
امام جمعه آران و بیدگل با انتقاد از انتخاب نشدن فرماندار این شهرستان 
گفت: پس از گذشت یکسال از عمر دولت جدید، شهرستان آران و بیدگل 
همچنان خالء نماینده عالی دولت در این منطقه را احساس می کند. آیت 
اله سید محمد موسوی در خطبه های نماز جمعه آران و بیدگل اظهار کرد: 

گرچه با تالش های مسووالن شهرستان و فهم و صبر ...

یادنامه ای از سحرخوان قدیمی آران و بیدگلامام جمعه آران و بیدگل:
مردی از جنس زمزمه های سحرخالء نماینده عالی دولت در آران و بیدگل احساس می شود

 آیین ملی جزءخوانی قرآن در 
آران و بیدگل چهار ساله شد

نشانه های مردان عافیت اندیش روزگار همیشه نصیب کسانی است که 
بلند نظر زیستند و از انفاس گرمشان هنوز ندای توحید الهی به گوش 
می رسد . گوهرانی که روزگار هرچند بگذرد یادشان در ذهن ها و دل 
ها گرانبهاتر می شود . مرحوم محمد طاهر زاده معروف به محمدآقا 
عموطاهر از زمره مردانی است که ساده زیست وهرگز آلوده تجمالت 
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برتری دانش آموزان دبیرستان عبدالهی در 13 رشته 

جهاد کشاورزی آران و بیدگل 
حائز 8رتبه برتر شد

خوانی  جزء  ملی  آیین   دوره  چهارمین 
مبارک  ماه  آغاز  با  همزمان  کریم  قرآن 
حضرت  مقدس  آستان  در  رمضان 
این  شد.  آغاز  )ع(  علی  بن  هالل  محمد 
به صورت  است  سالی  معنوی چند  آیین 
گسترده در اماکن و بقاع متبرکه شاخص 
سراسر کشور در حال اجراست و به نهضت 
جمع خوانی قرآن کریم شهره شده است. 
زیبایی های بصری، کیفیت قرائت، حضور 
گسترده مردم و فضای معنوی آیین جزء 
مقدس  آستان  در  کریم  قرآن  خوانی 
و  آران  علی)ع(  بن  هالل  محمد  حضرت 
بیدگل سبب شده است این آیین در چند 
سال گذشته به عنوان آیین برتر ملی جزء 
به  شود.  شناخته  کشور  در  قرآن  خوانی 
محمد  آستان  امنای  هیئت  رئیس  گفته 
نیز  امسال  برنامه  این  )ع(  علی  بن  هالل 
به صورت زنده از شبکه های قرآن ، سیما 
و 13شبکه استانی پخش می شود. مقداد 
نمکی افزود : آیین جزء خوانی قرآن کریم 
حرم مطهر حضرت محمد هالل بن علی 
)ع( با شرکت بیش از یکهزار نفری مردم 
از برگزاری مراسم،  به عنوان  در هر روز 
شاخصی برای برگزاری فعالیت های جزء 
شود  می  شناخته  کشور  در  قرآن  خوانی 
و  مردم  عموم  توجه  لزوم  موضوع  این  و 
مسووالن برای برگزاری هر چه باشکوه تر 

این آیین را بیشتر می کند.

ایستگاه خبر

جامعه
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شیخی  با    اندیشه های   سبز شیعه
بلند قد است و الغر اندام و با لبخندی مهربانانه و رفتاری 
خالی از تکبر، راس ساعت قرارمان -9شب- جلوی در 
خانه اش به پیشــوازم می آید. باالی در خانه تابلویی 
با نور ســبز نصب شده و روی آن نوشــته شده است: 
موسسه فرهنگی اندیشه سبز شــیعه. شیخ مهدی 

خدامیان آرانی در چند سال گذشته بیش از 80 کتاب 
نوشته اســت. از کتاب های تخصصی به زبان عربی 
همچون »فهارس الشیعه« که عنوان کتاب سال حوزه 
را بدست آورد تا آثاری به زبان فارسی و نثر عام پسند که 
به بسیاری از خانه های مردم راه یافته است؛ همه این 

آثار را در اتاقی کوچک و آرام در خانه اش پدید آورده 
است. اتاقی که همه محتویاتش چندصد جلد کتاب، دو 
دستگاه کامپیوتر و یک تابلوی نقاشی رنگ و روغن است 
با نقشی از برکه ای آرام، کلبه ای دنج و قایقی روی آب. 
تابلویی که به گفته شیخ مهدی به او آرامش و طراوت 

می دهد و یاداور شعری از شــاعر محبوبش سهراب 
ســپری اســت با این مطلع: »قایقی خواهم ساخت، 
خواهم انداخت به آب...«. شــیخ مهدی خدامیان در 
سال 54 در خانه ای واقع در چهارراه شهید مفتح آران و 

ادامه در صفحه 4بیدگل در خانواده ای روحانی متولد شد...

گفت و گوی اختصاصی نسل فردا با حجت االسالم مهدی خدامیان؛
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 آران وبیدگل 
بر زمین 
خورد.

جعفر عربیان

ارتباط با نسل فردا 
09136464583

54720750

نگاه مردم نوش آباد به آثار و 
مفاخر تاریخی ستودنی است
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مسابقه ویژه ماه مبارک رمضان
رجوع به صفحه 4


