
و درمان  کادر بهداشت  پرداخت مطالبات  در  تاخیر 
از ماه های قبل است،  این قشر  گالیه  همواره مورد 
غالمعلی حیدری سودجانی  در دیدار با خالدی فر رئیس دانشگاه 
استاندار  داد.  قرار  پیگیری  مورد  را  مشکل  این  پزشکی  علوم 
میرهاشم  با  تلفنی  تماس  چند  طی  بختیاری  و  چهارمحال 
احمد   ، کشور اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل  موسوی- 

اسفندیاری- معاون سازمان تامین اجتماعی،... 

و  نامرغوب  نان  تهیه  با  شهرکرد  مردم  سالهاست 
مسئولی  هیچ  و  شده  سوء هاضمه  دچار  بی کیفیت 

نتوانسته این مشکل الینحل را چاره ای بیاندیشد. 
شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری که تاهمین سه ده پیش 
یعنی تا اوایل دهه 1370 اکثر مردم این شهر مشغول کشاورزی و 
دامداری بودند و غالب مردم نان روزانه خود را از گندم برداشتی خود 
آرد نموده و با طبخ نان خانگی و مرغوب با کیفیت اصال نیازی به نانوا و 
خرید نان از نانوایی نبود، اما کم کم با پیشرفت تکنولوژی و تغییر ذائقه 

مردم از سبک زندگی مولد و تولید کننده به سمت... 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران www.daneshpayam.ir
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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  ریال 

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  نخلستان-کوچه  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 دوم

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

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

باشد.
 متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه 
 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 
 Membrane  RO  ید 900 عدد  خر

 Raw Water مربوط به واحد

روابط عمومی
کودشیمیائی اوره لردگان

 نوبت دوم

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

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

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان نوبت دوم
) 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

استاندار در جمع رزمندگان و پیشکسوتان تیپ خط شکن 44 قمر بنی هاشم )ع(؛

برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نباید منتظر بودجه و اعتبار باشیم

استاندار  برخط   پیگیری 
 برای پرداخت مطالبات
کادر بهداشت و درمان  

شهرکرد، شهری بدون یک نانوایی مناسب؛ با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

بدعتی زشت و ناپسند در استان چهار محال و بختیاری

 تالش مضاغف ،خستگی ناپذیر و جهادی برای 
گرفتن در جایگاه قدرت یاست و قرار  کرسی ر تصاحب 

4

32

|    2     |

آبخیزداری آبخیزداریو  سیمایسیمای منابع طبیعی  منابع طبیعی و 
 استان چهارمحال و بختیاری استان چهارمحال و بختیاری

 پخت نان نامرغوب
 در تنور بی تدبیری

جناب آقای آیت اهلل احمدی هارونی
رئیس اتاق بازگانی صنایع معادن و کشاورزی استان

گذشته غفران و رحمت الهی و برای  آن مرحومه تازه  گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد متعال برای  کمال تاسف درگذشت خواهر  با 
بازماندگان داغدیده صبر و اجر جزیل مسالت می نماییم. 

پرستی روزنامه جام جم در استان سید مرتضی فیاضی مدیر خانه مطبوعات استان و سر

یح کرد: یح کرد:مدیر کل منابع طبیعی استان تشر مدیر کل منابع طبیعی استان تشر
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خبر

مسووالن چهارمحال و بختیاری به سبب ظرفیت های مناسبی که در حوزه 
نیروی انسانی تحصیل کرده و دانشگاه ها در استان وجود دارد، عزم خود را 
جزم کرده اند تا با تقویت ارتباط بین صنعت و کشاورزی با دانشگاه بتوانند از 

ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای افزایش تولید و اشتغال بهره گیرند.
از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر فروش مواد خام و کم  عبور 
فراوری شده از مسیر اقتصاد نوآور و تولید دانش بنیان میسر است و به 
ویژه برای اقتصاد کشورمان که الهام بخشی در جهان اسالم و برخورداری از 
دانش پیشرفته را هدف گرفته است و در شرایطی که تحریم های اقتصادی 
علیه کشورمان شدت یافته است توجه بیشتر به شرکت های دانش بنیان 
و کمک به توسعه و ارتقای توانمندی آنها پیش از پیش ضرورت می یابد و 
بی شک به سبب همین موضوع بوده که رهبر معظم انقالب سالجاری را با 
عنوان سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کرده است. به 
عبارت دیگر شرکت های دانش بنیان موسسات خصوص یا تعاونی هستند 
که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانس و تحقق 
اهداف علمی و اقتصادی برای گسترش اختراعات، نوآوری ها و تجاری سازی 
نتایج تحقیق و توسعه را در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان 

انجام می دهند.
چهارمحال و بختیاری نیز در این میان به سبب ظرفیت های مناسبی که 
در حوزه نیروی کار تحصیل کرده و وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
دارد بستر خوبی برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم کرده است. از 
سوی دیگر تولیدات سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به نیازها و ظرفیت های 
این استان را ندارد و از همین رو تغییر نهادهای تولید و حرکت به سمت 

تولیدات دانش بنیان امری ضروری و حیاتی است.
فعالیت 46 شرکت دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری

شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری تاکنون موفق به تولید 275 
دانش فنی شده اند که از این تعداد 97 دانش فنی تجاری سازی شده است 
و طی سالهای اخیر بیش از 100 اختراع از سوی شرکت های دانش بنیان، فناور 

و واحدهای رشد در این استان به ثبت رسیده است.

ح شده  در راستای شعار سال مطر
 از سوی مقام معظم رهبری

عزم چهارمحال و بختیاری 
برای بهره گیری از ظرفیت های 

دانش بنیان
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شــاید بتوان گفــت از زمانــی که نوع بشــر پای بــر روی 
کــره خاکــی گذاشــت زندگــی او با طبیعت شــروع شــد 
و انســان و طبیعــت همــواره در یــك ارتبــاط متقابل و 
نزدیك با یکدیگر بســر برده¬اند و در ایــن فرایند این 
انســان بوده و هســت که بــا بهره گیــری از فکــر برتر و 
اســتعدادهای شــگرف خود از ایــن ارتباط بهــره برده 

اســت. اصغــر احمــدی هفشــجانی مدیــر کل منابــع 
طبیعی اســتان  در گفتگو با جــام جم گفت:آیــا زندگی 
و حیات انســان امروز بدون آب و خــاك و گیاه امکان 
پذیر اســت؟ آب مایه حیات، خاك بســتر حیات و هوا 
مهمتریــن عامــل حیــات بشــمار مــی رود و پوشــش 
گیاهــی در حفــظ ایــن منابــع حیاتــی حســاس ترین و 

تعیین کننده ترین نقش را ایفاء می کند . 
احمدی هفشــجانی با بیان این که: وابســتگی انسان 
امروز بــه مظاهــر طبیعــت و منابــع طبیعــی در نقاطی 
از کــره خاکی کــه تکنولــوژی و صنعــت هجــوم کمتری 
داشته اســت گســترده تر و مشهودتر اســت و منابع 
طبیعی تجدید شونده سهم بیشتری را در اشتغال و 

درآمد این جوامع ایفاء می نمایند. 
وی ؛جنگلهــا، مراتــع و حوزه هــای آبخیــز پشــتوانه ای 
برای بهبــود و افزایش فرآورده های کشــاورزی و دامی 

و حفاظت از محیط زیست محســوب می گردند . این 
مســئله زمانی روشــن تر مــی گردد کــه بدانیــم امروزه 
میلیون هــا نفر از مــردم گیتــی از ســوء تغذیــه رنج می 
برنــد و بزرگتریــن نگرانــی جهانــی، مســئله تأمیــن آب 

شیرین و غذای افراد بشر تلقی می گردد. 
مدیــر کل منابــع طبیعــی اســتان تاکیــد کرد:بنابراین 
نقــش پوشــش گیاهــی در عرصــه طبیعــت نــه تنهــا 
در ارتباط ســه فاکتــور مهم حیــات یعنــی آب و خاك و 
طبیعت می باشــد بلکه اثرات و نقــش تعیین کننده 
دیگــری از جملــه ایجــاد اشــتغال، تأمیــن مــواد اولیه 
کارخانجــات، بهبــود شــرایط محیــط زیســت، پاالیش 
هوا جذب مواد ســمی، رســوب دادن گرد و غبــار هوا، 
تعدیــل درجــه حــرارت، کاهــش اثــرات مخــرب بــاد و 
طوفــان، تأمیــن انــرژی، ایجــاد تفرجگاههــا و جلــب 
توریســت، حمایــت از حیــات وحــش و حفــظ تعــادل 

محیــط زیســت و از همــه مهمتــر حفــظ تنــوع ژنتیکی 
و... می باشد. 

