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بروجن

هوشنگ نادری

خانواده محترم و داغدار صفیان درگذشت 

نابهنگام زنده یادغالمرضا صفیان را به شما 

تسلیت عرض می نماییم. 

»بازگشت همه به سوی اوست«

خانواده محترم سلطانی

  درگذشت نابهنگام فرزند برومندتان استاد عقیل سلطانی را به شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و مرا در این مصیبت بزرگ شریک بدانید.

»بازگشت همه به سوي اوست«

 دکتر سعید طاهری سرپرستی روزنامه جام جم در شهرستان بروجن

مژده  مژده

کفش 

 پتو و پارچه را در

 سه مغازه گوشواره واربا یک 

یت و تخفیفی عالی و باورنکردنی  مدیر

یداری نمایید. خر

آدرس-شهر بلداجی-خیابان اصلی-جنب بانک ملی

تلفن همراه:تلفن همراه:0913183471509131834715    

یت: آقای براتی با مدیر

فروشی عیدانه با تخفیف ویژه
یت : آقای مقیمی با مدیر

آدرس: شهر بلداجی-خیابان اصلی- جنب طال 

فروشی پرشین

فروشگاه پوششی برای توفروشگاه پوششی برای تو

تلفن همراه: 09139829567 

عرضه انواع لباس محلی و عرضه انواع لباس محلی و 
بختیاری و لوازم شکاریبختیاری و لوازم شکاری

یت : آقای قاسمپور با مدیر
تلفن همراه: 09136049884 

آدرس: شهر بلداجی- نبش فلکه بانک صادرات

آدرس: شهر بلداجی-نبش فلکه بانک صادرات

ید و فروش انواع موتور سیکلت( )خر
با مدیریت: علی برنا

تعمیرگاه موتور تک تاز

تلفن همراه: 09162803360 

 عمده فروشی قهوه
قهوه جوش و لوازم جانبی

آدرس: شهر بلداجی- بلوار مدرس-جنب بانک صادرات

قهوه فروشی  بابکان
قهوه فروشی  بابکان

تلفن همراه: 09132824081 

با مدیریت: بابکان

لوازم یدکی نه دال

ارائه انواع لوازم یدکی خودرو سواری

آدرس: شهر بلداجی خیابان اصلی-جنب 

بانک کشاورزی

یت: آقای میالد رحیمی با مدیر

تلفن همراه: 09138009415 

)عج( روبروی بانک کشاورزی آدرس: شهر بلداجی-بلوار ولی عصر

یت: آقای مسعود مقیمی با مدیر

گــــز 303 

 آدرس: شهر بلداجی-خیابان مدرس
- روبروی کوچه سمیه

تلفن همراه: 09133806322 

-نقل و سوهان گز تولید انواع گز

با بیش از نیم قرن سابقه تولید در 

انواع گز و سوهان

 آدرس- شهر بلداجی-بلوار مدرس آدرس- شهر بلداجی-بلوار مدرس

یکی رمضانی یکی رمضانیجنب الکتر جنب الکتر

یت: آقای مهدی طهماسبی یت: آقای مهدی طهماسبیبا مدیر با مدیر

تلفن همراه: 09131078659 

گز خان گستر

تلفن همراه: 09132823887 

یت: آقای مهدی رفیعی بلداجی با مدیر

غذای بیرون بر
  بهروز

بنگاه بذر و علوفه عدالت

تلفن همراه: 09134800355 
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کار دهیار روستای  گزارش 
سیبک 

گردهمایی فعاالن حوزه   
شهرستان  تربیتی  امور 

بروجن

با حضور فرماندار شهرستان بروجن صورت 
گرفت:

3

4

 شهرستان بروجن شهرستان بروجن
 مهد فرهنگ، هنر و تمدن مهد فرهنگ، هنر و تمدن

ــورای اســامــی روســتــای دوپـــان از مسافران،  شـ
گردشگران و اهالی شهرستان کیار دعوت کرد در ایام 
نوروز 1401 از دیدنی های این روستای گردشگری دیدن نمایند.

به گزارش شبکه اطاع رسانی دوپان خبر ، سید خیام زیابی 
گفت: روستای ساحلی،توریستی گردشگری دوپان روستایی 
در ضلع جنوب غربی استان از توابع منطقه مشایخ ،بخش 
ناغان شهرستان کیار است که از شلمزار  مرکز شهرستان 
کیار  55کیلومتر و  شهرکرد مرکز استان 80کیلومتر فاصله 
دارد.وی گفت: اهالی این روستا  باگویش بختیاری صحبت 
می کنند  و جمعیت این روستا باتوجه به سرشماری سال 
95حدود 678نفر  است که اهالی اغلب به شغل کشاورزی 
اشتغال دارند و محصوالتی همچون جو وگندم و برنج عطری 

را پرورش و تولید می نمایند. 
 عضو شورای اسامی روستای دو پان گفت: یکی از مهمترین 
جاذبه های گردشگری روستای دو پان قرار گیری این روستا در 
ساحل رودخانه خروشان کارون است که این موهبت باعث 

شده است پرداختن ...

به دلیل احساس تعلق و در راستای هر کسی کو دور 
ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش در 
میان برادران ارزشمند و اصالتمندم در روستای سیبک که به 
خ درآن سکنی گزیده اند  صورت یکپارچه فامیلم تیره خدرسر
بیاد عموی تازه گذشته ام تاریخ گویا وشخصیت صلح طلب حاج 
علیمراد مرادی لحظه ای بغض گلویم را فشرد اما با استقبال 
دهیار دانشمند و خویشتندار روستا مهندس توانمند دلسوز 
و انقابی جناب آقای مهرداد محمودی فرد و پس از ادای احترام 
به ایشان و معتمدین نشسته در مکان دهیاری در راستای 
منشور اخاقی روز نامه کثیر االنتشار جام جم پس از احساس 
محرومیت خویش وفامیلم از کوچ باالجبارشان از میان اینهمه 
صداقت و مهربانی کام را بر نای شهنه اسب دلیر مردی تکرار 
ناشدنی رستم بختیاری حماسه آفرین و نقش آفرین بی نظیر 
آعلیداد رساندیم و از گذران دوران های کشاورزی وصنعت به 
نظامی گری و استراتژی های آن دوران وهمسو شدن ایشان و 

ایل مرزداران با چنین دورانی و ...

