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مشکالت شهرک منظریه 
شهرکرد تعیین  تکلیف شود

 چراغ سبز به گرانی 
خودرو!  www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir14

مدیران ضعیف پس از 
پایان مدت یک ماهه برکنار 

می شوند
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از تعییــن 
ضرب االجل برای جذب تســهیالت بانکی اشــتغال 

تا تیر امسال خبر داد و گفت: پس از پایان فرصت ...

توزیع روزانه بیش از ۶5 
تن مرغ گرم در بازار استان
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ختیاری
چهارمحال و ب

آفرین بر شما مردان و زنان 
انقالبی و متعهد

 400 هزار دالر تولیدات
 نمدی چهارمحال  و بختیاری صادر شد

 صفحه4
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 صفحه4
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آغاز فرآیند تحویل خودرو به دهیاری های 
استان

اعزام۱۸۰۰ مددجوی کمیته امداد به سفرهای زیارتی

گـــوگـــل،پیشتازدنیایکسبوکار

سرانجام پس از چند سال رقابت میان اپل و گوگل، غول موتور جستجوی 
دنیا توانســت رقیب خود را شکست دهد و به باارزش ترین برند جهان تبدیل 
شــود. در نتیجه این رقابت یک موتور جســتجو موفق شــد یک برند تولید 
ســخت افزار را شکست دهد و لقب ارزشــمندترین عنوان تجاری جهان را 

به دست آورد.
آمارهای ارائه شــده شــرکت تحقیقات برند برندز )BrandZ( نشان 
میدهد شرکت گوگل که زیرمجموعه هلدینگ آلفابت است با ارزشی معادل 

۳۰۲ میلیارد دالر، باالتر از اپل با ارزش ۳۰۱ میلیارد دالر قرار گرفت.
این در حالی اســت که سایر عناوین تجاری فاصله نسبتا زیادی با این دو 

رقیب دارند.
رتبه های ســوم و چهــارم در بین صد عنوان تجــاری برتر به ترتیب به 
آمازون با ارزش ۲۰۸ میلیارد دالر و مایکروســافت با ارزش ۲۰۱ میلیارد دالر 
اختصاص دارد. در رتبه پنجم نیز عنوان تجاری چینی Tencent با ارزش 

۱۷۹ میلیارد دالر قرار گرفت.
این شرکت تحقیقاتی با اشاره به رشد عالی شرکتهای چینی، اعالم کرد: 
امســال نخستین سالی بود که رشد عناوین تجاری غیرآمریکایی، سریعتر از 

عناوین تجاری آمریکایی بود.
۱۴ نمونه تجاری چینی وارد لیست صد عنوان تجاری برتر جهان شدهاند. 
ارزش مجمــوع ده عنوان تجاری برتر چینی ۴۷درصد رشــد داشــت که در 

مقایسه با ده عنوان تجاری برتر آمریکایی دو برابر بود.
شرکت برندز در مورد رتبه بندی برندها توضیح نسبتا مبهمی را ارائه کرد. 
این شرکت در این باره گفت: رتبه بندی عناوین تجاری براساس جذب درآمد 

خالص هر برند برای شرکت مادر انجام میشود.
این ســبک از ارزشــگذاری، ارزش خالص برند را تعیین میکند و ما قصد 
داریم عناوینی را برتر اعالم کنیم که بیشترین سهم را در موفقیت شرکتهای 
اصلی داشته اند. در این رتبه بندی احتماال شرکتهایی هستند که درآمد زیادی 
دارنــد اما برنــد مربوط به آنها تاثیر زیادی در این درآمــد ندارد یا تاثیر آن به 

اندازهای نیست که در لیست ما قرار داشته باشند.

خاموشیابدییاهومسنجر
شــرکت یاهو اعالم کرده پیام رسان یاهو مســنجر ۲۶ تیر امسال برای 
همیشه خاموش می شــود. به گزارش دیلی میل، یاهو مسنجر پس از حدود 

۲۰ سال برای همیشه خاموش می شود.
بــه عبارت دیگر کاربران آن فقط تا۲۶ تیرماه )۱۷جوالی( میتوانند از این 
خدمت اســتفاده کنند. هنوز جایگزینی برای یاهو مســنجر اعالم نشده اما 
Oath یکی از واحدهای شــرکت وریزون که اپراتور یاهو است به کاربران 
اعالم کرده بزودی یک پیامرســان به نــام Squirrel عرضه میکند که 

کاربران فقط با دعوت بقیه اعضا میتوانند عضو آن شوند

مشکالت شهرک منظریه شهرکرد تعیین  تکلیف شود
شــهردار شــهرکرد گفت: بابد 
هر چه سریع تر مشکالت شهرک 
منظریه شــهرکرد تعیین  تکلیف 
شــود چرا که مردم  انتظار دارند از 

حداقل امکانات بهره مند شوند .
نــوراهلل غالمیــان در دیدار با 
مدیرکل راه و شهرسازی استان با 
اشاره به تدوین طرح های عمرانی 
اظهار داشــت: چنانچــه  طرحی  
تدوین می شــود در مرحله نخست 
بایــد منابع  مالــی آن طرح تامین  
شــود که  اجرای  طرح ها با مشکل 

