
رییس شورای اسالمی سفیدشهر از توابع شهرستان آران و بیدگل 
گفت: 14هزار سکنه منطقه سفیدشهر شامل شهر سفیدشهر و 
سه روستای علی آباد، محمد آباد و یزدل از داشتن اورژانس شبانه روزی 
محرومند. محمد علی رحیمی اظهار داشت: تا کنون در اثر نبود اورژانس 
و داروخانه شبانه روزی در این منطقه شهروندان زیادی دچار مشکل 
شده و بعضا جان خود را از دست داده اند. وی افزود: با توجه به سیاست 
های دولت محترم در حوزه سالمت، انتظار می رود این خواسته به حق مردم این منطقه 
مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: شهر سفید شهر و سه روستای مجاور آن حتی 
از داشتن یک پزشک شبانه روزی محروم است و در صورت رخ دادن کسالت، شهروندان 

مجبور هستند فاصله چندید کیلومتری این منطقه تا شهرهای مجاور را بپیمایند. 

مردم سفیدشهر از داشتن اورژانس شبانه روزی محرومند 

سرپرســت فرمانداری آران و بیدگل در مراسم تودیع 
و معارفــه رییــس اداره صنعت، معــدن و تجارت این 
شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکالت 
اساسی این شهرستان بیکاری جوانان تحصیلکرده است 
که با راه اندازی مرکز مشاوره برای شناخت ظرفیت ها 
و هدایت تولید کنندگان و ســرمایه گزاران این معضل 
مرتفع شود. علی اکبر رضایی افزود: فراهم کردن زمینه 
حمایت از کارآفرینان و رفع موانع اداری حوزه کارآفرینی 
وظیفه تمامی نهادهای اجرایی شهرستان است. رییس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان نیز 
در این مراســم گفت: معادن منیزیــم موجود در کویر 
شهرســتان آران و بیدگل بایســتی مورد بهره برداری 
قرار گیرد. اسرافیل احمدیه اظهار داشت: میزان منیزیم 
موجود در شــورابه های دریاچه نمک بیش از دو دهم 
میلیگرم در لیتر اســت که این مساله لزوم برنامه ریزی 
مناسب برای بهره برداری از این منابع ارزشمند معدنی 
را دوچندان می کند. وی خاطرنشان کرد: پیش از این 
مقرر شده بود دو استان اصفهان و قم برای بهره برداری از 
این معادن غنی، تمهیداتی را اتخاذ کنند، اما تاکنون این 
مساله عملیاتی نشده است. احمدیه تاکید کرد: با برنامه 
ریزی مناســب در زمینه بهره برداری از منابع و معادن 
طبیعی و همچنین حمایت از صنایع، بایستی در راستای 
کاهش بیکاری جوانــان تحصیلکرده گام برداشــت. 

         
شهردار نوش آباد گفت: امسال ۵۰ واحد نیمه فعال شهرک 
صنعتی انصار شهدا نوش آباد با وسعت ۲ میلیون مترمربع 
به ۲۸۰ واحد صنعتی افزایش و بالغ بر 1۵ هزار نفر مشــغول به 
کار خواهند شد. علی اصغر شقایقی داشتن، سند مالکیت، واقع 
شدن این شهرک بین شهرهای کاشــان و آران و بیدگل، وجود 
ریل راهن، جاده کمربندی و وجود نیروی انسانی کار آمد، خالق، 
ماهر و متعهد در منطقه کاشان و آران و بیدگل را مهمترین مزیت 
سرمایه داران برای سرمایه گذاری در این شهرک صنتعتی دانست و گفت: تاکنون 
بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان برای آسفالت معابر، برق رسانی، آبرسانی و مخابرات 

این شهرک صنعتی هزینه شده است .

جامعه

   یادداشت

ادامه از صفحه 1...اگر بخواهیم این سوءتعبیر را اصالح کنیم 
باید جوامع را به یکدیگر بشناسانیم. سید محمد بهشتی 
اضافه کرد: اگر بخواهیم این سوءتعبیر را اصالح کنیم باید 
جوامع را به یکدیگر بشناسانیم به عنوان مثال مازندرانی 
ها باید بدانند آذری ها چه کسانی هستند. اگر افراد به هم 
معرفی شوند آن وقت خواهند فهمید که چقدر با یکدیگر 