گردشگری  شگفتی های 
روستا ی دوپالن

بیشتر بخوانید



شگفتی های گردشگری روستا ی دوپالن

 روانشناسی و مشاوره در خصوص فن بیان، 

اعتماد به نفس

گاهی،آموزش تکنیک های   رسیدن به خود آ

همسر داری و فرزند داری،

 قانون جذب و زبان بدن همچنین مهارت های 

مهارت آموزی در خصوص

یزی  خودشناسی هدفنمدی و برنامه ر

مسئول نمایندگی: دکتر سعید طاهری

مکانیکی سلمانمکانیکی سلمان
آدرس: شهر بلداجی- بلوار مدرس-روبروی خیابان الله

تلفن همراه: 09139859906 

عاملیت فروش عمده نبات بلداجیعاملیت فروش عمده نبات بلداجی

تلفن همراه: تلفن همراه: 0913383739309133837393  

با تخصص استاد امیر شهبازی
تلفن همراه: 09300212103 

سوغات سرای چغاخور

ین محصوالت لبنی و محلی را  ین و برندتر  )فروشگاه نگین چغاخور بهتر
یداری کنید. ، میوه و آجیل شب عید را از ما خر بانضمام خشکبار

آدرس: سیبک خ اصلی روبروی پست بانک

 شماره تماس:  09133160109-09139794846

رستوران آرامرستوران آرام

تلفن همراه:

یت : آقای فردیان 09386933080 و  03834233896  با مدیر

همراه با غذای بیرون بر با کیفیت عالی و تخفیف ویژه
ین آدرس: شهرستان بروجن- بلوار بوعلی-جنب قنادی قصر شیر

آدرس: شهر بلداجی- نبش میدان 

بانک صادرات
یت : آقای حامد رفیعی با مدیر

فست فود آرشام

تلفن همراه : 09138803448

مبل شوئی خلیج فارس
دفتر نمایندگی روزنامه جام جم  در شهرستان بروجن

آدرس: شهرستان شهرضا-
سروستان-فاز 4 خیابان آشفته 
ساختمان  پرنیان 2 طبقه چهارم
یت: آقای مجتبی کاظمی با مدیر

تلفن همراه: 09138250633 

درویش حیدری 
09138682495

عسل در انواع مختلف گون و 
کنار با قیمت مناسب آماده 

جهت سوغات

شورای اسامی روستای دوپان از مسافران، گردشگران و اهالی شهرستان کیار 
دعوت کرد در ایام نوروز 1401 از دیدنی های این روستای گردشگری دیدن نمایند.
روستای  گفت:  زیابی  خیام  سید   ، خبر  دوپان  رسانی  اطاع  شبکه  گزارش  به 
از  استان  غربی  جنوب  ضلع  در  روستایی  دوپان  گردشگری  ساحلی،توریستی 
مرکز  شلمزار   از  که  است  کیار  شهرستان  ناغان  ،بخش  مشایخ  منطقه  توابع 
دارد. فاصله  80کیلومتر  استان  مرکز  شهرکرد  و   55کیلومتر  کیار   شهرستان 
وی گفت: اهالی این روستا  باگویش بختیاری صحبت می کنند  و جمعیت این 
به  اغلب  اهالی  که  است  678نفر   95حدود  سال  سرشماری  به  باتوجه  روستا 
شغل کشاورزی اشتغال دارند و محصوالتی همچون جو وگندم و برنج عطری را 

پرورش و تولید می نمایند. 
جاذبه های  مهمترین  از  یکی  گفت:  پان  دو  روستای  اسامی  شورای  عضو   

گردشگری روستای دو پان قرار گیری این روستا در ساحل رودخانه خروشان 
کارون است که این موهبت باعث شده است پرداختن به ورزش های مهیجی 

همچون رفتینگ .بانجی جامپینگ،  و سوئینگ و ..  .در این روستا رونق یابد.
به  پرداختن  زمینه  نیز  پان  دو  کشیده  فلک  به  سر  کوه های  گفت:  زیابی 
مانند   هوایی  ورزشهای  و   _آفرود  و  سواری  دوچرخه  همچون  ورزش هایی 
پاراگایدر )اولین سایت سنگفرش ایران( این سایت پروازی  با لند چمن طبیعی 
آبان 1397توسط  که در 13  نزدیکی معدن شهید نیلچیان دوپان  قرار دارد  در 
و  گردید    افتتاح  مراسمی  در  کشور  ورزشی  انجمن های  فدراسیون  رئیس 
همچنین  کوه پیمایی برای کسانی که قصد کوهنوردی بسوی قله و جنگل های 

هلن را دارند محلی مناسب  را فراهم ساخته است. 
مناظر دیدنی و زیبای این روستا همچون وجود تنگه و صخره های  زیبا  وغارها 

و چشمه آب معدنی گوارا )بنه کوه( در کنار رودخانه سبزکوه،ضلع جنوبی روستا 
جنگلی  پوشش  با  جوزستان  تا  شهربانو(   )پیر  نظرگاه  سمت  به  پیمایی  کوه 
انواع درختان از جمله بلوط و زالزالک و بنه و بادام کوهی در کنار رودخانه کارون 

