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معرفی روستای دهنو از زبان عبداهلل صفری دهنوی رئیس شورای اسالمی روستا؛

روستاییان سرمایه های یکتا
 و بی بدیل

ین ثمرتر خانه هالل مثمر 
 واحد شناسایی افراد بی بضاعت 

و نیازمند

لبهاییهستندکهدعامیکنند از مدیر کل  استاندارد چهارمحال و بختیاری در جمع اصحاب رسانه عنوان کرد:دستهاییکهکمکمیکنندمقدستر

ین بروجن در خط مقدم خدمت مجمع خیر
 به مردم

توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان در قالب 
جهانی استاندارد  شاخص های  43
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بروجن دارای ظرفیت هایبروجن دارای ظرفیت های
آید که باید به فعلیت در  آید بکر است  که باید به فعلیت در   بکر است 

سرزمینی   ، چقاخور
افسونگر  طبیعتی  با 

3

ح عملکرد دهیاری شهرک گلوگرد شر

: مهندس مرتضی آقا بیگی جوان ترین دهیار منطقه استاد  دهیار
کنگفو و ورزش های رزمی و عضو هیات کنگفو بخش بلداجی دهیار 
انقالبی و ورزشکار که دومین دورۀ خدمتگذاری در منصب دهیاری 
آقایان اسفندیار  کنار اعضای شورای اسالمی  گلوگرد این دوره در 
حسنی، فرامرز سلطانی و علیرضا طاهری عملکرد پربار و مثمرثمری 

تی به نظر می رسد.  ح آ را به انجام رسانیدند. که به شر
اسکان  تجمیع  عنوان  به  سال 1356  زلزله  از  پس  گلوگرد  شهرک 
اتمام  از  پس  متاسفانه  ولی  شد  ساخته  چقاخور  کل  روستاهای 
پروژه ساخت های ضد زلزله به دلیل بعد مسافت روستاهای مجاور 
را  تقاضای ساخت وساز در محل زمین ها و مایملک زندگی خود 
گرفته و مسببات  از سکنه نمودن این روستا در دست  بر خالی 
کاهش جمعیت آن شدند که پس از آن باعث ایجاد مشکالت زیاد 
ریشه ای که تمام و کمال به دلیل عدم وجود شاخص جمعیت و 
تخصیص ساختارمند بودجه در این روستا بهم خوردن بازده و بهره 
وری چه در خصوص عرضه و تقاضا و رونق بازار و عدم پوشش زیر 
ساخت های رفاهی و آموزشی شد که پس از آن نیمی از جمعیت 

مجبور به مهاجرت و مزید بر علت این رکورد شدند. 

این  عمده  عشایر  که  می باشد  فصلی  صورت  به  روستا  جمعیت 
جمعیت هستند. 

) 1( جدول کشی معابر روستا )ورودی و چند کوچه پر عبور و مرور
2( غصالخانه روستا از ابتداء تا بهره وری

3( برق رسانی به گلزار شهداء
4( بسترسازی و پیاده سازی پارک شهداء جهت رفاه حال خانواده ها

5( نامگذاری و احداث تابلو ها و کوچه ها
6( جمع آوری آمار و اطالعات روستایی

7( انجام مراسمات دهه فجر و  اعم تفویض اختیارات فرمانداری 
از  تجلیل  و  اهالی  و  شورا  همکاری  با  مختلف  مناسبت های  در 
دانشجویان  و  شهداء  خانواده  و  روستا  فرهنگی  بازنشستگان 

ممتاز کنکور
8( مکاتبات با شورای ترافیک و اداره راه در خصوص موانع و سرعت 

گیر های روستا 
9( شرکت در کلیه جلسات اداری ادارات مختلف 

10( نشست با معتمدین و ریش سفیدان در پیشبرد اهداف رفاهی 
و برداشت موانع 

11(  پیگیری و گرفتن تجهیزات ورزشی 
ماهه  سه  در  کودکان  نقاشی  آموزشی  کالس های  برگزاری   )12

تابستان
و  تعمیر  ساختمانی  نخاله های  کردن  جمع   ، بلوار آمیزی  رنگ   )13

ساخت پل برای معابر
14( برگزاری مسابقات قهرمانی استان به میزبانی چقاخور 

از  شهرک  مجاور  بهداشتی  سرویس  شدن  تکمیل  پیگیری   )15
طریق گردشگری 

16(  مدیریت بحران در حوادث طبیعی و غیر مترقبه 
17(  همایش نه به زباله توسط دانش آموزان 

18(  نظارت و همکاری در مدارس در جهت رفع کمبود ها تشویق 
دانش آموزان ممتاز 

با  گلوگرد  شهرک  منازل  و  انباری ها  دامداری ها  پاشی  سم    )19
همکاری سازمان دامپزشکی 

20(  همکاری با انجمن های مردم نهاد در راستای رفع بیماری اعتیاد 
21(  ثبت نام کارت ملی هوشمند رایگان، بیمه کشاورزی و دامداری 

در محل گلوگرد 

22(  حضور در جلسات در درمانگاه گلوگرد در خصوص مشکالت 
شهرک گلوگرد

ح کردن  23(  دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان و مطر
مشکالت 

24(  راه اندازی شعبه پست بانک و راه اندازی دستگاه خودپرداز
25(  کارگاه آموزشی در راستای آموزش به راکبان موتور سوار 

26(  دیدار عشایر و دهیار با سردار محسن رضایی در مجتمع الله 
شهرکرد

27(  نصب تابلو در سه راهی ورودی شهرک 
28(  تسطیح و آهک ریزی و بتن ریزی حیاط مسجد 

29(  همکاری با اداره آب جهت ساختن محل مناسب جهت اندازه 
گیری دبی چشمه گلوگرد

اختصاص  با  برق ها  تیر  کل  نوسازی  و  تعویض  و  شناسایی    )30
بودجه سه میلیارد تومانی 

31(  همکاری با موکب حضرت عباس در مرز شلمچه 
گلوگرد  شهرک  آب  شستشوی  جهت  در  نظارت  و  همکاری    )32

تخلیه/ کف شوری/ کلر زنی/ تست و آزمایش 
و  اهالی  حال  رفاه  جهت  تافتون  نانوایی  باب  یک  اندازی  راه    )33

عشایر روستاهای اطراف 
34(  اختصاص مهدکودک زیر نظر سازمان بهزیستی 

35(  توسعه شبکه گازرسانی و آب رسانی به خیابان ها و محله های 
فاقد آب

بیماری  از  پیشگیری  جهت  آموزشی  کالس های  برگزاری    )36
آنفلوآنزا  

37(  برگزاری کالس توجیهی اشتغال زنان روستایی
ح هادی روستا به عنوان مهم ترین  38(  پیگیری و اجرای بازنگری طر

سند رسمی توسعه روستا 
موانع و نقاط ضعف روستا

 90% آن شوسه می باشد.
ً
1( آسفالت معابر روستا که که حدودا

2( با وجود دارا بودن پتانسیل های گردشگری و تفریحی تا کنون این 
روستا به عنوان روستای هدف گردشگری صاحب امتیازو بستری 

برای ایجاد اشتغال نشده است.
 کشاورزان اقدام به مشجر نمودن زمین ها 

ً
3( به دلیل این که عموما

به درخت سیب نموده اند ولی متاسفانه به قیمت ناچیز سود را در 
جیب دالالن کرده و بازدهی این محصول به دلیل نبود سردخانه 

توجیه اقتصادی ندارد 
ح های صنتی دامی ممنوع شده  4( به دلیل ممنوع بودن دام و طر
ادارات مربوطه جهت آموزش و اعطای تسهیالت گلخانه ای نیاز به 

مساعدت داریم.
با  ارتباطی  جاده  نمودن  روشن  دلیل  به  بودجه  اختصاص   )5
فصول  در  که  خوزستان  شهرکرد  اصلی  جاده  و  اطراف  روستای 

مختلف مسافران در آن ایاب و ذهاب می نمایند.
6( عالیم راهنمایی و رانندگی در جاده ارتباطی روستاهای چقاخور و 

عریض نمودن پل های موجود در این جاده 
جان  از  حفاطت  جهت  پل  اجرای  به  مبرم  نیاز  نقاط  از  بعضی   )7

عابرین دارد.
ح الکل و ماسک به اهالی و بستن گلوگاه ها و جلوگیری  8( در طر
از شیوع کرونا در مدت چندسال اخیر گلوگرد دارای استعداد های 
با وجود اهداء زین جهت  که  کشور می باشد  ورزشی در قهرمانی 
ساخت ورزشگاه هنوز هیچ اقدامی از ادارات مربوط جهت ساخت 

و راه اندازی آن شکل نگرفت.
منطقه،  توریستی  جاذبه های  و  بفرد  منحصر  شرایط  به  توجه  با   
هدف  منطقه  که  حیثی  از  گردشگری  منطقه ای  و  ملی  ح های  طر
چقاخور  والیتمدار  مردم  عموم  از  لذا  می باشد.  گردشگری 
زیربنائی  امر  این  در  و  آمیز  مسالمت  همکاری های  تقاضامندیم 
کنونی تنها راهکار رونق و توسعه اقتصادی  که در شرائط  و مهم 
منطقه هست را داشته باشند تا در این بستر شاهد پیاده سازی 

ملزمات رفاه  و آسایش همگانی باشیم.