آشنا و دارای تاریخ مشترکی هستند. 
به دنبال انتشار این سخنان از رییس سابق سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری کشور، احمد رضا 
ســعیدی عضو و سخنگوی شورای اســالمی شهر آران و 
بیدگل در وبالگ شــورای شهر در یادداشــتی با عنوان 
»کنکاشــی برعلت اختالف در آران و بیدگل«، نوشــته  
است: »شــما فکرمی کنید درآران وبیدگل می توان چه 
کاری انجام داد که اعتماد و اعتقاد به هم بیشتر شود و به 
جای اینکه انرژی ها در جهت تخریب صرف شود در جهت 
تقویت همدیگر مورد استفاده قرارگیرد و باعث هم افزایی 
گردد؟ ]...[ آیا بهتر نیست که خودمان به همدیگرنزدیک تر 
شویم و با طرح خواسته و مطالبات بحق خود آرامش را در 
حوزه جغرافیایی خود به ارمغان بیاوریم؟ چون برای رشد 
و پیشرفت و توسعه درشهر به هم وبه کمک هم نیازداریم. 
راســتی آموزه های دینی ماچه می گویند؟ کو و کجاست 
شعارهای دین مبین اسالم؟ کجاســت توصیه های ائمه 
اطهار )ع(مبنی برمراقبت در داشتن ســوء ظن ؟ یکی از 
اشکاالت کشورهای جهان سوم فرهنگ سوء تفاهم است 
که فاصله ملت ها را در داخل کشورشان زیاد می کند و این 
چیزی است که در کامل ترین دین به آن اشاره شده است 
که حق ندارید هرطور که خواســتید راجع به هم قضاوت 
کنید. براساس گفته سید محمد بهشتی ، مشاور سازمان 
میراث فرهنگی و رئیس ایکوم »اگر افــراد به هم معرفی 
شوند آن وقت خواهند فهمید که چقدر با یکدیگر آشنا و 
دارای تاریخ مشترکی هستند«. بدون شک آران وبیدگل 
هم دارای نقاط مشترکی هستند و الزم است فرصت هایی 
در شهر در قالب آسیب شناســی و برگزاری سمینارها و 
کنفرانس ها و همایش ها  فراهم شــود تا ضمن بررســی 
موضوع به ارائــه راهکارهایی دراین زمینــه ها بیانجامد. 
مطمئن باشــیم اگر نگاه ها به هم نزدیک شود و صحبت 
های همدیگر شنیده شود قطعا دیدها مثبت تر خواهد شد 
و در جهت همکاری و همیاری با هم محکم ترمی توان در 
توسعه همه جانبه که شعار اصلی شورای اسالمی شهر هم 
هست قدم برداشت. در این راستا شورای اسالمی شهر آران 
و بیدگل ضمن اعالم آمادگی خود از تمام متولیان امر چه 
در دســتگاه های دولتی و چه توده مردم عزیز تقاضا دارد 
که در تحقق این مهم چاره اندیشی نمایند و پیشنهادات 
خود را با مراجعه به دفتر شورای اسالمی شهر و یا از طریق 
تماس تلفنی با دفتر اعالم کــرده و یا نقطه نظرات خود را 
در وبالگ شورای اسالمی شهر ثبت نمایند. این که اعالم 
نماییم همدیگر را قبول نداریم چه دردی از شهر حل کرده 
ایم ؟ ما بارها گفته ایم که آمادگی پاســخگویی با اقتدار و 

مستدل و مدلل  در هر نقطه شهررا داریم«.

دو سال از 7خرداد سال 1391 یعنی اولین روز فعالیت نهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی و آغاز به کار عباسعلی منصوری 
نماینده مردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلس می گذرد. 
انتخاب منصوری توسط مردم دو عکس العمل کامال متضاد را 
در منطقه در پی داشت. از یک سو طرفداران منصوری و مردم 
منطقه بویژه اهالی شهرستان آران و بیدگل از این پیروزی کامال 
شادمان و مسرور بودند و از طرف دیگر عده ای از طرفداران سایر 
نامزدها و همچنین برخی از سیاسیون و متنفذان شهر کاشان 
بسیار بهت زده و ناخشنود. با وجود اینکه بسیاری از متنفذان 
سیاسی شهر کاشان پس از انتخاب منصوری با فرستادن پیام 
تبریک و همچنین دیدار با وی، نتیجه بازی را پذیرفتند و با آغاز 
فصل دوستی برای رسیدن به اهداف بزرگ و مشترک منطقه 
گام برداشتند اما از همان ابتدای کار، برخی از فعاالن سیاسی 
کاشان در اقدامی متفاوت این نتیجه را تاب نیاوردند. از جمله 
این ها، برخی گروه های سیاسی کاشــان بودند که در یکی از 
وبســایت های محلی خود تا چند روز پس از پایان انتخابات، 
بدون ذکر نتیجه به بیان مواضــع، اعتراضات و اظهار نظرهای 
محمد حسن قدیری ابیانه نامزد رقیب منصوری پرداختند. در 
واقع سناریوی تخریب منصوری از همان ابتدای کار به دست 
آنان نوشته شد. ســناریویی که گام بعدی اش بایکوت خبری 
منصوری بود. آنان سعی کردند مدتی از انتشار اخبار نماینده 
مجلس جلوگیری کنند ولی زمانی که حضور موفق منصوری در 
رسانه ها را دیدند، به بیهودگی عمل خود پی برده و با این توجیه 
که یکی از افراد دفتر نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل از آنان 