 وی در ادامــه افزود:بنابرایــن کشــوری مــی توانــد در 
مسیر خودکفایی گام بر دارد که منابع طبیعی تجدید 
شــونده آن کشــور در مســیر تکامــل و تعالــی باشــد. 
منابــع طبیعی هــر جامعه ثــروت گرانبهــای آن جامعه 
اســت که فقــط به نســل حاضــر تعلــق نداشــته بلکه 
میراثی اســت که از آیندگان در دســت نســل فعلی به 

امانت گذاشته شده است. 
احمــدی هفشــجانی گفت:اگــر بخواهیــم در آینــده 
جامعــه بهتــری داشــته باشــیم، بایــد از هــر اقدامــی 
در جهــت حفــظ و احیــاء و توســعه ایــن منابــع فــرو 
 ، گذاری نکنیم در غیــر اینصورت فردای ما تــوأم با فقر
گرســنگی و محیطی آلوده و غیــر قابل زندگــی خواهد 

بود.
موقعیت استان چهار محال و بختیاری 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا مســاحتی معــادل 
1641013 هکتــار در ناحیــه غربــی ایــران و در زاگــرس 
مرکزی و به یك معنا قلب زاگرس واقع شده است که 
بر اساس تقسیمات کشوری دارای 10 شهرستان،44 
51 دهســتان  و 820 روســتا بــوده  ،26بخش، شــهر
و مرکــز آن شــهرکرد مــی باشــد. جمعیــت اســتان بــر 
اســاس سرشــماری ســال 1395معــادل 947763 
نفراست. بلندترین نقطه استان قله زردکوه با ارتفاع 
4198متر و پســت ترین نقطــه آن در ارمند بــا ارتفاعی 
معــادل 645 متر از ســطح دریا مــی باشــد. اقلیم های 
استان از بســیار مرطوب با زمســتان های بسیار سرد 
تا نیمــه مرطوب گــرم متفاوت اســت. میــزان بارندگی 
از 260 میلــی متــر تــا 1600 میلی متــر در نوســان و حجم 
نزوالت جوی اســتان حدود 11/5 میلیارد متر مکعب 
و حجم جریان هــای خروجی معادل 7 تــا 9/3 میلیارد 

متر مکعب می باشد.
 ، جمعیــت عشــایر اســتان در دوره ییــالق 118900 نفــر
جمعیت شهری 607444 نفر و جمعیت روستایی آن 

220094 نفر و 652 نفر غیرساکن می باشند.
مشخصات منابع طبیعی

از کل مســاحت اســتان قریــب بــه 1342800 هکتــار 
معــادل 81/82 درصــد آن را عرصه هــای منابــع ملــی 
شــامل جنگل ها و مراتع تشــکیل می دهد کــه از این 
میــزان جنگل ها بــا وســعتی بالــغ بــر 328000 هکتار و 
مراتــع بــا 1014800 هکتــار بــه ترتیــب 25 و 75 درصــد از 

سطح عرصه های ملی را به خود اختصاص می دهند.
مراتع استان چهارمحال و بختیاری

مساحت مراتع استان
مســاحت کل مراتــع اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
1014800 هکتــار مــی باشــد کــه قریــب بــه 62 درصــد 

مساحت کل استان را به خود اختصاص داده است.
در حــال حاضــر حــدود 20هــزار خانــوار بالــغ بــر 2/8 

اســتان وابســته  بــه مراتــع  میلیــون واحــد دامــی 
می باشــند این در حالی اســت که این تعداد دام 3/7 

برابر ظرفیت مجاز مراتع استان می باشد.
مراتع اســتان می تواند علوفه مورد نیــاز 750000 واحد 

دامی را در مدت 100 روز تامین نماید.
یب مراتع استان علل تخر

1- وجــود دام مازاد بــر ظرفیت مراتع به شــکلی که هم 
اکنــون تعــداد دام موجــود در مراتع اســتان چیــزی در 

حدود چهار برابر ظرفیت مراتع استان می باشد.
2- وجــود بهره بردارنــی بیشــتر از ظرفیــت بهــره بــردار 
مجــاز در مرتــع: بهره بــرداران مراتــع اســتان بیــش از 
هشــت برابر تعــداد بهره بــردار مجــاز در ســطح مراتع 
اســتان می باشــند. )به علت وابســتگی شــدید مردم 
به عرصه های مرتعی این عرصه ها همواره در معرض 

تعرض و نابودی قرار دارند(.
3- تصرف و تبدیل مراتع به اراضی دیم 

4- استفاده بی رویه از محصوالت فرعی مراتع 
5- بوتــه کنــی و قطــع درختچه هــای موجــود در مراتــع 

جهت سوخت
ح هــای عمرانــی نظیــر جــاده ســازی،  6- اجــرای طر
ج از ضوابط و  خطــوط انتقــال آب، بــرق و گاز و ..... خــار

استانداردهای موجود
گاهی بهره برداران از نحوه اســتفاده صحیح  7- عدم آ

از مراتع 
8- عدم رعایت تقویم چرایی 

چالش های بخش مرتع
1- تبدیــل مراتــع بــه ســایر کاربری هــا بــدون توجــه به 

استعداد و قابلیت اراضی و مالحظات اکولوژیکی 
2- واگذاری  بی رویه عرصه های مرتعی

3- عــدم امکانــات و نیــروی انســانی متناســب بــا 
وسعت مراتع و حجم کار 

بهره برداری )گیاهان داروئی و صنعتی (
تنوع گیاهان مرتعی و جنگلی در استان موجب تنوع 
گیاهان داروئــی و صنعتی گردیــده که ایــن گیاهان در 
ســطح اســتان پراکنده اند .گیاهان داروئــی و صنعتی 
بــه صــورت پراکنــده در اســتان دارای محصوالتــی 
هســتند کــه بــه آنهــا محصــوالت غیــر چوبــی جنگلی 
و مرتعــی گفتــه می شــود . هــر ســاله ایــن محصوالت 
توســط عشــایر و روســتائیان و جنــگل نشــینان بــه 
صورت غیــر اصولی و بــی رویه برداشــت می شــود که 
ایــن امــر عــالوه بــر تخریــب مراتــع و جنگل ها ســبب 
ســیر نزولی تولید محصــوالت و حتی انفــراض بعضی 

گونه های گیاهی داروئی و صنعتی هم می شود. 
منظــور  بــه  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره 
احیــاء وتوســعه و بهربــرداری اصولــی ایــن گونه ها به 
ح هــای بهربــرداری محصــوالت غیــر چوبی از  تهیــه طر
عرصه هــای منابــع طبیعــی بــا مشــارکت بهربــرداران 
ذیحــق نمــوده اســت. ایــن طرحها عــالوه بــر کاهش 

فشار بر عرصه های منابع طبیعی سبب 
1- ایجاد اشتغال برای روستائیان و جنگل نشینان و 

بهربرداران ساکن در آن 
2- افزایش درآمد و جلو گیری از تخریب منابع طبیعی 

3- پایداری اکوسیستمهای مرتعی می گردد. 
سیمای جنگل های استان چهارمحال و بختیاری

جنگل هــای بلوط زاگــرس که قدمــت آن ها بــه حدود 
5500 ســال پیــش برمــی گــردد، بــا وســعتی حــدود 6 
؛ از منتهــی الیــه شــمال غربی کشــور  میلیــون هکتــار
( آغــاز و ســپس در  در آذربایجــان غربــی )پیرانشــهر
غرب و جنوب غربی کشور در اســتان های کردستان، 
کرمانشــاه، همــدان، لرســتان، ایــالم، خوزســتان، 
کهگیلویــه  اصفهــان،  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
فــارس  اســتان  در  و  داشــته  ادامــه  بویراحمــد  و 
)فیروزآبــاد( بــا طــول متوســط 1150 کیلومتــر و عــرض 
متوســط 75 کیلومتر ختم مــی گردند. ایــن جنگل ها 
 از درخــت 

ً
عرصه هایــی طبیعــی هســتند کــه عمدتــا

و درختچــه خــودرو یــا دســت کاشــت همــراه با ســایر 
رســتنی های خشــبی و علفی خودرو پوشــیده شــده، 
تــاج پوشــش درختی آنهــا بــه طــور طبیعی بیــش از 5 
درصــد مــی باشــد. بلــوط مهمتریــن گونــه جنگلــی در 

منطقه زاگرس و غرب کشور است.

مدیر کل منابع طبیعی استان تشریح کرد:

سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری
 استان چهارمحال و بختیاری

سرپرست معاونت امور استان های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در سفر به چهارمحال و بختیاری ضمن 
تقدیر از عوامل سازنده سریال شهید علیمردان خان بختیاری گفت:

سازمان صدا و سیما در تولید این سریال فاخر، سعی دارد اثری ماندگار و در شأن بختیاری هاتهیه و پخش کند.
محمد مهدی رحمتی سرپرست معاونت امور استان های سازمان صدا و سیما به چهارمحال و بختیاری، در سفر به 
شهرکرد و با حضور رئیس مرکز سیمای استان ها، مدیرکل اداری و مالی معاونت امور استان ها، مدیرکل سازماندهی 

مرکز بسیج سازمان، مشاور اجرایی معاونت امور استان هاو مدیرکل صدا و سیمای استان دیدار و گفتگو کرد
دراین نشست  که با جمعی از بختیاری ها، تهیه کننده و کارگردان سریال شهید علیمردان خان بختیاری، به ُپر محتوا 
بودن فیلمنامه این سریال تأکید کرد و افزود: سازمان مرکزی از حمایت های مالی و تأمین نیروی مورد نیاز برای هر 
چه بهتر تهیه شدن این اثر دریغ نمی کند تا شخصیت ضد استبدادی علیمردان خان به نحو شایسته معرفی شود.