جناب آقای سید شهاب دانیالی 
یت محترم شعب بانک سپه استان مدیر

  دکتر سعید طاهری
پرستی روزنامه جام جم در شهرستان بروجن سر

رای اعتماد خانه ملت به جنابعالی بعنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
که نشان از درایت و شایستگی شما دارد از صمیم قلب تبریک و تهنیت 
)عج(  عرض نموده و دوام توفیقات شما را در ظل توجهات حضرت ولی عصر
و نائب برحقش حضرت امام خامنه ای از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

دکتر سعید طاهری
پرستی روزنامه جام جم در شهرستان بروجن سر

   جناب آقای سید صولت مرتضوی باباحیدری
یر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی                       وز

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را  که از نخبگان و فرهیختگان استان 
بشمار می روید بعنوان مدیریت شعب بانک سپه استان چهار محال و 
بختیاری تبریک و تهنیت عرض نموده و دوام توفیقات جنابعالی و همکاران 

محترم شما را در مجموعه بانک سپه از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

منطقه زیبا ، توریستی و گردشگری 
از توابع شهرستان بروجن؛

فرماندار بروجن در دیدار با سرپرستی روزنامه جام جم در استان عنوان کرد:فرماندار بروجن در دیدار با سرپرستی روزنامه جام جم در استان عنوان کرد:



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان چهار و محال و بختیاریضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان چهار و محال و بختیاری

از مشکالت، تهدیدها و ضعف های  نقطه نظراتی 
آقــای محمد  زبــان جناب  از  آبــاد  روستای سلطان 
از  آبــاد  سلطان  روســتــای  محترم  دهیار  سلیمانی 
لحاظ جغرافیایی دارای بلندترین ارتفاع و به دلیل 
ــر آن  داشــتــن شــرایــط خـــاک وژئــوفــیــزیــک حــاکــم ب
علیرغم دارا بودن بیشترین بارندگی تمام آب های 
یــا شلمزار فرو  نــاغــان  بــه ســوی  و  آب شــده  روان 
نشت می شوند و در حقیقت این فرآیند ایجاد کم 
روستا  این  حاصلخیز  زمین های  و  دشت  در  آبی 
به  مجبور  آن  جـــوان  قشر  آن  تبع  بــه  کــه  نــمــوده 
مهاجرت هستند که در خصوص این مشکل دو 

راه حل اندیشیده شده که:
به  آب  چـــاه  اعـــطـــای  خــصــوص  در  مــســاعــدت   )1
هردانگ زمین تقسیم شده جهت رفع بی آبی در 

ع  کاشت مزار
آب انبار  2( سد خاکی مجاور را گسترش داده و از 

سد جهت کشاورزی بهره برداری نمایند. 
شــرب  آب  خــصــوص  در  روســتــا  مشکل  دومــیــن 
آن در  می باشد که متاسفانه به دلیل قرار گرفتن 
نزدیکی  و  روســتــا  مسکونی  بافت  دســت  پایین 
آب روستا  آن به درون  چاه های فاضالب و نشت 
نموده  شــرب  آب  میکروبی  بــار  در  افزایش  ایجاد 
است که با مساعدت اداره آب و فاضالب مستحق 
رایـــگـــان در حــفــر و  از مــســاعــدت هــای  اســتــفــاده 
آبــادی  بــاالدســت  در  مکانی  و  جــا  در  انــشــعــابــات 
در  مذکور  ادراه  خیر  نیات  انتظار  در  که  می باشد 

مرتفع ساختن مشکل فوق می باشیم. 
با توجه به اینکه این روستا مستعد در خصوص 
جذب توریست می باشد و اختالف دمای 5 درجه 
و  دارد  چــقــاخــور  روســتــاهــای  بــا  حتی  سانتیگراد 
سنگین  بــارش  باعث  دمــا  اختالف  ایــن  همیشه 
برای  بستری  عوامل  این  شده  آن  در  برف  از  تری 
ح هایی همچون پیست اسکی و احداث  ایجاد طر
نگهداری  جهت  اقــتــصــادی  توجیه  بــا  ســردخــانــه 

محصوالت کشاورزی است. 
و  دارد  روســتــا  بــا  زیـــادی  فاصله  روســتــا  قبرستان 
که  نشده  ریــگــالژ  و  تسطیح  آن  جــاده  متأسفانه 
ایـــن شــرایــط بــاعــث شـــده کــه حتی در ســال هــای 
گذشته فوت شده ای را پس از چند روز تشییع و 
خاکسپاری نمودیم و نیاز مبرم به ایجاد جاده ای در 
تسهیل این امر خداپسندانه هستیم. بهداشت 
از  زیبایی  منظره  و  اســت  فعال  غیر  مــان  محیط 
ــاری  آم نمونه  در  افـــراد  سالمتی  مــیــزان  و  روســتــا 

نداشته و خواهان حمایتیم. 
دیگر مشکالتمان عدم پوشش شبکه همراه اول، 
شبکه های تلویزیون و ضعف های مخابراتی است 
که امید عنایت با خود را داریم، اگرچه این روستا 
و  بخشدار  فرماندار،  مسکن،  بنیاد  مساعدت  با 
در  کــه  می یاشد  روستایی  اولــیــن  ذیــربــط  ادرات  و 
آبسترسازی و آسفالت معابر پوشش صددرصدی 
امر  ایـــن  جهت  لـــذا  مــی بــاشــد  دارا  را  آســفــالــت  از 
اما  و  داریــم  را  تشکر  و  تقدیر  کمال  خداپسندانه 
سخن پایانی ما این است که زوجین جهت اسکان 
در روستا مشکل دارند و مجبور به مهاجرتند نه 
برای  زمین  نه  و  می شود  یافت  استیجاری  ملک 
عاجزانه  باقیمانده،  روستا  ح هادی  طر در  ساخت 
ح هادی و شکل  تقضامندم نسبت به گسترش طر
از این  گیری مهاجرت معکوس و رونق روستایی 

هدف مثمر ثمر چشم پوشی ننمایید.

مشکالت و نقاط قوت روستای 
سلطان آباد

معرفی روستای دهنو از زبان عبداهلل صفری دهنوی رئیس شورای اسالمی روستا؛

روستاییان یعنی سرمایه های یکتا و بدون بدیل هر دولت و ملت

خبر

اجتماعی اجتماعی 
 اقتصادی اقتصادی

6342 شماره  1401 آبان   8 یکشنبه
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خانه های هالل در سال 1365 توسط مجلس شورای اسالمی مصوب شد 
هالل  خانه  نام  با  شهرها  در  می باشد  کشور  احمر  هالل  مجموعه  زیر  که 
شهرها  در  است،  شده  نامگذاری  داوطلب  خانه  عنوان  با  روستا ها  در  و 
مکان و تجهزات خانه هالل توسط شهرداری ها مورد حمایت قرار می گیرند. 
که  نیازمند  و  بی بضاعت  افراد  شناسایی  واحد  ثمرترین  مثمر  هالل  خانه 
تحت حمایت هیچ دستگاه و نهاد دولتی قرار نگرفته اند  بوده که ایشان 
برای  محرمانه  و  محترمانه  کاماٌل  بصورت  خیراندیش  افراد  به  معرفی  با  را 

ارضاء نیازهای اولیه و فردی مورد حمایت قرار داده و پل ارتباطی میان آنها 
آموزش  کالس های  برگزاری  با  گندمان  می باشد.در ضمن خانه هالل شهر 
امداد و نجات، کمک های اولیه و ... در برابر حوادث غیر مترقبه مردم را به 

حالت آماده باش آموزش می دهد.
آغاز به  از سال 1375  خانه هالل شهر گندمان به ریاست حسینقلی رضی 
فعالیت داشته و چندین بار به عنوان خانه هالل کشوری معرفی و تجلیل 
در  که  می باشد  نفر   100 گندمان  شهر  هالل  خانه  فعال  است.اعضاء  شده 

مجموع دارای 250 نفر عضو می باشد.
در خاتمه از این خیرین نیک اندیش دعوت بعمل می آید در راه رشد و تعالی 
و همچنین کرامت انسانی گام های بلندی براشته تا هم مورد رضایت خدای 
قادر و متعال باشد و هم شاهد ریشه کنی فقر و محرومیت از چهره جامعه 
که جز خدای مهربان  دار  آبرو  لبان محرومان  بر  را  لبخند رضایت  و  باشیم 

دست نیاز به کسی دراز ننموده شاهد باشیم.
تلفن تماس: 4060 287  0913

خبر

مشاور امالک رمضانی 

آزادی  آدرس: گندمان بلوار   
نرسیده به چهار راه 

کارگاه تیرچه و بلوک اکبری

دهکده توریستی لر تباران دورهمی  7+4 

خانه معمار

گاه علی آرایش

 طراحی، محاسبه ، نظارت و اجراء
 مهندس  ابراهیم مرادی سیف آبادی 

آدرس: گندمان - ابتدای بلوار خوزستان
تلفن تماس:  07244813190

سوغات گز جمالیسوغات گز جمالی

فروش گوشت بصورت کلی وجزئی )حافظی(

 آدرس: چقاخور روستای  ساکی آباد

 آدرس: 
دستگرد روستای  چقاخور 

یت آقای مرادی با مدیر

قصابی خسروی
 چقاخور روستای دستگرد

با مدیریت آقای عیسی خسروی

آدرس:   
صنعتی  قطب  گندمان 

 فاز 2 جنب باربری جمالی

تماس:  تلفن   
     0913  385  7892

تلفن تماس: 4006  180  0913         

عرضه انواع ظروف مسی
 لباس های محلی 

قدیمی  دکوراسیون  لوازم 

 تلفن تماس: 8543  673  0913       

ساخت منازل مسکونی از صفر تا صد 

با مدیریت ایمان با روزه 

  0913   282  3882 تلفن تماس: 

تلفن تماس: 4768 984 0913     

0913   287   4016  تلفن تماس: 

0913   384   6295 تلفن تماس: 

آدرس: 
آورگان  شهرک 

حسینیه جنب  اصلی  خیابان 
تماس تلفن 

  0913  184  6910  

نانوائی روشنینانوائی روشنی
ارائه خدمات با بهترین کیفیت بصورت کلی  و جزئی

 آدرس: چقاخور  روستای دستگرد
تلفن تماس:  4398 887 0913      

مژده مژده
مصوبات سفر هیات دولت 

ح 25 کیلومتری بین  اجرای طر
روستایی منطقه چقاخور 

احداث سردخانه، ورزشگاه.
تی جام جم به نظر  در ویژه نامه آ

می رسد

کافی نت )فتوکپی،  ارائه خدمات اینترنتی و 
فکس، تایپ و ترجمه( خدمات کامپیوتری 

) ، بروزرسانی و نصب ویندوز )تعمیر
گهی  آ عــروســی،  کـــارت  ارزان  تکثیر  و  ــاپ  چ
ترحیم، چاپ رنگی، چاپ عکس خانوادگی، 
قدیمی،  عکس  ترمیم  مــوبــایــل،  عکس 
مجالس  ــه ای  ــرف ح فیلمبرداری  و  عکس 
ترحیم، عقد و عروسی کرایه باند وسیستم 

صوتی مجالس

اجاره ویال

بــه شــکرانه ســالمتی و دفــع بــال صدقــه بــه شــکرانه ســالمتی و دفــع بــال صدقــه تلفن تماس: 3211  475  0913 
پرداخــت کنید جهــت جلوگیــری از تماس پرداخــت کنید جهــت جلوگیــری از تماس 
ع ویروس کرونا،  ع ویروس کرونا، با اسکناس، سکه و شیو با اسکناس، سکه و شیو

صدقه خود را الکترونیکی پرداخت کنید.صدقه خود را الکترونیکی پرداخت کنید.
روش های پرداخت صدقهروش های پرداخت صدقه

))QRQR کد کد - استفاده از گزینه بارکد خوان ) 11- استفاده از گزینه بارکد خوان )
22- شماره کارت: - شماره کارت: 57415741--50045004--99799979--60376037