مواجه نشود .
وی افزود: در راســتای آبادانی 
شــهر شــهرکرد در طرح هــای 

عمرانــی باید اراضــی دولت و راه 
و شهرســازی به کمک مدیریت 

شهری بیایید . 
شــهردار شــهرکرد با اشاره به 
مشکالت  شــهرک منظریه بیان 
کــرد: با توجه به اینکه مردم در این 
شهرک ساکن شــده اند بنابراین 
بابد هر چه ســریعتر مشــکالت 
منظریه تعییت  تکلیف شــود چرا 
که مــردم انتظار دارنــد از حداقل 
 امکانات در این شــهرک بهره مند  

شوند .
غالمیان با اشــاره بــه اجرای 
طرح کنارگذر شــمال خاطرنشان 
کرد: قسمتی طرح کنار گذر  شمال 

شهرکرد توســط شهرداری انجام 
شد اما بخشی از کار هنوز مانده که 

باید این طرح تعیین  تکلیف و جاده 
شهرکرد به سامان متصل شود 

خبر

بالهاییکهامتحاناتبرســردانشجویان
میآورد

یکی از معضالت در آستانه شروع امتحانات دانشجویان، واکنش های عصبی 
و تاثیر آن بر سالمت و میزان وزن این گروه از محصالن است.

 کارشناســان در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند یکی از دالیل چاقی و 
اضافه وزن در افراد خوردن اسنک و انواع میان وعده های پرچرب، شیرین یا شور 

در زمان مطالعه درس، خستگی، استرس یا تشدید احساسات است.
پژوهشگران اعتقاد دارند اغلب زمان ها به جز سه وعده اصلی غذایی افراد نیاز 
چندانی به مصرف خوراک ندارند، اما به دالیل مختلف که بیشتر منشاء عصبی دارد 

به ُپرخوری می پردازند و این عارضه سبب چاقی و اضافه وزن درآن ها می شود.
خوردن خوراکی بدون حس گرســنگی واقعی می تواند سبب اختالل در ارسال 
سیگنال های احساس گرسنگی به مغز و درنتیجه افزایش کاذب اشتها و تمایل به 

خوردن بیش ازاندازه خوراکی ها شود.
کارشناســان عواملی چــون تبلیغات خوراکی ها، مصرف خوراکی به وســیله 
دیگران، وجود رستوران و انواع فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی و نوشیدنی 
و نیز در دســترس بودن مواد غذایی را عاملی برای چاقی و اضافه وزن انســان ها 
دانسته اند.یکی از عادت های اشتباه که افراد را به خوردن مواد غذایی شیرین معتاد 
می کند آموزش اشــتباه والدین ازســنین کودکی است که برای پاداش و تشویق 
کودک به او خوراکی های شــیرین، چون آبنبات می دهند یا درصورت بروز زخم یا 
بیماری و نیاز به مصرف دارو یا تزریق واکسن با وعده دادن خوراکی های شیرین 
رضایت کودک را جلب می کنند.انجام این کار به تدریج سبب وابستگی کودک به 
مصرف خوراکی های شــیرین و دگرگون شدن بخش هیپوکامپ یا همان مرکز 

پاداش دهی مغز او می شود.
یکــی از زمان هایی که برخی افراد به شــدت در معــرض اضافه وزن وچاقی 
قراردارند، فصل امتحان ها و در زمان مطالعه درس هاســت، نشستن یک جا برای 
ســاعت های طوالنی و مطالعه درس سبب می شود تا افراد به خوردن انواع اسنک 
و تنقالت روی بیاورند، این موضوع در کنار کاهش میزان ورزش به وســیله آن ها 

سبب چاقی و اضافه وزن می شود.
کارشناسان به افراد توصیه می کنند رژیم غذایی سالمی برای حفظ تناسب اندام 
خود داشته باشــند، خوردن میوه، دانه های آجیل، نوشیدنی های کم شیرین یا دم 
نوش و اســنک های سالم مانند میگو یا سیب زمینی پخته شده می تواند جایگزین 

خوبی برای تنقالت فاقد ارزش تغذیه ای در زمان مطالعه درس ها باشد.
محققــان توصیه می کنند افراد در زمان خســتگی، اوج ناراحتی یا شــادی به 
جای زیاده روی درمصرف تنقالت یا اســنک آب به میزان اســتاندارد بنوشــند و 
رژیــم غذایی خــود را برهم نزنند.خوردن بیش از اندازه خوراکی یا اســنک های 
شــیرین در زمان مطالعه درس ها می تواند ســبب احســاس خواب آلودگی و بی 
عالقــه گی به مطالعه ادامه مطالب شود.کارشناســان به افراد توصیه می کنند در 
زمان مطالعه درس های امتحانی وقت کافی برای استراحت در نظر بگیرند تا دچار 
وسوســه خوردن مواد غذایی نشوند.در زمان اوج احساسات یا مطالعه درس افراد 
بیش از ســایر مواقع به خوردن خوراکی های شیرین یا شور، چون چیپس، پفک، 
نوشابه های گازدار، دونات، شــیرینی و شکالت های شیرین تمایل پیدا می کنند 