دلجویی کرده انتشار اخبار نماینده را از سر گرفتند.
 با این وجود داستان تخریب منصوری پایان نیافت و در آخرین 
اقدام، برخی از اهالی رسانه کاشــان که همواره مواضع خود را 
همسو با دیدگاه های برخی سیاسیون باقیمانده از دولت قبلی 
تنظیم می کنند سعی کردند با نوشتن سلسله گزارش هایی به 
بهانه های مختلف چهره منصوری و عملکرد وی در منطقه را 
تخریب کرده و سیاه نمایی کنند. به عنوان مثال به گفت و گوی 
جهت دار و سواالت یکجانبه نگر سایت خبری منتسب به جریان 
مخالف منصوری با وی دقت کنید: »آقاي منصوری جنابعالی 
چرا انتخاب خود از ســوی مردم آران و بیدگل را حماسه می 

دانید مگر کاشــانی ها در انتخابات 1۲ اسفند 139۰ حماسه 
نیافریدند ؟ آقای منصوری شــما در 3 خرداد سال 139۲ در 
صحن زیارتگاه حضرت محمد هالل )ع( از تصویب طرح جاده 
آران و بیدگل به گرمسار خبر دادید در حالی که قبال جاده قم 
به گرمسار در فاصله چند ده کیلومتری آران و بیدگل به بهره 
برداری رسیده بود و االن هم مسدود است آیا پیگیری ایجاد این 
راه موازی  ، برای آران و بیدگل ضرورت داشت ؟ گفته می شود 
جنابعالی در اجرای طرح کمربندی شــهر کاشان مانع تراشی 

کرده اید آیا صحت دارد ؟«.
 همچنین جهت دهندگان فکری این وبســایت در یادداشتی 
با عنــوان »واکاوی علل حذف بودجه و توقــف مصوبه قانونی 
کنارگذر شــرقی کاشــان« در مورد طرح احداث جاده آران و 
بیدگل به گرمســار اینگونه آورده اند: »ساخت 1۲۵ کیلومتر 
جاده کویري از آران و بیدگل به چرم شهر هدر دادن بیت المال 
نیست اما ساخت ۲6 کیلومتر کنارگذر براي شهر کاشان هدر 
دادن بیت المال است ! اگر کنارگذر ۲6 کیلومتري کاشان هدر 
رفت بیت المال بود  1۲۵ کیلومتر راه سازي در کویر و در بستر 
رمل های روان برای رسیدن به چرم شــهر و به موازات جاده 
کنوني قم - گرمسار آیا توجیه اقتصادي دارد ؟ آیا هدر رفت بیت 
المال نیســت ؟ چرا برای این که 77 کیلومتر راه خود را به سه 
راهی چرم شهر ورامین کوتاهتر کنیم 1۲۵ کیلومتر راه بسازیم 
؟ مگر نمي شد از آزادراه کاشــان - قم به سه راهی چرم شهر 
رسید ؟ آیا ضرورت احداث چنین جاده اي مهمتر از کنارگذر 

جایگزین کمربندی مرگبار کاشان بود ؟«.  
این وبســایت همچنین به نصب بنر های قدردانی از عباسعلی 
منصوری در شهر کاشان و یا بنر های تبریک به مناسبت های 
مختلف توسط دفتر نماینده در کاشان واکنش منفی نشان داده 
و در یادداشتی می نویسد: » آیا در کاشان مقام و مسئولي پیدا 
نمي شود نماینده مجلس و دفتر و مشاوران او را از این کارهاي 
پوپولیسیتي ) انتشار عکس و بنر و ... ( باز دارد ؟«. البته موارد 
ذکر شده تمام موارد یادداشــت های تخریبی علیه منصوری 
نیست و ســناریوی تخریب منصوری همچنان با یادداشت ها 
و تحلیل هایی مثل »بحثي بر ســر حدود و ثغور سفیدشهر و 
مشکات«، »دفتر ارتباطات مردمي نماینده مجلس ، بایدها و 