یوسف افشار نیا مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری هم تحقیق و پژوهش را محور اصلی تهیه سریال 
علیمردان خان بختیاری دانست و گفت: تأ کید مقام معظم رهبری در جمع بختیاری ها، معرفی شایسته شخصیت 

سردار بی بی مریم و شهید علیمردان خان بوده است.
یوسف افشارنیا افزود: روند ساخت سریال علیمردان خان، طبق سه مصوبه اصلی پیش می رود.

تزریق بودجه و  و  برآورد  و نویسندگان، اصالح  به فیلمنامه توسط پژوهشگران، منتقدان  تعاملی  نگاه  گفت:  وی 
سپس برنامه ریزی برای پیش تولید سریال از مراحل ساخت آن است.

در پایان این نشست از نمایشگاه تجهیزات ساخت و تولید سریال شهید علیمردان خان بختیاری که به همت 
عوامل این سریال برپا شده بود دیدن شد.

گفتنی است تصویربرداری این مجموعه به تازگی کلید خورده است.

سالهاست مردم شهرکرد با تهیه نان نامرغوب و بی کیفیت دچار 
سوء هاضمه شده و هیچ مسئولی نتوانسته این مشکل الینحل 

را چاره ای بیاندیشد.
سه  تاهمین  که  بختیاری  و  محال  چهار  استان  مرکز  شهرکرد 
ده پیش یعنی تا اوایل دهه 1370 اکثر مردم این شهر مشغول 
از  را  خود  روزانه  نان  مردم  غالب  و  بودند  دامداری  و  کشاورزی 
مرغوب  و  خانگی  نان  طبخ  با  و  نموده  آرد  خود  برداشتی  گندم 
با کیفیت اصال نیازی به نانوا و خرید نان از نانوایی نبود، اما کم 
زندگی  سبک  از  مردم  ذائقه  تغییر  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  کم 
به  آوردن  روی  و  نشینی  خوش  سمت  به  کننده  تولید  و  مولد 
کشاورزی  از  شغل  تغییر  با  مردم  دیگر  مدرنیته  شهری  زندگی 
...آن  و  صنعتی  اداری،  و  دیوانساالری  شغل های  به  دامداری  و 
صفا و صمیمیت کمرنگ و دیگر نه مردان مشغول کشاورزی و 
دامداری شدند و نه زنان حاضر به خمیر کردن و طبخ نان خانگی 

در تنورهای گلی در حیاط های قدیمی با متراژ باال.
* تغییر سبک زندگی از تولید به سمت تکنولوژی و مصرف گرائی 

مهم ترین عامل بی کیفتی در نان
همین تغییر سبک زندگی از تولید و بالندگی به سمت مصرف 
گرائی و تجمل گرائی باعث شد که دیگر مردم از طبخ پخت نان 
خانگی منصرف و الجرم با احداث نانوایی های متعدد در سطح 
از دست  را  آن نان مرغوب معطر خانگی  شهر مردم دیگر طعم 
را تناول  با نان نامرغوب همراه با جوش شیرین  داده و کم کم 
نموده  که متاسفانه  این مشکالت از اواسط دهه 1390 بیشتر و 
بیشتر گردیده که دریغ از یک نانوایی مناسب و طبخ حتی یک نان 

قرص مرغوب و معطر اوایل دهه 60 و 70
  * نان ناسالم منشأ  اکثر بیماری ها

گالیه مردم که معمواًل در سال های گذشته پای ثابت این موضوع 
داستان  درباره  شهروندی  است.  تأمل  و  توجه  قابل  نیز  بوده 
نان و کیفیتش می گوید: این سوژه ای نخ نماست که سال های 
واکنش  آن  به  نسبت  مسئوالن  و  می شود  ح  مطر است  سال 
داده یا نداده از کنارش رد می شوند و باز در بر همان پاشنه قبل 
می چرخد. اگر خیلی وقت ها کیفیت نان را در ظاهرش می دیدند 
از  خیلی  در  که  نانی  حتی  االن  نباشد  سوخته  یا  خمیر  این که  و 
نانوایی ها پخت می شود ریزمغذی ندارد یا این که آن قدر کم دارد 

که مصرفش فقط و فقط شکم پرکن است.
یادی از نیاز بدنش  * انسان اگر نان سالمی مصرف کند قسمت ز

برآورده می شود
در همین رابطه خالد طاهری معاونت بازرگانی و خدمات سازمان 
جهاد کشاورزی استان گفت: تحقیقات نشان می دهد که انسان 
اگر نان سالمی مصرف کند قسمت زیادی از نیاز بدنش برآورده 
تنها  نه  باشد  نداشته  مرغوبیتی  نان  که  همین  اما  می شود 
همراه  به  را  بزرگی  بیماری های  و  مشکالت  بلکه  نیست   مفید 

بهتری  و  بیشتر  نظارت  مسئوالن  باید  شرایطی  چنین  در  دارد. 
نسبت به عرضه نان باکیفیت به مردم داشته باشند.

* وظیفه نانوایی ها و مسئوالن در داستان نان سالم
از  یکی  سالم  تغذیه  می کند:  عنوان  شهرکردی  شهروند 
شاخصه های مهم در جوامع پیشرفته است که امنیت غذایی را 
باال می برد، نان به عنوان یکی از اجزای اصلی در سبد تغذیه مردم 
 امنیت غذایی همه را به 

ً
اگر کیفیت مناسبی نداشته باشد قطعا

مخاطره خواهد انداخت.  همین که مردم به بیماری های مختلفی 
مبتال شوند که سر منشأ آن نان ناسالم باشد این هشداری بزرگ 

است که باید به آن توجه شود.
* نانوایی ها همان طور که به فکر این هستند که بهای خدماتی را 

افزایش دهند کیفیت را نیز افزایش دهند
نانوایی های  از  برخی  در  نان  عرضه  وضعیت  از  دیگر  شهروندی 
به  که  طور  همان  نانوایی ها  می افزاید:  و  می کند  گالیه  شهرکرد 
فکر این هستند که بهای خدماتی که به مردم می دهند هر روز 
باالتر رود همین طور هم باید به فکر تهیه نان سالم برای مردم 
آرد سالمی که در  باشند البته مسئوالن نیز با نظارتی که دارند و 
 اختیار نانوایی ها قرار می دهند می توانند به تحقق این مهم کمک

 کنند.
* نان نامرغوب مشکلی از سال های پیش تاکنون

غالب  قوت  نیست،  دیروز  و  امروز  داستان  باکیفیت  نان  قصه 
مردم سال هاست که در مورد کیفیتش صحبت می شود، نظریه 
با این که  اما  می دهند و حتی سمینار و همایش برگزار می کنند 
می دانند و می دانیم که کیفیت نان ارتباط نزدیکی با سالمت مردم 
دارد هنوز که هنوز است یک جای کار در این داستان می لنگد 
البته  از پخت نان های بی کیفیت گالیه مندند،  و همچنان مردم 
مسئوالن  از  خیلی  صدای  حتی  و  نیست  بی مورد  گالیه ها  این 

بهداشتی و نظارتی را هم در برخی موارد درآورده است.
در  نامرغوب  و  کیبفیت  بی  نان  طبخ  از  بهداشت  وزارت  گالیه   *

نانوایی ها

جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  کل  مدیر  اظهارات  به  آن ها  آخرین 
او در خصوص تفکیک سبوس  وزارت بهداشت برمی گردد،نظر 
در انواع نان و افزایش ضایعات نان، این است که  این مشکل 
گله  بهداشت  وزارت  عنوان  به  ما  و  دارد  وجود  که  سال هاست 
داریم، اتفاقی که چندین سال اخیر افتاده، این است که میزان 
بدون  شده  بیشتر  مختلف،  نان های  انواع  آرد  در  سبوس گیری 

این که نظر تخصصی وزارت بهداشت خواسته شده باشد. 
از ما  اگر  خالد طاهری همچنین به این نکته نیز اشاره کرده که 
سؤال می شد که آیا افزایش سبوس گیری از آرد، کار درستی است 
نظر  از  نادرستی  کار  این  که  می گوییم  و  می گفتیم   

ً
قطعا خیر  یا 

تغذیه است. وی تأکید می کند: وقتی از آرد، سبوس را بگیرند و آرد 
سفید و تصفیه شود، مشکالت زیادی برای سالمتی مردم ایجاد 

