
بختیاری  و  چهارمحال  قمربنی هاشم)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده 
دارد،  شهید   450 از  بیش  استان  عشایری  جامعه  این که  بیان  با 
 ۲۶ از  مهمانانی  و  می شود  برگزار  استان  در  کنگره  این  اردیبهشت   ۲۹ گفت: 
استان کشور در این رخداد مهم فرهنگی و ماندگار حضور پیدا خواهند کرد.

طی ۲ سال گذشته برگزاری بزرگترین کنگره شهدای جامعه عشایری کشور توسط 
سپاه مطرح شده و بنا به گفته مسؤوالن، استان چهارمحال و بختیاری میزبان برگزاری 
این کنگره بزرگ ملی است که در اواخر اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.

دو سال گذشته  در جلسه ای که به ریاست رئیس سازمان بسیج عشایری کشور 
برگزار شد، اجرای کنگره ۱0 هزار شهید جامعه عشایری به تصویب رسید که با قرائت 

وصیت نامه شهید فتاح مومنی که از سرداران شهید اهل روستای... 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir  چهارمحال

و بختیاری
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نظر  در  عام(  )سهامی  لردگان  اوره  شیمیایی  کود  شرکت 
دارد محصول اوره نامنطبق )OFF3( خود در حدود 250 تن 
از طریق مزایده عمومی به فروش رساند لذا متقاضیان  را 
مطابق  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  مزایده  در  شرکت 

شرایط ذیل اقدام نمایند.
میلیون  هفتصد  برابر  مزایده  در  شرکت  تضمین   مبلغ 
شده  تضمین  چک  یا  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به  یال  ر

بانکی می باشد.
شنبه  روز  از  مزایده  اسناد  دریافت  جهت   متقاضیان 
به   1401/1/31 خ  مور دوشنبه  روز  لغایت   1401/1/29 خ  مور
یا  و   etender.lufc.ir آدرس  به  شرکت  معامالت  سامانه 
غرب-  شهرک  تهران-  آدرس  به  حضوری  مراجعه  طریق  از 
یکم-  گلستان  کوچه  نخلستان-  فرحزادی-خیابان  بلوار 
مراجعه  خود  نماینده  کتبی  معرفی  با   4 48-طبقه  پالک 

نمایند. 
قید  مزایده  اسناد  در  مربوطه  جزئیات  و  اطالعات  سایر   

شده است. 

آگهی  مزایده عمومیآگهی  مزایده عمومی
 فروش 250 تن محصول اوره

)OFF3( نامنطبق 

روابط عمومی
کودشیمیائی اوره لردگان

 نوبت اول

نظر  در  عام(  )سهامی  لردگان  اوره  شیمیایی  کود  شرکت 
 Raw دارد خرید 900 عدد RO  Membrane مربوط به واحد  
Water  مجتمع اوره و آمونیاک خود را مطابق با مشخصات 
فنی قید شده در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی 
دعوت  صالحیت  واجد  های  شرکت  از  لذا  نماید.   تامین 
می گردد در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه به 

ح ذیل اقدام نمایند. شر
  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برابر سه میلیارد ریال 
بانکی  شده  تضمین  چک  یا  بانکی  ضمانتنامه  صورت   به 

می باشد.
  متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دو شنبه 
 1401/01/31 خ  مور چهارشنبه  روز  لغایت   1401/01/29 خ  مور
 WWW.LUFC.IR :آدرس با مراجه به وب سایت شرکت به 
آدرس  به  حضوری  مراجعه  طریق  از  یا  و  مناقصات  بخش 
نخلستان- فرحزادی-خیابان  بلوار  غرب-  شهرک  تهران- 

کوچه گلستان یکم- پالک 48-طبقه 4 با معرفی نامه کتبی 
اقدام نمایند.

و  دستورالعمل  در  مناقصه  مشخصات  و  شرایط  سایر   
اسناد مناقصه قید شده است.

 آگهی  تجدید مناقصه عمومی  آگهی  تجدید مناقصه عمومی 

  RO  Membrane  ید 900 عدد خر
 Raw Water مربوط به واحد

روابط عمومی
کودشیمیائی اوره لردگان

 نوبت اول

نظر  در  عام(  )سهامی  لردگان  اوره  شیمیائی  کود  شرکت 
دارد تهیه، تامین، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنالین 
شرایط  با  مطابق  را  خود  آمونیاک  و  اوره  مجتمع  پساب 
به  مناقصه  شرایط  و  دستورالعمل  و  اسناد  در  ج  مندر
شرکت  از  لذا  نماید  واگذار  ذیصالح  و  شرایط  واجد  شرکت 
اسناد  دریافت  جهت  گردد  می  دعوت  متقاضی  های 

مناقصه مطابق  شرایط ذیل اقدام نمایند.
و  میلیارد  یک  برابر  مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   
چک  یا  بانکی  ضمانتنامه  صورت  به  ریال  میلیون  پانصد 

تضمین شده بانکی می باشد.
 متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دو شنبه 
  1041/10/13 خ  چهارشنبه مور 1041/10/92 لغایت روز  خ  مور
 WWW.LUFC.IR :آدرس با مراجه به وب سایت شرکت به 
آدرس  به  حضوری  مراجعه  طریق  از  یا  و  مناقصات  بخش 
نخلستان- فرحزادی-خیابان  بلوار  غرب-  شهرک  تهران- 
کوچه گلستان یکم- پالک 84-طبقه 4 با معرفی نامه کتبی 

اقدام نمایند.
  سایر شرایط مناقصه در دستور العمل مناقصه و اسناد 

مناقصه قید شده است.

آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی
مناقصه تامین، نصب و راه اندازی 

سیستم پایش آنالین پساب 

روابط عمومی
کودشیمیائی اوره لردگان

 نوبت اول

جناب آقای مهرداد عظیمی
مدیر  برند، مسئولیت اجتماعی و روابط 

عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پرستی روزنامه جام جم   سر
در استان چهار محال و بختیاری

با کمال خرسندی انتصاب جنابعالی را بعنوان مدیر جدید 
صنایع  گروه  عمومی  روابط  و  اجتماعی  مسئولیت  برند، 
پتروشیمی خلیج فارس که نشان از لیاقت و پشتکار شما 
در مجموعه عظیم رسانه ملی را دارد تبریک عرض نموده و 
امید است همچنان منشاء خیر و خدمتگزاری صادقانه در 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران باشید.

جناب آقای فتاح کرمی بروجنی  فرماندار شهرستان بروجن
دوام  و  نموده  عرض  تبریک  قلب  صمیم  از  بروجن  شهرستان  فرماندار  عنوان  به  می روید  شما  به  استان  نخبه  و  خدوم  فرهنگیان  از  که  را  جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتصاب 

توفیقات شما را در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( و نائب بر حقش  امام خامنه ای از درگاه ایزد متعال مسالت دارم.
پرستی روزنامه جام جم در شهرستان بروجن دکتر سعید طاهری -  سر

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
) سهامی عام(

رگوه رسماهی گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج افرس

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
) سهامی عام(

رگوه رسماهی گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج افرس

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
) سهامی عام(

رگوه رسماهی گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج افرس

 اولین جلسه شورای اداری استان در گلزار شهدای شهر کرد برگزار شد؛

تجدید میثاق با شهـدا
کنگره میزبانی  مهیای   شهرکرد 

10 هزار نفری شهدای جامعه عشایری   

برگزاری بزرگترین یادواره شهدای عشایری  در استان  ؛

ح کرد:بعد از استیضاح و برکناری شهردار سابق؛ مدیر کل ارشاد اسالمی استان در گفتگو با جام جم مطر

شورای شهرکرد همچنان به دنبال 
انتخاب شهردار جدید

نمایشگاه  پایی  بر تمهیدات  ین  آخر
چهارمحال وبختیاری در  قرآن  44

4

3

|    4     |

    موزه دفاع مقدسموزه دفاع مقدس نماد عزت  نماد عزت 
و غیرت  رزمندگان دالورو غیرت  رزمندگان دالور

گون نگین  دشت الله های واژ
کوه های  زاگرس یبای رشته   ز

کوهرنگ و شهرستان   

 آماده پذیرش اخبار ، گزارش 

گهی ها می باشد و جذب آ

038038  - -3227516832275168 تماس:  تماس: تلفن  تلفن 
پرستی روزنامه جام جم پرستی روزنامه جام جم دفتر سر  دفتر سر
 در استان چهارمحال وبختیاری در استان چهارمحال وبختیاری

3



به پیشنهاد استاندار چهار محال و بختیاری فتاح کرمی به عنوان فرماندار 
سودجانی  حیدری  غالمعلی  پیشنهاد  به  شد.  معرفی  بروجن  شهرستان 
استاندار چهار محال و بختیاری و با حکم وزیر کشور » فتاح کرمی بروجنی« 
به عنوان فرماندار شهرستان بروجن از توابع استان چهار محال و بختیاری 

معرفی شد. 