گوشه ای از دیدنی های روستای زیبای دوپان است.
وی در ادامه گفت: دیگر جاذبه ی گردشگری روستای دوپان احداث زیپ الین 
زیبای  قدیمی ،ضلع جنوب  و وجود  پل معلق در محدوده مجتمع پل بسیار 
شرقی مجتمع آثار بجا مانده از پل خرابه )جاده ایلخانی(  و پل سیم بگسلی در 
با دیواره های سنگ ساروج و همچنین احیاء و بازسازی سقاخانه  آن  مجاورت 
از دیدن این زیبایی ها سیر  کاروانسرا )جاده  دزپارت( است که هر بیننده ای  و 

نمی شود.
دیدنی ها  دیگر  وجود  به  ادامه  در  پان  دو  روستای  اسامی  شورای  عضو 

اطراف  انداز  چشم  و  باغات  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  گردشگری  جاذبه های  و 
همچنین  مجتمع،،  این  در  بهداشتی  سرویس های  و  سالم  آشامیدنی  ،آب 
با قدمت چندین ساله  در ضلع شمالی  درختان گردو بصورت پوشش  تونلی 
نام  با  دست  پایین  محدوده  در  چشمه  وزیباو  سرسبز  بسیار  فضای  روستابا 
محلی)چمریسی( گشت زنی در بافت قدیمی روستا ،وجود نظرگاه شاه چندار در 
ع برنج، وجود رستوران های شیک)مجتمع رفاهی گردشگری( با نمازخانه  دل مزار
بودن   دارا  و  منطقه  مختلف  سوغات  انواع  و  غذا ها  انواع  با  روستا  ورودی  در  
روزی  آمادگی شبانه   ، امکانات  کلیه   با  باغ  ، ویا و خونه  اقامتگاه،خانه مسافر 
اکیپ امدادی اورژانس 115جاده ای  و کانتری و پایگاه امداد جاده ای هال احمر 
خدمت  در  دل  و  جان  با  دهیاری  و  اسامی  شورای  اعضای  آمادگی  با  محل  در 

مسافران و گردشگران عزیز می باشد.

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان چهار محال و بختیاری 2

تلفن همراه: 09911917641  03834646257 : تلفن دفتر

،روستای گلو گرد، آدرس: شهرستان بروجن-بخش بلداجی،دهستان چغاخور

خ سرمور طاهری. ر
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3ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان چارمحال و بختیاری

آدرس: روستای آورگان -خیابان اصلی

یت: آمراد فرهادی با مدیر

عکاسی
 و فیلمبرداری نوین

فروش کلی و جزئی برنج

آدرس: شهر بلداجی- خیابان اصلی- روبروی 
کار واش عدالت

ین رادیات و اگزوسازی آر
فروش و پخش اگزوز و رادیات 

شکر پنیرو نبات چوبی گیالس

آدرس: روستای آورگان-خیابان اصلی-جنب مسجد
یت: آقای حسین مرادی  با مدیر

تلفن همراه: 09903387590 

روستای سیبک 
روبروی پست بانک

گارلی خوابگارلی خواب

سرو قهوه پیتزا، کباب، ساندویچ، بستنی و آبمیوه

نمایشگاه 
اتو مبیل محمد

آدرس: شهر بلداجی-بلوار 

مدرس- جنب گز سینا

تلفن همراه:

 09131820675 و 09131842708 

عمده فروشی گوشت کالر

تلفن همراه: 09139796717 

آدرس: شهر بلداجی- 

نبش میدان صادرات

یت :  آقای مقیمی با مدیر

تلفن همراه: 09133846282

برنج فروشی شهسوار

یت: آقای علیرضا مردانی با مدیر
تلفن همراه: 09133876528

پتو- روبالشتی- روتختی- انواع بهار 
خواب  -  روفرشی- تشک بچه

آدرس:  روستای سیبک خیابان اصلی

تلفن همراه:  09931690271

آدرس: شهر بلداجی-بلوار بسیج جنب مصالح ساختمانی  خاکسار

تلفن همراه: 09133839741 

غ و هایپر پروتئین مرادی عمده فروشی مر

کافه قهــوه مهران
مهران جاوید

قلیان و قهوه 
یی( )فروش کلی و جز

آدرس: سیبک خیابان اصلی
 شماره  تماس: 09135902814 

مشاور امالک خاکسارمشاور امالک خاکسار

تلفن همراه: 09133826441 

ید و فروش رهن-اجاره خر

و ارائه انواع مصالح 

ساختمانی

کفش و لباس شایان

تلفن همراه:  09133837446

آدرس-شهرستان بروجن-  بلوار 
بوعلی- تقاطع خیابان رازی جنوبی 

جنب چراغ راهنمائی.

تلفن همراه: 09132849155

شیرینی سرای بارانشیرینی سرای باران

آماده ارائه محصوالت با 

کیفیت ویژه شب عید 1401

تلفن:  6786 3426- 038

آدرس: شهر نقنه - نبش میدان امام 

کو دور  به دلیل احساس تعلق و در راستای هر کسی 
روزگار وصل خویش در  باز جوید  از اصل خویش  ماند 
میان برادران ارزشمند و اصالتمندم در روستای سیبک 
درآن  خدرسرخ  تیره  فامیلم  یکپارچه  صورت  به  که 
گویا  تاریخ  گذشته ام  تازه  عموی  بیاد  گزیده اند  سکنی 
لحظه ای  مرادی  علیمراد  حاج  طلب  صلح  وشخصیت 
بغض گلویم را فشرد اما با استقبال دهیار دانشمند و 
خویشتندار روستا مهندس توانمند دلسوز و انقابی 
جناب آقای مهرداد محمودی فرد و پس از ادای احترام 
در  دهیاری  مکان  در  نشسته  معتمدین  و  ایشان  به 
االنتشار جام جم  کثیر  نامه  روز  راستای منشور اخاقی 
کوچ  از  وفامیلم  خویش  محرومیت  احساس  از  پس 
باالجبارشان از میان اینهمه صداقت و مهربانی کام را بر 
نای شهنه اسب دلیر مردی تکرار ناشدنی رستم بختیاری 
حماسه آفرین و نقش آفرین بی نظیر آعلیداد رساندیم 
و از گذران دوران های کشاورزی وصنعت به نظامی گری 
و استراتژی های آن دوران وهمسو شدن ایشان و ایل 
مرزداران با چنین دورانی و حماسه هایشان در تهاجمات 
بیگانگان بسیار برای روح بزرگ وابدی این پهلوان تاریخی  

