
شنیده ها حاکی است میزان صادرات فرش در شهرک های 
صنعتی آران و بیدگل در چند ماه گذشته به پایین ترین حد خود 
در چند سال اخیر رسیده است. همچنین شنیده شده مراجعه 
کارگران برای درخواســت بیمه بیکاری در چند ماه گذشته به 
باالترین میزان رسیده و آمارها نشــان از افزایش دوبرابری آن 
نسبت به سال گذشــته دارد. همچنین اخبار ضد و نقیضی در 
خصوص  کاله برداری یارانه ای از کارخانه های شهرک صنعتی 

به گوش می رسد.
شــنیده شــده به دنبال افزایش آما تصادفــات نوجوانان با 
موتورسیکلت تنها در یکی از دبیرستان های پسرانه شهرستان، 
18 پسر نوجوان هستند که به دلیل تصادف از پالتین در بدن آن 

ها استفاده شده است.
شنیده شده به دنبال معرفی یکی از کاندیداهای بومی برای 
تصدی فرمانداری آران و بیدگل، جمعی از سیاسیون طرف دیگر 
شهر نشست هایی را برای معرفی کاندیدای مورد نظر خود برای 

تصدی پست معاون فرمانداری آغاز کرده اند.
برخی شنیده ها از وبسایت های منتسب به یکی از نهادهای   
نظامی آران و بیدگل حاکی از افزایش چشمگیر  دزدی احشام و 
طیور در دشــت های آران و بیدگل طی ماه گذشته است که این 
مشکل باعث شده تعداد زیادی از کشاورزان شب ها را در دشت 

های خود به صبح برسانند.
گفته می شود درجلسه اخیر  شورای اسالمی شهر درخصوص 
247هزار متر مربع از زمینهای واگذارشــده به اهالی صنعت که 
طی سال های گذشته هیچ اقدامی در زمینه اخذ پروانه و ساخت 
و ســاز در ان نکرده اند تصمیم گیری شده است. شنیده شده در 
این نشست مالکین حدود 127 هزار متر مربع زمین های واگذاری 

هم که فقط اقدام به اخذ پروانه نموده اند تعیین تکلیف شده اند.
شنیده شده جمعی از فعاالن سیاسی و اجتماعی کاشان در ماه        

های اخیر تالش های خود را برای برکنار کردن دکتر منصور 
دیاری بیدگلی از ســمت ریاست دانشــگاه آزاد اسالمی کاشان 
افزایش داده اند. بر اســاس این شــنیده ها با وجود این پیگیری 
ها، به دلیل موفقیت نسبی این مدیر آران و بیدگلی و همچنین 
حمایت عباسعلی منصوری نماینده مردم در مجلس این تالش ها 

بی نتیجه مانده است.

زمزمه هایی از شهر

موسسه فرهنگی هنری دارالفنون در آران و بیدگل افتتاح شد طوفان 85 اصله درخت آران و بیدگل را شکست

کنگره ملی محمدهالل بن علی )ع( برگزار می شود

اطالعیه    اداره    مخابرات آران وبیدگل 
درخصوص   تغییرات  شماره   تلفن های   ثابت    شهرستان

مسئول فضای سبز شورای اسالمی شهر آران و بیدگل گفت: 
وزش شدید باد بیش از 71۵ میلیون ریال خسارت به درختان 
این شهر وارد آورد. علی مهرآبادی در گفت و گو با تسنیم، افزود: در 
اثر این طوفان به ترتیب حدود 7۵ و 10 اصله درخت با خســارت 
حدود ۵6 میلیون و ۵00 هزار تومان و 1۵ میلیون تومان در حوزه 
ناحیه یک و دو شهرداری شهر آران و بیدگل به طور کامل از تنه 
قطع شده و تعدادی درخت نیز از سرشاخه دچار شکستگی شدند. 
وی با اشاره به اینکه جهت وزش باد و قرار گرفتن درخت در مسیر وزش، بزرگی چتر 
درخت و نوع هرس در قطع آن تاثیرگذار بوده؛ افزود: عمده درخت های قطع شــده 
در وزش باد درختان نارون و زیتون تلخ بوده اســت. مهرآبادی گفت: در وزش باد در 
هفته گذشته نیز حدود 20 درخت در ناحیه یک شهرداری آران و بیدگل قطع شدند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
گفت: این محوطه ها با همکاری گروه باســتان شناســی 
دانشگاه کاشان و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آران و بیدگل شناســایی و مســتند نگاری شــده است. عباس 
متولی افزود: محوطه های شناسایی شــده براساس یافته های 
باستان شناسی متعلق به دوره های سلجوقی و ایلخانی تا عصر 
صفویه است. وی گفت: کاوش در یکی از این محوطه ها با مجوز 
پژوهشکده باستانشناســی دســتاوردهای جدید علمی در خصوص ویژگی های 
معماری و استقرار در دوره ایلخانی را درپی داشته است. متولی با بیان اینکه مطالعات 
در دو محوطه دیگر براساس بررسی های سطحی انجام شده است، تصریح کرد: در 