* فتاح کرمی بروجنی سابقه فرمانداری دولت دهم را نیز در کارنامه دارد
 فتاح کرمی بروجنی نیز پیش از این و در دولت دهم نیز به عنوان فرماندار 
دولت  آمدن  کار  روی  با  که  شد  خدمت  به  مشغول  بروجن  شهرستان 

یازدهم  برکنار و در شرکت آبفاء استان چهار محال مشغول به کار شد.
برگزار  بروجن  شهرستان  جدید  فرماندار  معارفه  و  یم  تکر مراسم   *  

می گردد 
 ۲8 یکشنبه  بروجن،  شهرستان  جدید  فرماندار  معارفه  و  تکریم  مراسم 
فروردین ۱40۱ در محل فرمانداری برگزار شد. در این مراسم »فتاح کرمی« به 
عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی و از خدمات »مسعود ملکی« 

طی دوره خدمت در این سمت قدردانی خواهد شد.

 یکشنبه     28 فروردین 1401   شماره 6194
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان چهار و محال و بختیاریضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان چهار و محال و بختیاری

اقتصادیاقتصادی
؛ فتاح کرمی بروجنی به عنوان فرماندار شهرستان بروجن منصوب شداجتماعیاجتماعی طی حکمی از سوی وزیر کشور

ح کرد: ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهار محال و بختیاری در گفتگو با جام جم مطر مدیر کل بنیاد حفظ آ

 موزه دفاع مقدس نماد عزت و غیرت  رزمندگان دالور
ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهار  مدیر کل بنیاد حفظ آ

ح کرد: محال و بختیاری در گفتگو با جام جم مطر
غیرت  نمادعزت،  استان  مقدس  دفاع  موزه  و  فرهنگی  مرکز 
ودالورمردی های رزمندگان شجاع وخط شکن ما در 8 سال 

دفاع مقدس می باشد.
در  مقدس  دفــاع  مــوزه  و  فرهنگی  مرکز  یک  ایجاد  ضــرورت    *

چهارمحال و بختیاری چیست؟
سرهنگ منوچهرذوالفقاری  در گفتگو اختصاصی با جام جم 
برای  است  مکانی  مقدس  دفاع  موزه  و  فرهنگی  مرکز  گفت: 
گوناگون جنگ، نقش قدرت های خارجی،  ارائه دقیق زوایای 
آفرینی های مردم ما در طول  آن، حماسه  ع و پایان  علل شرو

و  تحمیلی  جنگ  دراز  سالیان 
چهارمحال  نقش  بررسی 

هشت  در  بــخــتــیــاری  و 
ــاع مــقــدس،  ــ ــال دف سـ
مـــهـــمـــتـــریـــن  از  کــــــه 
ضـــرورت هـــا و وظــایــف 

در حال حاضر است.
ســرهــنــگ ذوالـــفـــقـــاری 

نظر  افـــزود:در 

گرفتن این مساله که 8 سال دفاع مقدس جزئی از تاریخ این 
ارزش هــا و  باید در جهت تثبیت  گاه است  آ ملت با شعور و 
می بایست  و  کنیم  حرکت  بعدی  نسل های  بــه  آن  انتقال 
در  ایــران  موفقیت  دالیل  و  کشور  از  دفاع  در  شرکت  اهــداف 
نحو  به  جوانان  ویــژه  به  مــردم  بین  در  مقدس  دفــاع  ســال   8
حماسی  روحیه  حفظ  دیگر  طرف  از  شــود؛  تحلیل  شایسته 
سطح  بــردن  بــاال  بــرای  جوانان  و  مــردم  بین  در  سلحشوری  و 
استکبار ستیزی و مقابله با متجاوزان در کشور امری ضروری 

است. 
همه  چند  هر  کــرد:  تاکید  مقدس  دفــاع  سال   8 رزمنده  این 
جبهه  مــقــدم  خــط  در  مــقــدس  دفـــاع  دوران  در  ایـــران  مـــردم 
برای  جبهه ها  پشت  در  آنها  خدمات  امــا  نداشتند،  حضور 
بسیار  مقدم  خطوط  در  ــالم  اس رزمــنــدگــان  اهـــداف  پیشبرد 
چشم گیر و غیرقابل انکار بود و در یک کالم همه مردم ایران 
دستاوردهایی  همان  بودند.  سهیم  جنگ  دستاوردهای  در 
و  اقتصادی  اجتـماعی،  زندگی  عرصه های  در  آنها  نقش  که 

فرهنگی غیر قابل انکار است.
* موزه دفاع مقدس، مرکزی برای ارائه زوایای گوناگون جنگ

سرهنگ ذوالفقاری گفت:مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس 
نقش  جنگ،  گوناگون  زوایــای  دقیق  ارائه  برای  است  مکانی 
آن،  پــایــان  و  ع  شـــرو علل  ــی،  ــارج خ قــدرت هــای 
ــا در طــول  آفــریــنــی هــای مـــردم م حــمــاســه 
از  کــه  و...  تحمیلی  جنگ  دراز  سالیان 
مهمترین ضرورت ها و وظایف در حال 

حاضر است.
مجتمع  ایــن  دیگر  کــارکــردهــای  از 
ــــه یــک  ــت ک ــ ــن اسـ ــ ــی ایـ ــگ ــن ــره ف
بــرای  معنوی  و  علمی  راهــکــار 
ــات فــراغــت  ــ ــردن اوقـ ــرکـ پـ
به  و  ــه  ــع ــام ج ــار  ــشـ اقـ
ــل جـــوان  ــژه نــس ــ ویـ
ــه  ــ ــان ارائ ــتـ ــن اسـ ــ ای

کرد  سرمایه گذاری  آنها  روی  بیشتر  باید  که  نسلی  دهد،  مي 
و  چهارمحال  اســتــان  جامعه  ــرای  ب را  خوبی  آیــنــده  بــتــوان  تــا 
انتظار  اســالمــی  ایـــران  ازجــامــعــه  بخشی  عــنــوان  بــه  بختیاری 

داشت.
* ضرورت های ایجاد مراکز فرهنگی دفاع مقدس چیست؟

مقدس  دفــاع  هــای  ارزش  نشر  و  ثــار  آ حفظ  بنیاد  کل  مدیر   
دفاع  موزه های  از  ترکیبی  فرهنگی  مجتمع  کرد:این  تصریح 
برای  اصلی  دلیل  یادمان هاست.  و  فرهنگسراها  مقدس، 
و  قهرمانی ها  یاد  داشتن  نگه  زنده  به  نیاز  مرکز  این  احــداث 
شجاعت ها و فداکاری های قهرمانان ملی و شهدای ایران به 

دو منظور است.
انتقال  ــرای  ب دوم  و  آنها  شخصیت  بــه  دیــن  ادای  ــرای  ب اول   
نسل  از  طبع  مناعت  و  فداکاری  و  دلیری  و  شجاعت  فرهنگ 
بودن  ساخت:زنده  نشان  خاطر  وی  حــال.  نسل  به  گذشته 
که  ــرا  چ ــود  ب خــواهــد  ســودمــنــد  ــاری  ــداک ف و  قهرمانی  روحــیــه 
برای  سرزمین  این  که  شد  خواهند  متوجه  آینده  نسل های 
قهرمانان خود و کسانی که برای ناموسشان جان خود را فدا 
کرده اند ارزش قائل است، از طرفی با زنده بودن یاد و خاطره 

جنگ، روحیه قهرمانی در جامعه جاری خواهد بود. 
* بررسی دقیق نقش چهارمحال وبختیاری در دفاع مقدس

سرهنگ ذوالفقاری تاکید کرد:در این مجموعه سعی شده با 
گیری  نگاهی تاریخی به شکل 
چهار  ــان  ــت اس نــقــش  و  جــنــگ 
سالیان  در  بختیاری  و  محال 
قالب های  در  ایثار  و  حماسه 
ــه شــــود.  ــ ــت ــ ــرداخ ــ ــف پ ــل ــت ــخ م
همچنین قیاس هشت سال 
جنگ های  بــا  تحمیلی  جنگ 
دو قرن اخیر و نقش استکبار 
رژیـــم  از  حــمــایــت  در  جــهــانــی 
ارائه  قابل  موارد  از  عراق  بعث 

در این پروژه است.