ادای احترام و کرنش نمودیم.
بلی در جایی جلسه تشکیل شد )سیبک(که خاستگاه 
مشروطه خواهان مشروعه که درانتخاب انقاب اولین 
شهید استان علی محمد مرادی سیوکی شهید انقابی بر 
افتخارات این روستا می افزود.مشاهیر ی چون آشهریار 
جنوب( گمرکات  غامی)ریاست  الیاس  میرزا  عباسی، 

معتمدی چون مشهدی حیدر فرزند آقاحسین و بزرگی 
چون مشهدی محمد قلی نجفپور فرزند شیخ جعفر و 
اکبر پیرزاده  کریمی چون حاج عبداهلل چراغی وما علی 
فرزند آعبده صالح یکی پس از دیگری در این تیره نقش 
آفرینی کردند و ارزش های خدرسرخ را تدوین و بازآفرینی 
کردند.به برکت جمهوری اسامی دهیاری ،پست بانک، 
مخابرات، مرکز بهداشت، مرکز 115، مرکز نیکوکاری امام 
حسین )ع( و امکانات گاز، آب، برق و تلفن و آسفالت در 
منطقه توریستی سیبک در پایه کوه کار با چشم اندازی 
دلنشین و آب و هوایی خوب جهت سیاحت و تفریح 
همگان  کرامت پذیرای  با  و  مهربان  صادق،  مردمی  با   ،
می باشند.فرهنگ اخاقی نهادینه شده در این روستا 
در خط مشی انسانیت و نوع دوستیست طوری که با 
اتحاد اقدام خیر اندیشانه بنیان مرکز نیکوکاری دهستان 
چغاخور  در این روستا با همت دهیار و خیرین داخلی 
بسیار  ابعاد  بر  ومتمرکز  افتتاح   سال 1400  در  خارجی  و 
سبدهای  ایتام،  ازدواج،  محرومان  نیازهای  از  وسیعی 
افراد  زندگی  کیفی  سطح  باالبردن  راستای  در  نیازمندی 

با  اهالی  و بهینه سازی بهداشتی منازل  رفع مایحتاج  و 
عنایت خیر اندیشان و استمداد از ادارات دولتی که در 
این میان جا دارد مراتب قدردانی از سرکار خانم لیا البرزی 
که دیدگاهی فرا منطقه ای در جذب کمک های مردمی و در 
جهت مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستا با ایجاد 
بسترهای مناسب در جهت اشتغالزائی مردم خدمات 

شایانی به عمل آورده.
در همین راستا مردم و اهالی منطق می توانند با عضویت 
و مشارکت در این امر خیر و خدا پسندانه با کمک های 
غیر نقدی و نقدی به شماره حساب 2253- 5028- 9979- 
6037  نزد بانک ملی  به نام مرکز نیکوکاری امام حسین 
)ع( سیبک شرکت نموده و لبخند محبت و مهربانی را به 

مستمندان و ایتام هدیه فرمایند.
نفر   3000 سرانه  با  سیبک  روستای  این که  به  توجه  با 
چرا  می باشد  شهر  به  تبدیل  آستانه  در  جمعیت 
مسئولین فرهنگی ورزشی و اجتماعی نسبت به مردم و 
سرانه ورزشی جوانان و نوجوانان منفعانه برخورد نموده 

و کامٌا بی تفاوت هستند!
گزارش کار دهیار روستای سیبک مهرداد محمودی فرد 
از سال 1397/4/9تا مورخ 5/16/ 1400به  مدت 3سال و  

1ماه به صورت کلی
به  تاریخ 97/4/9  در  فرد  محمودی  مهرداد  جانب  این 
را  خدمتگزار  ، بنده خود  انتخاب شدم  سمت دهیاری 
و  می دانم  سیبک  روستای  اصالت  با  و  محترم  اهالی 
خوشحال هستم که توانستم طی مدت  این سه سال با 
توجه به مشکات عدیده ای که از آغاز دوره روبرو بوده ام 
که در ذیل بیان خواهد  شد خدمت خود را بدون ضایع 
کردن حقی و طبق قانون و قانع بودن به حق خود به پایان 

برسانم.
مشکالت موجود

قبول  عدم  جهت  بلداجی  شهرداری  کردن  اعام   :1
زباله های چغاخور

2: اعام کردن عدم کار ماشین فاضابی در روستا بدلیل 
عدم فضا جهت تخلیه

3: زیاد شدن تورم موجود در بازار طی این سه سال
4:عدم افزایش بودجه واریزی دولت به دهیاری ها با توجه 

به تورم این چند سال
5: بحث پیش آمده در رابطه با آب با روستای همجوار

6: بیماری کرونا از سال 99تا اکنون
روستای  با  مراتع  با  رابطه  در  آمده  بوجود  درگیری   :7

همجوار
8: تعویض دولت و عدم پاسخگویی بعضی از مسئولین

9: بدهی بسیار زیاد دهیاری و در نتیجه عدم همکاری 

پیمانکاران جهت کار در روستا
فروردین   مورخ  در  سال  از 3  بعد  توانستیم  باالخره   :1
را  تومان  320میلیون  بر   بالغ  دهیاری  قبلی  1400بدهی 