33- نصب اپلیکیشن سنا- نصب اپلیکیشن سنا

## شکرانه  شکرانه __ سالمت سالمت

مشارکت های مردمیمشارکت های مردمی
 کمیته امداد کمیته امداد
 شهر بلداجی شهر بلداجی

پرداخت الکترونیکیپرداخت الکترونیکی

از طریق کد باالاز طریق کد باال

آدرس:   بلداجی - میدان نماز آدرس:   بلداجی - میدان نماز 

تلفن:تلفن:
038038--3464052434640524--3464150034641500  

3464052334640523--3464055034640550

خدمات
نقشه برداری و نقشه کشی

 هامون
09132826117 صفیان

تعویض انواع روغن موتور تعویض انواع روغن موتور 
خارجی و ایرانی خارجی و ایرانی 

باالنس و تنظیم باد دیجیتال 
آپارات انواع چرخ خودروهای 
سبک و سنگین  وخدمات تیوپلس

تعویض روغنی و آپاراتی عدالتتعویض روغنی و آپاراتی عدالت

              شماره تماس 09133845284

آدرس: چقاخور روستای سیبک خیابان اصلی جنب نانوایی برکت 

روســـتـــای دهـــنـــو تــنــهــا روســـتـــای بــخــش مــرکــزی 
منطقه  در  کـــه  مـــی بـــاشـــد  بـــروجـــن  ــان  ــت ــرس ــه ش
خاصی  جــغــرافــیــایــی 
است  گرفته  قــرار 
ایــــن روســـتـــا در 
کیلومتری   18
مـــــــــــرکـــــــــــز 

مــرکــز  کــیــلــومــتــری   50 در  و  بـــروجـــن  شــهــرســتــان 
استان قرار دارد . دارای مردمی توانمند و پرتالش 
دارند  اشتغال  کشاورزی  شغل  به   

ً
اکثرا که  است 

مــتــاســفــانــه اکــثــر روســتــایــیــان بــه خــصــوص قشر 
جمله  از  مختلف   علل  بــه  تحصیلکرده  و  جــوان 
استفاده  جهت  و  رفــاهــی  امکانات  عــدم  بیکاری، 
و  شهرها  در  رفــاهــی  و  آمــوزشــی  امــکــانــات  از 
مناطق برخوردار به شهرها ی همجوار و حتی 
استان همجوار مهاجرت کرده اند. این روستا 
مقدس  نــظــام  بــه  واالمـــقـــام  شهید   17
تقدیم  اســالمــی  جــمــهــوری 
ــت کــه  ــ کــــــرده اسـ
در  آن هـــــــا  هـــمـــه 
فضای  و  کوچه ها 

این روستا رشد یافتند و حماسه آفریدند 
و  ،آب  طبیعی  بــکــر  فــضــای  ــی،  ــ زاغ چشمه  وجـــود 
ابن  علی  امامزاده  گرفتن  قرار  و  تمیز  بسیار  هوای 
گردشگری  جاذبه های  روستا،  شــرق  در  احــمــد)ع( 
چالش های  از  اســت  داده  افــزایــش  را  روســتــا  ایــن 
ــی بـــودن   ــاک ــاری،خ ــک ــی ــوان ب ــی تـ مـــوجـــود روســـتـــا مـ
جاده های  در  عدیده  مشکالت   ، معابر و  کوچه ها 
آب  انتقال  سیتم  از  بخشی  فرسودگی  مواصالتی، 

شرب و مهاجرت بی رویه را نام برد.
فــعــالــیــت،  ــدو  بـ از  شــشــم  دوره  اســالمــی  شــــورای 
برنامه های  اهم  در  را  محرومیت زدایی  برنامه های 
شــورای  روی  پیش  بــرنــامــه هــای  از  داد؛  قـــرار  خــود 
و  روستائیان  مــانــدگــاری  در  مــی تــوانــد  کــه  اســالمــی 
ایجاد  نماید  ایفا  اساسی  نقش  محرومیت زدایی  

صنایع  در  روستائیان  اشتغال  روستا،  در  اشتغال 
ایجاد  دهیاری،  بــرای  پایدار  درآمــد  ایجاد   ، همجوار
گلخانه در شمال روستا، اصالح و آسفالت کوچه ها 
ح هادی روستا و ایجاد بوستان  ، بازنگری طر و معابر
ــه نقش  ــزان 6 هــکــتــار ک ــی ــه م ــا ب ــت در جــنــوب روس
مــی تــوان  را   ... و  دارد  گردشگر  جــذب  در  اســاســی 
مسئوالن  مساعدت  و  همراهی  به  نیاز  که  برد  نام 

شهرستان و استان دارد.
 این روستا دارای دهیاری می باشد که نقش مهی 
که متاسفانه  ایفا می کند  در رشد و توسعه روستا 
به صورت نیمه وقت مشغول انجام وظیفه است 
امید است با همت اهالی و بخصوص با مساعدت 
و همراهی مسئوالن بتوانیم قدم های موثری برای 

رفع محرومیت از این روستا  بر داریم.

و  خویش  عملکرد  خصوص  در  اسماعیلی  فریبرز 
مشکالت روستا کار های نیمه تمامی در روستا باقی 

مانده:
حدود  که  روستایمان  آسفالت  و  زیرسازی  پروژه   -1
3 هزار متر مربع می باشد نیمه تمام مانده است و 
با کسری بودجه مواجه شده است. 2- دیوار حایل 
به طول 40 متر و ارتفاع 4 متر در خیابان ولیعصر که 
به  غسالخانه  سردخانه  می باشد.3-  انجام  حال  در 
متاسفانه  که  شده  خریداری  روستا  خیرین  کمک 
نشده  انجام  آن  آب  انشعاب  که  است  زیادی  زمان 
را  یگان  آن  مساعدت  مستمر  پیگیری  وجود  با  و 

خواستاریم.
فرسوده  برق های  تیرک  تعویض  وجود  با   -4
روستاهای همجوار عملیات فوق به دلیل فرسودگی 

شبکه قدیمی نیاز به مرمت دارد.
با تورم  5- تخصیص بودجه به دهیاری در مقایسه 
در هر زمینه ای بسیار نسبت پایینی است که قدرت 

اجرایی را از ما سلب نموده است. 
داراب  فرهنگ  )خانه  افسر  داراب  فرهنگسرای   -6
از  شده  اعطا  بودجه  کفایت  عدم  دلیل  به   ) افسر

طریق اداره ارشاد، پروژه فوق نیمه تمام رها شده. 
مناقصه  به  زمان  در  بودجه  همین  با  صورتیکه  در 
سپردن  به  نظر  اتفاق  شورا  و  دهیار  کار  گذاشتن 
را  خودشان  سوی  از  شده  معرفی  پیمانکار  به  آن 
برآورد  بنده  و  نشد  واقع  قبول  مورد  که  داشتند 
ما  توسط  اگر  نمودم  این خصوص  در  که  هزینه ای 
بودجه  رقم  این  با  را  آن  کاری  اجرایی می شد سفت 
تکمیل می نمودیم ولی اکنون چند ماهی است که 

کار ساخت آن تعطیل شده است. 
سئوالی ایجاد شده که چرا در اجرا از مجربین محلی 

استفاده نمی شد تا زودتر به نتیجه برسد. 
در پایان عرایض خوبش انتقادی از مجتمع آموزشی 
فرهنگی آفتاب به مضمون آتی داشته که چرا علیرغم 
بیانیه مأموریت آن مجتمع مبنی بر تعامل با محیط 
، ایجاد اشتغال  جهت رونق بخشیدن به کسب و کار
آگاهی از منشور اخالق، ایشان در خصوص دادن  و 
کار های عام المنفعه و تخصیص  تعهدات در اجرای 
ساختارمند و یکسان بودن ها و مزیت های به اهالی 
منطقه چرا ایشان سلیقه ای عمل می نمایند و نه تنها 
در خصوص روستای دستگرد ایجاد فضایی همگون 
استانداری  سوی  از  شده شان  تعریف  اهداف  با 
نیستند. گرچه تشکر واژه کمی در خصوص تجلیل از 

خیرین روستایی است اما از وارثین مرحوم عبدالرضا 
کریمی،  فریدون  کریمی،  شاپور  فرزندان  اکبریان، 
ملکشاه کریمی، حاج فریدون اکبریان، سعید کریمی 
و قدرت خسروی با این گزارش به عنوان واقفین و 
خیرین در امورات مختلف روستا قدر دانی به عمل 

می آورم.
 فریبرز اسماعیلی دهیار روستای دستگرد

گفتگوی جام جم با دهیار دستگرد

دستگرد دهیاری  عملکرد 

خانه هالل مثمر ثمرترینخانه هالل مثمر ثمرترین
 واحد شناسایی افراد  واحد شناسایی افراد 

بی بضاعت و نیازمندبی بضاعت و نیازمند

آگهی استخدام
روزنامه جام جم در شهرستان بروجن 

خبرنگار می  پذیرد

عکاسی و فیلمبرداریعکاسی و فیلمبرداری
 مجالس وحید مجالس وحید

آدرس: بلداجی - بلوار مدرس - جنب بانک کشاورزی

دفتر فنی مهندسی دفتر فنی مهندسی 
کافی نت، چاپ و تکثیرکافی نت، چاپ و تکثیر

تلفن تماس: 09911917641



آب و هوایی  چقاخور با طبیعتی دل انگیز، 
بیشه زارهای  و  گیاهی  پــوشــش  دلــپــذیــر، 
رنگارنگ و تاالب چقاخور در دامنه کوه سر 
به فلک کشیده کالر، گردشگران و طبیعت 

گردان را به سمت خود می کشاند.
 220 حــدود  مساحتی  با  چقاخور  دهستان 
کیلومتری   60 فاصله  در  مــربــع،  کیلومتر 
زیبای  نگین  مــرکــزی  بخش  در  شــهــرکــرد 
زاگــرس، استان چهارمحال و بختیاری قرار 
دارد و از شمال با دشت شلمزار و کوه های 
حمزه علی، از غرب و شمال غرب با ناغان و 
اردل، از جنوب و جنوب غربی با رشته کوه 
سبزکوه و کالر و از شرق و جنوب شرق با 

بلداجی و دشت گندمان هم مرز است.
بخش عمده ای از سطح دهستان چقاخور 
زیرحوضه های  از  چقاخور  آبخیز  حوضه  را 
فرعی حوضه کارون تشکیل می دهد. این 

تاالب  نام  به  منطقه دارای یک فرونشینی 
چقاخور با ارتفاع 2225 متر از سطح دریا .