اسناد،  افـــزود:  ــه  ادام در  ذوالفقاری  سرهنگ 
و  شهدا  از  مانده  جا  به  ثــار  آ عکس ها،  فیلم، 
مفهومی  فضاهای  ایــجــاد  عملیاتی،  منطقه 
اجتماعی،  سنگر  شده،  بمباران  کالس  مانند 
ــه، کــمــک هــای مـــردمـــی،  ــه ــب ــداد ج ــ ــ ــت ام ــس پ
 ، تمبر نظامی،  البسه  و  لباس ها  انواع  اعزام ها، 
نقاشی  برجسته،  نقش  نــقــاشــی،  تــابــلــو هــای 
بخش های  عملیاتی،  مــاکــت هــای  کـــودکـــان، 
خود  به  را  عظیم  فرهنگی  مرکز  ایــن  مختلف 

اختصاص می دهد.
ثار  آ موضوعات  تمامی  در  اســت  ذکــر  به  الزم   
ــد به  ــورد نظر 70درصـــد بــه اســتــان و 30 درص م
ــدس اخــتــصــاص  ــق ــاع م ــ ــات مــلــی دف ــوع ــوض م
ــاع  ــان ذکـــر اســـت مـــوزه دف ــای یــافــتــه اســـت. ش
مقدس  مرکزی استان چهار محال و بختیاری 
ــوالن  ــئ بـــه هــمــت مــس ــر  ــیـ اخـ ــای  ــ ــال ه ــ در س
پیشرفت  از  مــقــدس  ــاع  دفـ وپیشکسوتان 
قابل توجهی برخوردار بوده که شایسته تقدیر 
می باشد و امیداست با روی کارآمدن مدیران 
فیزیکی  درپیشرفت  تسریع  شاهد  انقالبی 

مجموعه باشیم .

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( چهارمحال 
استان  عشایری  جامعه  این که  بیان  با  بختیاری  و 
این  اردیبهشت   29 گفت:  دارد،  شهید   450 از  بیش 
 26 از  مهمانانی  و  می شود  بــرگــزار  استان  در  کنگره 
کشور در این رخداد مهم فرهنگی و ماندگار  استان 

حضور پیدا خواهند کرد.
طی 2 سال گذشته برگزاری بزرگترین کنگره شهدای 
و  شده  ح  مطر سپاه  توسط  کشور  عشایری  جامعه 
بنا به گفته مسؤوالن، استان چهارمحال و بختیاری 
در  کــه  اســت  ملی  ــزرگ  ب کنگره  ایــن  بــرگــزاری  میزبان 

اواخر اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.
رئیس  ریاست  به  که  جلسه ای  در  گذشته   سال  دو 
اجــرای  شــد،  بــرگــزار  کشور  عشایری  بسیج  ســازمــان 
تصویب  به  عشایری  جامعه  شهید  هــزار   10 کنگره 
مومنی  فتاح  شهید  وصیت نامه  قرائت  با  که  رسید 
که از سرداران شهید اهل روستای لندی این استان 
این  ــزاری  ــرگ ب راه  چـــراغ  جلسه  ــن  ای در  شــد  بنا  بـــود، 
کنگره روشن و با نظر رئیس سازمان بسیج عشایری 
تصمیم بر این شد این کنگره ملی بنا به درخواست  
سردار علی محمد اکبری فرمانده سپاه حضرت قمر 
بنی هاشم)ع( در زادگاه این شهید گرانقدر در استان 

چهارمحال و بختیاری برگزاری شود. 
و  بــهــداشــت  فرهنگی،  ــای  ــرده ــک روی بــا  کنگره  ایــن 
ایرانی  امداد، محرومیت زدایی و تقویت اتحاد اقوام 
شهادت،  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  تبیین  هدف  با  و 
جامعه  شــهــدای  خــاطــره  و  ــاد  یـ نــگــه داشــتــن  ــده  ــ زن
، معطوف کردن نگاه مسئوالن به  عشایری در کشور
تجلیل  و  تکریم  عشایری،  جامعه  تاثیرگذار  جایگاه 
محرومیت زدایی  اقدامات  انجام  شهدا،  خانواده  از 
دگــربــاره  کــردن  معطر   ، عشایر میان  در  فرهنگی  و 
و  شخصیت ها  معرفی  شــهــدا،  ــود  وج عطر  بــه  فضا 
اثرگذار  عشایرنشین  زنــان  و  دلیرمردان  چهره های 
و  آداب  ــی،  ــت دس صــنــایــع  مــعــرفــی  جــنــگ،  ــخ  ــاری ت در 
با  مقابله  و  کشور  سراسر  عشایری  جامعه  ــوم  رس
ایرانی  مختلف  اقــوام  میان  در  دشمن  تفرقه افکنی 

برگزار خواهد شد.
طبق نظر رئیس سازمان بسیج عشایری و فرمانده 
این  بــر  تصمیم  بــنــی هــاشــم)ع(  قمر  حــضــرت  ســپــاه 
اواخــر  احتماال  جــاری  ســال  بهار  در  کنگره  ایــن  شــده 
با  شهرکرد  دانشگاه  محل  در  خــرداد  یا  اردیبهشت    
البسه  با  کشور  عشایرنشین  استان   26 از  دعــوت 
ــدام بــرای  و فرهنگ خــاص خــود بــرگــزار شــود و هــر ک

ــان  ــودش خ ــوم  ــ رس و  آداب  شــنــاســانــدن  و  مــعــرفــی 
سیاه چادری در محل دانشگاه دایر کنند.

این کنگره در سه روز برگزار خواهد شد به طوری که 
در روز اول با شب شعری با محورهای شهدا و واقعه 
، استکبارستیزی  عاشورا، والیت مداری اقوام عشایر
عشایرنشینین، مرزداری و مرزبانی عشایر و وحدت 
براساس  راســتــا،  ایــن  در  که  بــود  خواهد  اقــوام  بین 
محورها  این  با  کشور  سراسر  از  شده  داده  فراخوان 
است  کنگره  این  دبیرخانه  به  ارسال  حال  در  اشعار 
این  در  حضور  بــرای  شعرا   ، اشعار ارزیابی  از  پس  که 
شب شعر دعوت خواهند شد. شب دوم این برنامه 
جامعه  حــرم  مدافع  شهدای  خــانــواده    70 از  تجلیل 
ــوت شــده انــد  کــشــور دعـ کــه از ســراســر  عــشــایــری را 
خواهیم داشت با سخنرانی های متداول و استفاده 
هنری،  برنامه های  ــرای  اج در  هنرمندان  ظرفیت  از 
مدافع  شهدای  خانواده های  از  تعدادی  همچنین   
مجاهدانه  کرونا  ویروس  ع  شیو ایام  در  که  سالمت 

تالش کردند نیز تقدیر خواهد شد.
کــنــگــره نــیــز تــحــت عــنــوان اجالسیه  آخـــر ایـــن  شــب 
برپایی  با  که  بــود  خواهد  عشایرنشینان  سبک  به 
نمایشگاه های جنگ نرم و سخت، و برنامه ای ویژه 

در شان شهدای عشایر برگزار می شود.
حضرت  ســپــاه  فــرمــانــده  اکــبــری  محمد  علی  ــردار  سـ
بیان  بــا  بختیاری  و  چهارمحال  قمربنی هاشم)ع( 
جامعه  شهید  هـــزار   10 از  نفر   500 از  بیش  ایــن کــه 
 29 افـــزود:  اســت،  اســتــان  ایــن  بــه  متعلق  عشایری 
اردیبهشت این کنگره در استان برگزار می شود که از 
26 استان کشور در این کار فرهنگی و ماندگار حضور 

پیدا می کنند.
و  چهارمحال  جمله  از  استان ها  همه  داد:  ادامه  وی 
شهدای  یــادواره  مراسم  این  از  قبل  تا  باید  بختیاری 

خود را به منظور پیشواز از کنگره ملی برگزار کنند.
کنگره  که  اســت  ایــن  بر  سعی  این که  بیان  با  اکبری 
سایر  ــرای  بـ روز   2 و  اصــلــی  روز  یــک  روز   3 مـــدت  بــه 
داشت:  اظهار  برنامه ریزی  شــود،  جنبی  برنامه های 
عشایری  شهید  خانواده  هــزار   10 میزبان  است  قــرار 
معرفی  ــرای  بـ ــان  زمـ بهترین  مــدت  ایــن  کــه  باشیم 
می طلبد  را  نهادها  همه  همکاری  و  اســت  اســتــان 
کــمــیــتــه بــنــدی هــایــی با  ــا  ــت بــنــابــرایــن در هــمــیــن راس

اقدامات مشخص انجام شده است.
استان  قمربنی هاشم)ع(  حــضــرت  ســپــاه  فــرمــانــده 
ادامه داد: با توجه به پیش بینی حضور 7 الی 8 هزار 

کرونا  بیماری  وجــود  و  مــراســم  در  حضور  بــرای  نفر 
شهدا  ملی  کنگره  برگزاری  برای  مناسبی  مکان  باید 
حتی االمکان  افــزود:  اکبری  شــود.  تعبیه  استان  در 
ادوات  نمایشگاه  برپایی  ــرای  ب را  ــازی  ب فضای  باید 
گرفت  نظر  در  استان   26 بــرای  غرفه هایی  و  نظامی 
، مصلی و دانشگاه  البته چند مکان منطقه چغاخور
علوم پزشکی پیش بینی شده اما هرکدام ایرادات و 