می شد و این مسئله را سال هاست که دنبال می کنیم. 
یکی از دالیل اصلی اضافه وزن، چاقی، دیابت و بیماری های قلبی 
و عروقی، مصرف نان سفید شده در جامعه است و متأسفانه 

مردم نانی مصرف می کنند که به اندازه کافی، سبوس ندارد. 
* میزان باالی سبوس گیری در آرد

معاونت بازگانی و خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان چهار 
آرد  در  سبوس گیری  استاندارد  قباًل  کرد:  اضافه  بختیار  و  محال 
نان در کشور وجود داشت و به عنوان نمونه میزان استاندارد 
در  اکنون  اما  بود  درصد   7 فقط  سنگک  نان  در  سبوس گیری 
که 15 درصد سبوس گیری  آردی  با  نان سنگک  اخیر،  سال های 
شده و آرد پخت نان لواش و تافتون است، پخته می شود و این 
را پیگیری  آن  مشکل جدی است و ما هم چندین سال است 
به  داشته ایم،  مختلف  بخش های  با  مختلفی  جلسات  و  کرده 
عنوان وزارت بهداشت معترض افزایش سبوس گیری از آرد نان 
مردم  که  نان هایی  و  باشد  سفید  قدر  این  نباید  آرد  و  هستیم 
از  ما  و  نیست  باکیفیتی  نان  تغذیه ای  نظر  از  می کنند  مصرف 
طریق دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی و کارگروه 
تخصصی بهبود کیفیت نان، این مسئله را پیگیری می کنیم و باید 
ج شود در غیر  آرد از وضعیت کنونی باید خار به نتیجه برسیم و 
خواهیم غیرواگیر  بیماری های  انواع  افزایش  شاهد  صورت   این 
شهرستان  سطح  نانوایی های  بر  مستمر  و  دقیق  نظارت  بود.   

شهرکرد 
یکی از مواردی که باید بدان توجه داشت نظارت دقیق و مستمر 
می باشد  شهرکرد  شهرستان  سطح  نانوایی های  و  نانوایان  بر 
که یک عزم و همت جدی می طلید که عبدالعلی ارژنگ فرماندار 
شهرکرد به عنوان رئیس شورای آرد و نان  نظارت همه جانبه و 
سرزده از نانوایی های شهر داشته باشد و این مهم عزم استاندار 
جهاد  سازمان  قبیل  از  مرتبط  دستگاه های  همه  و  استان 
کشاورزی استان، اداره کل صمت استان و همچنین اتاق اصناف 

و بازگانی استان را نیز می طلبد.

در سفر به شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری

 قدردانی سرپرست معاونت امور استان های صدا 
و سیما از عوامل سازنده علیمردان خان بختیاری

شهرکرد، شهری بدون یک نانوایی مناسب؛ 

پخت نان نامرغوب در تنور بی تدبیری
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غالمعلی حیدری سودجانی استاندار استان در دیدار با ارسالن خالدی فر 
سردشتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جریان مشکل، تاخیر 
در پرداخت مطالبات کادر بهداشت و درمان قرار گرفت و به صورت برخط 

از مسئوالن ذیربط خواستار تسریع در پرداخت مطالبات این قشر شد.
گالیه  مورد  همواره  درمان  و  بهداشت  کادر  مطالبات  پرداخت  در  تاخیر 

با  دیدار  در  سودجانی   حیدری  غالمعلی  است،  قبل  ماه های  از  قشر  این 
را مورد پیگیری قرار  خالدی فر رئیس دانشگاه علوم پزشکی این مشکل 
میرهاشم  با  تلفنی  تماس  چند  طی  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار  داد. 
اسفندیاری-  احمد   ، کشور اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل  موسوی- 
معاون سازمان تامین اجتماعی، حسنعلی غفاری- معاون حقوقی و امور 

مدیرعامل  ناصحی-  مهدی  محمد  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  مجلس 
بیمه سالمت کشور بحث معوقات کادر بهداشت و درمان را مورد پیگیری 
ع وقت نسبت به  قرار داد. گفتنی است، مقرر شد مسئوالن ذیربط در اسر
پرداخت مطالبات کادر بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری، اقدامات 

الزم را انجام دهند.
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اقتصادیاقتصادی
اجتماعیاجتماعی

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد صورت گرفت:
پیگیری برخط استاندار چهارمحال و بختیاری برای پرداخت مطالبات کادر بهداشت و درمان

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان چهارمحال و بختیاری و با حضور احمد 
رضا بهرامی سامانی رئیس کل دادگستری استان چهار محال و بختیاری،میرحاجی مشاور 
عالی رئیس دادگستری استان، شهرام حیدری مصطفی آبادی مدیر کل زندانهای استان و 

مجتبی ابراهیمی نائینی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان،برگزار شد.
 این مراسم در محل سازمان زندان های شهرکرد برگزار شد و  در ایم مراسم 80 زندانی از 

زندان خالصی یافته و به کانون پر محبت خانواده برگشتند.
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  همکاری  با  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  زندان های  مدیرکل 
خانواده  آغوش  به  استان  زندانیان  از  نفر   80 استان  قضایی  مراجع  و  دیه  ستاد  امام)ره(، 

بازگشتند.
آزادسازی زندانیان گفت:  آبادی در مراسم  به گزارش جام جم ، حمیدرضا حیدری مصطفی 
بر  و  است  متمرکز  کیفری  جمعیت  کاهش  بر  جدید  سال  در  قضائیه  قوه  سیاست های 
قالب  در  زندانی   66 تعداد  مجتبی)ع(  حسن  امام  حضرت  میالد  یمن  به  و  اساس  همین 

مرخصی پایان حبس یا ارفاق ها و تخفیفات قانونی آزاد می شوند.

تومان  میلیون   400 حدود  که  هم  نفر   10 افزود:  بختیاری  و  چهارمحال  زندان های  مدیرکل 
 195 مبلغ  با  خمینی)ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  مددکاران  مشارکت  با  داشتند  بدهی 

میلیون و 800 هزار تومان آزاد شدند و مابقی بدهی آنان از طرف شاکی بخشیده شد.
مشارکت  با  که  داشتند  بدهی  تومان  میلیون   280 حدود  نیز  دیگر  نفر   2 داد:  ادامه  وی 
آزاد  و  جلب  شاکی ها  رضایت  تومان  میلیون   175 مبلغ  با  استان  دیه  ستاد   مددکاران 

شدند.
حیدری مصطفی آبادی اضافه کرد: کمک 2 میلیارد ریالی ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، یک 
میلیارد و 400 میلیون ریالی ستاد دیه و رأفت اسالمی مراجع قضایی موجبات آزادی زندانیان 

مذکور را فراهم آورد.
مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هرساله مردم خیرخواه و نوع دوست 
استان در ماه مبارک رمضان با کمک های نقدی خود موجب می شوند تا گل لبخند بر لب 

فرزندان مددجویان استان بنشیند.
وی ادامه داد: در سال گذشته 155 نفر از محکومان مالی جرایم غیرعمد با کمک ستاد دیه 

و به همت مردم طعم آزادی را چشیدند.
حیدری  در خاتمه گفت: برنامه های گلریزان همچنان در استان در حال اجرا است و در عید 

فطر نیز تعداد دیگری از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد می شوند.
* توانمندسازی زندانیان برای پیشگیری از ارتکاب مجدد به جرم

این م  نیز در  امام)ره( استان چهارمحال و بختیاری  اجرایی فرمان حضرت  مدیرکل ستاد 
اظهار داشت: اغلب زندانیان از اقشار ضعیف جامعه هستند و ما تمام همت خود را به کار 
آزادی و معیشت و اشتغال  گرفته ایم تا با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود زمینه 

آن ها را فراهم کنیم.
برنامه های  اجرای  و  الزم  برنامه ریزی های  با  می کنیم  تالش  افزود:  ابراهیمی  مجتبی 

 به چرخه جرم بازنگردند.
ً
توانمندسازی، کمک کنیم تا زندانیان پس از آزادی مجددا

همزمان با ایام والدت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی)ع(انجام شد؛

آزادی 80 زندانی جرایم غیرعمد در نیمه رمضان

هنرمندان  و  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  انقالب  هنر  جشن 
آرمــان  بــرنــامــه،  ایــن  در  کــه  شــد  بــرگــزار  بختیاری  و  چهارمحال  
هنر  سال  چهره  تندیس   ، فیلمساز هنرمند  دشتکی  قلی پور 

انقالب این  استان را دریافت کرد.
انقالب  هنر  هفته  گرامیداشت  مراسم  در  هنری  حوزه  رئیس  
اســالمــی کــه بــا حــضــور تــعــدادی از هــنــرمــنــدان چــهــار مــحــال و 

بختیاری در سالن بالغ شهرکرد برگزار شد.
در ابتدا این مراسم مدیر حوزه هنری استان با اشاره به این که 
نامزد  مختلف  بخش های   در  استانی  خبره  هنرمند   6 امسال 
دریافت عنوان چهره برتر هنر انقالب شدند، گفت: معیارهایی 
چون افتخارات کسب شده در سال 1400، اثرگذاری آثار تولیدی، 
توجه به خالقیت و نوآوری و نگاه نو به زیست بوم  چهارمحال و 