تسویه نماییم. 
2:از سال 98پیگیری در جهت بازنگری طرح هادی روستا: 
: به مرحله تشکیل کمیسیون فنی رسیده است قریب 
اضافه  مسکونی  به  کشاورزی  زمین های  از  به 12هکتار 

خواهد شد
3: اجرای زیرسازی و آسفالت  11کوچه( از جمله کوچه های 
و  1و2و3و4و5  سیسته   نام های  به  زراسوند  خیابان 
و  مولوی 59  کوچه  امامزاده   خیابان  آدرس  همچنین 
آدرس  همچنین  مولوی 62و  کوچه  مولوی 58و  کوچه 
و  قبرستان)  به  7(منتهی  خیام  کوچه  آزادی  خیابان 
مسعود  کوچه  بهارستان  خیابان  آدرس  به  همچنین 
از ترانشه خیابان  بختیاری27 و زیر سازی 500متر طول 
اصلی روستا محله علی آباد و سپس آسفالت کل خیابان 
و در ادامه روبروی مغازه آقایان چراغی و بن بست موجود 

به مبلغ 549میلیون تومان بودجه دهیاری تومان
مبلغ   به  روستا  در  کاری  جدول  طول  1000متر  4:اجرای  

400میلیون تومان به آدرس کوچه خیام 5و کوچه خیام 
7، کوچه خیام 4 ، کوچه خیام 3، کوچه کار 36، خیابان 
 52 پیر   برف  کوچه  دهیاری)  سلیمانی(خیابان  سردار 
کوچه تخت  از خیابان تنگ سیاه، بن بست خیام  11، 

جمشید 13و  70متر طول از محله احمد آباد، 
5: اصاح ،جابجایی و تعویض کلیه تیر های برق مزاحم 
کل  کشی  سیم  تعویض  و  روستا  معابر  در  باقیمانده 
روستا جهت جلوگیری از افت ولتاژ و تغییر نوسانات و 
اضافه نمودن یک دستگاه ترانس برق با اعتباری بالغ بر  
1میلیاردو  100میلیون تومان طی  2مرحله در سال 99 و  1400
با  مرادی  شهید  مدرسه  ساخت  جهت  در  6:پیگیری 
زیربنایی بالغ بر  250متر مربع با اعتباری بالغ بر  800میلیون 

تومان
7:اضافه کردن 116متر مربع فضا به خانه بهداشت روستا 

و رساندن آن به مرحله سقف
8:اجرای  60متر طول دیوار حائل با 6متر ارتفاع با مصالح 
بر  120میلیون توماندر  بالغ  با اعتباری  سنگ و سیمان 

ابتدای ورودی احمد آباد 
9: نصب اولین شیر آتش نشانی منطقه در روستا

در  39خانواده  برای  محرومین  مسکن  39طرح  10:اخذ 
روستا با  1میلیارد و 755میلیون تومان وام 4 در صد و 
1میلیارد و 92میلیون تومان وام باعوض...از این تعداد 

7نفر به دلخواه خود انصراف داده اند.
با   روستا  در  برکت  بنیاد  اشتغالزایی  34طرح  11:ایجاد 

1میلیاردو  360میلیون تومان درمدت 3ماه
12:تعویض و تغییر نام تمامی اسامی کوچه ها به نام های 
بختیاری و شعرای بزرگ ایران با تاییدیه بخشداری.نحوه 
ای  گونه  به  خیابان ها  و  کوچه ها  اسامی  ریزی  برنامه 
می باشد که عدد هر تابلو بدون تکرار می باشد و طبق 
شماره نیز می توان هر آدرسی را پیدا کرد. هم اکنون در 

حال نصب می باشیم.
برای  روستا  قبرستان  کامل  کشی  لوله  اجرای   :13

دسترسی عموم
14:ساخت و احداث 5پل بتنی در روستا

چهار  تومان  با  40میلیون  دومعلولی  مسکن  طرح   :15
هر  برای  باعوض  تومان  36میلیون  با  همراه  درصد 
سرپرست که با هماهنگی با بهزیستی صورت گرفت : از 

جمله اقدامات
1- در مجموع با ثبت نام 6نفر جهت ساخت مسکن آغاز 

شد  
2-جمع کل وام دریافتی: 240میلیون تومان بوده همراه 
با 153میلیون تومان وام باعوض که از این تعداد4نفر 
در روستا بافاصله اقدام به ساخت و ساز نموده اند با 
دریافت: 160میلیون تومان از وام 4درصدی و 133میلیون 
اغاز  از  پس  دیگر  نفر   2 باعوض/////  وام  از  تومان 

عملیات ساختمانی وام آنها آزاد خواهد شد. 
که در حال حاضر با مستندات قابل اثبات می باشند.