محاسنی دارند.
ینه این مراسم از بودجه فرهنگی ادارات  تأمین  * هز

می شود
از  مــراســم  ــن  ای هزینه  ایــن کــه  بــیــان  بــا  پــایــان  در  وی 
تا  گفت:  مــی شــود،  تأمین  ادارات   فرهنگی  بــودجــه 
باید  که  دارد  وجود  زیادی  فرصت  کنگره  برگزاری  روز 

فضای استان را تا آن روز آماده کنیم.
بصیرت افزایی  روشنگری،  جلسات  سلسله  برگزاری 
و  عشایری  جامعه  مقاومت  پایگاه های  میان  در 
شناساندن  و  اســتــان  مقاومت  پــایــگــاه هــای  ســایــر 
نــقــش و جـــایـــگـــاه ایــــن جــامــعــه بــــــزرگ، بـــرگـــزاری 
آبروی محله در  یادواره های محله محور تحت عنوان 
سطح حوزه های بسیج، برگزاری بیش از 20 جشنواره 
و بازی های بومی و محلی برای معرفی اقوام استان از 

جمله اقدامات فرهنگی انجام شده است.

در  مسکونی  ــد  واحـ  40 از  بــیــش  افــتــتــاح  و  ســاخــت 
ــان بـــرای عــشــایــر فاقد  ــت مــنــاطــق صــعــب الــعــبــور اس
سازندگی،  بسیج  همکاری  با  مسکن  بد  یا  مسکن 
آب  فاقد  که  عشایرنشینی  روستاهای  به  آب رسانی 
آبشخور احشام  سالم بوده اند، ساخت و تعمیر 18 
در مناطق عشایری، حفر و تعمیر 260 متر کانال های 
ع مناطق عشایری از جمله اقدامات  آبرسانی به مزار

عمرانی انجام شده است.
هــمــچــنــیــن اســـتـــقـــرار اکـــیـــپ هـــای پــزشــکــی شــامــل 
متخصصان و ویزیت رایگان توسط جامعه پزشکی 
عــروســان  نــو  بین  جهیزیه  ــری  س  90 تــوزیــع  اســتــان، 
بسته  ــزار  ــ ه  20 تـــوزیـــع  ــتـــان،  اسـ عــشــایــری  جــامــعــه 
مناطق  در  بــرقــی  هیتر  دســتــگــاه   300 و  معیشتی 
عشایری، توزیع 20 هزار لوازم التحریر و کیف و کفش 
هزار   30 توزیع  عشایرنشین،  دانــش آمــوزان  بین  در 
 40 بــرگــزاری  و  کرونا  ع  شیو ایــام  در  بهداشتی  بسته  
مشکالت  رفــع  منظور  به  ــودت  م و  ــوت  اخ نشست 
اقداماتی  از  گوشه ای  استان  عشایرنشینان  بین  در 
عشایری  جامعه  از  حمایت  و  معرفی  برای  که  است 
توسط مجموعه سپاه انجام شده است که با نظارت 
قمربنی هاشم)ع(  حضرت  سپاه  فرمانده  مستمر 

همراه بوده است.

برگزاری بزرگترین یادواره شهدای عشایری در استان چهار محال و بختیاری؛

شهرکرد مهیای میزبانی کنگره 10 هزار نفری شهدای جامعه عشایری 

دادستان مرکز استان یک رزمنده بسیجی، مومن و انقالبی که در چند سال اخیر به نماد مبارزه با فساد 
و دفاع از مظلوم شناخته شده و به حق یکی از رویش های جدید در دوران تحول قضایی به شمار می رود.

به گزارش جام جم، عبدالرضا علیمحمدی نافچی فرزند روستا و روستا زاده ای که در خانواده ای مومن و 
ع جنگ تحمیلی  مشهور به اخالق نیک و رفتار حسنه پرورش یافت و در دوران جوانی و نوجوانی با شرو

با حضور در جبهه های نبرد  توانست خوش درخشید  و به افتخار جانبازی نائل گردد.
با اتمام جنگ علیمحمدی در سنگر علم و جهاد با پشتکار تمام به تحصیل پرداخته و در رشته حقوق 
و  خدمت  به  مشغول  قضایی  دستگاه  در  حضور  با  مدیدی  مــدت هــای  و  نموده  طی  را  عالی  ج  مــدار

خدمتگزاری مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی شد.
گرانبهای توانست به قاضی قاطع و در عین حال رئوف و مهربان تبدیل شود و  کسب تجربیات  وی با 
قضایی  معاونت  عنوان  به  و  شاخص  چهره ای  به  استان  دادگستری  در  انقالبی  و  ارزشــی  رفتارهای  با 

دادگستری استان چهار محال و بختیاری مشغول به خدمت شد.
قضاییه  قوه  وقت  رئیس  حکم  با   1395 سال  دی    19 در  قضایی  دستگاه  تحول  و  جدید  دوران  در  اما 
عرصه  در  سال  از 5  بیش  اینک  و  گردید  خدمت  به  مشغول  استان  مرکز  شهرکرد  دادستان  عنوان  به 
خدمتگزاری به مردم مظلوم  و فهیم استان خوش درخشیده و منشاء خیر و برکات قضایی در استان 

بوده است.
علیمحمدی نافچی در طول 5 سال مسئولیت عالی قضایی به عنوان دادستان اقدامات خوب و موثری 
را از خود به یادگار گذاشته  که مهمترین آنها عبارتند از  * توجه دقیق همراه با صبر و حوصله به مشکالت 
مردم در گرفتاری های قضایی و حمایت ویژه از خانواده محترم زندانیان در حبس. * نشست و مالقات 
عمومی در روزهای دوشنبه هر هفته از صبح تا بعد از ظهر و رسیدگی دقیق همراه با متانت به مشکالت 
متعددمردم محروم و بی پناه. * برخورد قاطع و سنجیده و در عین حال مهربانانه با محکومان در قوه 
. * مبارزه جدی   قضاییه * رسیدگی قاطع دقیق و مستمر به مشکالت اقتصادی در استان در تمام امور
با رانتخواری و سوء استفاده برخی از مدیران متخلف و فاسد حتی درون دادگستری استان. * رسیدگی به 
زمین خواری افراد متمول و باندهای فعال در امر تخلف در امور منابع طبیعی،جنگل ها،کوه و رودخانه 
باالخص در شهرستان های سامان، کوهرنگ و مراکز تفریحی و گردشگری * اهتمام جدی به مشکالت 
ع رهائی از زندان با برگزاری مراسمات مختلف در قالب گلریزان در ماه مبارک رمضان  زندانیان در موضو
آنچه از دادستان شهرکرد به جای مانده خدمت صادقانه و عشق به مردم مظلوم و  و اعیاد اسالمی * 

 بی پناه است.
از  در خاتمه خداوند به همه خدمتگزاران صدیق در هر مقام و جایگاه و در هر دستگاه توفیق بیش 

پیش  عنایت فرماید.

شهرکرد دادستان   همدلی 
 با مردم شهرستان
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معضلی  بختیاری  و  چهارمحال  استان  مرغداران  برای  نهاده ها  معضل 
قدیمی است، مشکلی که اگر به درستی مدیریت نشود، این تولیدکنندگان 
با خطر ورشکستگی روبرو می شوند و ظاهرا اکنون 50 روز است که هنوز 

خبری از سهیمه خوراک این واحدهای تولیدی نیست.
 یکی از علل اصلی کمبود این کاال بحث تامین نهاده بود که دولت با حل 

مشکل تامین نهاده ها توانست تا حدودی این مسئله را حل کند اما روز 
گذشته در استان چهارمحال و بختیاری مرغداران به چند دلیل در مقابل 
کمبود  پای  رد  هنوز  آن ها  مسائل  بین  در  که  کردند  اعتراض  استانداری 

نهاده ها دیده می شد.
دامی،  نهاده های  کمبود  به  می توان  استان  مرغداران  مشکالت  جمله  از 

خرید  عدم  و  استان  از  غ  مر خروج  ممنوعیت  غ،  مر قیمت  بودن  پایین 
به  توجه  با  کرد.  اشاره  دام  امور  پیشتیبانی  شرکت  توسط  غ  مر تضمینی 
نباید  بودیم،  و حتی استان  کشور  غ در  بازار مر آشفته  این که قبال شاهد 
گذاشت مشکالت مرغداران آن ها را از پای درآورد و دوباره موجب اختالل 

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

خبر

اقتصادیاقتصادی
اجتماعیاجتماعی

، تدبیری اندیشیده شود؛ مرغداران چهارمحال و بختیاری 50 روز است که سهمیه نگرفته اند آقای استاندار

