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افتتاح ششمین مرکز 
پزشکی فوتبال

در سفر دبیرکل فدراسیون فوتبال به چهارمحال و 
بختیاری ششمین مرکز پزشکی فوتبال کشور افتتاح 
شــد، همچنین وی از تیم های ورزشی دعوت کرد تا 

برای اردوهای ورزشی خود به این استان سفر کنند.
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چهارمحال و بختیاری دیگر قطب تولید آب نیست

اســاس مســئولیت در جمهوری 
اسالمی خدمت است

استاد برجسته اخالق گفت: 
قرار بود در جمهوری اســالمی 
هرکسی به مســؤولیتی رسید 
به مــردم خدمت کند، اما برخی 
از مسؤوالن از این جایگاه برای 
غنیمــت گرفتن بــرای خود و 

نزدیکانشان استفاده می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس 
از شــهرکرد، حجت االســالم 
محمدمهدی مانــدگاری در نوزدهمین برنامه از طرح تقویت مبانی 
اعتقادی و شــبهه زدایی دینی در مصلی شــهرکرد بــا بیان اینکه 
مهم ترین مشکل جامعه ما موضوع تربیت است، گفت: تربیت یعنی 
هر فردی بتواند از ُحســن های خود به بهترین  نحو اســتفاده کند نه 
سوءاســتفاده، اما متاسفانه شاهدیم افراد از ُحسن های خود از جمله 

جنس، سن، علم و موقعیت خود سوءاستفاده می کنند.
* مسؤوالن به همه خدمت کنند نه به عده ای خاص

وی در ادامه با اشاره به سوءاستفاده برخی از مسؤوالن از جایگاه و 
موقعیت خود، اضافه کرد: قرار بود در جمهوری اسالمی هرکسی به 
مســؤولیتی رسید به مردم خدمت کند، اما برخی از مسؤوالن از این 
جایگاه برای غنیمت گرفتن برای خود، نزدیکان و حتی شــهر محل 
تولد خود اســتفاده می کنند، در صورتی که وظیفه دارند به همه مردم 

و شهرهای کشور خدمت کنند نه به عده ای خاص.
ماندگاری با اشــاره به سه وسیله ضروری برای فهم و تربیت در 
انسان، بیان کرد: چشم، گوش و قلب سه وسیله برای فهمیدن است 
و نباید اجازه دهیم هر حرف بی ربطی از طریق گوش به ما برســد و 

چشم ما هیچ چیزی جز آیات نورانی قرآن را ببیند.
اســتاد حوزه علمیه ظاهربینی را یکــی از عوامل انحراف عنوان 
کرد و گفت: اگر ما افرادی ظاهربین باشــیم، عده ای از این موضوع 
سوءاســتفاده می کنند و سر ما کاله می گذارند و باید گفت کسی که 
قصد انجام کار خالف و فســادی را دارد، قطعا قبل از انجام آن این 
مســاله را اعالم نمی کند، پس باید بــه باطن توجه ویژه ای صورت 
بگیرد.وی افزود: امروز آمریکا از ظاهربینی  برخی کشورهای جهان 
سوءاستفاده می کند و به آن ها وعده دموکراسی، حقوق بشر و آزادی 

می دهد و عده ای ظاهربین به این حرف ها دل می بندند.
ماندگاری عنوان کرد: اگر عقل، گوش، چشم و قلب ما ظاهربین 
باشــد بــه راه های نادرســت از جمله بی حیایی، موســیقی حرام و 
حرام خواری کشــیده می شود.استاد برجسته اخالق با تأکید بر اینکه 
اظهارنظر کردن در رابطه با موضوعاتی که از آن اطالع نداریم، یک 
مشــکل بسیار بزرگ در جامعه اســت، اظهار کرد: باید به این نتیجه 
برسیم که اگر از موضوعی اطالع نداریم از یک فرد آگاه بپرسیم و این 
پرسیدن را به عنوان یک فرهنگ در بین اقشار مختلف رواج دهیم.

وی در پایان گفت: اگر می خواهیم تربیت شویم باید به پنج اصل؛ 
باور کنیم که نمی دانیم، بخواهیم که بدانیم، تالش کنیم که بدانیم، 
عمل کردن به دانســته ها هرچند اندک باشــد و هزینه کردن برای 

تربیت عمل کنیم.

۲ خبر خوش مسکنی برای مردم؛ 

 پرداخت وام از محل اوراق به زوج ها 
تا 1۶۰ میلیون تومان

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح 
۲ اقــدام این بانک بــرای افزایش 
قدرت خرید مــردم در بازار، گفت: با 
پیشنهاد به بانک مرکزی محدودیت 
وام صنــدوق یکم برای واحدهای با 
عمر زیر ۱۵ ســال برداشته می شود،  
ضمن این که ســقف وام اوراق حق 

تقدم نیز افزایش می یابد.
بــه گزارش خبرنــگار اقتصادی 
خبرگــزاری تســنیم، ابوالقاســم 
رحیمی انارکــی به برنامه های بانک 
مســکن برای افزایش قدرت خرید 
مردم برای ورود به بازار اشــاره کرد 
و در پاســخ به تسنیم،  اظهار کرد:  در 
ارتباط با صندوق پس انداز مســکن 
یکم بانک مسکن در حال انجام یک 
اقدام اســت؛ د راین صندوق افزایش 
ســقف تســهیالت مســتلزم چند 
محدودیت اســت. اولین محدودیت 
توانایی پرداخت اقســاط از ســوی 

متقاضیان وام است.
وی ادامه داد: محدودیت بعدی در 
ارتباط با تامین کسری منابع احتمالی 

است که به وجود می آید. 
در ایــن زمینه اولیــن اقدام این 
بوده که حداقــل مدت صدور پروانه 
ســاختمانی را بــه بانــک مرکزی 
پیشــنهاد داده ایم که  بر اســاس آن 

از ۱۵ سال به ۲0 سال افزایش یابد.

وی با بیان این که با این کار دامنه 
واحدهای مســکونی که می توانند 
از وام صنــدوق یکم اســتفاده کنند 
افزایش می یابد در پاســخ به تسنیم 
که این پیشــنهاد چه زمانی به بانک 
مرکزی ارائه شــده و آیا اقدامی روی 
آن صورت گرفته است، افزود:  اخیرا 
این پیشنهاد را به این بانک داده ایم و 
هنوز اطالعی از سوی بانک مرکزی 
درباره -موافقت یــا عدم موافقت- 
این پیشــنهاد به بانک مسکن داده 

نشده است.
مدیرعامل بانک مســکن تاکید 
کرد: این کار به بخشی از مردم کمک 
می کنــد تا واحدهای بــا طول عمر 
بیشــتر و با قیمت های مناسبت تری 

خریداری کنند.

رحیمی انارکی در پاسخ به پرسش 
تســنیم مبنی بر این کــه با افزایش 
مدت صدور پروانه ســاختمانی برای 
دریافت وام صندوق یکم این احتمال 
وجود دارد که با افزایش تقاضا قیمت 
واحدهای زیر ۲0 سال افزایش یابد، 
اظهار کــرد: تفــاوت قیمتی خیلی 
چشــمگیر افزایش نمی یابد چراکه 
دامنه وام صندوق پس انداز مســکن 
یکم خیلی وســیع تر می شــود؛ به 
عبارت دیگر عرضه بیشتری صورت 

می گیرد و به بازار کمک می کند.
وی در ادامــه با اشــاره به این که 
وضعیت منابــع و مصارف صندوق 
یکــم مناســبی دارد، تاکیــد کرد:  
بانک مسکن در حال افزایش سقف 
اوراق حق تقدم وام مسکن به سقف 

صندوق یکم اســت که این اقدام نیز 
در قالب پیشنهادی به بانک مرکزی 

ارائه شده است.
وی در این بــاره توضیح داد: این 
افزایش ســقف برای سراسر کشور 
اســت و همیــن رقم وامــی که در 
صنــدوق پس انداز یکــم پرداخت 
می شود در روش تامین وام از طریق 
اوراق حق تقدم پرداخت خواهد شد. 
بــه عنوان مثال در تهران برای خرید 
مســکن از محــل اوراق حق تقدم 
60 میلیون تومــان وام به متقاضی 
پرداخت می شــود و در صندوق یکم 
80 میلیــون تومان. به بانک مرکزی 
پیشنهاد داده ایم سقف وام اوراق نیز 

به 80 میلیون تومان افزایش یابد.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم که 
با اقدامات جدید بانک مســکن چه 
اتفاقی در بازار می افتد، گفت:  انتظار 
داریم مردم بتوانند بخشــی از قدرت 
خرید از دست رفته را با این دو برنامه 

بازیابی کنند.
مســکن  بانــک  مدیرعامــل 
همچنیــن یادآور شــد: پرداخت ۲0 
میلیــون تومان وام جعاله مســکن 
)تعمیر( بدون دریافت اوراق همچنان 
تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت و 
تداوم آن بستگی به منابع و مصارف 

بانک دارد.

