
دولتـمرد صـالح ایران

به اطالع عموم شهروندان محترم می رساند، پالک 1915 و 1916 مشهور 
به قبرستان متروکه آران و بیدگل بنام وقف ثبت گردیده اما در زمان های 
و حقوقی سند صادر شده  اشخاص حقیقی  بنام  و  وقفیت خارج  از  سابق 
است. لذا جهت احقاق حق موقوفه و برگشت زمین مزبور به وقف، مساله 
کمیسیون ماده 2 قانون ابطال سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور جهت 
ابطال اسناد صادره مطرح شده است. لذا از صاحبان سند دعوت بعمل می 
آید طی مدت 10 روز از انتشار آگهی نسبت به ارائه اسناد و مستندات خود 
و  آران  خیریه شهرستان  امور  و  اوقاف  اداره  به  کمیسیون  به  ارائه  جهت 
بیدگل اقدام نمایند.الزم به ذکر است پس از انقضاء مهلت مقرر هیچگونه 

اعتراضی در این زمینه مسموع نخواهد بود.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل 

میثم نمکی گفت: در فاز دوم مجتمع فرهنگی و هنری آران و بیدگل، 
ایجاد بازارچه هنر با هدف عرضه تولیدات هنری به مردم پیش بینی 
شده است. وی افزود: پیش نیاز رونق تولیدات هنری و اشاعه آموزش 
هنر در جامعه، ارزش گذاری کاالها و تولیدات هنری است و با ارزش 
گذاری صنایع دستی در ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری، رونق نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده است.

رییس دانشگاه آزاد آران وبیدگل خبر داد:رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:
عملیات عمرانی ساخت دانشگاه آزاد آران و بیدگل آغاز شد

کنگره ملی محمد هالل بن 
علی)ع( برگزار  می شود

شماره های تلفن شهرستان آران و بیدگل 8رقمی شد 
بیدگل  و  آران  شهرستان  مخابرات  اداره  رییس 
یکسان  ملی  طرح  اجرای  راستای  در  گفت: 
همزمان  و  ها  استان  در  شهری  بین  کد  سازی 
شماره  اکرم)ص(  رسول  حضرت  مبعث  عید  با 
چهارشنبه  روز  از  شهرستان  این  ثابت  تلفن  های 
شود. می  رقمی  هشت  ماه  خرداد  هفتم 

طرح  این  اجرای  با  داشت:  اظهار  دهقانی  محمود 
پیش شماره این شهرستان از 0362 به 031 تغییر 
می کند و پس از اجرای طرح ، برای ارتباط تلفنی 
به شماره گیری کد 031  نیاز  استان دیگر  داخل 
می  محترم  مشترکان  کرد:  تصریح  وی  نیست. 
ارسال  با  از شماره جدید خود  اطالع  برای  توانند 
پیامک )شامل شماره قبلی به همراه کد شهر( به 
سامانه پیامکی 300001818شماره جدید خود را 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  دهقانی  کنند.  دریافت 
مشترکان  جوابگوی   2525 تلفنی  گویای  سامانه 
افزود: به همه شماره های تلفن  خواهد بود.  وی 

که  شده  اضافه  رقم  یک  اصفهان  استان  ثابت 
مخابرات  شرکت  اینترنتی  پایگاه  در  آن  جزئیات 
به نشانی                             اعالم شده 
خرداد  هفتم  روز  از  گزارش:  این  اساس  بر  است. 
شماره  گرفتن  با  توانند  می  ها  استانی  هم  همه 
با  بین شهرستانی  به کد  نیاز  بدون  و  های جدید 
تعرفه  طرح  این  اجرای  با  بگیرند.  تماس  یکدیگر 
دقیقه  هر  برای  استان  داخل  ثابت  تلفن  مکالمه 
دور  برای  تفاوت  بدون   ( استانی  بین  و  ریال   30
برای هر دقیقه 330   ) ها  استان  بودن  نزدیک  یا 
شهرستان  در  ثابت  تلفن  مشترکان  است.  ریال 
بخش  به  مراجعه  با  توانند  می  بیدگل  و  آران 
آگهی های روزنامه نسل فردا در صفحه 3 اطالعیه 
شماره  تغییرات  و  بیدگل  و  آران  مخابرات  اداره 
استان  کنند.  مشاهده  را  شهرستان  های  تلفن 
مشترک  هزار   250 و  میلیون  دو  دارای  اصفهان 
است. درصد   44.67 نفوذ  ضریب  با  ثابت  تلفن 
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رئیس دانشگاه آزاد آران و بیدگل : با توجه به افزایش شمار دانشجویان 
این مرکز و لزوم ایجاد فضای مناسب فیزیکی، عملیات عمرانی در سایت 
اصلی این دانشــگاه واقع در مجاورت میدان ابریشمچی آران و بیدگل 
آغاز شده است.مصطفی امیدی  در مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه آزاد 
آران و بیدگل اظهار داشت: در یک سال گذشته کمیته عمرانی هیئت 

مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی آران و بیدگل با تالش ...