ــروردیـــن   تا  ــون از اواســــط فـ ــ اللـــه هـــای واژگـ
منظره ای  و  مــی دهــد  گــل  اردیبهشت   آخــر 
دل انگیز و چشم نواز ایجاد می کند، بنابراین 
ــت اللــه هــای  ــان ســفــر بــه دشـ ــ بــهــتــریــن زم

واژگون چهارمحال، فصل بهار است.
الله  دشــت هــای  معروف ترین  از  یکی  کوهرنگ  اللــه هــای  دشــت 
واژگون ایران است که در شهرستان کوهرنگ استان چهار محال 
و بختیاری و در 80 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهار محال و 

بختیاری و ۱5 کیلومتری شهر چلگرد قرار دارد.
گون منظره ای زیبا و چشم نواز  دشت الله های واژ

گل الله واژگون یکی از نادرترین گونه های گیاهی است؛ به همین 
منظور بخش هایی از این دشت به منظور حفظ این گل، به عنوان 

اثر طبیعی تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران قرار دارد.
گون شهرستان کوهرنگ معروف ترین دشت  دشت الله های واژ

گون کشور است  الله واژ
گل الله  واژگون در استان چهارمحال و بختیاری در نقاط مختلف 
محسوب  کوهرنگ  دشــت  آن هـــا  مهم ترین  کــه  اســت  پراکنده 
می شود. با فرا رسیدن بهارکوهرنگ آماده میزبانی از هــزاران هزار 

الله قرمز رنگ و زیبا می شود.
آمــاده  کوهرنگ  طبیعت،  بهار  و  سرسبزی  فصل  رسیدن  فــرا  با 
میزبانی از هزاران هزار الله قرمز رنگ و زیبا می شود. جشن الله های 
آغــاز و تا اواخر  واژگــون دشت کوهرنگ تقریبا از اواســط فرودین 
سربه  اللــه هــای  هنگام،  ایــن  در  می کند.  پیدا  ادامــه  اردیبهشت  
را غرق در شگفتی  زیر می شکفند و سراسر این دشت مخملی 

می سازنند.
از دیدنی ترین  کوهرنگ یکی  دشت الله های واژگــون شهرستان 
جاذبه های گردشگری ایران است که در فاصله  ۱۲ کیلومتری شهر 
چلگرد و ۱00 کیلومتری شهرکرد واقع شده که رویشگاه اصلی گونه 
یا الله سرنگون( می باشد. الله  گیاهی الله واژگــون )اشــک مریم 
واژگون از منحصر به فردترین گل ها و گیاهان بومی و وحشی در 
بــذر و پیازچه تکثیر  از طریق  ایــران اســت که  مناطق کوهستانی 
می گردند، الله های واژگــون اواخــر فروردین به گل می نشیند و تا 

اواخر اردیبهشت گل های خود را حفظ می کنند. 
اثر  در  که  واژگـــون 3۶00 هکتار مساحت داشــت  دشــت الله های 
تخریب حدود ۲00 هکتار از آن باقی مانده است و در دامنه کوه های 
آبکاسه خوربه، گرگانک، مله زرده و  بنواستکی واقع شده است و به 
دلیل وسعت زیاد و همچنین نزدیکی به دیگر جاذبه های سیاحتی 
گردشگران  و  مــردم  بــرای  مناسبی  بسیار  تفرجگاه  به  کوهرنگ، 
تنها  نه  پرشمار  و  متعدد  گردشگران  است.حضور  شده  تبدیل 
سودی برای این منطقه به لحاظ رونق اقتصادی و کسب درآمد 

گردشگری ندارد بلکه  از بین رفتن الله های سر به زیر است.
با وجود این که این دشت هر ساله پذیرای هزاران گردشگر است 

ولی متاسفانه این جمعیت نه تنها سودی برای این منطقه به 
لحاظ رونق اقتصادی و کسب درآمد گردشگری ندارد بلکه با چیدن 
و لگدمال کردن الله های واژگون عماًل موجب تخریب و نابودی این 

دشت شده اند.
از گــردشــگــران و  بـــرای میزبانی  عــدم وجـــود زیــرســاخــت هــای الزم 
دیگر  یکی  اللــه  دشــت  به  شخصی  خـــودروی  با  گردشگران  ورود 
از مصیبت های پر شمار این دشت زیبا از دیگر عوامل تخریب 
می توان به عدم وجود زیرساختهای الزم برای میزبانی از گردشگران 
و ورود گردشگران با خودروی شخصی به دشت الله، عدم وجود 
اعتبار مالی الزم برای حفاظت از منطقه، طغیان آفات و بیماری ها 
که ناشی از ضعف بیولوژیکی الله ها بوده و علت آن همان عوامل 
انسانی، فشار دام و عدم مدیریت صحیح بر این جاذبه طبیعی 
است، کم کاری و کوتاهی سازمان میراث فرهنگی استان در عدم 
ثبت به عنوان آثار ملی با توجه به این که دشت الله های واژگون 
جزء اراضی پالک های آبکاسه خوربه، مله زرده و بنواستکی می باشد 
و از دید منابع طبیعی حکم مراتعی را دارد که به تغذیه دام کمک 
یک  عنوان  به  دشت  این  به  فرهنگی  میراث  حالیکه  در  می کند 
آثــار ملی  اقدامی جهت ثبت به عنوان  جاذبه طبیعی می نگرد و 

انجام نداده است.
  شایان ذکر است حدود 
۲ ســـال اســـت کــه دشــت 
الله های واژگون با تصمیم 
شورای عالی اداری استان 
و با همت اداره کل منابع 
طبیعی استان قرق گردیده 
و اجازه ورود به گردشگران  
اهالی  حتی  نمی دهند  را 
ــال و  ــار مـــحـ ــهـ اســـتـــان چـ
اســت  گفتنی   . بــخــتــیــاری 
ــارات و  ــ ــس ــ بــیــشــتــریــن خ
تلفات را به دشت الله های 
واژگون گردشگران استان 
همجوار)اصفهان( به این 
با صفا  ،بکر و  زیبا  دشــت 
اهلل  بحمد  که  نموده  وارد 
عاقالنه  و  مثبت  اقــدام  با 
استاندار وقت جناب آقای 
مــدیــران  و  عباسی  اقــبــال 
خدوم و زحمتکش منابع 
پرتعداد  حضور  از  طبیعی 
گـــردشـــگـــران  پـــرشـــمـــار  و 
اصفهانی ممانعت بعمل 

آمد.
الله های واژگون از اواسط فروردین   تا آخر اردیبهشت  گل می دهد 
و منظره ای دل انگیز و چشم نواز ایجاد می کند، بنابراین بهترین 
زمان سفر به دشت الله های واژگون چهارمحال، فصل بهار است. 
الله  دشــت هــای  معروف ترین  از  یکی  کوهرنگ  اللــه هــای  دشــت 
واژگون ایران است که در شهرستان کوهرنگ استان چهار محال 

شهرکرد  کیلومتری   80 در  و  بختیاری  و 
مرکز استان چهار محال و بختیاری و ۱5 

کیلومتری شهر چلگرد قرار دارد.
ــه واژگــــــــون یــکــی از نـــادرتـــریـــن  ــ گـــل اللـ
گونه های گیاهی است؛ به همین منظور 
به منظور  دشـــت  ایـــن  از  بــخــش هــایــی 
ــر طبیعی  ــ حــفــظ ایــــن گــــل، بــه عــنــوان اث
زیست  محیط  ســازمــان  حفاظت  تحت 
واژگــــــون در  اللـــه   گـــل  قــــرار دارد.  ایـــــران 
نقاط  در  بختیاری  و  چهارمحال  اســتــان 
مهم ترین  کــه  اســـت  پــراکــنــده  مختلف 
ــــگ مــحــســوب  ــرن آن هـــــــا دشــــــت کــــوهــ

ــون کشور  ــ ــه واژگ ــت الل ــت مــعــروف تــریــن دش ــن دش مــی شــود. ای
از  یکی  به عنوان  و  دارد  وسعت  هکتار  و ۶00  هــزار  سه  که  اســت 
رویشگاه های اصلی این گونه گیاهی شناخته می شود. بخش هایی 
کوهرنگ در منطقه دوآب صمصامی،  از دشت الله  های واژگــون 
در سال ۱3۷5 با هدف حفاظت از این گل ارزشمند به عنوان اثر 
گرفت. قــرار  ایــران  محیط زیست  سازمان  حفاظت  تحت   طبیعی 

 

در خاتمه از همکاری مهندس اصغر احمدی هفشجانی مدیر 
معاون  سلیمانی  اهلل  عزت  مهندس  استان،  طبیعی  منابع  کل 
راهــنــورد  مــریــم  خــانــم  ســرکــار  و  طبیعی  منابع  کــل  اداره  مــراتــع 
گــزارش  ایــن  تهیه  در  که  کل  اداره  ایــن  عمومی  روابــط  مدیریت 
داشتند  را  محبت  و  لطف  نهایت  تصویری  گــزارش  همچنین  و 

تقدیر می شود.