خبر

کشف۱۴۹ کیلو مواد مخدر 
اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
چهارمحــال و بختیاری از کشــف 
بیــش از ۱۴۹ کیلو گــرم انواع مواد 
مخــدر در چهارمحــال و بختیاری 

خبر داد.
 بــه گزارش پایگاه خبری پلیس، 
غالمعبــاس غالمــزاده گفت: در 
پــی دریافت خبری مبنــی بر قصد 
دو قاچاقچــی برای انتقــال عمده 
مواد مخدر به اســتان چهارمحال و 

بختیاری موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و انجام اقدامات اطالعاتی، 
یک دســتگاه خودرو این قاچاقچیان را در محورهای مواصالتی اســتان متوقف 
کردند.فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بازرسی از این 
خودرو بیش از ۱۴۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر از نوع تریاک وهروئین کشــف و دو 

سوداگر مرگ نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.
غالمزاده گفت: برخورد قاطع و قانونی با ســوداگران مرگ، همواره در دستور 

کار پلیس استان است.

* ۱۱ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و بختیــاری گفت: ماموران 
فرماندهی انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری ۱۱ سارق را با ۱8 فقره سرقت 

دستگیر کردند.
فضل اهلل برزویی گفت: در پی وقوع چند فقره ســرقت خودرو، موتورسیکلت، 
محتویــات داخل خودرو، منزل، اماکن دولتی و زیورآالت کودکان رســیدگی به 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران فرماندهی انتظامی اســتان قرار 
گرفت.وی افزود: ماموران پلیس آگاهی استان و شهرستان های شهرکرد، اردل، 
لردگان، بن، ســامان و بروجن با انجام اقدامات گســترده پلیسی و بررسی آثار و 

عالئم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۱ سارق را دستگیر کنند.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی 
پلیس، سارقان به ۱8 فقره سرقت خودرو، موتورسیکلت، محتویات داخل خودرو، 
منزل، اماکن دولتی و زیورآالت کودکان اعتراف کردند که متهمان جهت ســیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

* کشف 2 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرکرد
رئیس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي استان چهارمحال و بختیاری از کشف 

۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرکرد خبر داد. 
ســرهنگ محمدرضا محمدي مقدم گفت: در پي دریافت خبری مبنی بر ورود 
ســوخت قاچاق به شهرستان شهرکرد رســیدگی به موضوع به صورت جدی در 
دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان  قرار گرفت. 
وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات و کنترل نامحســوس موفق به شناسایي 

و توقیف یک دستگاه کامیون بنز در یکی از محله های شهر شهرکرد شدند. 
رئیس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي اســتان بیان کرد: ماموران در بازرسی 
از این خودرو ۱۲ بشــکه نفت گاز حاوی ۲ هزار لیتر سوخت که به طرز ماهرانه ای 
در زیر چوب های جنگلی مخفی کرده بود کشــف کردند که متهم دســتگیر و به 

مراجع قضایی معرفی شد.

حوادث

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: ۵0 درصد شیر خشک 
مورد نیاز کشــور در چهارمحــال و بختیاری تولید 

می شود.
نعیــم امامــی در گفــت و گو با خبرنــگار مهر 

بیان کــرد: کارخانه شــیر خشــک چهارمحال و 
بختیاری در منطقه فرخ شــهر احداث شــده است 
 و زمینه اشــتغال بیش از ۲۲0 نفــر را فراهم کرده 

است.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 

چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بخشــی از شــیر 
خشــک تولیــدی چهارمحال و بختیــاری صادر 

می شود.
وی بیان کرد:بیش از  ۷0 هزار دالر شــیر خشک 

از این استان صادر شده است.

 تولید ۵۰ درصد شیر خشک مورد نیاز کشور 
در چهارمحال و بختیاری 

بازار »تکدی گری« سکه است
امام جمعه شهرکرد تاکید کرد؛

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در نامه ای خطاب به وزیر کشور می گوید: چهارمحال و بختیاری، اگرچه قبل از دهه ۷0 حدود ۱0 درصد آب شیرین کشور را تأمین می کرد ولی از ۱۱ 
سال قبل به صورت مستمر با پدیده طبیعی و خاموش خشکسالی مواجه شده است.

 صفحه3

 صفحه4

 هجوم نقدینگی 
 سرگردان بازار خودرو را 

به هم ریخت

پیش بینی اعتبار الزم برای  
مطالعات آزادراه شهرکردـ  

خوزستان

صفحه ۴



یکشنبه 14  مرداد 1397 
  شماره 5170

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  چهارمحال و بختیاری



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان  چهارمحال و بختیاری 3 یکشنبه 14  مرداد 1397 
  شماره 5170

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد؛

ضرورت تالش برای رفع مشکالت اقتصادی مردم
خطیب نماز جمعه شهرکرد گفت: 
در مســائل کشوری هم مردم مطالبه 
دارند و این آشفتگی بازار و مشکالت 
اقتصادی باید زودتر حل شــود، مردم 
رأی دادنــد تا مشــکالت رفع شــود 
بنابراین بایــد همه به صورت جهادی 

وارد عرصه شوند.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس از 
شــهرکرد حجت االسالم محمدعلی 
نکونــام در خطبه های نمــاز جمعه 
شــهرکرد اهداف آفرینش را سه مورد 
عنوان کرد و گفت: حرکت به ســوی 
خــدا، عبــادت پروردگار و شــناخت 
خالق و درک قدرت خداوند این ســه 
هدف هستند که باید مورد توجه همه 

بندگان قرار گیرد.
خطیب نمــاز جمعه شــهرکرد با 
اشــاره به آیات 88 و 8۹ ســوره توبه 
خاطرنشــان کرد: مزد جهاد مردم در 
راه خدا خیرات اســت و این یعنی مزد 
جهادگر در راه خــدا از هر آنچه تصور 

نمی کنید خواهد بود.
وی قانــون اساســی را یکــی از 
افتخارات جمهوری ســالمی ایران 
دانســت و ادامه داد: ایــن قانون ۱۲ 
مردادماه توسط خبرگان اسالم شناس 

و منتخب مردم تدوین شد.
نکونــام با بیــان اینکه شــورای 

هماهنگی تبلیغات اســالمی در ۱۲ 
مرداد تشــکیل شــد یادآور شد: این 
ســازمان سامان بخشی بسیار مهمی 
برای بسیاری از مناسبت های انقالب 
اســالمی داشــته و در حــال حاضر 
نیــز متولی برنامه چهلمین ســالگرد 
انقالب اسالمی اســت؛ در این راستا 
باید دستاوردهای عظیم انقالب را به 
مردم معرفی کرده تا تبلیغات مسموم 

دشمنان خنثی شود.
نماینــده ولی فقیه در چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به ۱۵ مرداد و جنایت 
آمریکا در ۷۳ ســال قبل در شهرهای 
هیروشیما و ناکازاکی، افزود: آمریکای 
خبیث برای آزمایــش بمب اتم ۱60 
هزار نفر را در هیروشــیما و ۲۲0 هزار 

نفــر را در ناکازاکی بــه خاک و خون 
کشاند.

وی یادآور شــد: در دنیای به ظاهر 
متمدن اما جاهــل، آمریکایی ها خود 
را مبارزه کننده با تروریســت معرفی 
می کننــد و عده ای هم این موضوع را 

باور دارند.
نکونــام به ۱6 مردادماه ســالروز 
تشــکیل جهاد دانشــگاهی اشاره و 
تأکید کرد: کارهــای خوبی در جهاد 
دانشگاهی انجام شــده است اما باید 
جهــاد علمــی و جهاد پژوهشــی بر 

دانشگاه ها حاکم شود.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه ۱۷ 
مرداد سالروز شهادت محمود صارمی 
و روز خبرنگار اســت، خاطرنشــان 

کرد: امروز خبرنگاران، رســانه های 
مکتوب و مجــازی ظرفیت عظیمی 
برای انعــکاس واقعیت ها دارند، خود 
خبرنگاران می دانند رسالت سنگینی 
بــر دوش دارند و انجــام آن بر مبنای 
ایمان و تقوای الهی صورت می گیرد.