زیباترین  از  استان چهار محال و بختیاری 
دوستان  طبیعت  بــرای  کشور  استان های 

است.
چقاخور دشتی با طبیعتی افسونگر است 
که در بین کوه های کالر، شاه پرناز،حیدربک، 
دارای  که  ــرس  زاگ کوه های  رشته  از  چالدو 
ــدودا  ح بــاشــد  مــی  زیبایی  و  بکر  طبیعت 
یک سوم جمعیت آن را دامداران تشکیل 
می دهند چقاخور از دیرباز محل سکونت 
آن  دریاچه  هست.  و  بوده  زراسوند  طایفه 
از  فوقالعادهای  سهم  و  آبــزیــان  از  مملو 
زیستگاه  گنجینه  که  مهاجر  زینتی  مرغان 
لحاظ  از  می باشد  مرغابی  نــادر  گونه های 
با  و  ــرآب  پـ چشمه های  دارای  آبـــی  منابع 
پاییزه  برون دهی باالیی است کشت های 

ایــن دشــت و درختان و اشجار  و بهاره در 
گردو و سیب مرغوب که معروفیت داشته 
را به خود اختصاص می دهد. روستاهایش 
ــدف گــردشــگــری مــی بــاشــنــد کــه حــدود  هـ
هشت ماه از سال دارای آب و هوای خوب 
اســت.  سیاحت  و  تفریح  بـــرای  مساعد  و 
بر  آن  مردمان  رسومات  و  فرهنگ  و  آداب 
پایه مهمان نوازی و اکرام توریست می باشد 
جغرافیای گسترده آن از مرز ناغان روستای 
سلطان آباد تا بلداجی که کلبی بک آخرین 
روستای این منطقه می باشد محیطی بکر و 
دست نخورده که گونه های گیاهان دارویی 
کوه های آن بسیار مرغوب و زبانزد می باشد 
از حیث زیستگاه  آن مورد توجه  .کوه های 
خرس،  پلنگ،  گوسفند،  بز،  وحش  حیات 

روباه، خرگوش، گرگ و... می باشد. 
به دلیل سد چقاخور و تعدیل حرارتی اکثر 
 توأم با 

ً
اوقات هوای معتدل و مرطوب و گاها

بارندگی می باشد.
چقاخور دارای 2 گلوگاه می باشد که با شیبی 
متوسط به سمت آن هدایت می شوند و 
راحتی جدا نموده  به  از سایر مناطق  را  آن 
نقاط  سایر  از  آن  سالیانه  ــارش  ب متوسط 

بیشتر می باشد. 
مستعد بوم گردی، پیست اسکی، گلخانه، 
ــده ســیــاحــتــی و  ــ گــیــاهــان دارویـــــی و هــر ای

ایرانگردی بوده که به جای عزیمت جنوب، 
غرب و شرق کشور به تفریحگاه های شمال 
با بستر سازی در مرکز ایران یعنی چقاخور 
بستر جذب رقم باالیی از توریست با بعد 
کمی از مسافت شد. به طوری که در طول 
سال رونق اقتصادی باالیی را در این منطقه 
علمی،  نیروهای  باشیم.الحمداهلل  شاهد 
اسپانسر های ما و متخصصان بسیار زیادی 
خواهند  کفایش  خــود  کــه  یافته  ــرورش  پـ
نیروها  بسیج  با  تا  می باشد  الزم  آنچه  کرد 
هم راه حل ها را پیمود و هم شاهد رشد و 
شکوفایی روز افزون آن شد که این پروسه 
تا شخص خودش در آن محل زندگی نکرده 
کمبود ها  سلول هایش  تکاتک  وبــا  باشد 
توان  باشد  نکرده  لمس  را  مشکالتش  و 
تــشــخــیــص چــگــونــگــی تــغــیــیــر و تــحــول را 

نخواهد فهمید. 
خیلی از مشکالت محیطی به عدم آموزش 
نهاد  کوچکترین  در  که  نماید  می  رجعت 
با  معلولی  و  علت  رابــطــه  خـــانـــواده  یعنی 
فرزندان  تربیت  و  تعلیم  ــرورش،  پ در  اولیا 
و  دارد  خودشان  مهارت  و  آگاهی  میزان  با 
از مسائل  این مهم ریشه ای ترین عامل 
اقتصادی در حفظ ارکان بهره وری و بازدهی 
مسئوالن  آن  از  پس  باشد.  می  روستایی 
و  پنداری  همزاد  با  اجتماع  فرد  فرد  با  باید 

ارتباط مثمر ثمر تفاوت الزم را در پیمایش 
در  پــس  باشند  داشــتــه  مشکالت  راحـــت 
اشـــراف،  ــت  اس اهمیت  حــائــز  آنــچــه  اینجا 
آگاهی، کرامت و در نهایت امر ایجاد فرهنگ 
ارتباطات  و  هنر  اســت  ــاالری  سـ شایسته 
از دست هر کسی بر  یکسانی و همسانی 
نمی آید باید در انتخاب هایمان سرنوشت 
آیندگان را دینی بر گردن خود بدانیم و ای 
ارتباط موثر بتوان  بسا با بها دادن به یک 
تحوالتی بنیادین ایجاد نمود. آنچه در آغاز 
و پایان و حتی در بطن امور رنگ خود را نه 
تنها نمی بازد بلکه چکیده اهداف و صالله 
فضای  در  تکامل  اســت  رشــد  و  خوبی ها 
امن و رو به رشد معنوی روستاها می باشد 
خود  آن  تبع  بــه  و  خداشناسی  بسا  چــه  و 
بــه صــورت غیر مستقیم  فــرد  شناسی در 
باعث بهبود وضعیت اجتماعی می شود. 
شناساندن نقاط ضعف، تهدیدها و تبدیل 
آن به فرصت ها و نقاط قوت در توان کسی 
چون  را  خدمت  آن  استراتژی  که  می باشد 
مدیریت  و  دانــســتــن  عــبــادت هــا  بهترین 
ــارگــران و وامــــدار خـــون شهدا  ــث را چـــون ای

دانستن الزم است. 
مختلف  ابعاد  و  کنونی  وضعیت  شناخت 
زندگی توأم با نقصان و ترسیم وضعیتی با 
طراحی  و  اکنون  از  باالتر  مراتب  به  کیفیتی 

نقشه، پلن و راهبردی برای تحول اکنون به 
آنچه مد نظر می باشد تنها و تنها از دست 
کسی بر می آید که خود آن را پیموده باشد و 
چراغ راه عده ای در پیمایش این مسیر نیز 

شده باشد. 
اجتماعی  زندگی  بر  حاکم  مناسک  و  آداب 
نیاز به  از احساس  آموختنی است و پس 
آگاهی از شدن و امکان پذیر بودن  تغییر 
مقاومت  و  تغییر  موانع  از  یکی  شاید  آن 
در برابر آن باشد به لطف خداوند به دلیل 
وجود پتانسیل های گوناگون چه در زمینه 
زمینه سرمایه های  در  انسانی و چه  منابع 
مادی و معنوی دیگر همه قابلیت مهاجرت 
معکوس و در به خدمت زادگاه قرار گرفتن 

وجود دارد.
مساعدتی  ــر  اگ مستثنیات  و  ملی  منابع 
ــوه و  ــک ــان ــنــد مــی در کـــاشـــت کـــرفـــس مــان
سردخانه  احـــداث  دارویــــی،  گیاهان  سایر 
ــاورزی  ــشـ ــی مـــحـــصـــوالت کـ ــازدهــ ــ جــهــت ب
بـــرای کـــشـــاورزان، نصب دوربـــیـــن، اجـــرای 
سمینارها و مهارت آمــوزی، احــداث سالن 
پذیری  انعطاف  و  ســاز  و  ساخت  ــی  ورزشـ
در  بازنگری  و  نظر  تجدید  و  مسکن  بنیاد 
طرح هادی و هزاران ایده مثمر ثمر در ایجاد 
اشتغال و رونق اقتصادی را این منطقه دارا 

و مستعد می باشد.

خبر

ــرد و  ــوگ ــل ــای گ ــتـ ــان کـــشـــوری روسـ ــان ــرم ــه تــجــلــیــل از ق
جهت  شهرستان  مسئوالن  از  مساعدت  استدعای 
همه  در  فراگیر  و  بــزرگ  ورزشــی  مجموعه  یک  ساخت 
نــیــت خــیــر اندیشانه  لــطــف  بــه  کــه  رشــتــه هــای ورزشـــی 
عده ای از واقفین زمین جهت ساخت آن اهداء گردیده 

است.

بازیکن  گـــودرز  فــرزنــد  اســدی  مصطفی  بــه  میتوان  کــه 
آهـــن کـــه اکـــنـــون بــازیــکــن  ــوانـــان ذوب  ــق تــیــم جـ ــب اس
اشــاره  می باشد  فوتبال  رشــتــه  ورزشـــی  ــداران  ــام ن تیم 
شایسته  ــوان  ج ایــن  موفقیت های  بدینوسیله  ــرد،  ک
فوتبال  ــی  ورزش جامعه  و  وی  خــانــواده  به  را  گلوگردی 
را  ملی  تیم  به  راهیابی  آرزوی  و  گفت  تهنیت  و  تبریک 

آرزومندیم. برایشان 
که  بــیــگــی  ــا  آقـ مــرتــضــی  ــاد  ــت اس ــه  ب مـــی تـــوان  همچنین 
ــرورش شــاگــردانــی در رده  ــ ــه پ ــا کــمــتــریــن امــکــانــات ب ب
شــاگــردان  کــه  اســت  گــمــارده  همت  کــشــوری  قهرمانی 
تجلیل   ... و  حــاتــمــی  پــوریــا  قــربــانــی،  ارســـالن  امــیــر   وی 

آورد. بعمل 

زنیرو بود مرد را 
ی  راستی  زسستی کژ
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یستی و گردشگری  یبا ، تور منطقه ز
از توابع شهرستان بروجن؛

، سرزمینی  چقاخور
با طبیعتی افسونگر 

معرفی روستای ساکی آباد 
حافظی  محمدعلی  اینجانب 
دهیاری  عهده داری  از  پس 
به  موفق   1395 سال  در 
اتمام پروژه هایی به شرح آتی 

شده ام.
کوچه های  کردن  1-آسفالت 
نصب  و  2-ساخت  روستا  
تابلو های ورودی و نامگذاری 
بندی  3-جدول  کوچه ها 

پیاده  رو ها و جوی آب های روستا  4-ساخت و تکمیل سالن چند 
منظوره روستا که جهت دفتر دهیاری و بهبود برگزاری جلسات 