که به دلیل دگرگونی در بخش هیپوکامپ مغز رخ می دهد.
مصرف به اندازه خوراکی های دارای طعم شیرین برای بدن مفیداست، اما زیاده 
روی درمصرف آن ها می تواند سبب افزایش وزن، ابتال به بیماری دیابت، بروز آکنه 

و جوش صورت و در نهایت سندرم متابولیک شود.
افزایش وزن در افراد بســیار ســاده تر از کاهش وزن ایجاد می شود و به همین 

دلیل حفظ تناسب باید جزو اولویت های فردی زندگی هر شخص باشد.

سالمت

اســتاندار چهارمحال و بختیــاری از تعیین 
ضرب االجل برای جذب تسهیالت بانکی اشتغال 
تا تیر امسال خبر داد و گفت: پس از پایان فرصت 
تعیین شــده مدیران باید جوابگوی عملکرد خود 

باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس اقبال عباســی 
در جلســه شــورای گفت وگوی  دولت و بخش 
خصوصــی با طرح ســؤاالت متعــدد از مدیران 
دســتگاه های اجرایــی بــرای جذب نشــدن 
تســهیالت بانکی در چهارمحــال و بختیاری، 
اظهار کرد: تســهیالت بسیار خوبی با سود بسیار 
کم برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف در 
نظر گرفته شده اما این سؤال مطرح است که چرا 

مشکل اشتغال و بیکاری حل نمی شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته دلیل عدم جذب 
تســهیالت اشتغالزایی در چهارمحال و بختیاری 
نرخ بهره باالی تســهیالت عنوان می شد، ادامه 
داد: این ســؤال اکنون مطرح می شــود که چرا 
وام های ارزان قیمت اشــتغال روستایی و عشایر 

در حال برگشت است.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری از تعیین 
ضرب االجــل بــرای جذب تســهیالت بانکی 
اشــتغال تا تیرماه امسال خبر داد و گفت: برخی از 
مدیران علل جذب نشدن این تسهیالت را زمان 

کم آن عنوان می کنند در حالیکه آئین نامه جذب 
تســهیالت برای تمامی اســتان ها در یک زمان 
ابالغ شده است و سایر استان ها عملکرد بهتری 

در این موضوع داشته اند.
عباسی با تأکید بر اینکه دستگاه های اجرایی 
باید بر عملکرد مدیران حوزه اشتغال نظارت کنند، 
گفت: بزرگ ترین فســاد در بدنه دســتگاه های 
اجرایی عمل نکردن به وظایف است و باید جلوی 
این امر گرفته و شرایط پرداخت تسهیالت برای 

روستاییان و عشایر تسریع شود.
وی ادامــه داد: باید مردم از شــرایط اعطای 
تســهیالت آگاه شــوند، بنابراین الزم اســت 
جلسات جهت آگاه ســازی در جمع مردم برگزار 

شــود و مدیران جهادکشاورزی، میراث فرهنگی 
و گردشــگری، اداره  تعــاون کار و رفاه اجتماعی 

بدانند که برگشت این تسهیالت فاجعه است.
وی بــا انتقاد از عملکرد ضعیــف مدیران در 
جذب تســهیالت اشتغال زای روستایی و عشایر، 
خاطرنشان کرد: اگر روند و نوع نگاه ما تغییر نکند 
و درهمین راســتا رضایت مردم جلب نشود، قطعا 

مردم و ناظرین ما را تغییر می دهند.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری با تعیین 
ضرب االجل بــرای مدیــران مربوطه، تصریح 
کرد: پس از پایان فرصت تعیین شده برای جذب 
تسهیالت اشــتغالزایی عملکرد مدیران در این 
زمینه بررســی می شــود و مدیران پس از پایان 
فرصت باید جوابگوی عملکرد خود باشــد، زیرا 
عدم جذب این تســهیالت ظلم به مردم اســتان 

است.
وی در پایــان گفت: ۴ هــزار طرح با بانک ها 
فرستاده شده که تنها ۲۰ طرح به تصویب رسیده 
است، بنابراین باید دالیل رد این طرح ها در قالب 
یک گزارش ارائه شود و مدیران جهادکشاورزی، 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی 
و گردشــگری بدانند اگر نتوانند این تسهیالت را 
جذب کنند ممکن اســت از ســمت خود برکنار 

شوند.