وی تأکید کرد: در مسائل کشوری 
هم مردم مطالبه دارند و این آشفتگی 
بــازار و مشــکالت اقتصــادی باید 
زودتر حل شــود، مــردم رأی دادند تا 
مشکالتشان رفع شــود بنابراین باید 
همه به صورت جهــادی وارد عرصه 

شوند.
نکونام با اشــاره به مشــکل مردم 
مرغملک در بحث آب یادآور شد: نباید 
اجازه داد کارد به استخوان مردم برسد، 
بسیاری از مســؤوالن براحتی به آب 
دسترســی دارند اما آب مردم چند روز 
یک بار وصل می شود و برای حل این 

مشکل باید تالش کرد.
امام جمعــه شــهرکرد گفت: باید 
گالیه های مردم توســط رســانه ها 
بیان شود و مســؤوالن در رفع آن ها 
کوشــش کنند، مــردم چهارمحال و 
بختیــاری مردمانی نجیب هســتند 
اما مطالبه دارند و برای آنکه دشــمن 
 سوءاستفاده نکند مشکالت را تحمل

 می کنند.

ورزشی

بمب ساعتی در بدن انسان را بشناسید
این بیماری مانند یک بمب ســاعتی است که می تواند در بدن افراد وجود داشته 
باشد و به همین دلیل آنها هم باید بیشتر به این موضوع توجه کنند. کبد چرب که به 

معنای تجمع چربی در کبد است، طی سه مرحله پیش می رود.
: نشــانه ها و عالئــم بیماری هــای مختلف به ما کمک می کنــد هرچه زودتر 
متوجه مشــکل شــویم و به فکر درمان آن باشیم، اما زمانی که بعضی از بیماری ها 
بدون عالمت باشــد، چطور؟ آن زمان چه کاری از دست ما ساخته است؟ بی شک، 
بیماری ها و اختالالت متعددی وجود دارد که بدون عالمت بروز می کند و به همین 

دلیل ممکن است مدتی هم تشخیص داده نشود.
کبد چرب هم یکی از همین بیماری هاســت؛ بدون عالمت، اما شــایع و مهم. 
البته جالب اســت بدانید روش های درمان و پیشگیری از بروز کبد چرب هم خیلی 
سخت و پیچیده نیست. فقط باید کمی بیشتر به فعالیت های جسمی و رژیم غذایی 
تان توجه کنید.کبد، عضو مهمی اســت که اگر بــه هر دلیلی از کار بیفتد، خطراتی 
جدی فرد را تهدید می کند و ادامه زندگی بدون وجود آن ممکن نیست. دکتر ناصر 
ابراهیمی دریانی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در گفت وگو با جام جم 
دربــاره کبد و وظایفی که این عضو حیاتی برعهده دارد، توضیح می دهد: ســنتز یا 
ســاخت فاکتورهای انعقادی همگی در کبد انجام می شود، به غیر از فاکتور شماره 
۸٫ عالوه بر این، ســنتز هورمون ها و متابولیســم اغلب داروها نیز از جمله وظایفی 
اســت که کبد برعهده دارد و همینطور ســنتز آلبومین که پروتئین اساسی بدن به 

حساب می آید نیز در کبد صورت می گیرد.
وی با اشــاره به وظیفه ســم زدایی از بدن که برعهده کبد است، ادامه می دهد: 
بیماران مبتال به سیروز کبدی که کبدشان از کار افتاده است، در مراحل پایانی به کما 
می روند؛ زیرا کبد دیگر نمی تواند وظیفه سم زدایی را به درستی انجام دهد و در نتیجه 
میزان مواد سمی مانند آمونیاک در خون فرد افزایش یافته و بر مغز تاثیر می گذارد.

کســانی که عمل جراحی انجام می دهند و کیســه صفرا را برمی دارند نیز تصور 
می کنند دیگر صفرا در بدن شــان تولید نمی شود. در صورتی که این فوق تخصص 
بیماری های گوارش چنین باوری را اشــتباه می داند و می گوید: وظیفه کیسه صفرا 
فقط ذخیره کردن صفراســت و کبد کار ســاخت صفــرا را برعهده دارد. همچنین 
باید به این نکته هم توجه داشــته باشــیم اگر صفرا تولید نشود، نه تنها چربی جذب 
 A، K، نمی شــود که حتی جذب ویتامین های محلول در چربی مانند ویتامین های
D و E هم مختل می شــود؛ پس ســاخت صفرا هم یکی دیگر از وظایفی است که 

کبد برعهده دارد.
با این توضیحات مشخص می شود باید بیشتر از اینها مراقب این عضو مهم بدن 

باشیم و کمی بیشتر به آن توجه کنیم.
* کبد چرب چیست؟

یکی از شــایع ترین بیماری های کبدی، هم اکنون بیماری کبد چرب است که 
افراد زیادی را درگیر خود ســاخته اســت. دکتر ابراهیمی دریانی با اشاره به این که 
کبــد چرب اغلب بدون عالمت رخ می دهد و در مراحل اولیه عالمت خاصی ندارد، 
می گوید: این بیماری مانند یک بمب ســاعتی است که می تواند در بدن افراد وجود 
داشته باشد و به همین دلیل آنها هم باید بیشتر به این موضوع توجه کنند. کبد چرب 

که به معنای تجمع چربی در کبد است، طی سه مرحله پیش می رود.
در مرحله اول این بیماری به گفته استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران فقط چربی 
در کبد جمع می شود، ولی در صورتی که فرد به این وضعیت اهمیتی ندهد، کم کم 
به ســمت مرحله ای می رود که عالوه بر اضافه شــدن چربی در کبد، التهاب نیز رخ 
می دهد.وی با اشــاره به این مطلب توضیح می دهد: این مرحله پیشرفته ای است و 
متاســفانه ۲0 درصد کسانی که دچار این وضعیت می شوند اگر توجه کافی نداشته 
باشــند، طی چند سال آینده ممکن است دچار سیروز کبدی شوند؛ به این معنی که 

کبدشان از کار می افتد و به پیوند کبد نیاز خواهند داشت.
* چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟

همان طور که گفته شــد، کبد چرب بیماری اســت که در این دوران و با توجه به 
وضع تغذیه و تحرک افراد بیشــتر به چشــم می خورد. البته در این میان کسانی هم 

هستند که خطر بروز این بیماری بیشتر تهدیدشان می کند.
دکتر ابراهیمی دریانی در این باره می گوید: کســانی که چاق هســتند یا دیابت 
دارند یا دچار مشــکل افزایش چربی هــای خون و بخصوص باال بودن میزان تری 
گلیســیرید هستند، بیشــتر از دیگران در معرض این مشکل قرار خواهند داشت و 
خطر کبد چرب آنها را بیشتر تهدید می کند.البته به گفته این فوق تخصص گوارش، 
امروزه ثابت شــده چاقی شکمی بیشتر از چاقی یکدست می تواند احتمال بروز این 
بیماری را افزایش دهد. به عبارتی، افرادی که در ناحیه شــکم دچار مشــکل چاقی 
هستند، بیشتر در معرض خطر کبد چرب قرار دارند. به همین دلیل هم اندازه گیری 
دور شــکم و باسن اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا هرچه این اندازه بیشتر باشد، به همان 

نسبت خطر کبد چرب هم وجود دارد.
* مراقب کبد چرب باشید

متاســفانه آن طور که مطالعــات و نتایج تحقیقات نشــان می دهد، ۲8 درصد 
نوجوانان ما چاق هســتند و اضافه وزن دارند که همین مســاله می تواند هشــدار و 
نشــانه ای باشــد برای افزایش بیماران مبتال به کبد چرب در آینده ای نه چندان 
دور. دکتر ابراهیمی دریانی با اشــاره به این مطلب توضیح می دهد: کبد چرب اغلب 
بدون عالمت بروز می کند و به همین دلیل معموال زمانی که برای مشکل دیگری 

آزمایش خون می دهیم، ممکن است متوجه باال بودن آنزیم های کبدی شویم.
در این مواقع معمواًل افراد نگران بیماری هپاتیت می شوند اما پس از سونوگرافی 
و انجام آزمایش مشخص می شود بیماری آنها کبد چرب است. بنابراین کبد چرب، 
بیماری بدون عالمتی اســت که به کمک سونوگرافی و انجام آزمایش های خونی 

تشخیص داده می شود.
* ورزش و کاهش وزن را فراموش نکنید

زمانی که مشــخص شد فردی دچار کبد چرب شده اســت، مسلما باید به فکر 
درمان و برطرف کردن مشکل بود. دکتر ابراهیمی دریانی با بیان این که برای درمان 
کبد چرب دو راه اصلی وجود دارد، توضیح می دهد: کاهش وزن و ورزش کردن، دو 
شــیوه درمانی است که برای بیماران مبتال به کبد چرب استفاده می شود. به همین 
دلیل همیشــه توصیه می شــود حداقل ۲0 دقیقه در روز ورزش کنید، به طوری که 
نفس های تان تندتر از حالت عادی شود. به این معنی که پیاده روی معمولی و آرام 