روستا 
پیگیری  و  طرح هادی  به  روستا  اطراف  زمین های  5-تخصیص 

جهت اجراء شدن پالک بندی و گسترش فضای روستایی 
مشکل اصلی ما کسری بودجه است اگرچه قبال خیرین روستا 
متاسفانه  داشتند،  عام المنفعه مان  کارهای  بر  چشمی  گوشه 
چندسالی است از مساعدت ایشان محروم مانده ایم. ان شاءا... 
جهت  در  زیادی  اهداف  آینده  سال های  در  روستا  دهیاری 
زیبا سازی فضای روستا و همچنین طرح هادی و گردشگری، به 
وجود آوردن امکانات الزم جهت جلوگیری از مهاجرت قشر جوان 
روستا به شهرهای اطراف را داریم. کمبود امکانات رفاهی، ورزشی، 
گردشگری،   و  طرح  هادی  اجرای  جهت  فضا  کمبود  و  فرهنگی 
روستا برای ساختن مسکن و برای جوانان و نیز نبود منبع درآمد 
کافی از جمله مسائلی هست که این روستا را تهدید می کند. از 
طرح  برای  زیبا  بسیار  باغ های  از  می توان  روستا  این  قوت  نقاط 
گردشگری و همچنین نزدیک بودن آن به تاالب چقاخور، نسبت 
به بقیه روستا ها و نیز حاصلخیز بودن زمین های اطراف روستا و 

چشم انداز بسیار خوبی که تاالب چقاخور دارد نام برد. 
کمبود  دارد  روستا  این  که  مشکالتی  جدی ترین  و  بزرگترین  از 
بودجه است که نمی توان طرح های بزرگ گردشگری که مهمترین 
نقطه قوت این روستا می باشد را اجرا نمود. راه حل برطرف کردن 
برای  مسکن  بنیاد  و  جهادکشاورزی  همکاری  مشکالت  این 
آزاد سازی مقداری زمین کشاورزی و تغییر کاربری به طرح هادی 
روستا  و معرفی اسپانسر هایی برای این که طرح های گردشگری 

و سرمایه   گذاری را اجرا کنند می باشد.  
محمدعلی حافظی دهیار ساکی آباد

خبر

به  بروجن  شهرستان 
ــو  لـــحـــاظ مــوقــعــیــت ژئ
ســیــاســی،  و  پولتیکی 
اجتماعی  و  فــرهــنــگــی 
دومـــیـــن شــهــرســتــان 
ــان چـــهـــار مــحــال  ــتـ اسـ
مرکز  شــهــرکــرد  از  بــعــد 
مــی رود  بشمار  استان 
بــایــد  ــه  کـ طــــور  آن  ــه  کـ
همچنین  و  اجتماعی  سیاسی،  سپهر  در  شاید  و 
شهرستان   این  فرهیختگان  و  نخبگان  از  فرهنگی 
از  بــروجــن  شهرستان  مـــردم  و  نــگــردیــده  اســتــفــاده 
همه  در  دارنــد  انتظار  سیزدهم  دولــت  دولتمردان 
امور باالخص مناصب فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

از ظرفیت گسترده این شهرستان استفاده شود.
گـــر چـــه هــمــه خـــوب مــی دانــیــم در گــســتــره وســیــع 
شهرستان بروجن از هر منظری بی نهایت فرصت ها 
استراتژیک  مــدیــریــت  چــهــارچــوب  در  ظرفیت ها  و 
و  تهدیدها  بر  تنها  نه  اخیر  دهــه  در  که  دارد  وجــود 
دیگر  نسبت  به  اند  نگشتته  غالب  آن  ضعف های 
شهرستانها پتانسیل های به فعلیت نرسیده حاکی 
از بروز مشکالت عدیده ای گردیده که از چشم انداز 
تعصب،  از  دور  بــه  اســت  الزم  همسانی  و  همدلی 
فــرهــنــگ گــویــش مــکــان زنــدگــی و ســایــر اخــتــالفــات 
آنچه شایسته  آن بار دیگر نقدی بر  نشات گرفته از 
پیمودن راه حل مشکالت کنونی را بصورت اجمالی 
مدیران  و  مسئوالن  شاید  بیندازیم  گــذرا  نگاهی 
ارشد برای ارتقا به وضعیتی با کیفیت مناسب تر در 
آینده گامی معنادار بردارند از حیث علمی اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سایر ابعاد شهرستان 
تکنولوژی  و  علم  در  اســت   فرد  به  منحصر  بروجن 
که  می باشد  ــران  ای در  پزشکان  بهترین  خاستگاه 
ریشه و علت مهاجرتشان شناسایی  اگر  متاسفانه 
بروجن  گزیدن در شهر  برای سکنی  شود و بستری 
صورت گیرد قطبی از شفای ایران می شود پایه گذاری 
هم  دوره  برای  بستری  کردن  پیاده  با  باید  ما  و  کرد 
شهر  ساختن  در  مختلف  متخصصان  دادن  قــرار 

شفا تالش کنیم. 
دشت های پهناور سفید دشت و فرادنبه که در آن 
به  متاسفانه  می شود  کاشته  سیب  هکتار  هــزاران 
محصول  این  فــرآوری  کارخانجات  وجود  عدم  دلیل 
با نازلترین قیمت که تبعات بازده اقتصادی پایینی 

را در بر دارد به فروش می رسانند که با احداث این 
گــذاری  پایه  بستری  می شود  آوری  فن  کارخانجات 
صورت  مشکالت  دلیل  به  مهاجرتی  تنها  نه  که  کرد 
از  زیادی  بلکه شاهد پذیرفتن مهاجرین  نمی گرفت 

اطراف خواهیم بود .
زیربنایی ترین  اقتصادی  مسائل  این که  به  توجه  با 
ــای ایــن  کـــجـ مــشــکــل شــهــرســتــان اســــت در هـــر 
شهرستان پتانسیل های برای اشتغال پایدار وجود 
دارد  در گندمان با سابقه تاریخی و قدمت باال بازاری 
در گذرگاه سایر استانها جهت رونق اقتصادی وجود 
فروش  و  امنیت  نبود  دلیل  به  متاسفانه  که  دارد 
قاچاق رغبتی در سرمایه گذاری نبوده و شاهد رکود 
به دلیل عدم نظارت جدی نیروی انتظامی بر اماکن 

عمومی هستیم.
بلداجی با عنوان پایتخت گز اما متاسفانه  بیشترین 
آوازه و شرایط تجاری در جهت بازارهای داخل  نام و 
اصفهان  از  کــالن  مدیریتهای  مساعدت  و   ج  خــار و 
را با  بعمل می آید سوال این است چرا این صنعت 
اندیشیدن تدابیری راهبردی گسترش و اشتغال در 
آمد زائی را در نقاط دیگر ایجاد نمی کنیم تا از گذشته 
این  صــاحــبــان  کنونی  رشــد  در  پیشنیان  تجربه  و 

صنعت به بهترین نحو بهره برداری شود.
چــقــاخــور بــه دلــیــل دام مــمــنــوع و چـــاه مــمــنــوع که 
ترک  را  اجــدادی  و  آبــا  شغل  هستند  ملی  مصوبات 
مانده  راکـــد  عــمــاٌل  پیشنهادی  تــوریــســم  صنعت  و 
دریاچه،  مانند  توریستی  جذاب  و  بکر  نقاط  علیرغم 
ــازی انـــواع  ــاده سـ ــیـ بـــاغ هـــا و کـــوه هـــا کـــه مــســتــعــد پـ
ورزش ها بهترین چشم اندازها را ترسیم نماییم و تا 
آوردن به باغات سیب از یک سردخانه چند  با روی 
دالالن  به  ناچیز  قیمت  به  محصول  و  محروم  تنی 

سپرده می شود.
بــزرگ قشقائی  ایــل   2 بــودن  با وجــود خاستگاه  چــرا 
سردار  خان،  جهانگیر  حکیم  پیشینه  با  بختیاری  و 
اسعد، بی بی مریم مدافع حقوق زنان  از زن و مرد در 
تجلی فرهنگ پر بار این 2 ایل  استفاده ای نمی شود 
و  آیین ها  مناسک،  ــوم،  رس آداب،  االمــکــان  حتی  تا 
به  هستند  فرهنگی  ملی  ســرمــایــه  کــه  مــراســمــات 

دست فراموشی سپرده نشوند.
برخوردار  رفاهی  امکانات  از  خداوند  لطف  به  گرچه 
ــت در شــهــرســتــان  ــ ــا شــایــســتــه اس ــ ــاشــنــد ام مــی ب
بروجن توجه بیشتری در خصوص اشتغال و رونق 

اقتصادی باشیم.  

بروجن شهر فرهنگ، هنر 
و نخبگان فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی

روزنامه نگار

سعید طاهری

گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  استاندارد  کل  مدیر 
ظرفیت های  و  توانمندی ها  از  گیری  بهره  با 
مختلف،  حوزه های  در  بنیان  دانش  شرکت های 
که  می شود  محسوب  شاخص هایی  جمله  از 
این  از  بهینه  گیری  بهره  و  حمایت  صورت  در 
پتانسیل ها خواهیم توانست به رشِد مطلوبی در 
ضرورت  ضمن  و  یابیم  دست  مختلف  بخشهای 
انطباق تولیدات محصوالت و خدمات مختلف در 
تطابق  الزم  استانداردهای  با  مختلف  بخش های 

داشته باشد.
به گزارش جام جم  چهار محال و بختیاری؛  مهدی 
در  استاندارد  جهانی  روز  در  دهکردی،  پژوهش 
به  مطبوعات   و  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
مناسبت هفته  ملی استاندارد گفت: یکی از مواردی 
که می تواند منجر به بهبود کیفیت و ایجاد ثبات در 
کیفیت شود، بحث استانداردهاست. استانداردها 
ایجاد  بر  عالوه  تا  می کنند  کمک  سازمان ها  به 
کیفیت  بهبود  و  ارتقا  به  نسبت  کیفیت،  در  ثبات 
انجام  را  الزم  اقدامات  نیز  خدمات  و  محصوالت 
دهند و همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی ملزم 
باشند.  باید  استاندارد  نامه های  شیوه  رعایت  به 
استاندارد کردن عبارت است  از تعیین مشخصات 
کاال و خدمات مورد نیاز یا تعیین درجه ویژگی های 