16: آماده باش به مدت 6روز به صورت 24ساعته جهت 
مقابله با خطرات سیل فروردین 98، با اقداماتی همچون 

1.چندین مرتبه الیروبی جداول جنوب شرقی روستا
2-ایجاد کانال در پشت خانه ها جهت جلوگیری از ورود 

آب به منازل
3-آوردن کف کش جهت خالی کردن آب از داخل بعضی 

از منازل
4-وبعد از وقوع سیل پیگیری در جهت جبران خسارت 

در بخشداری و فرمانداری
5-با همکاری شهرداری بلداجی صاف کردن زمین های 
کشاورزی آسیب دیده و خارج کردن نخاله هایی که همراه 

سیل وارد زمین های کشاورزی شدند
6-و دوباره الیروبی جوی های کشاورزی آسیب دیده

7-پیگیری در جهت جبران خسارت منازل آسیب دیده 
در استان، شهرستان ،هال اهمر و بخشداری

8-اخذ 290میلیون تومان وام نوسازی و بازسازی 4درصد 
در بحث خسارت سیل برای  12نفر همراه با  80میلیون 

تومان وام باعوض در نظر گرفته شد که :
از این وام ها  130میلیون تومان از وام 4 درصد و  40میلیون 
تومان از وام باعوض اخذ و در اختیار آسیب دیدگان قرار 

گرفت. مابقی هم رغبتی جهت اخذ وام نداشتند.
17: تاسیس خانه هال احمر در روستا با مرکزیت دهیاری 

با همکاری هال احمر بروجن
سرکار  همکاری  با  سیبک  نیکوکاری  مرکز  تاسیس   :18

خانم البرزی و کمیته امداد امام خمینی ره
همکاری  با  چغاخور  مالی  خرده  صندوق  19:تاسیس 

سرکار خانم البرزی و بهزیستی شهرستان
20:نصب چندین سطل زباله بزرک در قبرستان روستا

21:اخذ مبلغ  40 میلیون تومان برای دهیاری با رفتن به 
تهران(از طرف وزارت کشور به دلیل شرکت در جلسه، 

مستقیم به حساب دهیاری واریز گردید. )
22:اخذ مبلغ  40میلیون تومان جهت دهیاری با پیگیری 

در فرمانداری و استانداری چهارمحال بختیاری
23:جمع آوری مبلغ  70میلیون تومان از عوارضی هم چون 

پروانه ها طی مدت 3سال
نماینده  طرف  از  تومان  50میلیون  مبلغ   24:اخذ 
شهرستان جهت اجرای سقف خانه بهداشت با همکاری 

شبکه بهداشت شهرستان
25: احداث پارکینگ جهت آمبوالنس چغاخور

نظر  با  استاندارد  گیر  سرعت  3عدد  تعداد  26:نصب 
راهنمایی و رانندگی استان و شهرستان

بسته های  توزیع  و  روستا  کامل  کردن  عفونی  27:ضد 
بهداشتی به تعداد چندین مرتبه

8 2:اخذ تقدیر نامه از پلیس راهنمایی و رانندگی
9 2:اخذ تقدیر نامه از کمیته امداد امام خمینی جهت 

تاسیس مرکز نیکوکاری
30:اخذ تقدیر نامه از سازمان بهزیستی جهت همکاری 

با آن اداره
31: اخذ تقدیر نامه از بنیاد مسکن شهرستان جهت اخذ 
بیشترین سهمیه مسکن محرومین که به خودی خود 
جز بزرگترین پروژه های اجرایی دولت در شهرستان بوده 
و در جلسه ای دهیار مورد تشویق و تقدیر بنیاد مسکن 

شهرستان ، استان، و فرماندار و بخشدار گردید.

32: اخد تقدیر نامه از کمیته امداد امام جهت همکاری 
با آن اداره

امید  کارآفرینی  صندوق  جانب  از  نامه  تقدیر  33:اخذ 
استان بعنوان کارآفرین نمونه جهت ایجاد اشتغال در 

سطح دهستان، با همکاری سرکار خانم البرزی 
34:اخذ  270میلیون وام متفرقه 4 درصدی

و اما در کل در طی این 3 سال توانستیم مبلغ  2میلیارد 
و  620میلیون تومان اعتبار جهت مدرسه،خانه بهداشت، 

تیر های برق و دیوار حائل جذب نماییم.
مبلغ 3میلیارد و  352میلیون تومان وام 4درصدی و مبلغ  
1میلیاردو 418میلیون تومان وام باعوض برای  112 خانوار 
ساختمان  جهت  وام هایی  ایم.  کرده  جذب  سیبک  در 
سازی، تعمیرات، اشتغالزایی و متفرقه و وام نیازمندی و ...

34: و در نهایت تمامی این اقدامات با تعداد 1مرتبه سفر 
به تهران، 83مرتبه رفتن به ادارات شهر کرد 

و  بروجن  شهرستان  ادارات  به  مراجعه  212مرتبه 
صورت  بلداجی  بخش  ادارات  به  مراجعه  349مرتبه 
گرفت. الزم به ذکر است تمامی این مراجعات با وسیله 
نقلیه شخصی بدون دریافت برگه ماموریت بوده است. 
و در پایان تقدیر و تشکر دارم از شورای فعال و زحمت 
کش روستا که طی این چند سال زحمات بی شائبه ای 
را بدون داشتن چشم داشتی ، هم دربحث آبادانی روستا 
و هم در بحث های ایلی روستا متقبل شده اند. الزم به 
با  بنده  توسط  شده  انجام  کار های  تمام  که  است  ذکر 
همکاری شورای محترم و جز کارنامه کاری ایشان بوده 
و بدون تشویق و همکاری این عزیزان قابلیت اجرا پیدا 

نمی کردند.
جناب آقای صفدر سمالی

جناب آقای ملکحسین سمالی
جناب آقای شعبان سمالی
جناب آقای غامرضا غامی

جناب آقای بیژن زمانی
صمیمانه از زحمات شما سپاسگزاریم.

 گزارشی از فعالیت های عمرانی
 مردم روستای سیبک از نگاه دهیار

فضل اهلل طهماسبی بلداجی

به واقع خدمت در نظام جمهوری اسالمی از بزرگترین 
برکات خداوندی است که آن را شکری دو چندان بایسته 

است و مسند خدمتگذاری به مردم، توفیقی واالست.
بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت 

معاونت آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی تبریک 
گفته و از درگاه خداوند متعال موفقیت و سربلندی 

برایتان مسالت دارم .