برای رسیدن به این هدف کافی نیست.
عــالوه بر این، والدین هم باید ســعی کنند از همــان دوران کودکی و نوجوانی 
بچه ها را به مصرف غذاهای پرچرب، فســت فودها، چیپس، پفک، نوشــابه های 
گازدار و موادی از این دســت عالقه مند نســازند. از طرفی هم برخی پدر و مادرها 
تصور می کنند هرچه فرزندشــان تپل تر و چاق تر باشــد، بهتر و دوست داشتنی تر 
است. در حالی که این استاد دانشگاه تاکید می کند هرچه بچه ها چاق تر و بخصوص 
دچار چاقی های شــکمی باشــند، خطر ابتال به کبد چرب هم بیشــتر می شود و به 
همین دلیل خانواده ها باید مراقب این موضوع باشند.بنابراین تغییر سبک زندگی و 
برطرف کردن علت زمینه ای بروز بیماری می تواند در درمان آن موثر باشد. عالوه 
بر این، مصرف خودســرانه داروها با هدف بهبود بیمــاری نیز به هیچ عنوان تائید 
نمی شــود و به گفته پزشــکان برای درمان حتما باید طبق نظر پزشک معالج رفتار 
کــرد. دکتر ابراهیمی دریانی در نهایت توصیه می کند افراد همیشــه به فکر حفظ 
وزن ایده آل باشند و از پرخوری و بخصوص مصرف چربی ها و شیرینی ها به مقدار 

زیاد اجتناب کنند.

سالمت

دبیــر انجمن خودروســازان با بیــان اینکه هجوم 
نقدینگی ســرگردان مردم باعث به هــم ریختن بازار 
خودرو شــد، گفت: در نامه ای از وزیر صنعت خواستیم 

اجازه فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار را صادر کند.
بــه گزارش جام جم آنالیــن، احمد نعمت بخش در 
گفت وگــو با فارس بــا تأکید بر اینکه نابســامانی بازار 
خودرو ناشــی از عملکرد خودروســازان نیست، گفت: 
شــورای رقابت امسال طبق روال چند سال اخیر مجوز 
افزایش ۷/۱ درصدی را برای خودروهای پایین تر از ۴۵ 
میلیون تومان صادر کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت 
هم مجوز افزایش قیمت ۹/6 درصد را برای خودروهای 

بیش از ۴۵ میلیون تومان صادر کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه افزایش 
قیمت خودروهای بــاالی ۴۵ میلیون تومانی صرفًا در 
چهارچوب فرمول قیمت گذاری سازمان حمایت صورت 
می گیرد، افزود: مجوز افزایش ۷/۱ درصد و ۹/6 درصد 
به خودروهای زیر ۴۵ میلیون و باالی ۴۵ میلیون تومان 
طی امســال در حالی داده شد که در سال های اخیر مواد 

اولیه تولید خودرو بشدت افزایش یافته است.
وی اظهارداشــت: در ۳ ســال گذشــته در مجموع 
خودروسازان مجوز افزایش ۱۲ درصد قیمت ها را برای 
خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داشــته اند در حالیکه 
مــواد اولیه آنها، گاهی تا بیــش از ۱00 درصد افزایش 

قیمت داشته است.
نعمت بخش با بیان اینکه طی نامه ای به وزیر صنعت 
در خردادماه امسال وضعیت تولید خودرو شرح داده شده 
است، گفت: خودروسازان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، 
۴0 درصد افزایش تولید داشته اند و در سال ۹6 نسبت به 
ســال ۹۵، ۱۵ درصد افزایش تولید داشته اند و در ۲ ماهه 
اول سال ۹۷ نســبت به دوماهه سال گذشته ۳۱ درصد 

افزایش تولید داشته اند.
وی با تأکید بر اینکه در اقتصاد، قیمت کاال براساس 
عرضه و تقاضا تعیین می شــود، گفت: با توجه به میزان 
تولید، خودروســازان؛ از نظر عرضه کم نگذاشــته اند و 

حتی تولید را افزایش داده اند.
دبیر انجمن خودروســازان ایران بیان داشت: اگرچه 
تولیدکنندگان خودرو تولید را افزایش داده اند اما به دلیل 
وجود پول های ســرگردان در بــازار تقاضا برای خودرو 

زیاد شده است.
نعمت بخش با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی گفــت: این پول ها پس از خــروج از بانک ها به 
بازارهای مختلفی از جمله ســکه، ارز، مسکن، خودرو 
و امثــال آن هجوم آورده اند بــه طوریکه بانک مرکزی 

پس از اعالم پیش فروش سکه هرچه سکه عرضه کرد 
توســط مردم خریداری شد تا جایی که دولت از فروش 

سکه عقب نشینی کرد.
وی با بیان اینکه پول های ســرگردان به سمت هر 
بازار پرســودی هجوم می برد، گفــت: به محض اینکه 
ســایتی برای پیش فروش خودرو باز می شود دارندگان 

پول های سرگردان متقاضی خرید می شوند.
دبیــر انجمن خودروســازان ایــران با اشــاره به 
پیش فروش مزدا ۳ توســط گروه خودروسازی بهمن، 
گفت: این شرکت ۱000 برابر آنچه که عرضه کرده بود 
تقاضا داشــت به همین دلیل همه متقاضیان موفق به 
خرید خودرو نشدند.وی با اشاره به تجربه دهه ۷0 مبنی 
بر اینکه شــورای اقتصاد باالخره اصل اقتصادی قیمت 
بازار را اعمال و مصوب نمود تا خودرو به قیمت حاشــیه 
بازار به فروش رود، گفت: اگر گروه خودروسازی بهمن 
این اجازه را داشت که خودروی مزدا ۳ را موقع تحویل به 
متقاضیان براساس قیمت حاشیه بازار تحویل دهد قطعًا 
تقاضاهای کاذب عقب نشــینی می کردند و خریداران 

واقعی بیشتر موفق به خرید می شدند.
وی گفــت: اکنون دارندگان پول های ســرگردان، 
خودرو را با قیمت هایی که خودروسازان عرضه می کنند، 
خریداری می کنند و ســپس این خریداران خودروهای 
خود را در جاهای مختلفی از جمله نمایندگی هایی که در 

آن ثبت نام کرده اند به قیمت روز به فروش می رسانند.
* بخش بزرگی از خودروهای انبار شــده 

نقص قطعه دارند
دبیر انجمن خودروســازان ایران درباره خودروهای 
انبارشــده توسط خودروســازان گفت: به علت کمبود 
قطعات درصد قابل توجهی از خودروهای تولیدی ناقص 
بوده و اصطالحًا تجاری نشــده است و قابل تحویل به 

مشتریان نیست.

وی با اشــاره به اینکه پــس از مصوبات اخیر ارزی 
دولت در اواخر اردیبهشــت ماه، بانک مرکزی و گمرک 
اعالم کــرد که ترخیص کاال بــدون انتقال ارز ممنوع 
اســت، گفت: این امر باعث شد که قطعات و مواد اولیه 
تولید خــودرو از گمــرکات ترخیص نشــود زیرا اکثر 
قطعه ســازان در ابتدا کاالی مــورد نیاز خودرو را وارد و 
ســپس حواله ارزی را برای فروشنده ارسال می کردند 
که با این اقدام دولت امکان ترخیص کاالها در گمرکات 

دیگر فراهم نبود.
نعمت بخش با بیان اینکه خودروسازان اعالم کردند 
کــه با این اقدامات خطوط تولید در حال توقف اســت، 
گفت: باالخره مجوزی برای ترخیص ۹0 درصد قطعات 
وارداتی خودرو صادر شد به شرط اینکه ارز آن منشأ یورو 

نداشته باشد.
دبیر انجمــن خودروســازان ایران با بیــان اینکه 
تصمیمات اخیر ارزی، تأمین قطعات را برای قطعه سازان 
و خودروسازان با مشکل مواجه کرده است، گفت: همین 
موضوع منجر شده که خودروهایی با نقص قطعه تولید 

شوند که امکان عرضه آن فراهم نباشد.
وی اظهارداشــت: خوشبختانه خســروتاج رئیس 
سازمان توسعه تجارت در یک برنامه خبری اعالم کرد 
با توجه به مشــکالت به وجود آمده برای شرکت های 
تولیــدی امکان ترخیص کاالی بدون انتقال ارز فراهم 

شده است.
* تصمیم نســنجیده دولت شرکت های 

تولیدی را 2 ماه معطل کرد
وی اظهارداشــت: یعنــی دولــت با یــک تصمیم 
نســنجیده به مدت ۲ مــاه شــرکت های تولیدی را با 

مشکل مواجه نمود.
نعمت بخش گفت: حدود ۵0 تــا 60 هزار خودرو به 
دلیل نقــص قطعه در انبارهای خودروســازان موجود 

است.
وی بــا بیــان اینکــه انبار کــردن خــودرو برای 
خودروســازان بشدت هزینه بر اســت، گفت: از طرفی 

نگهداری این تعداد بسیار سخت است.
وی به ارســال نامه ای به شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اشــاره کرد و گفت: در این نامه از وزیر 
صنعت خواستار شدیم تا با تصمیم شورای اقتصاد مبنی 
بر غیر انحصاری بودن خودروی سواری و اجازه فروش 
خودرو در حاشــیه بازار، دســت سودجویان و دالالن از 
بازار خودروی ســواری کوتاه شود تا خریداران خودرو با 
باز شدن ســایت فروش خودروسازان براحتی موفق به 

خرید خودرو شوند.