بختیاری از جمله مالک های  انتخاب این هنرمندان  است.
احسان قائدی وانانی افزود: شاید برخی از این نخبگان هنری 
به  اما  باشند  نداشته  هنری  حوزه  مجموعه  با  چندانی  ارتباط 
دلیل آنکه برای تحقق هنر متعهد تالش کرده و آثار ماندگاری  
را عرضه کرده اند در زمره  نامزدهای چهره سال هنر انقالب قرار 

گرفتند.
و  شدن  دیــده  را  هنرمند  یک  خواسته  و  هدف  مهم ترین  وی 
آثارش  بیان کرد و یادآور شد: امید است بستر  شناخته شدن 
معرفی هنرمندان شاخص استان در سال های آینده نیز فراهم 

شود و افراد بیشتری در جمع چهره های برتر دیده شوند.
این که  بر  تاکید  با  بختیاری  و  چهارمحال  هنری   حــوزه  رئیس  
آثار تولیدی هنرمندان  همچنان راه زیادی برای ترویج و توزیع 
به جامعه، پیش روی متولیان  آنان  استانی و معرفی مطلوب 
منظور  ایـــن  ــرای  ــ ب داد:  ادامــــه  دارد،  ــرار  قــ هــنــری  و  فــرهــنــگــی 
حــداقــل هــایــی  چـــون فــراهــم شـــدن فــضــا و مــکــان مــنــاســب و 

اختصاص  اعتبارات نیاز است.
قائدی اظهار داشت: در نظام بودجه ریزی  استان نگاه ویژه  به 
مسائل فرهنگی و هنری شکل نگرفته و الزم است این  نگاه 

تغییر کند تا جهش مناسبی در این حوزه روی بدهد. 
از  بــاللــی  نــقــی  و  عــلــیــدوســتــی  یـــاد حمید  گــرامــیــداشــت  ــا  ب وی 
نــویــســنــدگــان فــقــیــد چــهــارمــحــال و بــخــتــیــاری، تــصــریــح کــرد: 

علیدوستی به واسطه نوشتن رمان  "ُبرشکن" و کسب نشان 
قلم زرین و کارهای هنری  دیگری که از او به یادگار مانده است 
در جمع چهره های برتر هنر انقالب اسالمی استان قرار گرفت و 
بسیار بهتر است که از زحمات هنرمندان در زمان حیات شان  

قدردانی شود.
جهانیان  به  را  سرزمینم  جغرافیای  و  فرهنگ  دارم  وظیفه   *

نشان بدهم 
و  چــهــارمــحــال   انــقــالب  هنر  ــال  س چــهــره  و  فیلمساز  هنرمند 
در  کــه  خوشحالم  بسیار  گفت:  مــراســم  ایــن  در  نیز  بختیاری 
را دریافت می کنم  و به  آستانه 32 سالگی این جایزه ارزشمند 
این  از  و  راه طوالنی در پیش دارم  که همچنان  خوبی می دانم  

پس وظیفه ام  سنگین تر خواهد شد.
فیلم هایم   ساخت  دلیل  بــه  ــزود:  افـ دشتکی  پــور  قلی  آرمـــان 
صحنه ای  هیچ گاه   امــا  شــده ام   حاضر  مختلفی  صحنه های   در 
ارزشمندتر از این که در استان و میان  مردم خودم قرار داشته 

باشم ، تجربه نکرده ام.
این هنرمند جوان با بیان این که من عاشق سرزمینم هستم، 
و  ادارات  بــودجــه ای ، دســت  لحاظ   به  اگرچه شاید  ــادآور شــد:  ی
سازمان ها خالی است و یا اعتبارات به ما هنرمندان نمی رسد 
ابــزاری   با  مستند  فیلمساز  یک  عنوان  به  می دانم  وظیفه  اما 
و  فرهنگ  همچنین  و  شخصیت ها  بتوانم  دارم  اختیار  در  که 

جغرافیای سرزمینم را به جهانیان  نشان بدهم.
نویسنده  شهرکی  علیدوستی  حمید  مرحوم  از  برنامه  این  در 
توفیقی  حمید  ادبــی،  آفرینش های  بخش  در  »برشکن«  رمان 
کرانی  اسماعیلی  زهرا  موسیقی،  بخش  در  آهنگ ساز  بروجنی 
و تهیه کننده در بخش هنرهای نمایشی،  کارگردان  نویسنده، 
، نویسنده و محقق در بخش فرهنگ  قاسم فتاحی پژوهشگر
در  طراح  و  کاریکاتوریست  خ نیا  فر پدرام  و  پایداری  مطالعات  و 
بخش کاریکاتور و گرافیک به عنوان چهره های برتر هنر انقالب 

اسالمی چهارمحال و بختیاری تقدیر شد.
به  نیز  هکردی  پــور  شمسی  بهرام  و  غفاری  محمد  همچنین 
قــرار  تقدیر  مــورد  هنرمندان  بسیج  شاخص  چهره   2 عــنــوان 

گرفتند.

چهره سال هنر انقالب چهارمحال  و بختیاری معرفی شد

ــران ثمره  جــمــهــوری اســالمــی ایـ
هــزاران هزار خون شهید است 
کــه بــا هــمــت جـــوانـــان بــرومــنــد 
ایـــران اســالمــی در 22  و شــجــاع 
و  نشست  ثمر  به   1357 بهمن 
رژیم منحوس پهلوی سرنگون 

شد.
ذوق  و  ــوق  شـ در  ــردم  مــ هــنــوز 
انــقــالب اســالمــی بــودنــد کــه با 
هدایت و هماهنگی کشورهای 
و  آمــریــکــا  آنــهــا  راس  در  غــربــی 
تکریتی  صدام  خبیث  انگلیس 
به  تــشــویــق  را  او  و  تــحــریــک  را 
ــوری اســالمــی  ــه ــم حــمــلــه بـــه ج

ایران نمودند.
شــهــریــور  روزهــــــای  آخـــریـــن  در 
ــم بعثی عــراق با  ــ ســال 1359رژی
تهاجم  و  گــســتــرده  حمله  یــک 
کشور  بــه  حمله  نــاجــوانــمــردانــه 
جنوب  مــرزهــای  از  را  عــزیــزمــان 
ــاز نمود  آغـ غــربــی و خــوزســتــان 
را  و جــهــانــیــان  و هــمــه جــهــان 

شگفت زده و مبهوت نمود.
هزاران  تحمیلی  جنگ  شروع  با 
سطوح  در  افـــراد  و  ،پــیــر  جـــوان 
وارد  بسیجی  قالب  در  مختلف 
وحشی  دشمن  و  شده  میدان 
نموده  مهار  را  مسلط  دندان  تا 

به  وادار  ــران  ــ ای پـــاک  خـــاک  از  و 
خروج و عقب نشینی نمایند که 
راحل و مسئوالن  امام  تدبیر  با 
در   598 قطعنامه  نــظــام  عــالــی 
تیر ماه 1367 پذیرفته و 8 سال 
 خــاتــمــه 

ٌ
ــرا ــاهـ دفــــاع مــقــدس ظـ

یافت!
ــاع مــقــدس 8  اتــمــام دفـ از  بعد 
امــام   1368 خـــرداد   14 در  ســالــه 
ــل و بــنــیــانــگــذار جــمــهــوری  ــ راح
ــدرود حــیــات  ــ ــران بـ ــ اســـالمـــی ایـ
حضرت  خلفش  فرزند  و  گفت 
حسینی  عــلــی  ســیــد  اهلل  آیـــت 
رهـــبـــر  ــوان  ــ ــن ــ ــع ــ ب ای  خـــامـــنـــه 
جمهوری اسالمی ایران از سوی 

مجلس خبرگان انتخاب شد.
ــون اســـاســـی  ــ ــان ــر قــ ــگـ ــال دیـ ــ حـ
بـــازنـــگـــری و تــغــیــیــرات مــهــم و 
اساسی در نظام اداری و اجرائی 

کشور ایجاد شده بود.
تمرکز در قوه مجریه و همچنین 
انتخابات  اولین  قضائیه،  قــوه 
ریاست جمهوری بعد از ارتحال 
امــام راحــل در مــرداد 1368 رقم 
خورد که کل چارت اداری دولت 
ســر و شــکــل جــدیــدی بــه خــود 
اکبر هاشمی  مــرحــوم  و  گــرفــت 
کابینه  انــتــخــاب  بــا  رفسنجانی 
تکنو  نــئــو  فــضــائــی  وارد  جــدیــد 
کرات شده و با انتخاب وزیرانی 
ــور را در  ــام امـ ــا نــگــاه غــربــی زمـ ب
ــت گــرفــتــه کــه بــارهــا مقام  دسـ