نبایدها«، »گفت و شــنود کیهان درباره سفر هیئت پارلماني 
انگلیس به ایران«، »نگاهي به توپ و تشرهاي تیمسار«،» مگر ما 
فضولیم که بخواهیم بدانیم ... ؟!«،» بدون شرح ، بدون برداشت 
، بدون تیتر« و... در این سایت در حال دنبال شدن است.  آنچه 
در این میان مهم تر از سناریوی تخریبی برآمده از تفکر لمپن 
مآبانه و شارالتانی برخی افراد است، ماهیت و اهداف این افراد 

و گروه هاست.
 باید اذعان کنیم که تخریب چهره و عملکرد عباسعلی منصوری 
از هر نظر به نفع این گرو ها و افراد است. تخریب وی از یک سو 
صحت انتخاب مــردم منطقه که عمدتا اهالــی آران و بیدگل 
بودند را زیر سوال می برد و از طرف دیگر سبب کمتر شدن توان 
قدرتنمایی نماینده مردم در مجلس در مجامع عمومی می شود. 
از دیگر سو تخریب منصوری شاید برای برخی ناراحتی ها و گره 
های فکری درونی این افراد و گروه ها نقش دارویی آرام کننده را 
ایفا کند تا بتوانند به پیروزی نامزد مورد وثوق خود در انتخابات 
دور آینده مجلس در کاشان بیاندیشند.عباسعلی منصوری در 
حال حاضر تنها نماینده حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل 
نیست بلکه در ســطح کالن به عنوان یکی از شخصیت های 

متنفذ سیاسی کشور شناخته می شود. 
 بدون شک همه این افراد و گروه ها نسبت به موقعیت کنونی 
عباسعلی منصوری در فضای سیاسی کشور و رشد روز افزون 
این چهره آگاهی کامل دارند و واهمه آنان از ارتقای این چهره و 
امکان تصدی مناصب باالتر سبب می شود تخریب را به عنوان 
ابزاری برای بســتن راه منصوری انتخاب کنند.  مساله ای که 
برای مقابله با این جریانات از اهمیت خاص برخوردار است لزوم 
پشتیبانی عامه مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل از 
نماینده انتخابی خود -البته همراه با ذکر مشکالت و نیازهای 
موجود و نقد منصفانه- و همچنین هوشــمندی در مقابل این 

سناریو سازی هاست. 
بدون شک در صورت تداوم برخی حرکت های تخریبی، ماهیت 
طراحان آن که بعضا دارای پســت هایی رسمی در رسانه های 
ملی کشور هستند و یا به دروغ مدعی انتساب به برخی نهادهای 
امنیتی می باشند طی یادداشت هایی برای مردم تشریح می 

شود.

 ۱۵ هزار شغل در شهرک صنعتی انصار شهدای نوش آباد ایجاد می شود
در اتفاقی نادر، جوجه شترمرغی با دو سر در روستای محمد  

آباد بخش کویرات آران و بیدگل ســر از تخم بیرون آورد. 
صاحب این جوجه شترمرغ نادر اظهار داشت: این جوجه عجیب 
چند ساعت پس از به دنیا آمدن به دلیل اختالالت ژنتیکی مرد. 
مصطفی شاکری افزود: شترمرغ مادر این جوجه تا کنون هشت بار 
به روی تخم های خود خوابیده است اما هر هشت بار جوجه های 
آن مرده به دنیا امده اند. وی خاطرنشان کرد: تخم های شترمرغ 
مادر این جوجه ها بر خالف شکل معمول تخم شترمرغ که بیضی شکل است، گرد 
و توپی مانند است. وی گفت: احتمال آن وجود دارد که بقیه جوجه های برآمده از 

تخم های این شترمرغ، دارای اختالل های ژنتیکی مشابه این مورد خاص باشند.

کنکاشی برعلت اختالف در آران و بیدگلتولد جوجه شترمرغ دوسر در روستای محمد آباد کویرات

بیکاری جوانان تحصیلکرده 
مشکل اساسی آران و بیدگل است

سناریوی تخریب منصوری
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