کیفی کاالها
از  تعریفی  بخواهیم  اگر  افزود:  ادامه  در  پژوهش 

استاندارد کردن بگوییم، می توان اینگونه بیان کرد: 
استاندارد کردن عبارت است از تعیین مشخصات 
کاال و خدمات مورد نیاز یا تعیین درجه ویژگی های 
کیفی کاالها و خدمات و حد مرغوبیت قابل پذیرش 
و مطلوبیت مورد نظر برای آن ها از نظر اندازه، شکل، 
رنگ، خواص فیزیکی و شیمیایی وبه منظور بهبود 
کیفیت و حصول اطمینان از مصرف یک فرآورده. 
یکی از دغدغه های موسسه استاندارد توجه ویژه 
برای حوزه دانشگاه و همچنین شرکت های دانش 

بنیان ها می باشد. 
از  کرد:یکی  تاکید  استان  استاندارد  کل  مدیر 
برای  ویژه  توجه  استاندارد  موسسه  دغدغه های 
دانش  شرکت های  همچنین  و  دانشگاه  حوزه 
بنیان ها در استان چهار محال و بختیاری می باشد 
تولیدات  تمام  در  استاندارد  به  توجه  لزوم  که 
محصوالت دانش بنیان باید به حد اعال و در خور 

ملت شریف استان لحاظ شود.
چهره  یک  بنده  کرد:  تصریح  پژوهش  مهدی   
اساس  بر  می شود  تالش  و  هستم  دانشگاهی 
شرکت های  و  استاندارد  سازمان  بین  تفاهمنامه 
انرژی  جمله  از  مختلف  حوزه های  در  بنیان  دانش 
و آب و برق، دارای استانداردهای مناسب با هدف 
حمایت از تجاری سازی آنها اقدامات خوب و قابل 
توجهی بعمل آید.در استان چهار محال و بختیاری 
بین  در  که  کردیم  تدوین  استاندارد  مورد   800
استان ها کشور در جایگاه خوبی قرار داریم.مدیرکل 
در  داشت:  اظهار  بختیاری  و  چهارمحال  استاندارد 
استان 800 مورد استاندارد تدوین کردیم که در بین 
استان ها کشور در جایگاه خوبی قرار داریم و تالش 
خواهیم کرد با ارتباط مراکز دانشگاهی و شرکت های 
راستای  در  گسترده ای  اقدامات  بنیان  دانش 

استاندارد سازی محصوالت تجاری بعمل آوریم.

مهدی پژوهش در خصوص نظارت بر ساختمان ها 
حق  موارد  همه   در  ما  ساختمان سازی  در  افزود: 
ورود نداریم و فقط در مواردی از جمله، آسانسور، 
بتن های آماده، یونولیت های سقفی و شن و ماسه 
 در 

ً
مسئولیم. متاسفانه در ساخت و ساز مخصوصا

از استانداردها  مورد بتن ها و شن و ماسه عدول 
متاسفانه  کرد:  اضافه  هستیم.پژوهش  شاهد  را 

عدول  ماسه  و  شن  و  بتن ها  مورد  در   
ً
مخصوصا

تخلف  موارد  و  هستیم  شاهد  را  استانداردها  از 
و  کرده   اعالم  کتبا  مهندسی  نظام  سازمان  به  را 
دستگاه های  همکاری  با  است  امید  که  کنیم  می 
استاندارد  کیفیت  رشد  شاهد  مسئول  و  نظارتی 
مشکالتی با  تا  باشیم  ساز  و  ساخت  حوزه   در 

 مواجه نشویم.
و  توانمندی ها  از  گیری  بهره  اینکه؛با  بیان  با  وی   
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در حوزه های 
مختلف، از جمله شاخص هایی محسوب می شود 
این  از  بهینه  گیری  بهره  و  حمایت  صورت  در  که 
پتانسیل ها خواهیم توانست به رشِد مطلوبی در 
ضرورت  ضمن  و  یابیم  دست  مختلف  بخشهای 
مختلف  خدمات  و  محصوالت  تولیدات  انطباق 
با استانداردهای الزم تطابق  در بخشهای مختلف 

داشته باشد. 
مهدی پژوهش گفت: با توجه به ضرورت حمایت 
مختلف،  حوزه های  در  بنیان  دانش  شرکتهای  از 
موانع  “رفِع  تجاری،  بازار  به  ورود  از  پیش  ویژه  به 
تجاری سازی و توسعه بازار آنها، مورد توجه مسئوالن 
تا  قرارگرفته  دولتی  مختلف  نهادهای  در  ذیربط 
بازار، بستِر  در  تولید و حضور  رفع موانع  با  بتوانند 
آید.مدیر  آنها فراهم  مناسب برای حضور موثرتر از 
بر  ساخت،  نشان  خاطر  استان   استاندارد  کل 
اساِس این تفاهم نامه، مدیریت دانِش شرکتهای 
دانش بنیان، در قالب استانداردهای تدوین شده 
مدنظرقرار گرفته و در این راستا، صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری، مسئولیِت پشتیبانی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  مالی، 

استاندارد  موسسه  و  سیاستگذاری  مسئولیِت 
در  را  نامه  تفاهم  این  اجرایی  مسئولیت  نیز  ایران 
تفاهمنامه  این  و  اند  شده  دار  عهده  زمینه  این 
در  نظام  کالن  سیاست های  و  اهداف  راستای  در 
حوزه اقتصاِد دانش بنیان، به منظور فعال نمودن 
توانمندی های فعاالن و شرکت های دانش بنیان 
برای مشارکت در تهیه و تدوین استانداردهای مورد 
نیاز، همچنین تجاری سازی فناوری نوین و توسعه 

زیست بوم نوآوری امضاء شده است.
پژوهش در خاتمه تصریح کرد: استاندارد پژوهش 
محور«، »بهره گیری از ظرفیت های شرکتهای دانش 
محصول  و  انطباق  گواهینامه  دارای  فناور  بنیان 
محصوالت  ملی  استانداردهای  تدوین  برای 
اعالم  محورهای  جمله  از  شرکت ها«  این  تولیدی 
عملیاتی  باید  که  است  تفاهمنامه  این  در  شده 
اشتراک  به  و  تهیه  در  افزایی  هم  همچنین  شود 
گذاری بانک های اطالعاتی برای اجرای فعالیت های 
در  همکاری  و  مذکور  تفاهم نامه  مفاد  با  مرتبط 
بنیان  دانش  شرکت های  توانمندسازی  و  آموزش 
توسعه  راستای  در  کارگزاران  و  مشاوران  فناور 
استانداردسازی شرکت های دانش بنیان که باید به 
اجرائی و عملیاتی شدن آن اهتمام جدی بعمل آورد.

ابراهیم  همت  به  نشست  این  است  ذکر  شایان 
شاکری چالشتری مدیریت روابط عمومی اداره کل 
استاندارد برگزار شد که در خاتمه این جلسه  مهدی 
پژوهش مدیر کل استاندارد استان از پیشکسوتان 
اصحاب رسانه و خبرنگاران و همچنین دکتر سعید 
طاهری خبرنگار جام جم  با اهدای هدیه و لوح تقدیر 

و تشکر بعمل آورد.

مدیر کل استاندارد چهارمحال و بختیاری در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات عنوان کرد:

توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان در قالب شاخص های استاندارد جهانی

در ساختمان سازی ما در 
همه  موارد حق ورود نداریم
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان چهارمحال و بختیاری

طفیل هستی عشقند آدمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
حافظکه بنده را نخرد کس به عیب بی هنری

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان چهار محال بختیاری: سعید بیاتی اشکفتکی 

شماره 6342 8 آبان 1401 یکشنبه

         تحریریه شهرستانها:            021-44233511
دفتر سرپرستی استان  چهارمحال و

   بختیاری:   09133817015

نماینده شهر بروجن: دکتر سعید طاهری
دفتر سرپرستی شهر بروجن:09911917641

صفحه آرایی: فرحناز بنده خدایزدی

با همت تعدادی از خیرین نیک اندیش شهرستان بروجن 4 مجموعه خیریه تحت 
عنوان خیریه ایتام امام زمان )عج( ،خیریه مسکن سازان، خیریه امدادگران عاشور 
و همچنین خیریه کمک به ازدواج جوانان تحت نام مبارک حضرت صدیقه کبری 

فاطمه الزهرا )س(
به گزارش جام جم - بروجن، مجمع خیریه ایتام،مسکن سازان، امدادگران عاشورا و 
همچنین خیریه ازدواج با همت  حاج سیدسیف اهلل فیاضی بروجنی که با همکاری 
و مشارکت دیگر عزیزان خیر نیک اندیش آقایان حاج سید مصطفی طبا طبائی،حاج 
جعفرقلی ایرانپور،حاج احسان اهلل پیکار،حاج خدابخش خدارحمی،حاج عباسقلی 
سید  حاج  بروجن،  شهرستان  فعلی  شهردار  ولیان  علی  حمز  مهندس  طاهری، 
محمد تقوی، حاج ابراهیم منصوری و حاج محمد حسین پیراسته در امورات خیر 
پر تالش و بابرنامه های بسیار خوب اقدام به ساخت مجتمع های بزرگ مسکونی 

جهت زوج های جوان و نیازمندان و ایتام  شهرستان بروجن نموده اند.
یه امام زمان)عج( بروجن  پروژه 30 واحدی خیر

این پروژه 30 واحدی  به همت خیر محترم و نیک اندیش  آقای حاج بهرام عزیزی 
بروجنی در سال1394 در شهرک الهیه بروجن کلنگ احداث این پروژه به زمین خورد 

و در سال 1396 به بهره برداری رسید.
این پروژه 30 واحدی در زمینی به مساحت 3000 متر مربع  و زیر بنای 3400 متر مربع در 
3 بلوک مجزا و اعتباری بالغ بر  3 میلیارد تو مان ساخته و در سال 1396 مورد بهره 
برداری قرار گرفت و در اختیار زوج های جوان فاقد مسکن و نیازمند بصورت رایگان 
و بطور دوره ای 1تا 2 سال قرار می گیرد.متراژ واحدهای این مجمتع  بین 90 متر مربع 

تا 110 متر مربع می باشد.
یه مسکن ساز  پروژه 24 واحدی خیر

این پروژه در شهرک الهیه شهرستان بروجن به همت خیر عزیز و محترم آقای حاج 
سید مصطفی طباطبائی احداث و بنا گردیده است.