سجاد موســویان با حضور معاون هماهنگ کننده امور 
عمرانی اســتاندار به عنوان سرپرست ســازمان همیاری 

شهرداری های چهارمحال و بختیاری معرفی شد. 
مجیــد نظری ۱۱ مردادماه در ایــن آیین، اظهار کرد: با 
توجه به قصوراتی که در ســازمان همیاری شــهرداری ها 
رخ داده بود، امید اســت این سازمان  بازوی توانمندی برای 

شهرداری ها باشد. 

معــاون هماهنگ کننده امور عمرانی اســتاندار افزود: 
الزم اســت با همکاری و تعامل تمامی افراد این ســازمان 
را از بال تکلیفی درآوریــم زیرا کارها جز با تعامل و همدلی 
محقق نخواهد شد که مهم ترین امر، پیشرفت رو به جلو در 
کارهاست. نظری گفت: باید این سازمان در واگذاری برخی 
از بخش ها به بخش خصوصی اقدامات الزم را انجام دهد و 

به صورت راهبردی به شهرداری ها کمک کند. 

وی با اشــاره به اینکه بها دادن بــه نیروهای جوان در 
انتصابات از سیاســت های استاندار اســت، تصریح کرد: 
امید است سرپرســت جدید سازمان همیاری شهرداری ها 
کارهای مربوط به ســازمان را طبق برنامه های تعیین شده 
پیش ببرد و با همکاری و بر اســاس برنامه  زمانبندی شده 

باید به نتایج مطلوب دست یابیم. 
در ادامه نوراهلل غالمیان دهکردی، شــهردار شهرکرد 

بیان کرد: امید اســت ســازمان همیاری شــهرداری ها با 
سرپرســت جدید بتواند آن را به جلو پیش ببرد زیرا این کار 

برای کسب درآمد نیازمند تالش ۲۴ ساعته است. 
در پایان سرپرست سازمان همیاری شهرداری ها استان 
خاطرنشــان کرد: باید حس تالشگرانه در سازمان را درک 
کنیم و با همدلی و ایجاد حس اعتماد قطعا می توان اقدامات 

خوبی را انجام داد.

هجوم نقدینگی سرگردان بازار خودرو را به هم ریخت

افتتاح ششــمین مرکز پزشکی 
فوتبال 

در سفر دبیرکل فدراسیون 
فوتبــال بــه چهارمحال و 
بختیــاری ششــمین مرکز 
پزشکی فوتبال کشور افتتاح 
شد، همچنین وی از تیم های 
ورزشــی دعوت کرد تا برای 
اردوهای ورزشی خود به این 

استان سفر کنند.
به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، ششــمین مرکز 

پزشکی فوتبال کشور در شهرکرد، افتتاح شد.
این مرکز پزشــکی با حضــور دبیرکل فدراســیون فوتبال، 
مدیــرکل ورزش و جوانــان چهارمحال و بختیــاری و جمعی از 

مسؤوالن ورزشی استان افتتاح و به بهره برداری رسید.
محمدرضا ساکت در ســفر به شهرکرد، با هیأت های فوتبال 
شهرســتان های چهارمحال و بختیاری دیدار کرد و در این دیدار 
گفت: اســتعدادهای بســیاری در فوتبال بانوان این استان وجود 
دارد.وی تأکیــد کرد: یکی از افتخــارات چهارمحال و بختیاری 
داوران فوتبال است که در سطوح ملی و استانی فعالیت می کنند.

ســاکت عنوان کرد: به تمامی باشگاه ها و رشته های مختلف 
ورزشی کشور پیشنهاد می کنم از ظرفیت های باالی چهارمحال 
و بختیــاری در برپایــی اردوهای تیم های ملی یــا رویدادهای 

ورزشی استفاده کنند.

 حضــور ورزشــکار چهارمحالی 
در رقابت های قایقرانی آسیا 

محمدمهــدی کنارنگ ورزشــکار چهارمحال و بختیاری در 
رقابت های قایقرانی آسیا شرکت می کند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان، 
محمدمهدی کنارنگ با ۱6 سال سن به عنوان جوانترین ورزشکار 
حاضر در تیم ملی قایقرانی اساللوم با کسب مقام اول جواز حضور 

در رقابتهای ۲0۱8 جاکارتا را بدست آورد.
محمد مهدی کنارنگ سال ۲0۱۷ در مسابقات قهرمانی آسیا 
در بخش کانوی دونفره زیر ۱8 ســال مدال برنز این رقابت ها را 

به دست آورد.
چهارمحالــی  ورزشــکاران  درخشــش   * 

در رقابت های کاراته کشور
ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های کاراته کشور با کسب 

۳0مدال خوش درخشیدند.
نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته بانوان در اصفهان با 
سبک کوبه اوزاکا برگزارشدکه تیم استان چهارمحال و بختیاری 
نیــز با ۳0 کاراته کار در رده های ســنی خردســاالن، نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن در دو رشته کاتا و کمیته در این 
مســابقات حضورداشت و باکسب ۱۵مدال طال، پنج مدال نقره و 

۱0مدال برنز به مقام دوم تیمی از بین تیم ها دست یافت.
ملیکا حسنی، مریم سلطانی، نگین آقابیگی، شکوفه رمضانی، 
بهاره آذرپندار، رزیتاحســنی، عاطفــه رمضانی، مائده عالیخواه، 
معصومه عالیشــاد، زهراعالیشــاد، ماهدخت رمضانی، ستایش 
رمضانی، آتوسارمضانی، محدثه هاشــمی، نگین حسنی، ثمین 
حســنی، افســانه بادامه، حکیمه رضایی، حدیث نیازمحمدی، 
فاطمه حسنی، پروانه حســنی، مبینا رمضانی، معصومه حسنی، 
سحرحسنی، النازحســینی، انیس حسنی، هستی حسنی، نگین 
شوقی، شقایق موالیی ورزشــکاران چهارمحالی شرکت کننده 

در این رقابت ها بودند.
الزم به ذکر است مربیگری این تیم بر عهده زهرا حسنی بود.

* تیم های برتر تکوانــدو چهارمحال و بختیاری 
معرفی شدند

تیم های برتر تکواندو در استان چهارمحال و بختیاری معرفی 
شدند.

مســابقات قهرمانــی تکواندو در رده های ســنی نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاالن روز جمعه با شــرکت ۱۲ تیم و به میزبانی 
فارسان برگزار شــد.در این رقابت ها تیم بلداجی، تیم امید ایران 
از شــهرکرد و تیم اردل عناوین اول تا ســوم را کسب کردند.در 
مسابقات قهرمانی تکواندو استان چهارمحال و بختیاری تیم های 
از شهرکرد، فارســان، فالرد، بلداجی، فرخشهر، اردل، لردگان و 

سفید دشت حضور داشتند.

سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان معرفی شد
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بازار »تکدی گری« سکه است
پدیده تکــدی گری گرچه قدمتی 
دیرینــه دارد امــا امروزه با اشــکال 
مختلفی بروز و ظهور بیشــتری پیدا 
کــرده که رفع آن نه با اقدامات موقتی 
که با تدویــن قوانین جامع، همکاری 
جدی متولیان و همراهی مردم امکان 

پذیر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، هرســاله در فصل 
تابستان در شــهرکرد شاهد افزایش 
حضور متکدیــان و بویژه زنان کولی 
هستیم که با حضور در اطراف پارک ها، 
معابر اصلی شهر و مطب های پزشکان 
سر راه مردم قرار می گیرند و در برخی 
موارد با لحــن و چهره معصومانه ای 
پــول طلب می کنند و در پاره ای دیگر 
با ســماجت و رفتارهای خشن که به 
نوعی به زورگیری شباهت دارد، افراد 

را مجبور به کمک می کنند. 
البتــه امروزه با انــواع مختلفی از 
گدایــان مواجــه هســتیم، برخی به 
گدایــان نســخه دار معروفند به این 
طریق که معمــوال در مراکز درمانی 
و بیمارســتان ها و حتی در شــهر با در 
دست داشتن نسخه ها و آزمایش های 
صوری و اعــالم ناتوانی در پرداخت 
هزینه هــای درمــان خــود از مردم 

درخواست پول و کمک می کنند. 
برخی دیگر نیز بــه ظاهر از دیگر 
گدایــان متشــخص تــر و مرتب تر 
هســتند و با چهره و پوشــش موجه 
ســر راه مردم ظاهر می شوند و اظهار 
می کنند کیف پول خــود را گم کرده 
و برای بازگشــت به شهر و روستای 
خود پول کرایه ماشــین ندارند که در 
اینگونه موارد مردم ســریع تر فریب 

این گدایان را می خورند. 
عده ای دیگر نیز با معلول نشــان 
دادن خــود یا بهره کشــی از کودکان 
شــیرخوار و خردســال اظهار عجز و 
ناتوانی می کننــد و حس ترحم مردم 

را بر می انگیزانند. 
برخی زنــان نیز اظهــار می کنند 
شــوهر معتاد دارند یا شوهرشان فوت 
شــده و چند فرزند یتیم دارند و از پس 
مخــارج زندگی خود بــر نمی آیند و 

محتاج کمک هستند. 
و بدین شکل در گوشه و کنار شهر 
گدایان مختلفی مشــاهده می شوند 
کــه هر چند در زمان و فصول مختلف 
سال تعدادشان متغیر است اما جمعیت 
شــان کم هم نیست. این در حالیست 
که مسئوالن مربوطه تعداد متکدیان 
شناسایی شده در شهر را کمتر از تعداد 
انگشــتان یک دست اعالم کرده اند و 
عنوان می کننــد با این افراد مطابق با 

قانون برخورد شده است. 
تکــدی را می تــوان تحت عنوان 
دســت دراز کردن برای کسب درآمد 

تعریف کرد. تکدی فرایندی است که 
به موجب آن، فرد متکدی از دسترنج 
دیگران بهره مند می شــود و زندگی 

می گذراند. 
در واقع هر یک از افراد جامعه را که 
نه صاحب حرفه هســتند و نه در تولید 
اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره با 
شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و 
زائده اجتماعی هستند، متکدی گفته 

می شوند. 
عموما در خصــوص انگیزه های 
تکدی گری ۲ دیدگاه وجود دارد؛ برخی 
تکدی گری را ناشــی از فقر و مسائل 
اقتصادی و عده ای دیگر ریشــه های 
ایــن پدیده را در مســائل فرهنگی و 
اجتماعی جامعه جســتجو د و از آن به 
عنوان یک آسیب یاد می کنند، براین 
اساس می توان گفت که تکدی گری 
با ســاخت های اجتماعی، اقتصادی 
هر جامعه در ارتباط مســتقیم است و 
از زمره زشت ترین مناسبات اجتماعی 
به شــمار می رود، از همین رو بسیاری 
از مردم خواهان برچیده شــدن بساط 
تکدی گری هســتند و معتقدند باید 
شــرایطی فراهم شــود تا همچون 
شهرهایی مانند تبریز چنین پدیده ای 
در شهر محل زندگی آنها نیز ریشه کن 
شــود. یکی از شهروندان شهرکردی 
در همیــن خصوص می گوید: اگر چه 
فقــر و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه 
سبب می شود تا برخی افراد به تکدی 
گــری روی آورند اما ایــن موضوع 
توجیه خوبی برای گدایی و اســتفاده 
از دسترنج دیگران بدون کار و تالش 

نیست. 
وی افــزود: افــراد بســیاری را 
می شناســم کــه وضــع اقتصادی 
نامناســبی دارنــد و در فقــر زندگی 
می کننــد اما هیچگاه تــن به تکدی 

گری نداده اند. 
این شهروند شــهرکردی تصریح 
کرد: مردم صرف نظــر از اینکه افراد 
متکدی نیازمند باشــند یا به صورت 
حرفه ای این کار را برگزیده اند، نباید 
به چنین افرادی کمک کنند چراکه با 
کمک به متکدیان زمینه برای ترویج 

چنین فعالیت هایی بیشــتر می شود و 
به دنبال آن بزهکاری و آســیب های 

اجتماعی بعدی شکل می گیرد. 
اما با وجود آسیب های بسیاری که 
تکدی گری بــر جامعه تحمیل کرده 
است به نظر می رسد تاکنون اقدامات 
کارآمدی برای مقابله با آن تدبیر نشده 
و ضروری اســت تا در این خصوص 
قوانین و برنامه های موثرتری تدوین 

و اجرا شود. 
آخرین تصمیــم مدون برای جمع 
آوری متکدیان در کشــور به ســال 
8۷ بازمی گردد، در هشــتاد و دومین 
جلسه شــورای اداری در اردیبهشت 
ماه 8۷ آئین نامه ای به منظور اصالح 
ســاختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت 
دستگاه های اجرایی و ارتقا، کارایی و 
بهبود روش هــای مربوط به مبارزه با 
تکدی گری و جمع آوری، شناســایی 
و تعیین وضعیت افراد بی سرپرســت، 
گمشده، متواری، در راه مانده و موراث 

به تنظیم و تصویب رسید. 
بر اساس این آئین نامه شهرداری 
موظف است نسبت به شناسایی، جمع 
آوری و تحویــل افــراد موضوع این 
مصوبه اقدام کنــد و نیروی انتظامی 
نیز در این مــورد همکاری الزم را به 

عمل آورد. 
معاون خدمات شهری شهرداری 
شهرکرد در خصوص اجرای این آئین 
نامه بــه خبرنگار ایرنا گفت: متکدیان 
دائمی شهرکرد ۵ مورد بیشتر نیستند 
که ساماندهی و جمع آوری شده اند. 

محمدرضا محمدیــان ادامه داد: 
عالوه بر آن متکدیان ســازماندهی 
شــده نیز در شــهرکرد مشاهده شده 
بودند که بــا ورود نیــروی انتظامی 
و دادســتانی جمــع آوری و تحویل 

مقامات قضایی شدند. 
وی تصریــح کــرد: مشــکلی در 
خصــوص متکدیــان در شــهرکرد 
وجود نــدارد و همه چیز تحت کنترل 

دستگاه های متولی است. 
اما کارشــناس مسئول امور آسیب 
دیدگان اجتماعی اداره کل بهزیستی 
چهارمحــال و بختیاری بــه جوانب 

دیگری از پدیده تکدی گری اشــاره 
می کند. 

فرزانه حیدری در همین خصوص 
به خبرنگار ایرنا گفت: در شــهرهای 
بزرگ در پوشش متکدی به کارهای 
خــالف از قبیل قاچاق مــواد مخدر، 
قاچــاق انســان و کــودک پرداخته 
می شود که آسیب های متعددی را به 

دنبال دارد. 
وی ادامــه داد: در برخی موارد نیز 
مشــاهده شده که در اســتان ما نیز از 
کودکان برای قاچــاق مواد مخدر در 
پوشش متکدی بهره کشی می شود. 

حیــدری با بیان اینکــه در فصل 
تابســتان حضور متکدیان در استان 
بیشــتر می شــود، تصریح کرد: این 
متکدیان که بیشتر نیز زنان و کودکان 
هســتند از استان خوزستان، کرمان و 
کرمانشاه بر سرچهارراه ها، پارک ها و 
اماکن عمومی در قالب گل فروشــی 
به تکدی گری می پردازند و ســیمای 

شهر را نازیبا می کنند. 
این کارشناس مســائل اجتماعی 
بــا بیان اینکه بســیاری از کودکان و 
زنان متکدی جذب گروه های فساد و 
قاچاق می شوند، افزود: از آنجا که این 
افراد بــا انگیزه های مالی وارد عرصه 
تکدی گری می شــوند برای کســب 
درآمد بیشــتر تن به اقدامات خالف 

دیگر می دهند. 
حیدری بــا انتقاد از نبــود قوانین 
مشخص در خصوص مقابله با پدیده 
تکدی گری ، اظهار داشت: برنامه هایی 
که تاکنون در این خصوص اجرا شده 
مقطعی و موقتی بوده و نتوانسته نقش 

موثری ایفا کند. 
وی افــزود: باید ســاماندهی ها 
منســجم تر و برنامه ریزی ها دقیق تر 
و متناسب با شرایط روز جامعه باشد تا 
بتوان در مقابله بــا چنین پدیده هایی 
که خود منشــا آسیب های فرهنگی و 
اجتماعی متعددی است، موفق عمل 

