )ع( را 
در شرایطی به شهادت رساندند که او در محراب مسجد 
در حال عبادت بود، زیرا آن ها نمی توانستند او را در میدان 
جنگ به شــهادت برســانند و حتی بدن مطهر ایشان را 
به صورت کامال مخفیانــه و غریبانه دفن در ارتفاعات 
نجف در نزدیکی کوفه دفن کردند و پس از ســال ها قبر 

ایشان آشکار شد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با اشاره به شکست تروریست ها 
در منطقه گفت: سوریه در آینده در محور 

مقاومت نقش آفرینی خواهد کرد.
ســردار یداهلل جوانی در گفت وگوی 
با ایرنا افزود: آینده ســوریه بسیار روشن 
است و در 7 سال گذشته غربی ها تالش 
کرده اند تا نظام سوریه را ساقط و از محور 

مقاومت خارج کنند.
به گفتــه وی، غربی ها در این زمینه 
هزینه هــای زیــادی را پرداخت کرده 
اند، امــا روز به روز دولت، ارتش و جبهه 
مقاومت ســوریه مناطق بیشــتری را از 
دســت تروریســت ها آزاد و پاکسازی 

کرده است.
جوانــی اظهــار کرد: بســاط گروه 
تروریستی داعش در سوریه برچیده شده 
است و بساط دیگر گروه های تروریستی 

نیز برچیده خواهد شد.
به گفته وی، حضور ایران در ســوریه 
قانونی اســت و مقامات ســوریه مرتب 

تاکیــد می کنند که حضور مستشــاری 
ایران در منطقه به دعوت دولت ســوریه 
بوده و دولت سوریه یک دولت قانونی و 
پذیرفته شــده و دارای پشتوانه مردمی 

است.
معاون سیاســی ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی با تاکید بر اینکه آینده 
ســوریه درخشــان اســت، تاکید کرد: 
ســوریه در آینده در محور مقاومت نقش 
آفرینی خواهد کــرد، زیرا دولت و ملت 
ســوریه متحدین توانمند و قدرتمندی 
دارد و بــا وجود آنها هیچ توطئه ای علیه 

ملت سوریه به نتیجه نخواهد رسید.
ســردار جوانــی، در خصوص بحث 
توان دفاعی جمهوری اســالمی ایران و 
تاکیــد آمریکا برای مذاکره در خصوص 
سامانه دفاعی کشور نیز گفت: این یک 
تصور غلطی اســت کــه غربی ها فکر 
می کنند با فشــار بر جمهوری اسالمی، 
بتواننــد ایران را به تــن دادن به مذاکره 

موشکی وادار کنند.

وی اظهار کرد: مذاکره موشــکی به 
منزله این است که ملت ایران بر سر ابزار 
دفاعی خود با دشمن معامله کند که هیچ 
ایرانی عاقــل و منصفی به چنین چیزی 

رضایت نخواهد داد.
جوانــی اظهــار کرد: مســئوالن 
جمهوری اسالمی ایران امانت دار اقتدار 

و قدرت دفاعی ملت ایران خواهند بود.
بــه گفته وی، موشــک های دفاعی 
امانت های ملت ایران در دست مسئوالن 

هستند و آنان نیز امانت دار خواهند بود، 
زیرا غربی ها با طرح مذاکرات موشــکی 
می خواهند ملت را خلع ســالح کنند که 
این خواســته بدون شک اتفاق نخواهد 

افتاد.
به گــزارش ایرنا، در چنــد ماه اخیر 
بخش هــای عمــده ای از ســوریه از 
دست تروریســت های مسلح داعش و 
گروه های تروریســتی دیگر با مقاومت 
مردم سوریه آزاد و پاکسازی شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

هیچ کشوری توان تهدید جمهوری اسالمی را ندارد

معاون سیاسی سپاه:

قائم مقام ستاد خدمات سفر چهارمحال و بختیاری گفت: 100 درصد ظرفیت تمامی سوریه آینده در محور مقاومت نقش آفرینی می کند
مراکز اقامتی این استان تکمیل است.

به گزارش روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، مجید نظری دهکردی 
در حاشــیه بازدید سرزده از مکان های گردشــگری و تاریخی، مراکز خدماتی و اقامتی 
و همچنین پایانه مســافربری شهرکرد اظهار کرد: هم اینک تمامی مراکز اقامتی مانند 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها و خانه های مسافر استان با ظرفیت کامل مشغول 
خدمات رسانی به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی ورودی به این استان هستند.

وی افزود: تمامی تالش ها برای خدمات رســانی مطلوب به مسافران و گردشگران 
داخلــی و خارجی ورودی به چهارمحال و بختیاری با هدف فراهم کردن زمینه افزایش 
ماندگاری آنان در اســتان در حال انجام اســت.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
چهارمحــال و بختیــاری تصریح کرد: افزایش ماندگاری مســافران و گردشــگران 
باعث افزایش اشــتغال، کاهش میزان بیکاری، رونق اقتصادی و رشــد شاخص های 
توســعه ای در نقاط مختلف استان می شود.نظری بیان داشت: هم اینک زیرساخت های 
الزم به منظور خدمات رســانی به مســافران و گردشــگران داخلی و خارجی ورودی به 
چهارمحال و بختیاری فراهم اســت.وی اضافه کرد: در حال حاضر هیچ مشــکلی در 
تامین نیازهای مسافران و گردشگران داخلی و خارجی ورودی به چهارمحال و بختیاری 
وجود ندارد.گفتنی اســت قائم مقام ستاد خدمات سفر و معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری به همراه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری استان از نانوایی ها، بوستان ها، پایانه مسافربری آزادی، هتل ها، خانه معلم 
و تعدادی مراکز اقامتی اســتان در شــهرکرد به صورت سرزده بازدید و از نزدیک بر روند 

خدمات رسانی به مسافران و گردشگری نظارت کردند.
الزم به ذکر است چهارمحال و بختیاری بیش از 2 هزار و 800 تخت در هتل ها، هتل 

آپارتمان ها، مسافرخانه ها و خانه های مسافر دارد.

صد درصد ظرفیت مراکز اقامتی استان 
تکمیل است