یبای رشته کوه های  زاگرس و شهرستان کوهرنگ گون نگین ز یبای رشته کوه های  زاگرس و شهرستان کوهرنگدشت الله های واژ گون نگین ز دشت الله های واژ
محمد سلیمانی
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در  مردم  مشکالت  انعکاس 
دستورکار روابط عمومی بنیاد 

مسکن استان

عمومی  روابط  مدیریت  فاضلیان  احسان 
و  تالشگر  صادق،  فردی  استان  مسکن  بنیاد 
مناطق  مردم  به  خدمت  رکاب  در  پا  همیشه 

محروم و عشایری می باشد.
انقالب  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  مدیریت 
فکر  خوش  جوانی  فاضلیان  احسان  اسالمی 
مدیریت  این  در  حق  به  که  است  مستعد  و 
مردم  مشکالت  و  عملکرد  توانسته  خوبی  به 
محروم مناطق عشایری و روستائی را انعکاس 
زحمتکش  و  متین،نجیب  شخصیتی  و  داده 

است. 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور اکبر 
از  پس  و  گذشته  سال  طول  در  ثمرین  نیکزاد 
زلزله در منطقه محروم و عشایری بازفت بیش 
از چند بار به این استان و منطقه سفر نموده و 
هر چند بار به احسان فاضلیان می گفت: شما 
به  را  مردم  مشکالت  و  بوده  کار  متن  در  باید 

خوبی ثبت و ضبط و منعکس نموده.
انقالب  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط  مدیریت 
اسالمی استان همیشه منعکس کننده مشکالت 
و  می باشد  عشایری  و  روستائی  مسضعف  مردم 
تمام دغدغه اش پوشش مشکالت مردم محروم 
دیده  خودش  هیچگاه  و  می باشد  روستائی   و 

نمی شود.
 ۱0 خدمات  از  گزارش  این  تهیه  با  شد  بنا  لذا   
ساله احسان فاضلیان مدیریت روابط عمومی 
و  محال  چهار  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 

بختیاری تجلیل شود.

نشست  در  بختیاری  و  محال  چهار  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقالب 

ح هادی در ۱۱روستای استان با اعتباری بالغ  اسالمی برگزار شده بود، از افتتاح اجرای طر
بر ۱0 میلیارد تومان عنوان کرد و خاطر نشان ساخت البته اقدامات مهم تری در راستای 

مقاوم سازی منازل روستائی در استان چهار محال و بختیاری انجام خواهد شد
واحد  پنجاه   و  پانصد  و  هزار  سه  ساخت  از  سامانی  ریاحی  فرشید  جام جم،  گزارش  به 
این  از  کار ساخت و بهره برداری  گفت:  برای محرومین در استان خبر داد و  مسکونی 

واحدهای مسکونی طی سال های گذشته انجام شده است.
روستا   ۱000 تعداد  افزود:  بختیاری  و  چهارمحال  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
در استان وجود دارد که ۶00 روستا باالی ۲0 خانوار است و عموما فعالیت های استان بر 

اساس قانون در روستاهای باالی ۲0 خانوار انجام می شود.
ح هادی در اکثر روستاهای استان در حال اجراست * طر

تهیه  انقالب اسالمی   بنیاد مسکن  این که ماموریت اصلی  به  اشاره  با  ریاحی سامانی 

عنوان  می شود،  تهیه  ساله   ۱0 افق  در  که  است  روستایی  ح های هادی   طر اجرای  و 
در  و  ندارد  افتادگی  عقب  روستایی  ح هادی  طر شاخص  در  بختیاری  و  چهارمحال  کرد: 
احتساب  با  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  ح ها  طر درصد   ۹۲ ح هادی  طر بازنگری  شاخص 
ح های هادی روستایی مورد بازنگری  ح های سال گذشته می توان گفت ۱00 درصد طر طر

قرار گرفته است.
و  محال  چهار  استان  در  شده  سازی  مقاوم  واحد  هزارمین   42 نمادین  افتتاح   *

بختیاری
واحد  4۲هزارمین  نمادین  افتتاح  از  استان   اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
با استفاده  نفر جمعیت(  زیر ۲5 هزار  مقاوم سازی شده روستایی و شهری)شهرهای 
ح ویژه مسکن روستایی اشاره کرد و افزود: تالش می شود مقام سازی  از تسهیالت طر

خانه های روستائی در اولویت اول این نهاد انقالبی باشد.

مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران :

ح   هادی در 11روستای استان با اعتبار 10 میلیارد تومانی افتتاح طر

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
وضعیت  بـــه  بــخــتــیــاری  و  چــهــارمــحــال 
کرد و گفت:  اعتبارات این استان اشاره 
در  استان  اعتبارات   ۱400 مالی  ســال  در 
تاکنون  و  گرفت  قــرار  بهتری  وضعیت 
پیدا  تخصیص  اعتبارات  این  ۷5درصــد 

کرده است.
ــزارش جـــام جـــم، عــلــی شــهــریــارپــور  ــ ــه گ ب
ــورای  ــه در اولـــیـــن  نــشــســت شـ ــب ــرادن ف
اســتــان در مــعــراج شــهــدای مـــوزه دفــاع 
مقدس گفت: اعتبارات هزینه ای استان 
تومان  میلیارد   40 بر  بالغ   ۱38۷ سال  در 
میلیارد   4۲0 بــه   ۱400 ســـال  در  کــه  بـــود 
ــش پــیــدا کـــرد و اعــتــبــارات  ــزای تــومــان اف
 ۱۹3 از  استان  سرمایه ای  دارایــی  تملک 
میلیارد تومان در سال ۱38۷ به ۲ هزار و 
۶00 میلیارد تومان در سال ۱400 افزایش 

یافته است. شهریار پور فردانبه تصریح 
کرد: این افزایش اعتبارات در استان طی 
گرفته  شکل  شرایطی  در  اخیر  ســال   ۱4
بـــوده و رشد  رونـــد ملی  از  مــتــفــاوت  کــه 
اعتبارات استان در سال ۱400 از متوسط 
اســت.  بـــوده  بــاالتــر  بسیار  آن  کــشــوری 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
از  چــهــارمــحــال و بــخــتــیــاری هــمــچــنــیــن 
ــش اعــتــبــارات مــصــوب اســتــان در  ــزای اف
اعــتــبــارات  گــفــت:  و  داد  خــبــر   400 ســـال 
میلیارد   4۲0 از  استان  مصوب  هزینه ای 
تومان به 5۶0 میلیارد تومان و اعتبارات 
 ۶00 و  ۲ هزار  از  دارایــی سرمایه ای  تملک 
میلیارد تومان به سه هزار و ۱00 میلیارد 
ــده اســت. ــالغ شـ ــ تــومــان افـــزایـــش و اب
همچنین  ــزود:  افــ فــرادنــبــه  شــهــریــارپــور 
سه  مختلف  ردیف های  از   ۱400 سال  در 

در  اشتغالزایی  برای  تومان  میلیارد  هزار 
استان اختصاص یافته است.

در  اســـتـــان  جــایــگــاه  بـــه  همچنین  وی 
شاخص های توسعه اشاره کرد و گفت: 
اگرچه در سال های اخیر در شاخص های 
زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی رشد قابل 
از نظر  اما  قبولی در استان شکل گرفته 
شاخص های اقتصادی در شرایط خوبی 

قرار نداریم.
شهریاپور فرادنبه خاطر نشان  ساخت: 
خ  استان در حال حاضر در جایگاه دوم نر
بیکاری کشور قرار دارد و درآمد سرانه آن 
نصف متوسط کشوری است و در تولید 
نداریم  قرار  خوبی  وضعیت  در  ناخالص 
فعالیت  و  کار  اهمیت  موضوع  این  که 
دوچندان  را  استان  اقتصادی  حــوزه  در 

کرده است.