کرد. 
آنچه مسلم اســت برای کمک به 
زیبایی چهره شــهر، تضعیف روحیه 
گداپــروری و حفظ عزت نفس جامعه 
ضمــن آنکه نهادها و دســتگاه های 
متولی باید همکاری بهتر و بیشــتری 
داشته باشند بلکه مردم نیز باید بدانند 
بســیاری از متکدیان نــه تنها وضع 
نامناســب اقتصادی ندارند بلکه آن را 
به عنوان یک شغل بی دردسر انتخاب 
کرده اند تا با سوء استفاده از احساسات 
مردم کسب درآمد کنند که در صورت 
مواجهه با این افراد بهتر است به جای 
پــول دادن، آنها را به ســازمان های 

متولی معرفی کنند. 
گزارش: خاطره حسین زاده 

خبر

پیش بینی اعتبار الزم برای  مطالعات آزادراه 
شهرکردـ  خوزستان

شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
چهارمحال و بختیاری گفت: در ســال 
مالی ۹۷ اعتبار مورد نیاز جهت مطالعات 
آزادراه شهرکردـ  خوزستان پیش بینی 
شــده ضمن اینکه استان خوزستان نیز 

اقداماتی در این زمینه داشته است.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل 
راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
داریوش حســینی در ســومین جلسه 
شــورای هماهنگی راه و شهرســازی 
استان از قطعی شدن اجرای طرح های 

ـ یاسوج، چهارخطه بن  چهار خطه ســه راه گوشــکی به قرح در مسیر شــهرکردـ 
ــــ داران و شــروع عملیات اجرایی این طرح ها در آینــده نزدیک خبر داد و گفت: 
پیگیری های مستمر وضعیت طرح راه آهن اصفهانـ  شهرکرد صورت گرفته است.

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری اذعان داشــت: در سال مالی ۹۷ 
اعتبار مورد نیاز جهت مطالعات آزادراه شــهرکردـ  خوزستان پیش بینی شده ضمن 

اینکه استان خوزستان نیز اقداماتی در این زمینه داشته است.
وی به شــروع عملیات تکمیل آماده ســازی شــهرک منظریه شهرکرد اشاره 
و عنوان کرد: طبق قرارداد منعقده، بنیاد مســکن انقالب اســالمی چهارمحال و 
بختیاری عملیات تکمیل آماده سازی شهرک منظریه شهرکرد را آغاز نموده و این 

طرح با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است.
حســینی با اشــاره به افزایش ترددها و وضعیت ترافیکــی مرکز چهارمحال و 
بختیاری، بر لزوم تکمیل کمربندی شمالی و کنارگذر جنوبی شهرکرد تأکید نمود.

در ادامه این نشســت احمد جمشــیدی با ارائه گزارشی از روند جلسات تعاملی 
 بــا کامیون داران اســتان از پیگیری مســتمر و جــدی مطالبات این قشــر خبر 
داد.مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای چهارمحال و بختیاری افزود: طرح 
بهســازی و آسفالت محور شهرکردـ  هفشجان در حال انجام بوده و در قالب همین 
طرح دوربرگردان فرودگاه و تقاطع ســه راهی هفشجان که از نقاط حادثه خیز محور 

شهرکرد هفشجان است اصالح می شود.

اعتبارات بنیاد مسکن اســتان پاسخگوی 
مطالبات مردم نیست

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: بنیاد مسکن 
یک نهاد انقالبی است با حجم کاری زیاد و منابع اعتبارات محدود که این اعتبارات 

پاسخگوی مطالبات مردم و اجرای طرح ها نمی باشد.
ســهراب رئیســی در دیدار با فرماندار شهرستان شهرکرد اظهار داشت: با توجه 
به اینکه ۲۳ روســتا با ۲۵ هزار نفر جمعیت در شهرســتان شــهرکرد وجود دارد و 
حجم کار بســیار زیاد و منابع و اعتبارات ما محدود است بنابراین در راستای اجرای 
طرح های عمرانی در این شهرســتان نیازمند همکاری و مشــارکت دستگاه های 
اجرایی هســتیم.وی افزود: هر چند اعتبارات بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
محدود است اما ما تنها به اعتبارات استانی تکیه نکردیم و در راستای جذب اعتبارات 
ملی پیگیری هایی کردیم که نتایج خوبی را به دنبال داشته است به گونه ای که سر 
جمع اعتبارات عمرانی تخصیصی بنیاد مسکن استان در سال ۹6 نسبت به سال ۹۵ 

نزدیک ۴۹0 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بنیاد 
مســکن یک نهاد انقالبی با حجم کاری زیاد و منابــع اعتبارات محدود بیان کرد: 
بخشــی از اعتبارات ما افزایش چشمگیری داشته اما هنوز این اعتبارات پاسخگوی 
مطالبات مردم و اجرای طرح های عمرانی نیســت بنابراین مســاعدت مسئوالن 
را در راســتای اجرای طرح های روســتایی نیازمندیم چرا که کار در روســتاها یک 
فعالیت ماندگار است.رئیســی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح ها با پیمانکاران 
قراردادهای بلندمدت منعقد شــده که یک همپوشــانی خوبی ایجاد و سبب رشد 
فزاینده ای شــده است،خاطرنشان کرد: امسال برنامه های عمرانی در روستاها اجرا 
و تسهیالت ســاخت مسکن پرداخت می شود اما همکاری مسئوالن دستگاه های 

خدمات رسان و مردم بسیار مهم است.
غالمعلی ارژنگ فرماندار شهرســتان شهرکرد نیز در ادامه جلسه ضمن تقدیر و 
تشکر از بنیاد مسکن انقالب اسالمی در راستای عملکرد مطلوبی که در روستاهای 
شهرستان شهرکرد داشتند، تصریح کرد: با توجه به توانایی هایی که از بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان دیده ایم حساب ویژه ای روی این نهاد انقالبی باز کرده ایم.

وی با اشاره به بودجه امسال این شهرستان افزود: بودجه امسال شرایط خاصی 
دارد و اعتبارات با سال های گذشته تفاوت فاحشی دارد اما باید مزیت های نسبی هر 

منطقه مدنظر باشد و نباید پراکنده کار کنیم.
فرماندار شهرســتان شهرکرد بیان کرد: در راســتای اجرای طرح ها باید کار به 
صورت مشــارکتی انجام و ســهم دهیاران و مردم نیز مشــخص و کار به صورت 
مشارکتی انجام شــود.در این نشست فرماندار شهرســتان شهرکرد قول مساعد 
دادند که با برگزاری نشســت ها و جلسات مختلف برنامه ریزی الزم جهت اجرای 
طرح های عمرانی این نهاد انقالبی را انجام و اعتبارات متناســب با نیاز را در اختیار 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قرار دهند.

۱۵۷۴ شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد 
می شود

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: یک 
هزار و ۵۷۴ شغل در بخش اشتغال فراگیر در این استان ایجاد می شود.

حفیظ اهلل فاضلی در نشســت تخصصی اشتغال چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه یک هزار و ۵۷۴ شغل در بخش اشتغال فراگیر در این استان ایجاد می شود، 
اظهار داشــت: این تعداد شــغل با اجرای ۱۹۳ طرح اشــتغال فراگیر در این استان 

ایجاد می شود.
وی عنوان کرد: بیش از چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت برای  اجرای این تعداد 

طرح اشتغال فراگیر در این استان اختصاص یافته است.
 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 

بیش از پنج هزار پرونده اشتغال روستایی در این استان ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: پرونده های اشتغال روستایی و عشایری در این استان بررسی 
شده اند  که بیش از یک هزار پرونده در کمیته های اختصاصی تصویب نهایی شده 
اند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
پرداخت تســهیالت اشتغال روستایی در این استان آغاز شده است وامیدواریم این 

طرح اشتغال روستایی زمینه ساز ایجاد اشتغال قابل توجهی در روستاها شود.

خبر

مدیرکل روابط عمومی اســتانداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری با اینکه ۳۲ سال 
ســابقه کاری دارد ولی هنوز بازنشسته 

نشده است.
احســان فروزنــده در گفت وگــو با 
خبرنگار فارس در شــهرکرد با اشــاره 
به قانون بازنشســتگی که اخیرا توسط 
مجلس شــورای اســالمی مطرح شده 
اســت، گفــت: اســتاندار چهارمحال 

و بختیاری با اینکه ۳۲ ســال ســابقه 
 کاری دارد ولی هنوز بازنشســته نشده 

است.
وی با اشــاره به اینکه اســتاندار این 
استان دارای مدرک کارشناسی ارشد در 
رشــته مدیریت است، ادامه داد: کسانی 
که کارشناســی ارشد داشــته باشند تا 
۳۵ ســال ســابقه می توانند مشغول به 
 کار باشــند و بعد از ۳۵ ســال بازنشسته

 شوند.

