
محسن حیدری شهردار سفیدشهر گفت: هشتمین دوره جشن 
شکرانه پنبه مهرماه امسال همزمان با فصل برداشت پنبه برگزار 
خواهد شد. وی افزود: اولین دوره جشن شکرانه پنبه مهرماه سال 1386 
در سفیدشهر و با استقبال گسترده از نقاط مختلف کشور برگزار شد. وی 
خاطرنشان کرد: ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی فرهنگ و آداب و 
رسوم منطقه سفیدشهر، توسعه فرهنگ کشاورزی و جذب سرمایه گذار 
در حوزه کشاورزی و صنایع تکمیلی از جمله اهداف برگزاری این جشن است. وی با اشاره 
به اینکه حدود 450 هکتار از اراضی این منطقه زیر کشت محصول پنبه است، افزود: از هر 
هکتار اراضی اختصاص یافته به کشت پنبه مقدار چهار تا پنج تن و جمعا حدود 1900 تن 
پنبه از سطح مزارع سفیدشهر برداشت می شود. برداشت پنبه تا آخر دی ماه ادامه دارد. 

جشن شکرانه پنبه در سفیدشهر برگزار می شود

امیر عموزاده - در سیستم مدیریتی ایران و به خصوص 
در برهه ای که به نظر می رسد اخالق کمی رو به انحطاط 
نهاده است، سیستم های نظارتی نقش موثری در ارتقای 
ســطح خدمات به شــهروندان دارند. دریافت خدمات 
مناسب در حیطه ی قانون های مصوب از حقوق اصلی هر 
شهروند است. کیفیت نان پخت شده در شهرستان آران 
و بیدگل همواره مساله ای مورد بحث در بین شهروندان 
این منطقه بوده است. مقایســه ای ساده بین نان پخت 
شده در این منطقه و شهرهای دیگر به خوبی نمایانگر 
این معضل اســت. اما ضعف در نظارت و انجام وظایف 
در نهاد نظارتی این حوزه که همان شــورای آرد و نان 
شهرستان می باشــد، موجب شده تا برخی نانوایی های 
شهرستان پا را فراتر از این گذاشــته و نه تنها در مورد 
کیفیت نان عرضه شده طبق ضوابط عمل نکنند، بلکه 
در تعطیلی های خود نیز به صورت خودســرانه و خارج 
از اصول عمل می نمایند. روزهــای تعطیلی نانوایی ها 
به صورتی تعیین شــده که در تمامــی روزهای هفته، 
شــهروندان به نان تازه دسترسی داشــته باشند و ایام 
تعطیلی نانوایی ها در طول هفته دارای زمان بندی معین 
است. نهاد نظارتی نیز موظف است بر پخت نان و کیفیت 
نان هر نانوانی در روزهای پخت نظارت داشــته باشد. 
اما آنچه به چشــم می خورد غیر از این است. به عنوان 
مثال، گزارش های میدانی حاکی اســت در روز جمعه 
30 خرداد، اکثر قریب به اتفاق نانوایی های شهرستان 
تعطیل بوده اســت. یکی از شــهروندان گفت : در روز 
جمعه به بیش از 10 نانوایی مراجعه کردم که همه آن ها 
تعطیل بود! مردم آران و بیــدگل در زمینه بهره مندی 
از نان به نقطه ای رســیده اند که در برخی روزها وجود 
نان را بر کیفیت آن مقدم می دانند تا حداقل خواســته 
آنان که وجــود نان برای رفع گرسنگی ســت، برطرف 
شــود. شــهروندان آران و بیدگل این بار که می بینند 
به مرگ خوابانیده شــده اند، به تب راضی هســتند تا 
حداقــل در برخی روزهــای تعطیل بی نانی نکشــند. 