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
راهــبــردهــای  بــه  بختیاری  و  چهارمحال 
بـــخـــش هـــای  در  ــم  ــ ــزده ــ ــی ــ س دولــــــــت 
به  توجه  افـــزود:  و  کــرد  ــاره  اش اقتصادی 
ثبات  و  عدالت محوری  اقتصادی،  رشد 
 ۱40۱ راهبرهای بودجه سال  از  اقتصادی 
بـــرای تحقق  بــایــد  آن  کــنــار  کــه در  اســت 

شعار سال نیز تالش کرد.
رشد  کــرد:  تصریح  خاتمه  در  شهریاپور 
 ،۱40۱ ســـال  در  کــشــور  بـــرای  اقــتــصــادی 
این  که  شده  هدفگذاری  درصد  هشت 
نظر  در  درصد   ۷.4 استان  برای  شاخص 
به  آن  برای تحقق  که  گرفته شده است 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   500 و  هــزار   ۱0
تمام  از  می طلبد  موضوع  این  که  است 
ظرفیت های برای تجهیز منابع استفاده 

کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری در اولین شورای اداری استان؛

افزایش اعتبارات ملی بیش از 120 درصدی در استان
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اولین جلسه شورای اداری استان چهار محال و بختیاری به همت مدیر کل 
آیت  آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با حضور حضرت  بنیاد حفظ 
اهلل محمد علی نکونام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، 
مدیر  ذوالفقاری  منوچهر  سرهنگ   ، استاندار سودجانی  حیدری  غالمعلی 
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، محسن حسین میرزائی  کل بنیاد حفظ 
،سعید رئیسی معاونت پشتیبانی و  بنی معاونت سیاسی امنیتی استاندار
سردار  استان،  سپاه  فرمانده  اکبری  محمد  علی  سردار  استانداری،  توسعه 
انتظامی استان و مدیران ارشد دولتی  اللهی فرمانده نیروی  منوچهر امان 
و همچنین مجمع نمایندگان استان چهار محال و بختیاری در محل موزه 
آثار و نشر ارزش هــای دفاع مقدس در جوار گلزار  دفاع مقدس بنیاد حفظ 

شهداء برگزار شد.
در ابتدای این دیدار حضرت آیت اهلل محمد علی نکونام نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه شهرکرد گفت: نظام جمهوری اسالمی ایران از همه 
توجه  مورد  همه  از  بیش  آنچه  و  است  متفاوت  دنیوی  نظام های  با  جهت 
است« والیت اللهی« بودن نظام جمهوری اسالمی است که در راستای نظام 

انبیاء الهی است و داشتن نظام والیت  اللهی یک توفیق است
به گزار ش جام جم، حضرت آیت اهلل نکونام تاکید کرد : سید ابراهیم  رئیسی  
رئیس  جمهور با تمام وجود برای تحقق آرمان های انقالب وارد میدان شده 

است و همگان وظیفه دارند دولت کریمه را حمایت کنند.
وی روحیه شهدایی زیستن، شهدایی کار کردن و شهدایی به مقصد رسیدن 

را ضروری برشمرد و گفت: ماه رمضان فرصت مطلوبی برای خدمت به مردم 
داشته توجه  مردم  به  خدمت  برای  ماه  این  از  مدیران  و  کارگزاران  و   است 

 باشند.
کرد: مسئوالن  امام جمعه شهرکرد تصریح  و  نماینده ولی فقیه در استان 
بــه کــار ــور مختلف  ــ ام ــدن  عــمــلــیــاتــی شـ ــرای  ــ ب را  عــزم هــا  ــایــد  ب ــزاران  ــ ــارگ ــ ک  و 

 ببندند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد به 
با مقام معظم رهبری اشاره  کارگزاران نظام  اخیر  دیدار 
و  کردند  تاکید  تقوا  بر  گفت: مقام معظم رهبری  کرد و 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  تقوا  به  رسیدن  در  نیز  ع  ور
زهد  دارای  باید  اسالمی  جمهوری  نظام  کارگزار  و  است 

ع باشد. و اهل ور
در ادامه  این دیدار حیدری سودجانی استاندار با اشاره 
به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
کرد:  تاکید  اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  »تولید،  به نام 
تسریع  باعث  دانش بنیان  با  مرتبط  مباحث  به  توجه 
 در روند پیشرفت امور و دست یابی سریع تر به توسعه 

می شود.
ــت: تــقــویــت و  ــ ــورای اداری چــهــارمــحــال و بــخــتــیــاری اظــهــار داش ــ رئــیــس ش
ارتقای  هــدف  با  دانش بنیان   شرکت های  زیرمجموعه  واحــدهــای  توسعه 
گروهی  رســانــه هــای  برنامه ریزی  حـــوزه،  ایــن  در  بــهــره وری  و  ســرمــایــه گــذاری 
در کــمــک بــه تــوســعــه فــرهــنــگ زیــســت بــوم و تــولــیــد مــحــتــوا بـــرای معرفی 
 ظرفیت های استان و بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان مورد توجه 

باشد.
حیدری سودجانی تصریح کرد: دولت سیزدهم با تاکید رهبر معظم انقالب 
رسانه های  راستا  این  در  و  است  تالش  در  مردم  حق  از  دفاع  برای  اسالمی 

گروهی باید با اطالع رسانی اقدامات، بین مردم امیدآفرینی کنند.
وی یادآور شد: با پیگیری های انجام شده در سطح ملی اعتبارات چهارمحال 

و بختیاری افزایش چشمگیری داشته است.
شهرکرد،  شهرستانهای  مردم  نماینده  هفشجانی  راستینه  احمد  ادامه  در 
بانک های  گفت:  بانک ها  از  شدید  انتقاد  ضمن  مجلس  در  سامان  و  بن 
استان حق ندارند فکر کنند که جزیره ای هستند و می توانند برای همه خط 
و نشان بکشند، بانک باید به قانون تمکین کند، فاجعه این است که وام 

ازدواج را هم بانک ها مسدود می کنند.
نه  و  کردند  کمک  نه  آنــان  سایر  بانک ها،  از  کمی  تعداد  جز  به  متاسفانه 

همکاری. آقای استاندار برای این معضل تدبیری بیاندیشید. 
در یزد که مرکز کویر کشور است، بیش از ۲ هزار هکتار کارخانه ایجاد شده 

است اما در استان ما تا سال گذشته فقط 30 هکتار ایجاد شده بود.  چرا؟ 
 چرا کشاورز ما مراجعه می کند به بانک و بانک تضامین سختی را جلوی پای 

آن می گذارد؟
راستینه هفشجانی در ادامه افزود: افتخار می کنیم که پروژه آبی که تعطیل 

شده بود، ظرف دو سال ۱000 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
شبکه  در  حضور  قصد  مــداوم  پیگیری های  با  راستینه  احمد  است  گفتنی 
دستور  به  که  داشته  را  آبی  مسائل  تشریح  خصوص  در  جهانبین  استانی 

شورای تامین استان اجازه شرکت در برنامه را به وی نمی دهند.

 اولین جلسه شورای اداری استان در گلزار شهدای شهر کرد برگزار شد؛

تجدید میثاق با شهـــدا

در آســتانه ســفر رئیس جمهور بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری، نماینده 
ولی فقیه در اســتان، اســتاندار و مجمع نمایندگان اســتانی با ســید صولت 
مرتضــوی باباحیدری معــاون اجرایی نهاد ریاســت جمهوری همــراه با برخی 
از فعــاالن سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی اســتان مقیم پایتخت متشــکل از 
آقایــان:  معتمــدی سرتشــنیزی،  ریاحــی ســامانی،  تاجــی اشــکفتکی،  گنجی 
ارجنکــی،  فروزنده دهکــردی، معین فارســانی،  شــاهوردی شــهرکی،  امیدی 
شــهرکی و مولوی وردنجانی در ضیافت افطاری که روز دوشــنبه 22 فروردین 

برگزار شد در خصوص مسائل مربوط به استان به رایزنی پرداختند.
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ــی  ــالمــ ــنــــگ و ارشــــــــــاد اســ ــرهــ کـــــل فــ مــــدیــــر 
چهارمحال وبختیاری به تشریح آخرین اقدامات 
و  کتب  نمایشگاه  بــرپــایــی  ــرای  بـ تمهیدات  و 

محصوالت قرآنی استان پرداخت.
ابراهیم شریفی در گفت وگو با جام جم در تشریح 
نمایشگاه  برپایی  بــرای  تمهیدات  جدیدترین 
قرآن  نمایشگاه  بــرای  کــرد:  اظهار  استان،  قــرآن 
آرامــش«  و  امید  کتاب  »قـــرآن  بــا شعار  امــســال 

ــا شــشــم اردیــبــهــشــت  در  کــه از 3۱ فـــروردیـــن  ت
فرهنگسرای ارشاد اسالمی شهرکرد با ۲5 غرفه 
و  ادارات  بــا  نامه نگاری  و  رایــزنــی  مــی شــود،  برپا 
دستگاه ها برای حضور در غرفه های نمایشگاه 

ادامه دارد.
قرآن  مؤسسه  این که  گفت:  ــه  ادام در  شریفی 
و عـــتـــرت)ع( نـــور شــهــرکــرد مــجــری ایـــن دوره از 
تا  داد:  ادامـــه  اســـت،  اســتــان  قـــرآن  نمایشگاه 