استاندار تأکید کرد؛

مدیران ضعیف پس از پایان مدت یک ماهه برکنار می شوند

انکار اعتیاد، مشکل را حل نمی کند
قدردانینمایندهولیفقیهدرچهارمحالوبختیاریازحضورمردم

درراهپیماییروزقدس؛

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۸۰۰ مددجو کمیته امداد چهارمحال و بختیاری به سفرهای زیارتی اعزام شدند.
علی ملکپور با اشاره به اینکه یک هزار و ۸۰۰ مددجو کمیته امداد چهارمحال و بختیاری به سفر های زیارتی اعزام شدند، اظهار داشت: این مددجوهای به سفرهای زیارتی...
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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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وزیرصنعتگرانی9/6درصدخودروهای
داخلیراقانونیاعالمکرد؛

چراغسبزبهگرانیخودرو!

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت هفته پیش اعــالم کرد 
خودروسازان داخلی حق افزایش قیمت خودرو بیش از ۹.۶ درصد 
را ندارند، چراغ ســبزی که به معنــای مجاز بودن افزایش قیمت 

خودروهای داخلی تا سقف ۹.۶درصد است.
به گزارش جام جم، محمد شــریعتمداری یادآور شد: افزایش 
بیــش از ۹.۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیســت و 

خودروسازان داخلی، حق افزایش بیش از این میزان را ندارند.
شــریعتمداری با بیان این مطلب، افزود: خودروسازان داخلی 
حق افزایش بیش از این میزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش 

کنند.
وی گفت: ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

گزارش ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند.
اگرچه ایــن مطلب در ظاهر به معنای محدود کردن ســقف 
افزایش قیمت توســط خودروسازان است، اما در حقیقت بیان آن 
توســط وزیر صنعت، مهر تائیدی بــر افزایش قیمت خودروهای 

داخلی است.
این در حالی اســت که طی یک ماه اخیر اگرچه افزایش قیمت 
خودروها توسط خودروسازها انتقاداتی را دربر داشت، اما محسن 
جهرودی مدیرعامل ســایپا مورخ ۱۱ اردیبهشــت در خصوص 
افزایش قیمت محصوالت گروه خودروســازی سایپا گفت: این 
افزایــش قیمت ها با تائید مراجع ذی صالح انجام شــده و قطعی 

است.
جهرودی گفته بود در ســه سال گذشته خودروسازان افزایش 
قیمــت چندانی روی محصوالت خود نداده اند، بنابراین از قبل از 
عید، در کالن ترین مراجع تصمیم گیری صنعت خودروســازی 
کشور، درباره افزایش قیمت خودروها بررسی، بحث و تبادل نظر 
شــد و در نهایت تصمیم گرفته شد افزایش قیمت ها به بعد از ایام 

نوروز موکول شود.
مدیرعامل ســایپا با اشــاره به افزایش قیمت مواد اولیه گفت: 
خودروسازان متأثر از این افزایش قیمت ها هستند و ما هم ناچاریم 
به دلیل باال رفتن قیمت تمام شــده، قیمت فروش محصوالتمان 

را افزایش دهیم.
این در شــرایطی اســت که در یک ماه گذشــته قیمت انواع 
خودروهــای تولیدی یا مونتاژ در داخل، افزایش قیمت 5۰۰ هزار 
تا ۱۰ میلیــون تومان را تجربه کرده اســت؛ در حالی که وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت تقریبا هیچ گونه واکنشــی در رابطه با 
افزایش قیمت ها از خود نشــان نداد تا این که وزیر صنعت رســما 
اعالم کرد خودروسازان اجازه افزایش بیش از ۹.۶ درصد را ندارند 
و این مطلب دقیقا به معنای این اســت که آنها تا ۹.۶ درصد اجازه 

افزایش قیمت دارند.
بنابرایــن با مــروری بر افزایــش قیمت خودروها توســط 
خودروســازان طی یک ماه اخیر مشــخص می شود این افزایش 
قیمت ها همان طور که مدیرعامل سایپا به آن اشاره کرده، قانونی 

بوده است!
ایــن اتفاقات در حالی رخ داده کــه قیمت گذاری خودروهای 
پرتیراژ در کشور بر عهده شورای رقابت است و این نهاد قرار است 
در خردادماه تشکیل جلســه داده و بر اساس آمار بانک مرکزی، 

افزایش قیمت خودروها را در امسال تصویب کند.
در این وضعیت مشــخص نیســت قیمت خودروها به کدام 
ســمت خواهد رفت؟ آیا افزایش ۹.۶ درصدی اعالم شده از سوی 
شــریعتمداری، جدای از مصوبه احتمالی شــورای رقابت است؟ 
یــا این که خودروســازان پس از مصوبه شــورای رقابت، دوباره 
محصوالتشان را گران خواهند کرد؟ افزایش ۹.۶ درصدی قیمت 
خودروهای داخلی به معنای آن است که به عنوان مثال، پراید دو 
میلیون تومان افزایش قیمت خواهد یافت. همین طور پژو پارس 

حدود چهار میلیون و سمند سه میلیون گران خواهند شد.
پیشنهاد خودروسازان افزایش ۱۹.5 درصدی بود

محمدرضــا نجفی منش، رئیس انجمــن صنایع همگن نیرو 
محرکه و قطعه سازان کشور به خبرنگار ما گفت: پیشنهاد بخش 
خودروسازی کشور رشــد قیمت ۱۹.5 درصدی بود که تنها ۹.۶ 