 استاندار چهارمحال و بختیاری 3۲ سال سابقه 
خدمت دارد

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد:
چهارمحال و بختیاری دیگر قطب 

تولید آب نیست
عضو هیأت علمی دانشــگاه شــهرکرد در نامه ای خطاب به 
وزیر کشــور می گوید: چهارمحال و بختیاری، اگرچه قبل از دهه 
۷0 حدود ۱0 درصد آب شیرین کشور را تأمین می کرد ولی از ۱۱ 
سال قبل به صورت مستمر با پدیده طبیعی و خاموش خشکسالی 

مواجه شده است.
به گــزارش خبرگزاری فارس از شــهرکرد، کم آبی و پدیده 
خشکســالی سال هاســت که چتر خود را در ایران گســترانده و 

این گونه به نظر می رسد که خیال رفتن هم ندارد.
هر پدیده طبیعی از ســیل و زلزله گرفته تا خشکســالی که از 
حالت معمول خود خارج شود دیگر از دست انسان خارج می شود 

تا جایی که نمی توان کنترلی روی آن داشت.
در حال حاضر شرایط خشکسالی و پدیده کم آبی در کشور نیز 
به همین گونه است و مردم بسیاری را در شهرها و روستاها گرفتار 

مشکالت عدیده ای کرده است.
چهارمحال و بختیاری کــه زمانی تولیدکننده آب بود با بروز 
خشکســالی های پی در پی دیگر آبی حتی برای مصرف روزانه و 

در برخی نقاط شرب هم ندارد.
از همیــن رو عضــو کمیته ملــی کارون و عضو هیأت علمی 
دانشــگاه شــهرکرد در نامه ای به وزیر کشــور موارد مربوط به 
خشکســالی های اخیر و اثرات آن بر اکوسیســتم چهارمحال و 

بختیاری را بیان می کند که در ذیل به آن اشاره شده است:
در ابتــدای نامــه مهدی پژوهش آمده اســت: چهارمحال و 
بختیــاری، باوجــود اینکه قبل از دهه ۷0 حــدود ۱0 درصد آب 
شــیرین کشور را تأمین می کرد ولی متأســفانه از ۱۱ سال قبل 
به صورت مســتمر با پدیده طبیعی و خاموش خشکسالی مواجه 
شــده اســت و این روند طبیعی سکنه اســتان را با چالش های 

عدیده ای مواجه نموده که به برخی از آن ها اشاره می شود.
عضــو کمیتــه ملــی کارون و عضو هیأت علمی دانشــگاه 
شهرکرد با برشــمردن چالش های خشکسالی در چهارمحال و 
بختیاری بیان می کند: با وجود اینکه شــغل غالب مردم اســتان 
دامداری و کشــاورزی اســت خشکســالی و اجرای طرح های 
غیرقانونی و غیر کارشناسی که خود معلول اطالعات غلط و نگاه 
زیاده خواهانه مافیای آب اســت کشاورزی و دامداری این استان 
 را زمین گیر کرده و همین امر موجب افزایش میزان بیکاری شده

 است.
در بخش دیگری از نامه وی به وزیر کشــور آمده اســت: آب 
شــرب مردم چهارمحال و بختیاری از طریــق منابع زیرزمینی 
تأمین می شــود که در حال حاضر به دلیل بیالن منفی در بیش از 
یک دهه گذشته، تمام دشت ها در حالت ممنوعه و با خطر نشست 
زمین مواجه شده اند و از طرفی ۴۷0 هزار نفر از مردم این استان با 
مشــکل کمبود آب شرب روبه رو هستند به گونه ای که آب شرب 

برخی از روستاها با تانکر تأمین می شود.
پژوهش خاطرنشــان می کند: طرح هــای غیرقانونی و غیر 
کارشناســی انتقال آب مردم استان های چهارمحال و بختیاری 
و خوزســتان را به چنین روزی رسانده است و امروز مشکل اصلی 
نپذیرفتــن آمار و واقعیت های موجود و زیاده خواهانه مافیای آب 
اســت بنابراین در شرایط بحرانی کنونی چهارمحال و بختیاری، 
مســؤوالن و مردم تمام تالش خود را در جهت عبور از بحران و 
مدیریت وضعیت فعلی به کار برده و طبق سیاســت های اعالنی 
وزارت نیرو بر اســاس جدول منابع و مصارف و کمک به دولت در 

راستای سیاست های مصرف بهینه آب عمل می نمایند.
وی در انتها به مواضع مردم چهارمحال و بختیاری در حمایت 
از استاندار استان در حوضه آب اشاره و بر این خواسته مردم تأکید 
می کند که در شرایط فعلی کشور خواهان اجرای قانون به صورت 
عادالنه در حوضه های آبی استان بویژه حوضه زاینده رود است.

توزیع 32۹0 تن ارزاق بین عشایر 
مدیرکل امور عشــایر استان چهارمحال و بختیاری گفت: به 
منظور حمایت از جامعه عشــایری و ایجاد تعادل در بازار مصرف، 
افزون بر ســه هزار و ۲۹0 تن ارزاق شامل روغن، برنج، آرد و قند 

بین عشایر کوچروی استان توزیع شد.
یحیی حســین پور در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: این اقالم 
در ۱۲0 فروشگاه ثابت و ســیار اتحادیه تعاونی عشایری استان 

و شرکت های تعاونی در مناطق ییالقی استان توزیع می شود.
وی واکسیناســیون دام ها، تامین سوخت فسیلی، سیلندرگاز 
و توزیع آرد ســهمیه  ای با قیمت یارانه ای را از دیگر اقدامات امور 

عشایر استان برای حمایت از عشایر طی امسال اعالم کرد.
مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: امسال به 
منظور تامین علوفه مورد نیاز دام ها و تقویت زنجیره تولید گوشت 
قرمــز، بیش از۷0 هزار تن محصول جو داخلی و خارجی تامین و 
بزودی بین عشایر بهره بردار در مناطق ییالقی توزیع خواهد شد.

وی کمبــود آب آشــامیدنی را از عمده مشــکالت عشــایر 
کوچروی اســتان عنــوان و تصریح کرد: در پی تشــدید پدیده 
خشکســالی و افت منابع آبی، بیش از ۳۵ درصد از چشــمه های 
 تامین آب عشــایر چهارمحال و بختیاری خشک و یا کم آب شده 

است.
وی افــزود: اکنون مناطق بحرانی و کم آب شهرســتانهای 
عشایرنشین شناسایی شده است که با همکاری بخش خصوصی 
و از طریق تانکر به صورت مســتمر به عشــایر اســتان آبرسانی 

می شود.
حسین پور، میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح آبرسانی 
در مناطق عشــایری چهارمحال و بختیــاری را 8 میلیارد ریال 
برآورد کرد و گفت: برای تامین آب شرب پایدار عشایر این استان 

۵0 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
چهارمحال و بختیاری با ۱۲6 هزار نفر جمعیت عشــایری به 
همراه یک میلیون و ۵00 هزار راس دام دومین اســتان عشایری 

کشور است.

معاون بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری گفت: ۷6 پرونــده تخلفی در 

بخش نانوایان چهارمحال و بختیاری تشکیل شد.
حســن شمســی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
اشــاره به اینکه ۷6 پرونده تخلفــی در بخش نانوایان 
چهارمحال و بختیاری تشــکیل شد، اظهار داشت: طی 
بازرسی های انجام شده توسط بازرسان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت بیش از ۷6 پرونده تخلفی در این اســتان 

تشکیل شده است.

وی بیان کرد: بیش از چهار هزار بازرســی از نانوایان 
چهارمحال و بختیاری امسال انجام شده است.

* برگزاری دوره های آموزشــی پخت نان 
ویژه نانوایان 

معاون بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد:  افزایش کیفیت نان از 
مهم ترین اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت است و 
بازرسی ها به صورت دوره ای از نانوایی های چهارمحال 

و بختیاری انجام می شود.

وی اظهار داشــت: در حال حاضر کیفیت نان  نسبت 
به سال های گذشــته مطلوب تر شده است و امیدواریم  
نانوایی ها با بهره گیــری از روش های علمی و نوین در 

مسیر بهبود بیشتر کیفیت نان گام بردارند.
معاون بازرگانی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیــاری بیان کــرد: افزایش مهارت 
نانوایی ها نقش مهمــی در افزایش کیفیت نان تولیدی 
در این استان دارد که برگزاری دوره های آموزشی ویژه 

نانوایان در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

 تشکیل ۷۶ پرونده تخلفی در بخش نانوایان 
چهارمحال و بختیاری 