  ویژه نامه آران و بیدگل|شماره هشتم |خرداد   ماه 1393

ادامه در  صفحه 6

ادامه در  صفحه3

  صفحه2

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور  خبر داد:

امور  و  اوقاف  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
خیریه کشور گفت: این کنگره سومین کنگره ملی 
سطح  در  که  است  کشور  امامزادگان  بزرگداشت 
ملی و با هدف معرفی شخصیت واالی این امامزاده 
های  فعالیت  معرفی  همچنین  و  القدر  جلیل 

مقدس حضرت  آستان  در  گرفته  فرهنگی صورت 
محمد هالل علی)ع( برگزار می شود.حجت االسالم 
این  برگزاری  زمان  شرفخانی  احمد  والمسلمین 
برنامه فرهنگی را شهریورماه امسال همزمان با روز 
تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه کشور ذکر کرد... 

فرمانده نیروی زمینی ارتش در نشست خبری عنوان کرد:

سناریوی تخریب منصوری

چندی پیش مشاور سازمان میراث فرهنگی و 
رئیس ایکوم در آیین تقدیر از موزه داران برتر 
کشور گفت: در مقیاس ملی ما شاهد 90 سال 
سوء تعبیر نســبت به تنوع فرهنگی هستیم و 
این سوءتعبیر منجر به اختالف فرهنگی مردم 
از جمله مردم آران و بیدگل، اردکان و میبد... 

کنکاشی بر علت اختالفات آران و بیدگل

یادداشت

ادامه در  صفحه 2

صفحه 4

دو نگین خردورزی خطه کویر 

موسسه فرهنگی دارالفنون در 
آران و بیدگل افتتاح شد

دفتر خدمات الکترونیک 
انتظامی شهدا افتتاح شد

اطالعیه

صفحه 3

صفحه 3

فرهیختگان

ایستگاه خبر

غربت روزنامه ها  در آران و بیدگل

در عصر جدید یکــی از شــاخصه های مهم 
توسعه یافتگی در شــهر ها، وجود انواع رسانه 
ها و فعالیت گسترده مطبوعات به عنوان یکی 
از ابزارهای موثر در حوزه اطالع رسانی است. 
در چند سال گذشته به همت بخش خصوصی 
و همچنین حمایت های قابل تحسین برخی 
نهادهای دولتــی آران و بیدگل همچون اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، تعداد رسانه های 
چاپی این شهرســتان افزایش یافته است. با 
این حال، وجود برخی مشــکالت و کمبودها 
موجب شده این نشریات آنچنان که باید نتوانند 
با آســودگی خیال به رســالت اصلی خود که 
اطالع رسانی و نشر معضالت و نقد کمبودها و 
مشکالت است عمل کنند. در اغلب شهرهای 
در حال توسعه و توسعه یافته کشور، نهادهایی 
هستند که خود را ملزم به مساعدت و همکاری 
با روزنامه ها و رسانه های محلی می دانند. به 
عنوان مثال در برخی از شــهر ها، نهاد  رفاهی 
تفریحی شهرداری یکی از مراکز مهم حمایتی 
برای رسانه هاست. این مرکز فرهنگی از طریق 
پشتیبانی اقتصادی، راه را برای رشد مطبوعات 
محلی این شــهرها فراهم می کند اما در آران 
و بیدگل نهاد مشابهی برای حمایت رسانه ها 
وجود ندارد. باالتر از این مشکل این است که 
برخی نهادهای اجرایــی آران و بیدگل  حتی 
خدمات مورد نیاز خود در حوزه انتشار آگهی 
های مزایده و مناقصه را  از روزنامه های شهر 
اصفهان دریافت کرده و عمال به رشد و تقویت 
مطبوعات این شهر ثروتمند کمک می کنند. 
امید اســت با تغییر برخی رویه ها و نگاه های 
سطحی به موضوع مطبوعات شــاهد بهبود 

وضعیت رسانه های چاپی شهرمان باشیم.
 البته بیان برخی شگردهای فریبکارانه تبلیغی 
که در شماره قبلی روزنامه به آن پرداخته شد 
به معنای زیرسوال بردن ماهیت تبلیغ نیست 

بلکه انتقادی است به شیوه برخی از آژانس ها.
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ایجاد بازارچه هنر در آران و بیدگل