کلنگ این پروژه در سال 1399 به زمین زده شد  و در سال 1401 به اتمام رسید .
این مجتمع مسکونی 24 واحدی در زمینی به مساحت 2400 متر مربع و زیر بناء 3200 
متر مربع با اعتباری بالغ بر  30 میلیارد تومان  در متراژ های 90 تا 110 متری در 2 بلوک 

مجزا ساخته و تکمیل گردیده است.
سید سیف اهلل فیاضی مدیر مجمع خیرین مسکن ساز گفت: این مجتمع ظرف 
با حضور خیرین محترم ،مردم و مسئوالن استانی و شهرستانی و  آینده  2 هفته 

مدیران دستگاه های اداری افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
فیاضی تاکید کرد: واحدهای این مجتمع مسکونی فقط برای استفاده زوج های جوان  

و یتیم نیازمنذ که فاقد مسکن بوده و قادر به تامین مسکن نیستند قرار می گیرد.
پروژه 110 واحدی خیرین مسکن ساز

عملیات  و  شروع   1400 سال  در  ساز  مسکن  خیرین  مسکونی  واحدی   110 پروژه 
خاکبرداری گسترده و قابل توجهی در ابتداء شهرک الهیه شهرستان بروجن انجام 

شد.
پروژه 110 واحدی خیریه در زمینی به مساحت 9800 متر مربع و زیربناء بیش از 21000 

متر مربع  احداث گردیده است.
این پروژه به همت خیرنیک اندیش  آقای حاج علی محمد رجالی پایه گذاری و بناء 

گردیده است.
این پروژه یک کار فوق العاده و بزرگ است که الحق و االنصاف در استان چهار محال 
و بختیاری یک مجتمع عظیم و بی نظیر است که برای اولین بار و با همت انجمن 
نماد  و  الگو  یک  بعنوان  می توان  که  شده  مدیریت  بروحن  ساز  مسکن  خیرین 

مسکن سازی خیریه  در سطح کشور مورد توجه قرار داد.
این پروژه تا کنون بیش از 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا بحال بیش از 60 

میلیار د تومان هزینه شده است.
سید سیف اهلل فیاضی در خصوص این پروژه گفت: زیر بناء این پروژه 21000 متر مربع  

و در 2 بلوک مجزا بنا شده است.
فیاضی اضافه کرد: پروژه 110 واحدی در 7 طبقه شامل زیر زمین، پارکینگ ، سالن 
 ، گردیده است  نفر در هر 2 بلوک تعبیه  از 150  با ظرفیت بیش  اجتماعات مجزا  

ساخت نماز خانه در هر 2 بلوک نیز لحاظ شده  با ورودی های مجزا و تفکیک شده.
رئیس هیات مدیره مسکن سازان خیریه بروجن تاکید کرد : این پروژه 110 واحدی 
عالوه بر ساخت 110 واحد پارکینگ مجزا و دقیق بیش از 15 پارکینگ بیشتر نیز لحاظ 

شده که در نوع خود بی نظیر و قابل تحسین است 
فیاضی در ادامه تصریح کرد: واحدهای این مجتمع بزرگ بین 90 تا 125 متر ساخته 

شده که کار بسیار بزرگ و در نوع خود بی نظیر و قابل تحسین است.
بر  بروجن خاطر نشان ساخت: عالوه  رئیس هیات مدیره مسکن سازان خیریه 
ساخت نمازخانه و سالن اجتماعات می توان به ساخت محلی برای بازی کودکان 
و نوجوانان  مجموعه مدیریت اداری و تجهیزات روز به شوتینگ زباله نیز مجهز 

می باشد.
از 35 درصد پیشرفت فیزیکی  این مجتمع بیش  که  کنون  تا   : ادامه داد  فیاضی 
داشته بیش از 60 میلیارد تومان هزینه در برداشته است ، و پیش بینی می شود 
بیش از 60 میلیارد تومان دیگر برای تکمیل و بهره برداری این مجتمع عظیم 110 
واحدی هزینه شود که در مجموع بیش از 120 میلیارد تومان برای تکمیل و بهره 

برداری این مجتمع  توسط خیر بزرگوار حاج علی مجمد رچالی هزینه خواهد شد.
سید سیف اهلل فیاضی در خاتمه گفت: با توجه به ساخت یک مجتمع عظیم 110 
درآمد  یک  به  نیاز  مجتمع  اداره  و  نگهداری  توسعه،  برای  شهرک  این  در  واحدی 
پایدار بود، لذا پیشنهاد واگذاری زمین تجاری همجوار این مجتمع به  مستمر و 
مسولین استانی داده شد که با پیگیری های استاندار محترم و دیگر مسولین انتظار 
میرود واگذاری این زمین به انجمن خیرین مسکن ساز انجام شود تا با کمک خیر 
بزرگوار، جناب آقای رجالی واحد های تجاری مجتمع نیز ساخته شود و هزینه های آن 

در اداره آینده مجتمع به کار گرفته شود. 
یه امدادگران عاشورا درمانگاه خیر

این درمانگاه در سال 1398 متر به همت خیرین شهرستان بروجن و با تالش هیت 
مدیره انجمن خیریه امدادگران عاشورا در دستور کار قرار گرفت و بعد از کلی پیگیری 
زمین این مجموعه درمانی با کمک و اهداء زمینی به مساحت 450 متر مربع توسط 

خیر نیک اندیش و محترم حاج علیرضا ولیان بروجنی در دستور کار قرار گرفت.
ارزش زمین  اهدائی 450 متری در سال 1398 توسط حاج علیرضا ولیان بیش از 10 
میلیارد تومان برآورد شد که با اهداء این زمین ارزشمند در مرکز شهرستان بروجن 

در نوع خود کاری بی نظیر و قابل تقدیر است.
کلنگ این مجموعه درمانی در سال 1398 توسط خیرین زده شد و هم اینک پس از 

گذشت بیش از 3 سال این مجموعه درمانی تکمیل و آماده افتتاح است .

حاج جعفر قلی ایرانپور مدیریت مجموعه درمانی امدادگران عاشورا و مدیر عامل 
 انجمن خیرین شهرستان بروجن در گفتگو با جام جم ضمن تقدیر از همه مردم 
عزیز و گرامی شهرستان بروجن مردم این شهر را مردمی فعال،ایثارگر در امر  امور 
خیریه دانست و گفت برای ساخت و تکمیل این مجموعه درمانی بیش از  12 میلیار 

تومان هزینه شده است.
ایرانپور خاطر نشان ساخت این مجموعه درمانی برای کمک و مساعدت به بیماران 
سرطانی و صعب العالج در چهار طبقه به عالوه پارکینگ وبه متراژ 1700 متر تاسیس 
شده و از لحاظ ساختمانی تکمیل و در حال حاضر منتظر تجهیزات درمانی این مرکز 
درمانی هستیم که تعدادی از شهروندان محترم و بزرگوار قول  کمک و مساعدت در 

جهت خرید 5 قلم از تجهیزات درمانی را تقبل نموده اند.
حاج جعفر قلی ایرانپور مدیریت مجموعه درمانی امدادگران عاشورا این مجموعه 
دارای بخش های  و  پنچره ساخته  و  و مرغوبترین درب  با بهترین مصالح  درمانی 
فیزیوتراپی،آزمایشگاه،اکو  روزی،داروخانه،  شبانه  درمانگاه  قبیل  از  مختلف 
قلب،چشم پزشکی،گوش و حلق و بینی،ماموگرافی،رادیولوژی، OPG ،داندانپزشکی 
مجزا کودکان و بزرگساالن، شیمی درمانی بیماران سرطانی،کلونوسکوپی و همچنین 

تعبیه سوئیت برای  اقامت پزشک  مقیم.
جعفر قلی ایرانپور گفت: خیرین بزرگواری که در ساخت این مجموعه ما را یاری کرده 
اند عبارتند از، حاج علیرضا ولیان، دکتر صادق ولیان، حاج اسماعیل زمانیان، حاج 
آقای شاهپور اکبری،  ناصر درخشان، مهندس احمد ولیان،حاج عبدالنبی ولیان، 
حاج آیت اهلل صمدی، خانواده مرحوم حاج نصیر فیاضی، خانواده مرحوم حاج محمد 

پیکار و خانواده مرحوم حاج حسین افضلی و دیگر خیرین بزرگوار شهرستان.
ایران پور ادامه داد: ساخت این مجموعه بهداشتی ودرمانی با مشورت و کمک 
 با دقت نظر خاص 

ٌ
متخصصین کارشناسان بهداشتی و درمانی بهره برده و تماما

و حساسیت های الزم و استانداردهای روز  ساخت  مجموعه های درمانی ساخته و 
تکمیل شده است .

هیات  همت  با  بهداشتی  و  درمانی  مجموعه  این  کرد:  تاکید  خاتمه  در  پور  ایران 
مدیره و خیران نیک اندیش به لحاظ ساخت تکمیل شده و هم اکنون فقط برای 

بهره برداری از این مجموعه نیازمند تجهیزات بهداشتی،درمانی و تخصصی هستیم 
بنابراین شایسته است شهروندان محترم در صورت اماکان ما را در تجهیز و بهره 
برادی این مجموعه خداپسندانه یاری و مساعدت فرموده تا انشاء اهلل در آینده ای 
نزدیک شامل تجهیز کامل این مجموعه و بهره برداری از آن باشیم و اقدامی مهم 

در امر درمان و بهداشت مردم شهرستان باشیم.
یه ایتام امام زمان )عج(   مجتمع خیر

حاج سید سیف اهلل فیاضی رئیس هیات مدیره مجمع خیرین شهرستان بروجن 
بزرگ خدماتی،رفاهی و  این مجموعه ساخت یک مجتمع  اقدامات مهم  از دیگر 
تفریحی در شهرستان بروجن با نام مقدس امام زمان )عج(  نام برد که این مجموعه 
بزرگ خیری در کیلومتر 2 بروجن مبارکه به همت خیر نمونه و بزرگوار حاج سید 

مصطفی طباطبائی در سال 1381 شروع به احداث گردید.
فیاضی تاکید کرد: این مجموعه فقط  برای کمک به ایتام نیازمند شهرستان بروجن 
ساخته و قریب100 کودک یتیم را تحت پوشش کامل قرار داده  و هدف از ساخت 
این مجموعه فرهنگی، رفاهی و خدماتی فقط خدمات رسانی به ایتام شهرستان 
صورت  ذیل  خدمات  قالب  در  خدمات  و  کمک ها  این  که  می باشد  بروجن 

می گیرد.
پرداخت کمک هزینه معیشتی ماهانه    
تحویل سبد کاال بطور دائم و مستمر در قالب گوشت گرم،برنج و روغن و دیگر          

اقالم ضروری
پرداخت کمک هزینه های درمان و بهداشت  خانواده های یتیم و تحت پوشش 

پرداخت کمک هزینه تحصیل به دانش آموزان و همچنین دانشجویان در حال 
تحصیل

پرداخت کمک هزینه مسکن  و اجاره مسکن  
برگزاری جشن تولد و اهداء هدیه در روز جشن تولد ایتام عزیز تحت پوشش