درصد مجوز داده شد.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا این مجوز افزایش قیمت از 
ســوی شورای رقابت صادر شده است یا خیر، تصریح کرد: از این 
موضوع اطالعی ندارم اما نکته قابل توجه اینجاســت که بخش 
خودروسازی کشــور هم باید سودی ببرد تا بتواند فعالیت خود را 

گسترش دهد.
ایــن فعال صنعتی در حوزه خــودرو درباره خروج خودروهای 
بــاالی ۴5 میلیــون تومان از فهرســت شــورای رقابت افزود: 
خودروهایی کــه پس از افزایش قیمت به باالتــر از ۴5 میلیون 
تومان می رسند خود به خود از فهرست قیمت گذاری شورا و مرکز 

ملی رقابت خارج می شوند.
نجفی منــش تاکیــد کرد: هیــچ خودرویی نباید مشــمول 
قیمت گذاری شود، در این صورت هم خودروساز می تواند عملکرد 

بهتری داشته باشد و هم مصرف کننده راضی تر خواهد بود.
وی در پاســخ به پرســش دیگر خبرنگار ما مبنی بر این که در 
صورت آزادسازی قیمت ها آیا توان خرید مردم برای خودرو کاهش 
نمی یابد، گفت: خیر، در آن صورت مصرف کننده راضی تر از االن 

خواهد بود و مردم می توانند انتخاب های بیشتری داشته باشند.

400 هزار دالر تولیدات نمدی چهارمحال و بختیاری 
صادر شد

معــاون صنایع دســتی اداره کل 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری چهارمحال و بختیاری 
گفت:ســال گذشــته تولیدات نمدی 
هنرمندان اســتان به ارزش ۴۰۰ هزار 

دالر به صورت مستقیم صادر شد.
مهرداد رئیسی در گفت و گو با ایرنا 
به مناســبت روز جهانی صنایع دستی 
افزود: صنایع دســتی اســتان دارای 
قدمت باالیی است و تاکنون تولیدات 
صنایع دســتی استان موفق به کسب 
۷نشان اصالت یونســکو و ۳۷ نشان 

ملی مرغوبیت کاال شده است.
وی، تولیدات نمدی را از مهم ترین 
رشــته های صنایع دســتی اســتان 
عنــوان کرد و گفت: تنــوع در تولید، 
قابلیت های بروز رســانی تولید نمد و 
وجود هنرمندان توانمند سبب شده تا 
شــهرکرد به عنوان شهر جهانی نمد 
مطرح شود و پرونده آن تکمیل و آماده 

ارسال به یونسکو است.
رئیســی تصریح کرد: امید است در 
نیمه اول امسال شــهرکرد به عنوان 

شــهر ملی نمد در کشور به ثبت برسد 
و ســپس برای جهانی شدن گامهای 

بعدی برداشته شود.
معــاون صنایع دســتی اداره کل 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری چهارمحال و بختیاری 
از شناســایی ۶ هزار هنرمند در حوزه 
صنایع دســتی استان خبر داد و گفت: 
از ایــن تعداد ۳ هزار نفر فعال و بقیه به 
صورت فصلی در این حوزه مشــغول 

هستند.
رئیســی، تولید ۴ فیلم مســتند در 
حوزه صنایع دســتی، صدور ۲ هزار و 
۷۰۰ مجوز فعالیــت و ایجاد تولیدی، 
ایجاد اشــتغال برای ۲ هــزار و ۱۱۳ 
نفــر و اعطــای بیــش از 5۱ میلیارد 
ریال تسهیالت مشــاغل خانگی به 
هنرمندان را از مهم ترین فعالیت های 

انجام شده در این حوزه عنوان کرد.
وی، تجلیــل از ۶ تن از هنرمندان 

نمونه استان را از مهم ترین برنامه های 
روز جهانی صنایع دســتی عنوان کرد 
و افــزود: دیدار با نماینــده ولی فقیه 
در اســتان و اســتاندار، دیدار رایگان 
از موزه ها، برگزاری نمایشــگاه های 
صنایع دســتی، ارائــه تخفیف خرید 
تولیدات صنایع دســتی، نشســت با 
هنرمندان، برپایی ایســتگاه نقاشی از 

دیگر این برنامه های این روز است.
به گــزارش ایرنــا، قالــی بافی، 
چوغابافــی، نمدمالــی، گیوه دوزی، 
خورجین بافی، گلیم بافی، بافت سیاه 
چادر، جاجیم بافی، قفل سازی و خاتم 
از مهم ترین صنایع دستی این استان 
اســت که فعالیت در رشته های قالی 
بافــی، گلیم بافی و نمــد از عمومیت 

بیشتری برخوردار است.
چهارمحــال و بختیــاری از جمله 
مناطقــی اســت که به ســبب وجود 
اشــکال متنوع شــیوه زندگی در این 
اســتان دارای صنایع دســتی حوزه 
عشــایر کوچرو، عشایر اسکان یافته، 

روستاییان و شهرنشینان است.