و  الزم  تــذکــرات  رهــبــری  معظم 
قــالــب  در  جــــدی  هـــشـــدارهـــای 
نــشــســت هــای  و  ــی  ــرانـ ــنـ ــخـ سـ

مختلف به وی گوشزد شد!
سوار  بهرمانی  دیگر هاشمی  اما 
بــر کــرســی ریــاســت جــمــهــوری و 
تالش داشت اهداف و افکارش 

را تمام قد اجرائی نماید .
در همین دوران بود که تجمل 
ــب  ــسـ ــری،کـ ــگـ ــیـ ــرافـ ــی،اشـ ــرائـ گـ
ــه هر  بـ قـــدرت،پـــســـت و مـــقـــام 
دیگر  و  شــد  ــج  رای سکه  شکلی 

نمی شد چاره اندیشید.
انتخابات  در  بهرمانی  هاشمی 
 1372 ســال  جمهوری  ریــاســت 
و  عجیب  طــرز  بــه  آرایـــش  سبد 
مــعــنــاداری بــشــدت ریـــزش کرد 
جمهوری  ریــاســت  دوره   2 در  و 
کارگزان  حزب  آمــدن  کار  روی  با 

حزبی  دولتش  عماٌل  سازندگی 
حزب  نیز  سازندگی  کــارگــزاران  و 
را  مهلکی  ضــربــه  و  شــد  دولــتــی 
ــه ســاخــتــار اجـــرائـــی جــمــهــوری  ب

اسالمی ایران وارد نمود.
مـــتـــاســـفـــانـــه ایـــــــن رویــــــــه در 
نیز  بیش  و  کم  بعد  دولت های 
دولــت  در   ، شــد  تجربه  و  ــده  دی
بعد سید محمد خاتمی با حزب 
مخصوص  دوران  ــت   ــارک ــش م
نمود،  تجربه  و  اجراء  را  خودش 
دولت  عنوان  تحت  بعد  دولت 
الحق  که  بود  خدمت  و  عدالت 
ــژاد خیلی  و االنــصــاف احــمــدی ن
عمل  سیستماتیک  و  حــزبــی 
مهمی  پست  هیچ  چــون  نکرد 
اجرائی  عالی  مقام  یک  بعنوان 
پستش  مــهــمــتــریــن  نـــداشـــت 
ــود که  ــ ــــل ب ــی ــ اســـتـــانـــداری اردب

ــرداری  ــهــ بـــرکـــنـــار و ســـپـــس شــ
تهران.

حسن  آمــــدن  کـــار  روی  بـــا  امـــا 
روحانی که به حق  شاگرد خلف 
بهرمانی  آموز هاشمی  دست  و 
برای  دولت هاشمی  دوبــاره  بود 
ــا یک  مـــردم تــداعــی شـــده امـــا ب
شــکــل پــیــچــیــده تـــر و بــشــدت 
عملیات  ــر  ب مسلط  و  امنیتی 

روانی.
نیز  ــی  ــ ــان ــ روح دولـــــت  ســــال   8
اســفــنــد   28 در  و  ــد  ــ ش تـــمـــام 
ــام  ــی زمـ ــیــس ــیـــم رئ ــراهـ ــد ابـ ــی س
را بدست  کــشــور  ــی  اجــرائ ــور  امـ
11 ماه  از  که بیش  اینک  گرفت. 
اســتــقــرار دولــــت ســیــزدهــم  از 
مدیران  از  خیلی  هنوز  گذشته 
ــت قــبــل در اســـتـــان چــهــار  ــ دول
محال و بختیاری تغییر نیافته و 

 مشغول به خدمت هستند که 
مـــی تــــوان بـــه مــهــم تــریــن آنــهــا 
پــشــتــیــبــانــی  ــاون  ــعـ مـ قــبــیــل  از 
و  برنامه  ســازمــان  اســتــانــداری، 
جهاد  صمت،  سازمان  بودجه، 
شــهــرســازی،  و  راه  کـــشـــاورزی، 
شهرکرد  شهرستان  فرمانداری 
مرکز استان شرکت مخابرات و 

دیگر ادارات اشاره کرد.
کرسی  عنوان  چند  همین  برای 
محال  چهار  استان  در  ریاست 
و  مصیبت  چــنــان  بــخــتــیــاری  و 
زنی در سطوح مختلف در  چانه 
حال اجرای و رایزنی هستند که 
بختیاری  و  محال  چهار  استان 
بــا هــمــه زیــبــایــی هــا و مــواهــب 
ــه یک  بـ طــبــیــعــی و خـــــــدادادی 
بشدت  و  زده  سیاست  استان 
تبدیل  ــوس  ــان ــام ن و  پــیــچــیــده 

گردیده است.
امــیــد اســت مــســئــوالن اجــرائــی 
اســتــان در تــمــام ســطــوح چــاره 
ــراد  ــ اف از  ــا  تـ ــود  ــ ــده ش ــی ــش ــدی ان
متعهد  و  متخصص  توانمند، 
غیر  و  دولتی  مناصب  همه  در 
دولـــتـــی اســتــفــاده شــود.آنــچــه 
مهم است خدمت به خلق خدا 
و  فهیم  مردم  به  خدمتگزاری  و 
قدر شناس استان چهار محال 
قطع  به  که  می باشد  بختیاری  و 
رضایت خداوند جل و عالء را در 

بر خواهد داشت.

بدعتی تکراری در استان چهار محال و بختیاری:

یاست و قرار گرفتن در جایگاه قدرت تالش مضاغف ،خستگی ناپذیر و جهادی برای  تصاحب کرسی ر

جم  جام  روزنامه  متخصص  و  متعهد  عکاس  از  تجلیل 
بهرام شمسی پور دهکردی در جشن هنر انقالب اسالمی 
با  و  شاخص  هنرمندان  از  تعدادی  و  مسئوالن  حضور  با 
سید  قلم  اهل  شهیدان  سید  گرامیداشت  ایام  در  تجربه 

مرتضی آوینی.
هنر  ؛جشن  بختیاری  و  محال  چهار   – جم  جام  گزارش  به 
انقالب اسالمی با حضور جمعی از مسووالن و هنرمندان 
تبلیغات  سازمان  بالغ  تاالر  در  بختیاری  و  چهارمحال  

اسالمی استان برگزار شد.
برگزار  دوستانه  و  صمیمانه  فضائی  در  که  مراسم  این  در 

از هنرمند شاخص و عکاس حرفه ای بهرام شمسی  اشد 
پوردهکردی که از رزمندگان و جانبازان جنگ تحمیلی می 
باشد و همچنین عکاس روزنامه جام جم و خبرگزاری جام 
آنالین می باشد با اهداء هدایا و لوح تقدیر تجلیل و  جم 

تکریم بعمل آمد.
هنرمندان   بسیج  فعاالن  از  دهکردی  پور  شمسی  بهرام 
هنرمندان  از  که  باشد  می  بختیاری  و  محال  چهار  استان 
عکاس با سابقه و متعهد و از رزمندگان دفاع مقدس در 
تیپ 44 قمر بنی هاشم )ع( می باشد که به افتخار جانبازی 

نائل گردیده است.

در جشن هنر انقالب اسالمی استان چهار محال و بختیاری؛

تجلیل از بهرام شمسی پور دهکردی چهره شاخص بسیج هنرمندان

سید سعید 
سعادت

خبرنگار

رئیـس  اسـتانی  سـفر  هماهنگـی  جلسـه  در  بختیـاری  و  چهارمحـال  اولویـت دار  ح هـای  طر و  پروژه هـا 
جمهـور بـه ایـن اسـتان بـه ریاسـت معـاون اول رئیـس جمهـور مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

ریاسـت محمـد مخبـر  بـه  بـه چهارمحـال و بختیـاری  جلسـه هماهنگـی سـفر اسـتانی رئیس جمهـور 
 ، ، سـید صولـت مرتضـوی باباحیـدری معـاون اجرائـی  رئیس جمهـور دزفـول معـاون اول رئیـس جمهـور
غالمعلـی حیـدری سـودجانی اسـتاندار چهـار محـال و تعـدادی از وزراء در محـل نهـاد ریاسـت جمهوری 

برگزار شـد. 
بـه گـزارش جـام جـم، محمـد مخبر دزفولی در این جلسـه با اشـاره بـه تکلیف وزارت ارتباطـات و فناوری 
اطالعـات بـرای تکمیـل و توسـعه زیرسـاخت های ارتباطـی ایـن اسـتان، بـر لـزوم افزایـش و تخصیـص 
کامـل و صددرصـدی ایـن اعتبـارات تاکیـد کـرد و گفـت: بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات از نیازهـای 
اساسـی اسـتان های سراسـر کشـور اسـت چراکـه امـروز بخـش گسـترده ای از کسـب و کارهـا و نیازهـای 

مـردم مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات و وابسـته بـه اینترنت اسـت.
علـوم،  وزرای  بختیـاری،  و  چهارمحـال  اسـتاندار   ، جمهـور رئیـس  اجرایـی  معـاون  کـه  جلسـه  ایـن  در 
پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  جوانـان،  و  ورزش  کشـاورزی،  جهـاد  فنـاوری،  و  تحقیقـات 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، نیـرو، فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، نفـت، رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت، رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده نیـز 
قـرار بررسـی  مـورد  بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتان  اولویـت دار  ح هـای  طر و  پروژه هـا  داشـتند،   حضـور 

 گرفت.
در ایـن جلسـه توافقـات الزم از سـوی دسـتگاه های اجرایـی، بانک هـای عامـل و دسـتگاه های اسـتان 
ح هـای  چهارمحـال و بختیـاری بـر سـر نحـوه اجـرا، زمانبنـدی و اعتبـارات مـورد نیـاز عملیاتـی شـدن طر

اولویـت دار بـرای توسـعه و ارتقـای جایـگاه اسـتان و جبـران کاسـتی ها صـورت گرفـت.