و همچنین برگزاری مراسم جشن و شادی در ایام عید و ایام میالد مبارک ائمه 
اطهار سالم اهلل علیها و ایام مذهبی مانند عیدغدیر،قربان، عید مبعث ، جشن 13 

رجب و والدت مبارک و خجسته حضرت زهرای) اطهر سالم اهلل علیها(.
: این  رئیس هیات مدیره مجمع خیرین شهرستان بروجن خاطر نشان ساخت 
مجتمع  بزرگ شامل جایگه بنزین،جایگاه CNG ، فضای سبز، پارک و فضای مناسب 
جهت بازی کودکان و نوجوانان، مسجد بین راهی تمیز و مجهز،تاالر پذیرائی شیک 
و بزرگ  باتاالرهای مجهز و مجزا برای زنان و مردان به ظرفیت بیش از 1000 نفر سالن 
غذا خوری 500 نفره  جداگانه برای بانوان و همچنین آقایان، سقاخانه در وسط پارک 
استفاده  جهت  صلواتی  یخ  همچنین  و  سرد  آب  و  گرم  آب  شامل  سبز  فضای  و 

مسافرین گرامی و شهروندان محترم  احداث گردیده است.
مجتمع  این  از  حاصل  درآمدهای  و  مالکیت  کلیه  کرد:  تصریح  خاتمه  در  فیاضی 
و  زمان )عج( می باشد  امام  به مجتمع خیریه  فرهنگی،تفریحی و خدماتی متعلق 
 صرف خدمات رسانی به ایتام شهرستان بروجن و همچنین تحت پوشش و 

ٌ
تماما

طرح های توسعه خیریه ایتام می گردد.
یه ازدواج فاطمه الزهراء )سالم اهلل علیها( خیر

آسان  ازدواج  ترویج  هدف  با   1394 سال  در  بروج  شهرستان  آسان  ازدواج  خیریه 
از تشریفات دست و پاگیر و چشم و هم چشمی های مرسوم و رائج در  و به دور 
شهرستان بروجن تاسیس شد.این موسسه ها به خانواده های نیازمند و دختران 
و دوشیزگان که در آستانه ازدواج قرار دارند با اهداء جهیزیه و همچنین پرداخت 
وام قرض الحسنه بین 5 تا 10 میلیون توانسته اقدامات مفید و موثری را در جهت 
برداشتن باری از روی دوش خانواده های نیازمند و محروم برداشته و باعث تشکیل 
خانواده های نو پا با زندگی آرام و بدور از آداب و رسوم دست و پا گیر شود.این خیریه 
با اهداء جهیزیه و فرش تا کنون موفق شده بیش از 200 دختر جوان را  راهی خانه 
بخت نموده و در امر سنت حسنه الهی اقدامات مثمر ثمری را به سرانجام برساند.

شهرستان  فهیم  و  محترم  شهروندان  کلیه  از  خاتمه  در  فیاضی  اهلل  سیف  سید 
بروجن باالخص خیرین محترم، عزیز و گرامی تقدیر و تشکر نمود و از مردم عزیز 
و قدرشناس شهرستان بروجن  خواست در امور خیریه، و خداپسندانه  و مردمی 
با مجمع خیرین این شهرستان همکاری الزم را داشته باشند تا شاهد شهری آباد، 
چرا که رضای خدا در گرو رضای خلق است و خدمت محرومین، ایتام، ،نیازمندان، 
مساکین و افراد آبرو دار که مشکالت مالی،مسکن، درمان و مشکالتی از این قبیل 
دارند نزد خداوند متعال اجری بزرگ و فردای قیامت ذخیره قبر و قیامت همگان 

خواهد شد. 

دست هایی که کمک می کنند مقدس تر از لب هایی هستند که دعا می کنند

مجمع خیرین بروجن در خط مقدم خدمت به مردم

حاج سید سیف اهلل فیاضی بروجنی حاج علی محمد رجالی حاج سید مصطفی طباطبائی 

پروژه 110 واحدی خیرین مسکن ساز 
شهرستان بروجن در شهرک الهیه

پروژه 30 واحدی خیرین مسکن ساز 
به همت حاج بهرام عزیزی بروجنی

مجتمع خیریه فرهنگی،تفریحی،خدماتی 
پروژه 24 واحدی بروجن به همت حاج سید مصطقی طباطبائیتاالر پذبرائی مجتمع خیریه ایتامپمپ بنزین و CNG مجتمع خیریه ایتامایتام امام زمان)عج( شهرستان بروجن

محال  چهار  استان  در  جم  جام  روزنامه  سرپرستی  با  دیدار  در  بروجن  فرماندار 
ضمن بر شمردن ظرفیت های گسترده شهرستان بروجن از مسئوالن استانی و 
کشوری خواست به این شهرستان در زمینه گردشگردی،صنعت و توریسم توجه 

ویژه ای داشته باشند.
به گزارش جام جم چهار محال و بختیاری؛ فتاح کرمی فرماندار شهرستان بروجن 
دکتر  و  جام جم  فرهنگی  موسسه  سرپرستی  بیاتی  سعید  با  گفتگو  و  دیدار  در 

سعید طاهری نماینده  جام جم در شهرستان بروجن ضمن اشاره به بسترهای 
مختلف صنعتی،گردشگری، توریسم و جاذبه های بکر و طبیعی این شهرستان 
شهرستان  به  کشوری  و  استانی  مسئوالن  فوق العاده  و  جدی  توجه  خواستار 
بروجن شد. کرمی گفت: شهرستان بروجن دارای پتانسیل های مختلف و متعدد 
در زمینه صنعت و توسعه کارخانجات صنعتی می باشد که مهمترین کارخانجات 
، شرکت فوالد  صنعتی این شهرستان می توان به کارخانجات موکت ظربف مصور
،فوالد آسیا گستر و بسیاری کارخانجات مهم و صنعتی اشاره  ورق خودرو،فوال تاراز
کرد که همچنان این شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیائی ظرفیت توسعه 
صنعتی در همه بخش های دیگر از جمله خودروسازی و همچنین توسعه شر 
کت های نفتی و غیر نفتی را نیز دارا می باشد که آنچنان که باید و شاید به این وجه 

صنعتی شهرستان بروجن توجه در خور شان و جایگاه این منطقه نشده است .
فرماندار بروجن در ادامه به بستر مهم و بکر طبیعی و گردشگری بروجن اشاره 
سال  فصل  چهار  و  خوب  هوای  آب  بودن  دارا  با  بروجن  شهرستان  افزود  و  کرد 
،گندمان  چقاخور استراتژیک  و  مهم  المللی  بین  تاالب   3 بودن  دارا  همچنین  و 
بخش  در  سرمایه گذاری   ظرفیت های  ایجاد  برای  مناسبی  بستر  سولقان  و 
گردشگری و اشتغالزایی برای مردم منطقه و جوانان می باشد که متاسفانه میراث 
فرهنگی  و گردشگری تا کنون در این موضوع حتی ورود نکرده و سرمایه گذاران 

خارجی خواستار ایجاد ظرفیت های گردشگری در استان چهار محال و بختیاری 
هستند که مسئوالن باید به جد به این موضوع ورود کنند و از سرمایه گذاران 

بومی و منطقه ای حمایت کنند.
کرمی به روستاهای متعدد و پرشمار شهرستان بروجن و بخش بلداجی اشاره 
نمود و تصریح کرد: شهر بلداجی پایتخت گز و شیرینی ایران دارای برند جهانی گز 
و شیرینی در منطقه خاور میانه است که انتظار می رود مسئوالن میراث فرهنگی 
امر  در  شیرینی  و  گز  پایتخت  بعنوان  شهر  این  جهانی  ثبت  ضمن  گردشگری  و 
توسعه و اشتغالزایی اقدامات مهم و چشمگیری را بعمل آورده و مردم منطقه 
شاهد رشد،توسعه و رونق کسب و کار مردم شود.فرماندار بروجن ظرفیت دیگر 
منطقه را توسعه و احداث مراکز تفریحی و سیاحتی در روستاها و شهرهای بروجن 
عنوان کرد که مهمترین روستاهای هدف گردشگری میتوان به روستای گلوگرد 
واقع در همجواری تاالب بین المللی چقاخور نام برد که منطقه ای بکر و مستعد 
گردشگری و ساخت مراکز تفریحی و اقامتی و همچنین توسعه مراکز بوم گردی و 
گردشگری می باشد که تا کنون هیچ شخص و نهادی در این زمینه ورود ننموده و 
فقط به یک مورد استثنائی می توان اشاره کرد اسماعیل هلل گانی دزکی مدیر عامل 
بانک رفاه با احداث یک ساختمان چند طبقه در جوار روستای خانی آباد که مراحل 

ساخت اولیه به اتمام رسیده و هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است. 
کرمی به ظرفیت توسعه باغات و همچنین گسترش صنایع تبدیلی در شهرستان 
مستعد  بروجن  شهرستان  مناطق  تمامی  کرد:  تصریح  و  کرد   اشاره  بروجن 
سرمایه گذاری  در بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی می باشد که می توان به 
، سیب و دیگر محصوالت کشاورزی و باغی  برداشت صد ها تن گردو، بادام،انگور
اشاره کرد همچنین منطقه چقاخور مستعد تولید و پرورش دام سبک، سنگین 

و اسب با نژاد مختلف در این منطقه باشیم.
توجه  و  معرفی  خواستار  خاتمه  در  بروجن  شهرستان  اداری  شورای  رئیس 
رسانه های ارتباطی جمعی باالخص صدا و سیما و همچنین موسسه فرهنگی 
که می توانند  و مطبوعاتی جام جم در زمینه های متعدد شهرستان بروجن شد 
شهرستان  این  طبیعی  مواهب  معرفی  و  سرمایه گذار   جذب  در  مهم  سهمی 
فرماندار  از  تشکر  با  جم  جام  روزنامه  سرپرستی  بیاتی  سعید  خاتمه  در  باشند. 
سخت کوش و پر تالش شهرستان بروجن خواستار همکاری نزدیک و مستمر 
در راستای خدمت به مردم استان و به ویژه شهرستان بروجن شد و ضمن معرفی 
دکتر سعید طاهری بعنوان نمایندگی موسسه فرهنگی و مطبوعاتی جام جم در 
نهادی  و  دستگاه ها  دوستانه  و  نزدیک  همکاری  خواستار  بروجن  شهرستان 
مختلف اداری و غیر اداری شهرستان بروجن با دکتر طاهری در همه زمینه ها شد.

فرماندار بروجن در دیدار با سرپرستی روزنامه جام جم در استان عنوان کرد:

بروجن دارای ظرفیت های بکر است که باید به فعلیت در آید

پرتاژ ر
 