هر سه محوطه عملیات طراحی سفالینه ها و مستند نگاری ها انجام شده است.

ادامه از صفحه 1...ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش سیره 
و  علل  بررسی  ایشان،  فرزندان  و  )ع(  بیت  اهل  فضایل  و 
برکات  و  ایران  به  علویان  مهاجرت  جغرافیایی  مسیر 
با  آشنایی  دینی،  فرهنگ  توسعه  در  حضورشان  وجودی 
فرزندان  عنوان  به  عظیم الشأن  امامزادگان  زندگی  سبک 
ائمه معصومین)ع(، جایگاه و نقش فرهنگی امامزادگان در 
ترویج فرهنگ شیعی و عاشورایی، شناخت بیشتر نسبت 
امامزادگان در راستای تقویت بصیرت والیی و  به منزلت 
تعمیق باورهای اعتقادی آحاد جامعه، تبدیل آستان مقدس 
امامزادگان به قطب فرهنگی، معرفی آستان مقدس حضرت 
اهل  از حرم های  به عنوان یکی  بن علی)ع(  محمدهالل 
بیت)ع( در ایران اسالمی و تجلیل از برخی عالمان دینی 
منطقه به عنوان اهداف برگزاری این کنگره اعالم شده است. 
و  آواها  قالب  در  کنگره  فرهنگی  محورهای  همچنین 
منقبت  خوانی،  خطبه  تواشیح،  شامل  مذهبی  نواهای 
نقاره  خوانی،  مرثیه  خوانی،  مولودیه  دعاخوانی،  خوانی، 
ادبی  و  و...  زنی  دمام  و  سرود  خوانی،  نامه  زیارت  زنی، 
شعر  داستان،  نویسی،  سفرنامه  نویسی،  خاطره  شامل 
نیز  کنگره  این  هنری  محور  است.  محلی  و  نو  کالسیک، 
در قالب عکس، فیلم )داستانی، مستند، تلویزیونی، تجربی 

انیمیشن( و خوشنویسی در موضوعات شش گانه ذیل  و 
هالل  محمد  حضرت  مقدس  آستان  شود:  می  برگزار 
و  ویژه  آداب  جلوه های  فردا؛  امروز،  دیروز،  )ع(  علی  بن 
بن  هالل  محمد  مقدس حضرت  آستان  در  زیارت  رسوم 
حضرت  مقدس  آستان  در  مذهبی  آیین های  )ع(؛  علی 
محمدهالل بن علی )ع(؛ معماری آستان مقدس حضرت 
محمدهالل بن علی )ع(؛ جلوه های تصویری و رسانه ای 
آستان مقدس حضرت محمدهالل بن علی )ع( و آستان 
زایران. نگاه  از  )ع(  علی  بن  محمدهالل  حضرت  مقدس 

شامل  بخش  سه  در  کنگره  این  علمی  های  محور 
»معرفی و شخصیت حضرت محمد هالل بن علی )ع(«، 
و  )ع(«  علی  بن  هالل  محمد  حضرت  مقدس  »آستان 
زیارت«  و  قرآن  متبرکه،  بقاع  شدن  فرهنگی  »قطب 
»تبیین  موضوع  سه  اول،  بخش  در  که  است  شده  اعالم 
علی  بن  هالل  محمد  حضرت  شخصیتی  ویژگی های 
و علوی«، »بررسی علل  نبوی  با خاندان  او  نسبت  و  )ع( 
از طالیه  یکی  بعنوان  )ع(  مهاجرت حضرت محمد هالل 
بعد  عصر  اوضاع  رویکرد  با  ایران  به  علوی  تشّیع  داران 
حضرت  مناقب  و  فضائل  »کرامات،  و  عاشورا«  واقعه  از 
است.  قرار گرفته  توجه  مورد  )ع(«  بن علی  محمد هالل 