خبر

دبیرشــورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرچهارمحال
وبختیاری:

انکاراعتیاد،مشکلراحلنمیکند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت: بیماری 
اعتیاد بیماری انکار است که فرد و خانواده آن  را انکار می کنند و با انکار کردن مشکل 

حل نمی شود. 
به گزارش ایســنا- ســید قدیر مرتضوی ۱۹ خرداد در نشســت هم اندیشی با 
اصحاب رســانه استان، اظهار کرد: چالشــی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر وجود 
دارد این است که بر روی این موضوع به خوبی کاری صورت نگرفته و ممکن است 

ضعف از سوی ما باشد. 
مرتضوی با اشاره به وجود رسانه های بازدارنده از اعتیاد و مشوق اعتیاد، تصریح 
کرد: انعکاس برخی اخبار کنجکاوی افراد را باال می برد و از ســویی دیگر انعکاس 
برخی از اخبار یاس و نا امیدی را بر جای می گذارد که قطعا با توجه به رشد جمعیتی، 

آمار اعتیاد در آینده افزایش می یابد. 
وی گفــت: در عرصــه مبارزه با مواد مخدر نباید چیزی را کتمان کرد در غیر این 
صورت ضربه شــدیدی به جامعه وارد می شــود، بنابراین قضاوت را بر مبنای آنچه 
وجود دارد باید قرار داد. مرتضوی با اشــاره به اینکه در عرصه توسعه مشارکت های 
مردمی از ظرفیت سمن های فعال استفاده  می شود، تصریح کرد: تمایل سمن ها در 

خصوص توانمندسازی افزایش یافته است. 
مرتضوی ادامه داد: از گذشته های دور اعتیاد بوده، هست و خواهد بود و نمی توان 
آن را از بیــن برد بلکه تنها می توان گرایش و آثار ســوء آن را کاهش داد که محقق 

شدن این امر، نیازمند همراهی و مشارکت تمام آحاد جامعه است. 
وی تاکیــد کــرد: بیماری اعتیاد بیماری انکار اســت که فــرد و خانواده آن  را 
انــکار می کنند و بــا انکار کردن موضوع حل نمی شــود. مرتضوی از اجرای طرح 
توانمندســازی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه در رابطه با اعتیاد و درمان اعتیاد 
بر مبنای ســبک زندگی اسالمی خبر داد. وی خاطرنشان کرد: تمامی مراکز ترک 
اعتیاد مکلف به ثبت اطالعات مراجعه کنندگان در ســامانه آی داتیس هســتند که 

تمامی اطالعاتی که وارد می شود محرمانه است. 

آغازفرآیندتحویلخــودروبهدهیاریهای
استان

مدیرکل دفتر امور روســتایی اســتانداری چهارمحال و بختیاری از آغاز فرآیند 
تحویل ۱۲۴ خودرو نیمه ســنگین و ســبک حمــل زباله و خدمــات عمرانی به 

دهیاری های دارای اولویت خبر داد.
ملک محمد محمودیان در کارگروه توسعه روستایی و عشایری این استان اظهار 
کرد: با تحویل این تعداد خودرو، بخشی از مشکالت حمل زباله و پسماند روستاهای 

پرجمعیت استان مرتفع خواهد شد.
وی اعتبار تخصیصی برای این خودروها را ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

محمودیان همچنین از تخصیــص ۱.۳ میلیارد ریالی اعتبار دولتی برای تامین 
تجهیزات آتش نشانی و اطفای حریق ۴5۱ دهیاری در امسال خبر داد.

وی میزان اعتبار ســال مالی دهیاری های اســتان را ۴۶5 میلیارد ریال ذکر کرد 
و افــزود: از این میزان افزون بر ۴ میلیارد ریال برای توســعه 5 نقطه گردشــگری 
روســتایی تا پایان خردادماه امسال هزینه خواهد شد.محمودیان، با اشاره به احداث 
و تجهیز ۱۰۰خانه ورزش در مناطق روســتایی و عشــایری اســتان توضیح داد: با 
برنامه ریزی های انجام شــده در امسال تجهیز و تحویل ۱۰۰ خانه ورزش دیگر در 
دســتور کار قرار دارد.وی از تامین تجهیزات سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای 
۲۸ دفتر پیشــخوان روستایی جدید و اختصاص ۱۳ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 
طرح تجمیع پسماندهای خانگی شهرستانهای فارسان و کیار در امسال خبر داد. 

اعــزام۱۸۰۰مددجــویکمیتــهامــداد
بهسفرهایزیارتی

مدیر کل کمیته امداد امــام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار 
و ۸۰۰ مددجو کمیته امداد چهارمحال و بختیاری به سفرهای زیارتی اعزام شدند.