 جناب آقای
 فرهاد طهماسبی بلداجی

 پنجشنبه     26  اسفند   1400   شماره 6181
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان چهارمحال بختیاری

فرهادم و سوِز عشق شیرین دارم  
     اّمـــــید لقــــاء یـــــار دیـــــرین دارم

طاقت ز کفــــم رفت و ندانم چه کنم   
امام خمینی )ره(    یادش همه شب در دل غمگین دارم

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان چهار محال بختیاری: سعید بیاتی اشکفتکی 

 پنجشنبه     26 اسفند   1400   شماره 6181

تولیدات گز عدالت بلداجی

ُبروجن مرکز شهرستان بروجن و دومین شهر بزرگ استان چهارمحال و بختیاری 
، در حدود 085 کیلومتر مربع و ارتفاع این شهرســتان از  اســت. وســعت این شــهر

سطح دریا، 2342 متر است و لقب بام ایران را دارد.
در مورد وجه تسمیه شهر بروجن نظرات، متفاوتی وجود دارد:

)اورجی( وجه تسمیه دیگری اســت که »جی« را یکی از محال اســپاهان، صفاهان و 
« به معنی ســرزمین  اصفهان به معنی صاحب مردان نیک و پاک نام برده اند و »اور
و شــهر )کــه حداقل 0052ســال قبــل از میــاد( بر بســیاری از شــهرها و روســتاهای 
ایــران اطــاق می شده اســت، همچنیــن عــده ای بــر ایــن باورنــد نیــاکان بروجنیها 
از روســتایی در منطقــه بارز و شــوارز لــردگان بــه نــام اوره به ایــن منطقــه مهاجرت 
نمودند که پس از مدتی به اورجســته ســپس اورجن و در نهایت بــه بروجن تغییر 

نام یافت.
از بروجــن همــواره بــه عنــوان یکــی از ســردترین شــهرهای کشــور در گزارش هــای 

هواشناسی نام برده می شود.
ارتفاع این شهرستان از سطح متوسط دریا 2342 متر است. از لحاظ اقلیمی دارای 
شــرایط نیمه مرطوب با تابســتان معتدل و زمســتان بسیار ســرد می باشد. تعداد 
روزهــای یخبنــدان در حــدود 221 روز در ســال می باشــد. حداقل مطلق دمــای این 
ایســتگاه به 63- درجه می رســد و حداکثر مطلق دمای مشــاهد شــده به 63 درجه 
ســانتیگراد بالغ گردیده اســت. بارش ســاالنه این ایســتگاه به طور متوسط به 063 
میلی متر بالغ می گردد و دارای دو فصل خشــک و مرطوب اســت. فصل خشک آن 
از خرداد تا شــهریور ادامه دارد و فصل مرطــوب آن از مهر ماه آغاز و تا اردیبهشــت 
ادامــه دارد. در مجمــوع بارش فصل زمســتان بــه 44 درصــد و پاییز بــه 23 درصد و 

بهار به 42 درصد می رسد و تابستان 1 درصد بارش را داراست.

بروجــن یکــی از مرتفع ترین شــهرهای کشــور اســت کــه این خصیصــه بروجــن را از 
جهت محیط زیست حیوانی و گیاهی بسیار غنی و پر جاذبه نموده است.

چشمه سیاســرد و تاالب چغاخور و آداب و رســوم اصیل بختیاری ها از جاذبه های 
گردشــگری این مناطق به شــمار می آیــد. عــده ای دیگر چنیــن اظهــار نموده اند که 

ج و باروهایی محصور بــوده و به علت کثرت  شــهر اولیه در این محل به وســیله بر
ج های فراوان نامیده اند. برجهای آن به نام بروجن یعنی دارنده بر

شهرســتان بروجــن بــه عنــوان یکــی از شهرســتان های مهــم اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری از پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی غنــی برخــوردار اســت کــه بخشــی از این 

ثار  ظرفیت فرهنگی در موزه مردم شناســی این شــهر در ›خانه حفیظی‹ که خود از آ
تاریخی ارزشمند شهر بروجن است به نمایش درآمده است.

مجموعــه ›خانــه حفیظــی‹ مربــوط بــه اواخــر دوره قاجار اســت کــه در ســال 0831 با 
شــماره ثبت 0134 به عنــوان یکــی از آثار ملی ایــران به ثبت رســیده و هــم اکنون به 

عنوان موزه مردم شناسی شهر بروجن به همت استاد بهرامی فعال شده است.
در این موزه ظروف ســنگی، مسی و چوبی، ابزارهای کشــاورزی،  ابزارهای نخ ریسی، 
کتــاب و نســخه های خطــی و قدیمــی، ســماور و قوری های قدیمــی، انواع پوشــاك، 
کفش و لباس هــای محلی و ســنتی و صدها اثر تاریخی و مجســمه های ســنگی که 

نماد روش زندگی مردم در گذشته است به نمایش گذشته شده است.
در این موزه مجموعه مجسمه های سنگی مشاغل سنتی چون نانوایی، قصابی، 
ریســندگی، رنگــرزی و قالیچــه بافــی، زندگی مــردم در فصل هــای مختلف با شــرایط 
آب و هوایــی ســرد و گــرم، کشــاورزی و دامــداری، مکتب خانــه و شــیوه تحصیل در 
قدیم و جشــن عروســی هرکــدام در قالــب مجموعه هــای مختلف در معــرض دید 
بازدیدکنندگان قرار گرفته است. بازدیدکنندگان از این موزه همچنین با چگونگی 
تهیــه خمیر و نان، مشــك زنــی، کار بــا دستاس)آســیاب دســتی(، نخ ریســی، هاون 

چوبی و سنگی، انواع ترازو و قپان به شیوه سنتی آشنا می شوند.
در یکی از اتاق های این بنای تاریخی همه امکانات یك خانه ســنتی جانمایی شده 
که در وســط آن یك کرســی قرار دارد و انواع خشــکبار و همچنیــن میوه هایی چون 

انار و هندوانه روی سینی بزرگی قرار گرفته است.
کارشــناس میراث فرهنگی شهرســتان بروجــن گفت: خانــه حفیظی که بــه عنوان 
مکان مــوزه مردم شناســی بروجــن انتخاب شــده یکــی از بنــای تاریخی بــا اهمیت 

استان است.