کنگره  این  علمی  های  محور  دوم  بخش  در  همچنین 
این  از  برخی  که  است  نظر  مورد  گانه   11 موضوعاتی 
مقدس  آستان  نقش  »بررسی  از:  عبارتست  موضوعات 
مذهبی،  فرهنگی،  برسیمای  )ع(  محمدهالل  حضرت 
حضرت  مقدس  »آستان  شهری«،  توسعه  و  اجتماعی 
انقالب  فرهنگ  ترویج  و  )ع(  علی  بن  هالل  محمد 
حضرت  مقدس  آستان  شهادت،  و  »ایثار  اسالمی«، 
وقف،  فرهنگ  توسعه  و  )ع(  علی  بن  هالل  محمد 
هالل  محمد  حضرت  مقدس  جاویدان«،»آستان  میراث 
آیینی«.    برنامه های  و  سنت ها  برگزاری  و  )ع(  علی  بن 
و  قرآن  متبرکه،  بقاع  شدن  فرهنگی  »قطب  بخش  در 
موضوع  چهار  نیز  کنگره  این  علمی  های  محور  زیارت« 
محمدهالل  حضرت  به  توسل  و  زیارت  فرهنگ  »بررسی 
باورهای  تعمیق  در  فرهنگی  مهندسی  بارویکرد  )ع( 
آن  ونقش  )ع(  محمدهالل  حضرت  »زیارت  اعتقادی«، 
تشّیع  مراکز  از  یکی  بعنوان  )ع(  اهلبیت  مودت  ایجاد  در 
علی  بن  هالل  محمد  حضرت  مقدس  »آستان  علوی«، 
قرآنی« و »آستان مقدس حضرت  و  پایگاه عبادی  و  )ع( 
بقعه  این  تبدیل  عملی  راهکارهای  و  )ع(  هالل  محمد 
است. گرفته  قرار  توجه  مورد  فرهنگی«  به قطب  متبرکه 

   علم و دانش

سه محوطه تاریخی در آران و بیدگل مستند نگاری شد
مدیر موسســه دارالفنون با اعالم این خبر گفــت: این مرکز 
فرهنگی با هدف جذب و پرورش استعدادهای هنری، علمی و 
فرهنگی کودکان ، نوجوانان و جوانان، ساماندهی و انجام فعالیت 
های فرهنگی و هنری و ارتقای شاخص های فرهنگی و هنری 
منطقه در شهرستان آران و بیدگل افتتاح شده است. حسن نبوی 
زاده افزود: این موسسه با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همزمان با سال فرهنگ و اقتصاد، با عزم ملی و مدیریت 
جهادی فعالیت خود را در آران و بیدگل آغاز کرده است. وی ابراز امیدواری کرد: با 
پیوستن کودکان، نوجوانان و جوانان عالقمند به انجام فعالیت های فرهنگی و هنری 
به این مجموعه و شناسایی استعدادهای بالقوه نســل آینده، به زودی شاهد رشد 

چشمگیر استعدادهای منطقه در فعالیت های اجتماعی خواهیم بود.