علی ملکپور با اشــاره به اینکه یک هزار و ۸۰۰ مددجو کمیته امداد چهارمحال و 
بختیاری به سفر های زیارتی اعزام شدند، اظهار داشت: این مددجوهای به سفرهای 

زیارتی عتبات عالیات، مشهد مقدس و قم اعزام شده اند.
وی عنوان کرد: بیشــترین اعزام مددجو به سفر های زیارتی از شهرستان های 

شهرکرد، لردگان و بروجن انجام شده است.
مدیر کل کمیته امداد امــام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اعزام 
مددجویان به اردوهای آموزشــی ازدیگر اقدامات انجام شده در استان چهارمحال 
و بختیاری اســت.وی تصریح کرد: در سال گذشــته بیش از ۸۰۰ نفر به اردو های 
آموزشی و اردوهای راهیان نور اعزام شده اند.مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اعزام مددجویان به ســفرهای زیارتی در امسال از 

مهم ترین برنامه های کمیته امداد چهارمحال و بختیاری است.

درماهرمضانانجامشد؛
توزیعروزانهبیشاز6۵تنمرغگرمدربازار

استان
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفــت: در ایام ماه مبارک رمضان امســال، روزانه ۶5 تا ۷۰ تــن مرغ گرم در بازار 

استان توزیع شد. 
ســام مردانی با اشــاره به اینکه مشکلی در تأمین گوشــت مرغ در استان وجود 
ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر مرغ گرم با قیمت هر کیلوگرم ۷۹ هزار و 5۰۰ ریال 
برای توزیع کننده و ۸۱ هزار ریال برای مصرف کننده در بازار به فروش می رسد. 

وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون ۲۰۹ واحد مرغداری گوشــتی با ظرفیت چهار 
میلیون و ۴5۰ هزار قطعه در هر دوره، در چهارمحال و بختیاری فعال است.

خبر

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری از حضور 
پرشور مردم استان در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد 
و گفت: آفرین بر شــما جهادگران در راه خدا و مردان و 
زنان مومِن انقالبی و متعهد که به اسالم عزیز، به قرآن، 

به امام و شهدا و به رهبر فرزانه انقالب لبیک گفتید.
به گــزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی فقیه 
در چهارمحال و بختیاری، حجت االســالم محمدعلی 
نکونام در پیامی از حضور پرشور مردم استان چهارمحال 

و بختیاری در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است؛

بسم اهلل الرحمن الّرحیم
آفرین بر شــما جهادگران در راه خدا و مردان و زنان 
مومِن انقالبی و متعهد و به هم پیوســته که به اســالم 
عزیــز، به قرآن، به امام و شــهدا، به رهبر عزیز و حکیم 
و فرزانــه انقالب و از همه مهمتر به خودتان و به وجدان 
انسانی خودتان و به آن چیزی که امروز احساس می کنید 
و به خاطر آن زجر می کشــید و رنج می برید لبیک گفتید 
که چرا بی عدالتی و تجاوز حاکم است؟ چرا باید تعدادی 
فلســطینی مظلوم آواره باشند و وقتی برای دفاع از حق 
خودشــان برمی خیزند و از خانه و آبادانی سرزمین شان 

دفاع می کنند با گلوله مواجه بشــوند؟ این وجداِن شما 
را شــکنجه می دهد و بنابراین نمی توانید آرام و ساکت 
بنشــینید و می گویید او مظلوم و انســان است و وظیفه 
انســانی من اقتضا می کند کــه از مظلوم هر جا و به هر 
شکلی و در هر شرایطی دفاع کنم بنابراین شما روز قدس 
به همه این ها پاســخ درســت دادید و وظیفه را درست 
درک کردید و پاسخ زیبا دادید و خداوند متعال هم حتما 

پاداش ارزشمندی به شما خواهد داد.
در این رابطه یک مســاله عدالت خواهی اســت که 
شــما به خوبی درک کردید و دفاع از فلسطین و دفاع از 
مظلومیــن عالم جز برنامه های محکم امام قبل و بعد از 
انقالب بود و انقالب هم به همین صورت شکل گرفت.

ما این حرکــت عدالت طلبانه خودمان را با یک امید 
و آینده روشــنی انجام می دهیم؛ شما االن که در صحنه 
آمدید قطعا در ذهن تک تک شما این بود و در ذهن بنده 
هم وقتی در جمع شــما در راهپیمایی بودم و فریاد مرگ 
بر اسرائیل سر داده می شد این مساله خطور کرد که خدایا 
قطعــا تو به این نفرین هــا و فریادهای مومنین عنایت 
می کنی و پاسخ می دهی و انشاءاهلل طولی نمی کشد که 
جهان بشری مرگ این ها را خواهد دید، بنابراین امید در 

برنامه ما حاکم اســت؛ ما می دانیم که این شعارهایمان، 
این تظاهرات و اجتماعات بزرگ مان انشــاءاهلل فردای 