شهرستان بروجن مهد فرهنگ،هنر و تمدن

فروش نهال گردوی پیوندی اعالءفروش نهال گردوی پیوندی اعالء

یت : آقای ناصری یت : آقای ناصریبا مدیر با مدیر

تلفن همراه: تلفن همراه: 0910338234609103382346  

آدرس: سیبک خیابان امام زاده جنب عکاسی
ارائه یک بار مصرف و شیشه و بلور در چغاخور

09139889424

پالسکوی یاس

مربیان  گــفــت:  بــروجــن  شهرستان  فــرمــانــدار 
باید  متعهد  نسلی  تربیت  بـــرای  پــرورشــی 

روحیه امید و نشاط را در مدارس تقویت 
و خاقیت ها را پرورش دهند.

ــود مـــلـــکـــی فـــرمـــانـــدار  ــعـ مـــسـ
شــهــرســتــان بـــروجـــن در 

معاونین  و  مربیان  جمع 
ــاوران  ــی، مــــشــ ــ ــرورشـ ــ پـ
ــدارس و روحــانــیــون  مــ
طــــــــرح امـــــیـــــن ایــــن 
ضمن  شــهــرســتــان 
تــشــکــر  و  ــر  ــ ــدی ــ ــق ــ ت

آمــــوزش   ــای  ــ ــــاش ه ت و  زحـــمـــات  از 
و پــــــرورش گـــفـــت: فــعــالــیــت هــای 
آموزش  و پرورش این شهرستان، 
قابل  و  شــاخــص  فــعــالــیــت هــایــی 
توجه هستند که منجر به کسب 
ــاری در  ــیـ رتـــبـــه هـــای بـــسـ
کشور  و  اســـتـــان  ســطــح 

شده  است.
ــی در  ــکـ ــلـ مـ ــود  ــ ــع ــســ مــ
تربیت  مــســالــه  ــه  ــ ادامـ
بــســیــار  مـــســـالـــه ای  را 
گفت:  و  برشمرد  مهم 

مسئولین تعلیم و تربیت کشور باید به گونه ای 
با  راحتی  به  بتوانند  مــردم  که  کنند  برنامه ریزی 
برقرار  ارتــبــاط  امورتربیتی  و  پــرورشــی  نــیــروهــای 
کرده و ضمن ارائه راهکار و مشاوره در راستای 
تربیتی در خانواده ها قدم هایی موثر  مشکات 
برداشته شــود.  امام جمعه شهرستان بروجن 
ضمن تبریک ایام شعبانیه به پیچیدگی مساله 
و مقوله تربیت اشاره کرد و گفت: فعالیت تربیتی 
نیازمند  کــه  می باشد  پیچیده  و  سخت  امـــری 
دقــت و ظــرافــت بسیار اســـت.  حجت االســام 
کرد:  اظهار  شبانی  شیخ  احمدی  محمد  سید 
اگر می خواهیم که اقدامی موثر در زمینه تربیت 

و مدیران مدارس  پذیرد همه معلمان  صورت 
باید یک مربی پرورشی و تربیتی باشند.

سخت  کـــاری  کــه  تربیتی  مربیان  از  ــزود:  افــ وی 
ــای  ــ ــی رود بـــا روش ه ــ ــد انــتــظــار مـ ــ پـــیـــش رو دارنـ
و خــانــواده هــا  دانـــش آمـــوزان  جـــذاب و خاقانه 
حجت  کنند.  مانوس  نماز  با  بیش تر  هرچه   را 
االسام احمدی زحمت مربیان پرورشی را حاکم 
و غــالــب بــر زحــمــات ســایــر عــوامــل آمــوزشــگــاه 
دانست و خاطر نشان کرد: رکن اصلی مدرسه 
ــوزش و  ــ ــر کـــل آمـ ــی اســــت. مــدی ــرورشـ ــی پـ مــرب
پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به کتاب 
مــادر  منتظری«  »اشـــرف الـــســـادات  زنــدگــی نــامــه 

معماریان«،  محمد  واالمــقــام  »شهید  ــزرگــوار  ب
ــادران جامعه اســامــی را ســراســر فــداکــاری و  مــ
مــادران در  تربیت  گفت:  کرد و  دلسوزی عنوان 

جامعه اسامی تربیتی حسینی و والیی است.
افشین امیریان با اشــاره به سخن معمار کبیر 
انقاب امام خمینی )ره( که فرمودند از دامان زن 
مرد به معراج می رود، خاطرنشان کرد: این مادران 
را تربیت  انقاب و اســام  هستند که شهیدان 
شبانه روزی  زحــمــات  از  ادامـــه  در  وی  می کنند. 
همکاران حوزه امورتربیتی تقدیر و تشکر کرد و از 
ایشان خواست با تاشی مضاعف نسلی مجاهد 

و انقابی برای آینده ایران زمین تربیت کنند.

با حضور فرماندار شهرستان بروجن صورت گرفت:
 گردهمایی فعاالن حوزه امور تربیتی شهرستان بروجن

ینی ایران آماده ارائه تخفیف ویژه شب عید در پایتخت شیر

همراه:  09133828254
تلفن: 03834642827 

 آدرس: شهرستان بروجن- شهر بلداجی-بلوار مدرس-جنب کوچه سمیه

با مدیریت: مهران ترکیان

         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