 در آستانه سفر رئیس جمهور  به چهار محال وبختیاری:

ح های  وزرا و معاونان رئیس جمهور طر
 اولویت دار  استان را بررسی کردند
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بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
حافظکه بنده را نخرد کس به عیب بی هنری
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         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

بیان  بــا  بختیاری  و  چهارمحال  اســتــانــدار 
این که برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
نباید منتظر بودجه و اعتبار باشیم، گفت: 
باید از ظرفیت پیشکسوتان دفاع مقدس 
ــرای ایـــن مــهــم اســتــفــاده کــنــیــم، شـــورای  بـ
تشکیل  شهرستان ها  در  پیشکسوتان 

شود.
 28 شامگاه  سودجانی  حــیــدری  غالمعلی 
پیشکسوتان  شورای  جلسه  در  فروردین 
رزمندگان  حضور  با  که  مقاومت  و  جهاد 
ــاران 8 ســال دفـــاع مــقــدس جمعه  ــادگ و ی
ذوالفقاری  منوچهر  هرچگانی،  کیانی  علی 
ســودجــانــی،  زاده  اســمــاعــیــل  دهــنــو،رضــا 
عبداللهیان  سعید  فارسانی،  داودبــابــائــی 
دهـــکـــردی،ایـــوب زمـــانـــی گــنــدمــانــی، علی 
عباس  مــحــمــودی،  احــمــد  اکــبــری  محمد 
پیکار بروجنی، هوشنگ ذوالفقاری دهنو، 
سلطانی  تیمسار  قهفرخی،  شفیعی  تقی 
جهاد  نیروهای  از  خورشیدی  و  ــش  ارت از 

سازندگی حضور داشتند.

ــی بــا اشــــاره بــه ایــن کــه  ــان ــودج حــیــدری س
پیشکسوتان  شــــورای  مــجــمــع  تشکیل 
فـــال نیک  بــه  را  اســتــان  دفــاع مــقــدس در 
و  ایثار  فرهنگ  باید  کــرد:  اظهار  می گیریم، 
شهادت به جامعه تعمیم داده شود، این 

کار بسیار ارزشمند است.
تاکید  با  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 
نقش  امـــروز  ایــثــارگــری  جامعه  ایــن کــه  بــر 
ــام دوم  گـ بــیــانــیــه  تــحــقــق  ــیــرگــذاری در   ــاث ت
مقام  داد:  توضیح  دارنــد،  اسالمی  انقالب 
تحقق  بــرای  را  مرحله  پنج  رهــبــری  معظم 
انقالب  ــد،  کــرده ان تشریح  اســالمــی  تمدن 
اســالمــی، نــظــام اســالمــی، دولـــت اســالمــی، 
جامعه اسالمی و تمدن اسالمی از مراحل 
ــنـــون در مــرحــلــه  اکـ و  تــمــدن اســــت  ــن  ــ ای
به  رسیدن  بــرای  هستیم،  اسالمی  دولــت 
کنیم،  تــالش  بــایــد  همه  اســالمــی  جامعه 
نقش  مسیر  ایــن  در  دفــاع  پیشکسوتان 

بسزایی دارند.
ــی تــاکــیــد کـــــرد: بـــرای  ــانـ ــودجـ حـــیـــدری سـ

در  اسالمی  انقالب  دوم  گــام  بیانیه  تحقق 
ایثار  فرهنگ  انتقال  نیازمند  اول  مرحله 
قالب های  در  جــوان  نسل  بــه  شــهــادت  و 
باید  مسئله  ایــن  ــرای  ب هستیم،  مختلف 
دستورالعمل  اجرایی تدوین کنیم، از زبان 

هنر در این راستا می توان بهره برد.
بــایــد  دوم  گـــام  در  کــــرد:  عـــنـــوان  حـــیـــدری 
افــرادی که  سختی های جنگ و جهاد برای 
نداشته اند،  حضور  دفاع مقدس  دوران  در 
خاطرات  بیان  شیوه  بهترین  شــود،  بیان 
پیشکسوتان  حــضــور  اســـت،  دوران  آن 
برای  مختلف  جمع های  در  مقدس  دفــاع 

خاطره گویی بسیار موثر است.
معرفی  بختیاری  و  چهارمحال  اســتــانــدار 
ــی در  ــ ــالمـ ــ ــالب اسـ ــ ــقـ ــ دســـــتـــــاوردهـــــای انـ
تحقق  در  را  بین المللی  و  ملی  عرصه های 
انـــقـــالب اســـالمـــی حــائــز  گـــام دوم  بــیــانــیــه 
اهمیت عنوان کرد و گفت: این دستاوردها 
جمع  در  و  دانشگاه ها  مـــدارس،  در  باید 
جوانان توسط پیشکسوتان دفاع مقدس 

با رویکرد بصیریت افزایی بیان شود.

اقدامات  خصوص  در  باید  داد:  ادامــه  وی 
نظام  به  ضربه زدن  برای  استکبار  و  آمریکا 
جمهوری اسالمی افشاگری صورت بگیرد، 

موضوعات  از  یکی  دشمن شناسی  امــروز 
مــهــم اســـت، در ایـــن مــســالــه مـــی تـــوان از 

راه های مختلف استفاده کرد.
حیدری با اشاره به این که باید سبک زندگی 
ــادآور  ی کنیم،  معرفی  جــوانــان  بــه  را  شهدا 
آفرین باشیم،  الگو  شد: باید برای جوانان 
باید شهدای شاخص و شهدای مقاومت 
تاثیر  همچنین  شوند،  معرفی  جوانان  به 
 انقالب اسالمی در جهان برای افراد تبیین 
شود. استاندار چهارمحال و بختیاری بیان 
الگوی جبهه مقاومت، دفاع مقدس  کرد: 
حاج  شهید  سپهبد  تــالش هــای  اگــر  بـــود، 
در  ــش  داع اکــنــون  نــبــود،  سلیمانی  قاسم 
انقالب  و  مقدس  دفاع  معارف  بود،  ایــران 

اسالمی در مدارس ترویج شود.
تــرویــج فرهنگ  ــرای  بـ بــیــان ایــن کــه  بــا  وی 
و  بــودجــه  نــبــایــد منتظر  ــثــار و شــهــادت  ای
ظرفیت  از  باید  کــرد:  اظهار  باشیم،  اعتبار 
پیشکسوتان دفاع مقدس برای این مهم 
در  پیشکسوتان  ــورای  ش کنیم،  استفاده 

شهرستان ها تشکیل شود.
حـــیـــدری تــصــریــح کــــرد: دولــــت ســیــزدهــم 
کشور  مشکالت  حل  برای  بلندی  گام های 
باال  مشکالت  حجم  امــا  اســـت،  بــرداشــتــه 
اســت، در ایــن مــدت کــوتــاه تــالش شــد تا 
احصا  بختیاری  و  چــهــارمــحــال  مشکالت 
کنیم،  برنامه ریزی  آن هــا  حل  بــرای  و  شود 
جلسات متعددی نیز در سطح کالن برای 

رفع این مشکالت برگزار شد.
افـــزود:  بختیاری  و  چــهــارمــحــال  اســتــانــدار 
گردشگری  حــوزه  در  بسیاری  ظرفیت های 
تــقــویــت  بـــایـــد  دارد،  ــود  ــ وجـ ــــان   ــت اســ در 
توسعه  شاهد  حوزه  این  در  زیرساخت ها 

استان خواهیم بود.
ــاره بــه ایــن کــه اقـــدامـــات خوبی  وی بــا اشــ
و  مسکن  مــلــی  ح  طـــر اجــــرای  راســـتـــای  در 
نــهــضــت مــلــی مــســکــن در چــهــارمــحــال و 
کرد:  عنوان  است،  گرفته  صورت  بختیاری 
زیرساخت های برای احداث مسکن در 26 

شهر استان فراهم شده است.