روشنی را در پی دارد.
عربده کشــی ها و فریادها و اقدام های طاغوت گرانه 
و ظالم گونه دشــمن همه از سر استیصال است نه از سر 
قــدرت؛ این را مردم ما به خوبــی درک کرده اند، یعنی 
امروز آمریکا ، اســرائیل و دشمنان انقالب اسالمی در 
برابر انقالب اسالمی متحیرند و مانده اند چگونه تصمیم 
بگیرند و نمی داننــد باید چکار بکنند بنابراین متحیرانه 
اقدام می کنند و آمریکا سفارتش را آن جا منتقل می کند 
و گلولــه در قلب فلســطینیان عزیز ما می زند و تهدید و 
تحریم می کند و کشــورها را علیه ما تحریک می کند و 
تبلیغات رســانه ای استکباری راه می اندازد، همه این ها 

از سر استیصال است نه از سر قدرت.
این ســخنی که رهبر معظم انقــالب گفتند واقعا به 
عنوان یک باور و یک اعتقاد محض مطرح است؛ این ها 
در برابر شما و حرکت مقاومت و اقدامی که شما داشتید 
قدرتمند نیستند؛ وضع صهیونیست ها قبل از انقالب را 
یادتان هســت، این ها قبل از انقالب عربده می کشیدند 
و تمام کشورهای عربی ۶ روز نتوانستند در برابر اسرائیل 
و صهیونیســت ها مقاومت کنند و فکرها در ذهنشــان 
داشــتند ولی انقالب که شــکل گرفت آنقدر این ها را 
تحقیــر کرد که روز به روز توخالی شــدند و عقب رفتند 
و االن فقط در حد این هســتند که موجودیت خودشان 
را حفــظ کنند و الحمداهلل این هم روز به روز دارد از بین 
می رود و موجودیت شان به اضمحالل و نابودی کشیده 

می شود.
بنابراین شما دشمن را َقَدر نمی دانید اما از مکرش هم 
غافل نیســتید؛ بحمداهلل شما با نشاط و امید برای انجام 
وظیفه در صحنه هستید و قطعا این مصداق » ان تنصروا 
اهلل« اســت و انشــاءاهلل »ینصرکم« در پی او هست و 
خدای تبارک و تعالی نصرتش را به شــما و انقالب شما 

و مقاومت شما در جهان عطا خواهد کرد.
والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش 
و پــرورش  چهارمحــال و بختیاری از 
میزبانی اســتان در سی و پنجمین دوره 
مســابقات ورزشی پســران و بیست و 
نهمین دوره مســابقات ورزشی دختران 

سراسر کشور خبر داد. 
به گــزارش روابط عمومــی روابط 
عمومــی اداره کل آمــوزش و پرورش 

استان، خدایار قاسم پور با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: تردیدی نیســت که توسعه 
و ارتقاء پایــدار تربیت بدنی و ورزش در 
ســطح ملی و بین المللی تمام کشورها، 
ریشــه در تربیت بدنــی و ورزش دانش 

آموزی آن کشور دارد. 
وی افزود: در کشــور ما نیز ریشــه و 
بنیان شجره ورزش همگانی و قهرمانی 

و حرفه ای را بایســتی در تربیت بدنی و 
ورزش مدارس جســتجو کرد و غفلت از 
این موضوع باعث کم رمقی برنامه های 
ورزشــی کشــور خواهد شــد بنابراین 
برگزاری مسابقات ورزش دانش آموزی 
مجالی مغتنــم و بی نظیر در راســتای 
دســتیابی به اهــداف متعالــی در ابعاد 
جسمانی، اجتماعی، روانی و بال پروازی 
برای کشف استعدادهای نهفته و معرفی 

به ورزش قهرمانی کشور است. 
قاســم پور تاکیــد کــرد: میزبانــی 
مســابقات ورزشی می تواند در شناسایی 
ظرفیت های ورزشی، اقامتی و فرهنگی 

سهم بسزایی داشته باشد. 
وی گفــت: چهارمحــال و بختیاری 
با میراث فرهنگــی غنی و موهبت های 
طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و باســتانی 
می تواند به عنوان میزبانی شایســته در 

عرصه فعالیت های ورزشــی، آموزشی و 
تربیتی کشور گامی موثر بردارد. 

قاســم پور بیان کــرد: میزبانی یک 
رویداد ورزشــی یک تعهد بزرگ است و 
در دو سال گذشته چهارمحال و بختیاری 
افتخار داشته اســت در رشته های وزنه 
برداری، دو و میدانی، شــنا و جشــنواره 
بازی های بومی محلــی میزبان دانش 

آموزان از سراسر کشور باشد. 
وی خاطرنشــان کرد: امســال نیز 
استان با وجود زیر ساخت مناسب و وجود 
نیروهــای متخصــص و کارآمد و نظر 
مســاعد معاون تربیت بدنی و سالمت 
وزارت متبوع در ســفر به استان، میزبان 
رشــته های دو ومیدانی، ژیمناســتیک 
و شــنا با حضور حدود ۳5۰۰ ورزشکار، 
مربی، سرپرســت، داور و عوامل اجرایی 

در تابستان خواهد بود. 

قدردانی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس؛

آفرین بر شما مردان و زنان انقالبی و متعهد

چهارمحال و بختیاری، میزبان مسابقات ورزشی 
دانش آموزان کشور 