         
رییس اداره صنعت و معدن آران و بیدگل گفت: مشــکل 
عمده صاحبان صنایع در کشور، دسترسی به زمین با سند 
مالکیت اســت که در نوش آباد این مشکل برطرف شده است و 
امتیاز بزرگی برای ســرمایه گزاری در این منطقه محسوب می 
شود. حسین حاجی زاده در نشست کارآفرینان و صاحبان صنایع 
نوش آباد افزود: دولت یازدهم با شعار دولت تدبیر و امید، تسهیل 
و سرعت بخشیدن در سرمایه گذاری را مورد توجه قرار داده و در 
همین آغاز راه نیز نتایج روشنی حاصل شده است. وی اظهار داشت: منطقه کاشان، 
نوش آباد و آران و بیدگل یک منطقه منسجم است که به لحاظ رشد صنایع و اشتغال 

باالتر از 17 استان کشور قرار گرفته است. 

  جامعه

   یادنامه

نشــانه های مردان عافیت اندیش روزگار همیشه نصیب 
کسانی اســت که بلند نظر زیســتند و از انفاس گرمشان 
هنوز ندای توحید الهی به گوش می رســد . گوهرانی که 
روزگار هرچند بگذرد یادشان در ذهن ها و دل ها گرانبهاتر 
می شــود . مرحوم محمد طاهر زاده معروف به محمدآقا 
عموطاهر از زمره مردانی است که ساده زیست وهرگز آلوده 
تجمالت دنیوی نشد. آوای سحر خوانی و اذان او در ذهن 
و خاطره کوچه ها و مساجد شــهر و محله حاج علی اکبر 
صالح )مسجد روبروی حسینه حضرت علی اصغر( و جنگل 
آباد به یادگار مانده است. میانساالن و محاسن سپیدان به 
جا مانده صفای باطن و خلــوص درونی اش را از یاد نبرده 
اند و هرگاه نامی از مردان خدا بر زبان جاری می شود نام 
آن مرد زنده دل از زمره آنهاســت. مردی که سالهای عمر 
خویش را در خدمت علمای بزرگ شهر همچون آیت اله 
میرزا احمد عاملی و افتخار االسالم دربندی سپری کرد و 
از منبر ومحضر آنان کسب فیض می کرد و هر کجا کالمی 

می گفت گفتارش الهی و برگرفته از معاشرت با علما  بود.
هرکجا محفل ومجلسی از امام حسین واهلبیت )ع( بود با 
پای پیاده راهی آن مجالس می شــد و درمحافل عزاداری 
امام حســین حاضر بود . تنها سنجش وشــناخت افراد را 
پایبندی به اعتقادات مذهبی و دینی می دانست. چندین 
بار در محضر علما به عتبات عالیات با پای پیاده سفر کرد. 
هر سحر گاه اولین فردی بود که درب مسجد را می گشود و  
قبل از اذان صبح به نماز شب مشغول می شد و بعد از آن به 

سحر خوانی و اقامه  اذان صبح  می پرداخت.
ندای او هنوز در گوش مردم شهر است که می خواند:

وقت صبح است که بلبل به نوا برخیزد / عابد از شوق عبادت 
به دعا برخیزد / عابد از شوق عبادت همه شب بیدار است              

/ هر که دارد سرو کاری به خدا برخیزد 
و در پایان اذان با ذکر و  نام ابا عبداله الحســین)ع( با این 

ابیات اذان  خود را به پایان می برد :
یزید را به جهنم خدا عذابش کن / مثال مس بگداز و دوباره 
آبش کن / عذاب هردو جهان از برایش کم باشد / به قدر علم 

خودت ای خدا عذابش کن 
محمدآقا عموطاهر بعد از اذان صبح و نماز به زیارت اهل 
قبور می رفت و عرض ارادت به آســتان مقدس هالل ابن 
علی)ع( کار روز مره اش بود .ســلوک الهی ، قناعت ، دائم  
الذکر ، دائــم الوضو ، رئوف بودن با اطرافیــان و احترام به 
فرزندان ،  پرهیز از کلمات لغو وبیهــوده و پرهیز از گفتن 
مرگ و لعن نفرین به اطرافیان ، از ویژگی های شخصیتی 