در نیم قرن گذشته شاهد حضور حدود پنج فناوري 
عمده بودیم، که باعث پیشرفت هاي عظیم اقتصادي 
در کشورهاي سرمایه گذار و ایجاد فاصله شدید بین 
کشورهاي جهان شــد. فناوري نانو جدیدترین این 
فناوری هاســت.  علم و فناوري نانو ) نانــو علم و نانو 
تکنولوژي( توانائي بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد 
نانومتري )ملکولي( و بهره برداري از خواص و پدیده 
هاي این بعد در مواد، ابزارها و سیستم هاي نوین است. 
فناوری نانو موج چهارم انقــالب صنعتی، پدیدهای 
عظیم میباشد که در تمامی گرایشات علمی راه یافته 
است تا جایی که در یک دهه آینده برتری فراینده ها، 
وابسته به این تحول خواهد بود. این فناوری تا کنون 
بیشــترین کاربرد را در صنایع ســنگین، بهداشتی، 
نساجی، و کشاورزی داشته و در صنایعی نظیر رنگ، 
اتومبیل، کامپیوتر و... نیز بکار می رود. صرفه جویی 
اقتصادی و صرفه جویی در وقت، تامین محصول بیشتر 
در زمان کمتر، افزایش کیفیــت محصول و کیفیت 
اســتاندارد های زندگی و ایجاد زندگی سالم، کاهش 
وابســتگی های اقتصادی به ســایر تکنولوژی های 
پیشرفته و افزایش درآمد های از جمله فوایدی است 
که می توان از ان ها به عنوان امتیازات و کاربردهای 
مهم فناوری نانو نام برد. محصوالت  نساجی حاصل از 
فناوری نانو در کشورهای آلمان  وانگلیس بیشترین 

رواج رادارند. 

آشنایی با فناوری نانو

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 دانشگاه 
واقع در مجاورت میدان ابریشــمچی آران و بیدگل 
آغاز شده اســت.مصطفی امیدی  در مراسم تجلیل 
از اساتید دانشــگاه آزاد آران و بیدگل اظهار داشت: 
در یک سال گذشــته کمیته عمرانی هیئت مؤسس 
دانشگاه آزاد اســالمی آران و بیدگل با تالش فراوان 
توانسته است نقشــه جامع و نهایی ساخت این مرکز 
دانشــگاهی را تهیه و برای تأیید نهایی به ســازمان 
مرکزی دانشگاه آزاد ارسال کند. وی تصریح کرد: هم 
اکنون بیش از 200 دانشجو در این مرکز در رشتههای 
نساجی، کامپیوتر، حسابداری و الکترونیک در مقطع 
کاردانی پیوسته و در رشتههای معماری، حسابداری 
و الکترونیک در مقطع کاردانی ناپیوســته مشــغول 
به تحصیل هستند.امیدی با اشــاره به اینکه وظیفه 
اساتید تربیت دینی و علمی دانشجویان است عنوان 
کرد: اساتید دانشــگاه باید با نگاه فرهنگی به فعالیت 
خود ادامه داده و منویات مقام عظمای والیت را ســر 
لوحه کار خود قرار دهند. در پایان این مراسم با اهدای 
لوح تقدیر از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی آران و بیدگل 

تجلیل شد.

عملیات عمرانی ساخت دانشگاه
 آزاد آران و بیدگل آغاز شد

فرهنگی، اجتماعی3 WWW. NASLEFARDA.NET

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی)پلیس+10( شهدا در آران و بیدگل افتتاح شد 

 دومین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی در شهرستان آران 
و بیدگل با حضور جمعی از مسووالن شهرستان، خانواده های 
شهدا و ایثارگران و مسووالن نظامی و انتظامی آران و بیدگل 
افتتاح شد. این دفتر با مدیریت جناب آقای ابوالقاسم معینی 
و مدیریت داخلی سرکار خانم مهندس زهرا معینی به بهره 
برداری رسیده است. ابوالقاسم معینی مدیر این دفتر، دارای 
مدرک کارشناسی مدیریت دولتی اســت و در سوابق خود، 
عناوین مدیر نمونه کشوری در قرارگاه بسیج سازندگی، مدیر 
نمونه ستاد نیروهای مقاومت بسیج، مدیر نمونه استانی کانون 
بسیج ورزشکاران، مدیر فنی باشگاه مقاومت تهران، جانشین 
برنامه ریزی و مالی و مدیر دایره نظارت و ارزشیابی تربیت بدنی 
نیروی مقاومت بسیج را دارد. همچنین وی مولف کتاب فوتبال 
آران و بیدگل است که با دارا بودن مدرک مربیگری درجه1 
کنفدراســیون فوتبال آســیا و مدرک مربیگری سطح یک 
فوتسال آسیا به عنوان یکی از چهره های شاخص و نام آشنای 
ورزشی این خطه شناخته می شــود. تاسیس دومین دفتر 
خدمات الکترونیک انتظامی شهرستان بهانه ای شد تا دقایقی 

با ابوالقاسم معینی مدیر این دفتر به گفت و گو بنشینیم.