آب پایدار  با تاکید بر این که تامین  حیدری 
برای شرب، صنعت و کشاورزی در دستور 
پروژه های  تکمیل  کرد:  بیان  دارد،  قرار  کار 
قرار  کار  این حوزه در دستور  در  نیمه تمام 
 12 از  باباحیدر  سد  اجرایی  عملیات  دارد، 
ــده، امــا بــه بــهــره بــرداری  ــاز ش ســال قبل آغ
می تواند  سد  این  تکمیل  اســت،  نرسیده 

تحول ایجاد کند.
افـــزود:  بختیاری  و  چــهــارمــحــال  اســتــانــدار 
آقبالغ و  آبرسانی سد بیدکان، احداث سد 
برنامه  جزو  خرسان  سد  طریق  از  آبرسانی 
کــارون  رودخــانــه  از  برداشت  مجوز  اســت، 
نیز در دستور  آبخیزداری  اخذ شده است، 

کار قرار دارد.
بدهیم  اجـــازه  نباید  گــفــت:  پــایــان  در  وی 
و  مردم  بین  انسجام  و  وحدت  به  دشمن 
مساله  ایــن  کند،  وارد  خدشه  مسئوالن 
ظرفیت  از  باید  است،  امیدآفرینی  نیازمند 
نــیــروهــای  مــقــدس،  دفـــاع  پیشکسوتان 

بسیج، هنرمندان و ... استفاده کنیم.

استاندار در جمع رزمندگان و پیشکسوتان تیپ خط شکن 44 قمر بنی هاشم )ع(؛

برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نباید منتظر بودجه و اعتبار باشیم
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؛ همزمان با ایام لیالی قدر
گرامیداشت شب های قدر در صدا و سیمای شبکه جهان بین

صـدا و سـیمای چهارمحـال و بختیـاری بـا پخـش 
نـزول  و  قـدر  شـب های  مختلـف،  برنامه هـای 

مـی دارد. گرامـی  را  الهـی  رحمـت 
نـزول  و  قـدر  شـب های  رسـیدن  فـرا  بـا  همزمـان 
متقیـان  مـوالی  شـهادت  ایـام  همچنیـن  قـرآن، 
حضـرت علـی)ع(، صـدا و سـیمای اسـتان بـا تولیـد 
و پخـش ویـژه برنامه هـای مختلـف از بـرکات الهـی 

می جویـد. بهـره  شـب ها  ایـن  در 
برنامه هـای  بـا  بیـن  جهـان  سـیمای  معاونـت 
»شـب های قـدر« و »عقیـق« شـب های نـزول قـرآن 
را بـا خـدای عالمیـان مناجـات و شـب زنـده داری 

می کنـد.
در شـب نوزدهـم مبـارک رمضـان و اولیـن شـب از 
، سـیمای جهان بیـن، مصالی  لیالـی پـر فیـض قـدر

حضـرت امـام خمینـی)ره( شـهرکرد، مسـجد جامع 
شـهرکرد، مسـجد جامع روسـتای دسـتگرد و گلزار 
را پوشـش تصویـری می دهـد و  شـهدای بروجـن 
بـه  اسـتانی ها  هـم  و  داران  روزه  همـدل  و  همـراه 

مناجـات بـا خالـق یکتـا می پـردازد.
مسـجد  و  مصلـی  بـا  یکـم  و  بیسـت  شـب  در 
جامـع شـهرکرد، مسـجد جامـع روسـتای ارجنـک و 
مسـجد جامـع شـهر بـن ارتبـاط تصویـری برقـرار و 
راز و نیازهـا و مناجـات مـردم اسـتان را بـه تصویـر 
قرائـت  سـخنرانی ها،  همچنیـن پخـش  می کشـد. 
دعـای جوشـن کبیـر و مراسـم قـرآن بـه سـر گرفتن 
از مصـالی شـهرکرد از سـاعت 23:30 تـا 4 بامـداد 

پخـش خواهـد شـد.
در شـب بیسـت و سـوم با مصلی و مسـجد جامع 

و  فارسـان  حسـین)ع(  امـام  مسـجد  شـهرکرد، 
تصویـری  پوشـش  شـبان  شـیخ  جامـع  مسـجد 
برقـرار خواهـد شـد و مراسـم معنـوی قرائت دعای 
، قـرآن بـه سـر گرفتـن و سـخنرانی از  جوشـن کبیـر

مسـجد جامـع شـیخ شـبان پخـش می شـود.
از  معنـوی  مراسـم  ایـن  از  لحظاتـی  اسـت  گفتنـی 
شـبکه های سراسـری و شـما هـم پخـش خواهـد 
شـهرکی،  بابایـی  علـی  بیـژن  کننـدگان  تهیـه  شـد. 
سـیدامین رضوی، هوشـنگ رحیمی، سـیدمهدی 

سـلیمی و حمیـد عسـگری هسـتند.
ایـام  بـا  همزمـان  رمضـان،  مـاه  نوزدهـم  شـب  از 
ضربـت خـوردن امیرالمؤمنین و شـهادت حضرت 
برنامـه  ویـژه   ، قـدر فیـض  پـر  لیالـی  و  علـی)ع( 
فرحنـاز  کارگردانـی  و  کنندگـی  تهیـه  بـه  »عقیـق« 

حاتـم پـوری بـه مـدت پنـج شـب از سـیمای جهـان 
می شـود. مخاطبـان  تقدیـم  بیـن 

گفت و گوی کارشـناس مذهبی، میان برنامه های 
مناسـبتی، زندگـی نامـه حضـرت، گفتـار متن، شـعر 
از  مداحـی  و  کتـاب  معرفـی  حکایـت،  شـاعر،  و 
بخش هـای متنـوع ایـن ویـژه برنامـه اسـت کـه بـا 
اجـرای احمـد باقـری سـاعت 21 روی آنتـن مـی رود.
از  بـا ویـژه برنامـه »قـرار عاشـقانه«  معاونـت صـدا 
فیوضـات مـاه بندگـی خـدا و شـب های قـدر بهـره 
می جویـد و بـه راز و نیـاز با خالق هسـتی می پردازد.
ایـن برنامـه در شـب های پـر برکـت قـدر بـه تهیـه 
و  صالحـی  نایـب  رسـولی،  محمدرضـا  کنندگـی 
بامـداد   3 تـا   22 سـاعت  از  موسـویان  مهشـید 
تقدیـم همراهـان رادیـو جهـان بیـن خواهـد شـد.

دعاهـای متناسـب بـا ایـن شـب ها، مباحـث کوتاه 
ارتبـاط   ، قـدر شـب های  فضایـل  ویـژه  کارشناسـی 
مختلـف  نقـاط  گزارشـگران  و  آزاد  خبرنـگاران  بـا 
اسـتان به ویژه مناطق روسـتایی، آوازهای عرفانی 
آیینـی اسـتان، تقویـت  و مذهبـی، شـعر شـاعران 
سـخنرانی  کبیـر،  جوشـن  دعـای  قرائـت  پخـش  و 
امـام  مصـالی  از  گرفتـن  سـر  بـه  قـرآن  مراسـم  و 
بسـته های  و  مطالـب  شـهرکرد،  خمینـی)ره( 
بسـته های  و  شـب ها  ایـن  بـا  متناسـب  صوتـی 
علـی)ع(  حضـرت  شـهادت  ایـام  بـا  مرتبـط  صوتـی 
رادیویـی  برنامـه  ایـن  گوناگـون  قسـمت های  از 

اسـت.
هـر  هـم  اسـتان  سـیمای  و  صـدا  خبـر  معاونـت 
شـب بـا پخـش یـک گـزارش تولیـدی، یـک گـزارش 

شـب های  مراسـم  پوشـش  شـهرکرد،  در  خبـری 
ارتبـاط  برقـراری  و  اسـتان  مختلـف  نقـاط  در  قـدر 
در  شـهرکرد  خمینـی)ره(  امـام  مصـالی  بـا  زنـده 
و  قـدر  فضیلـت  پـر  شـب های   ،23 سـاعت  خبـر 
 شـهادت مظلومانـه اولیـن امـام شـیعیان را گرامی

 می دارد.
سـیمای  و  صـدا  مجـازی  فضـای  معاونـت 
ویدئـو  تولیـد  بـا  هـم  بختیـاری  و  چهارمحـال 
و  کوتـاه  فیلـم  پادکسـت،  پوسـتر،کلیپ،  کسـت، 
مجـازی  محتواهـای  بارگـذاری  گرافیـک،  موشـن 
و  مرکـز  سـایت  کانال هـا،  در  رسـانی  اطـالع  و 
شـب های  آپـارات،  در  مرتبـط  محتواهـای  انتشـار 
پـر فضیلـت قـدر را گرامـی داشـته و ایـام شـهادت 

می نشـیند. سـوگ  بـه  را  علـی)ع(  حضـرت 

حیدری  سودجانی عنوان کرد: 
در گام دوم باید سختی های 

جنگ و جهاد برای افرادی که 
در دوران دفاع مقدس حضور 

نداشته اند، بیان شود، بهترین 
شیوه بیان خاطرات آن دوران 
است، حضور پیشکسوتان 
دفاع مقدس در جمع های 
مختلف برای خاطره گویی 

بسیار موثر است