فرهنگی  مــیــراث  کــل  اداره  بــا  مکاتباتی  کــنــون 
عمومی،  کتابخانه های  نهاد  دستی،  صنایع  و 
پلیس فتا، ستاد امر به معوف و نهی از منکر، 
ستاد اقامه نماز، کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
انــجــام شـــده اســت.  صنعت و مــعــدن و غــیــره 
اشــاره  با  استان؛  عمومی  فرهنگ  شــورای  دبیر 
بــا ســازمــان صنعت و معدن استان  رایــزنــی  بــه 
کــرد:  بیان  حــجــاب،  و  عفاف  غرفه  برپایی  ــرای  ب

بـــرای برپایی  ــن ســازمــان  بــا ای رایــزنــی هــایــی نیز 
کارخانه  مشکی  ــادر  چ فروشگاه  و  نمایشگاه 
حجاب شهرکرد انجام شده است تا در صورت 
تخفیف  از  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  امــکــان 
شوند.  بــرخــوردار  کارخانه  این  محصوالت  ویــژه 
شریفی با یادآوری این که عالقه مندان می توانند 
با  را  قــرآن  در نمایشگاه  ارائــه شــده  محصوالت 
کرد:  تصریح  کنند،  تهیه  تخفیف  درصد  تا 30   ۲0
نمایشگاه کتب و نرم افزارهای قرآنی، نمایشگاه 
حجاب،  و  عفاف  نمایشگاه  تجسمی،  هنرهای 
مراسم و محافل قرآنی، اجرای نمایش، برگزاری 
قرآن  غرفه  کوتاه،  فیلم های  اکــران   ، شعر عصر 

بخوانید و جایزه بگیرید، شفاخانه قرآنی، غرفه 
فرهنگی  و  علمی  نشست های  دستی،  صنایع 
و بــرگــزاری کــارگــاه هــای تخصصی ویــژه کــودک و 
ایام  در  شده  پیش بینی  برنامه های  از  نوجوان 
و  فرهنگ  کل  مدیر  اســت.  نمایشگاه  بــرگــزاری 
ارشاد اسالمی استان در خاتمه تاکید کرد: این که 
پوستر نمایشگاه قرآن چهارمحال وبختیاری طی 
با  گفت:  مــی شــود،  رونمایی  آینده  روز  دو  یکی 
برگزاری  در  مالی  منابع  بــودن  محدود  به  توجه 
نمایشگاه قرآن امسال، تبلیغات این نمایشگاه 
چهار  در  و  بــوده  همراه  محدودیت هایی  با  نیز 
فرهنگسرا،  ورودی  شامل  شهرکرد  شهر  نقطه 

و  فــرهــنــگ  کـــل  اداره  ورودی 
بــازار  راه  ارشـــاد اســالمــی، چهار 
نصب  بنر  شــهــرکــرد  مصلی  و 
مـــی شـــود؛ ضــمــن ایـــن کـــه ۱00 

برای  نمایشگاه  پوستر  نسخه 
توزیع عمومی چاپ خواهد شد. 

دستگاه ها،  و  ادارات  ظرفیت  از 
مجازی  فضای  و  رسانه ها 

برگزاری  تبلیغات  بــرای 
ــرآن  ــ ــاه قـ ــگـ ــایـــشـ ــمـ نـ
ــان اســـتـــفـــاده  ــ ــت ــ اس

خواهد شد.

ح کرد: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در گفتگو با جام جم مطر

پایی نمایشگاه قرآن در چهارمحال وبختیاری ین تمهیدات بر آخر

که  است  شهری  هر  شورای  مهم  و  اولیه  وظایف  از  یکی   ، شهردار انتخاب 
متاسفانه این مهم در شورای شهرکرد جدی گرفته نشده و تا امروز که قریب به 
۹ ماه از آغاز به کار شورای جدید می گذرد، شهرداری شهرکرد رنگ آرامش و البته 

مدیریت با ثبات را به خود ندیده است.
در آغاز به کار شورای شهرکرد حواشی متعددی دامن گیر شورا و مساله انتخاب 
آخرین روز قانونی یعنی 3 ماه پس  تا  شهردار شد تاجایی که تعیین شهردار 
از شروع به کار شورا به درازا کشید و در نهایت محمدتقی جاپلقی در تاریخ ۱3 

شهریور به عنوان شهردار انتخاب و نهایتا توسط وزارت کشور منصوب شد.
در نهایت در روزهای آخر این مهلت سه ماهه یعنی ۱3 شهریور فردی به نام 
عنوان  به  شورا  رئیس  توسط  غیربومی  و  ناآشنا  نامی  با  چاپلقی  تقی  محمد 
برای  بود  آغازی  شهرکرد  شهردار  کار  به  شروع  شد؛  معرفی  شهرکرد  شهردار 
با  مواجهه  نحوه  سکونت،  محل  تا  گرفته  شهردار  مدرک  از  جدید؛  حواشی 
شهردار  انتصابات  تابلوها،  همسان سازی  مانند  ضربتی  اقدامات  و  رسانه ها 
و... از جمله اقداماتی بود که طول مدیریت شهردار را کاهش داد و نهایتا شورا 
را از سمت  را تصویب و وی  در تاریخ ۲۱ اسفند ۱400 عدم احراز شرایط جاپلقی 

شهرداری برکنار کرد. 
* پس از برکناری  محمد تقی جاپلقی، عبدالصادق نجفی سرپرست شهرداری 

شهرکرد شد
چند روز پس از برکناری جاپلقی عبدالصادق نجفی که یکی از پرسنل شهرداری 
شهرکرد بود به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد و مجدد جلسات برای 

انتخاب شهردار در شورا آغاز شد.
* جلسه اول تعیین شهردار چگونه گذشت؟

جلسه اول این جلسه در ۲3 فروردین با حضور احمد کرباسی، کمال اکبریان 
و عبدالصادق نجفی انجام شد اما تا جلسه بعدی شورا تعدادی از این اسامی 
انصراف خود را از طریق خبرگزاری ها و یا شبکه های فضای مجازی اعالم کردند که 

در ادامه در گفت وگو با رئیس شورا جزئیات این انصراف ها را می خوانیم.  
محمدرضا بیاتی اشکفتکی  رئیس شورای شهرکرد  گفت: شهرکرد با بیان این که 
از لیست 3۷ نفره نامزدهای شهرداری تنها ۲۶ نفر باقی مانده است، گفت: ۲ نفر 
به علت نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط و عدم سکونت در شهرکرد از لیست 
نامزدها حذف و ۹ نفر دیگر نیز بنا به دالیل شخصی خود از ادامه راه منصرف 
شدند. رئیس شورای اسالمی شهرکرد ادامه داد: امیر کوهی کمالی، محمدرضا 

امیدی، محمدصادق سلیمی و محسن پژوهش تاکنون انصراف خود را اعالم 
کردند. بیاتی اشکفتکی در ادامه افزود: برنامه محوری و تخصصی اولین شاخص 
برنامه اساسی برای مشکالت  باید  که نامزدها  انتخاب شهردار است  برای  ما 
انجام  را  روزمره گی  بخواهند  تنها  این که  نه  باشند  داشته  شهرداری  و  شهری 

دهند.
* شاخص های انتخاب شهردار

را  شاخص هایی  خود  وزیران  هیئت  افزود:  شهرکرد  اسالمی  شورای  رئیس 
مانند دارا بودن حداقل 30 سال سن، انجام خدمت وظیفه، سکونت شهردار 
و اعضای خانواده اش در محل خدمت، 5 سال سابقه مدیریت میانی، نداشتن 
اعتیاد به موادروانی و ... را برای شهردار در نظر گرفته است که اعضای شورا در 
کنار این شاخص ها دو شاخص برنامه محور، متخصص بودن و شناخت دقیق 

مشکالت شهری و شهرداری را نیز اضافه کردند.
* شهردار شهرکرد تا پایان هفته انتخاب می شود

 محمد رضا بیاتی اشکفتکی اظهار داشت: تا کنون ۶ نفراز نامزدها به نام های 
احمد کرباسی، عبدالصادق نجفی، کمال اکبریان، علی ربیعی، نیما شیوندی و 
رضا ریاحی برنامه های خود را ارائه داده اند و مابقی افراد نیز طبق برنامه ر یزی در 
شورا برای ارائه برنامه حاضر می شوند، در نهایت بررسی ها انجام و تا پایان هفته 

شهردار معرفی می شود.
اما امیدواریم این شفافیت صورت گرفته برنامه ها را قوی تر و اعضای شورا را در 
انتخاب شهردار جدی ترکرده باشد و در نهایت این پرونده ۱۱ ماهه با یک انتخاب 

شایسته بسته شود و باالخره شاهد پیشرفت و آبادانی در شهرکرد باشیم.

بعد از استیضاح و برکناری شهردار سابق؛
شورای شهرکرد همچنان به دنبال انتخاب شهردار جدید