*لطفا اهداف تاسیس این دفتر خدماتی  را بیان بفرمایید.
دفتر پلیس +10 شهدا در تحقق اهداف دولت الکترونیک و 
همچنین با هدف ارائه خدمات به شــهروندان در حوزه امور 
مربوط به خدمات انتظامی و تحت نظارت شــرکت پژوهش 
و توســعه ناجی افتتاح شده است. این شــرکت در تاسیس 
دفاترخود سیاست اشــرافیت کامل بر امور خدماتی دفاتر و 

پیشگیری از بروز تخلفات را با جدیت دنبال می کند و در همین 
راستا تالش دارد از مدیران موفق و با سابقه در این حوزه بهره 
گیرد. بصورت کلی هدف از راه اندازی این دفتر ارائه خدمات به 
مردم در راستای حدیث شریف پیامبر اعظم)ص( است که می 
فرمایند:» بهترین مردم کسی است که مردم از او سود ببرند«. 
شایان ذکر است با تاسیس این دفتر برای هفت نفر بصورت 

مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
*دفتر پلیس+10شهدا در ابتدای فعالیت خود چه خدماتی را به 

شهروندان ارائه می دهد؟
در حال حاضر خدمات مربوط به گذرنامه، گواهینامه، نظام 
وظیفه، اماکن، اجرائیات)خالفی(، رسیدگی به شکایات خالفی، 
یارانه خانوار و کارت هوشمند سوخت در این مرکز به شهروندان 
محترم ارائه می شود. الزم به یاداوری است که خدمات دفتر 
شهدا منحصر به شهر آران و بیدگل نیست بلکه شهروندان کل 
شهرستان اعم از شهرهای تابعه شامل ابوزیدآباد، نوش آباد 
و سفیدشهر و همچنین روستاهای همجوار نیز می توانند از 

خدمات این دفتر بهره ببرند. 
*آیا در برنامه ریزی آتی این دفتر، ارائه خدمات بیشتر از موارد ذکر 

شده، مد نظر قرار گرفته است؟
بله. خدمات دفتر پلیس+10شهدا محدود به موارد فعلی نیست 
و امیدواریم در آینده نه چندان دور، با واگذاری برخی از خدمات 
وابســته به نیروی انتظامی به بخش خصوصی، این خدمات 
گسترش یابد. باید اضافه کرد که با توجه به نامگذاری این دفتر 
به عنوان واالی شــهدا، ارائه خدمات مطلوب به خانواده های 

شاهد و ایثارگر به صورت ویژه مورد نظر است. 

تلفن: 2721977                فاکس: 2721978             همراه: 09131639656

آدرس: آران و بیدگل، خیابان شهدا، معراج14

                                                                         دعوت به همکاری

فرصت استثنایی برای کودکان، نوجوانان و جوانان خالق، هنرمند، فعال در امور قرآنی و دارای توانایی ها و استعدادهای خاص

موسسه فرهنگی و هنری دارالفنون دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 10 سال ســابقه و تجربه فعالیت در سطح ملی و منطقه ای به صورت 
تخصصی در حوزه های فرهنگی و هنری، در نظر دارد به منظور تحقق بخشــیدن به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و 
مدیریت جهادی ، فعالیت های خود را در شهرستان دارالشهدای آران و بیدگل گسترش دهد. بدین منظور از کلیه کودکان و نوجوانان خالق، هنرمند، فعال در امور 
قرآنی و دارای توانایی ها و استعدادهای خاص، مدیران، کارشناسان، هنرمندان، فعاالن حوزه های فرهنگی، هنری و قرآنی و سایر عالقمندان دعوت به همکاری می 

نماید. این همکاری کلید کامیابی این موسسه در راه اعتالی فرهنگ و هنر کشور اسالمی مان خواهد بود.
آدرس: آران و بیدگل، خ ولی عصر)عج(، چهار راه ولی عصر)عج(، کوی سر کوچه دراز، کوچه شهید حسن شاخوسی

تلفن: 2721370 و 2721470 و 09132602861           ساعات کار: صبح ها 8 الی 13. بعد از ظهر ها 17 الی 21
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