ایشان بود . 
 مرحوم محمد طاهر زاده معروف به محمدآقا عموطاهر در 
سن 93 ســالگی در ظهر روز28 صفر مقارن با رحلت نبی 
مکرم اسالم حضرت محمد )ص( در حالی که با تسبیحش 
ذکر صلوات و خدا برلب داشت به ملکوت اعلی پیوست و در 
محل آرامستان هالل ابن علی دفن شد. پس از سالها با طرح 
توسعه آستان مقدس آرامگاه وی در کنار گلدسته جدید 
االحداث واقع شد که در ایام ماه مبارک رمضان اذان صبح 

در آن گلدسته اقامه می شود .

کلنگ احداث جاده گرمسار به دست وزیر راه بر زمین خورد
احداث جاده آران و بیدگل به گرمسار سال هاست به یک 
مطالبه عمومی در این شهرستان بدل شده بود اما در یکی 
دو ماه اخیر با انتشــار اخباری از تصویب طرح احداث این 
جاده و همچنین مناقصه اجرایی آن، این مطالبه به موجی 
مردمی و اجتماعی تبدیل شــد. ابتدا قرار بود کلنگ آغاز 
عملیات اجرایی آن در خرداد بر زمین بخورد که به دالیلی 
تا آخر این ماه به تعویق افتاد. دوباره سفر وزیر راه به استان 
اصفهان به عقب افتاد و آیین کلنگ زنی جاده گرمسار نیز 
به تبع آن اجرا نشد تا عده ای به اصطالح »دوستدار محیط 
زیست« به فکر ســنگ اندازی جدیدی پیش پای اجرای 
این جاده بیفتند. به عنوان مثال، مدیر عامل جمعیت کویر 
سبز  کاشــان در گفت و گویی جهت دار با وبسایتی که در 
شماره قبلی نسل فردا به تفصیل شرح جریان فکری حاکم 

بر آن داده شد، در انتقادي شدید مخالفت خود را با کلنگ زني 
و احداث جاده آران و بیدگل به گرمسار اعالم کرد و گفت : براي 
جلوگیري از اجراي این طرح در کویر مرنجاب از هیچ تالشي 
دریغ نخواهم کرد و براي توقف جاده سازي در کویر مرنجاب تا 
پاي جان ایستاده ام! در این مصاحبه آمده است: خسرو اعتماد 
در حالي که لرزش صدایش اجازه صحبت کــردن عادي را از 
وي گرفته بود)!( در گفتگو با پورتال خبري کاشــان مخالفت 
جمعیت کویر سبز کاشان و دیگر نهادهاي زیست محیطي را 
درخصوص ساخت جاده آران و بیدگل به  سه راهي چرم شهر 
اعالم کرد. مدیرعامل جمعیت کویر سبز کاشان همچنین در 
نامه ای به معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست نوشته 
است: »احتراما به عرض عالیه می رساند که در چند روز آینده 
قرار است کلنگ احداث جاده از شهرســتان آران و بیدگل به 
طرف گرمســار به موازات جاده قم به گرمسار بوسیله یکی از 
وزرای کشور زده شــود، که در اثر انجام این طرح به طبیعت 
حیاش وحش کویر مرنجاب و ســیاه کوه که کنار قصر بهرام 
واقع اســت که همین کویر دارای گونه های نادر گربه سانان 
از قبیل یوزپلنگ، گربه شنی، کاراکال و گربه صحرایی و انواع 
پرندگان نادری مثل هوبره، سینه سرخ، ســیاه سینه، کوکر، 
باقرقره و همچنین خزندگان متنوعی که شاید در سطح ایران 

بی نظیر باشند، آسیب شدید و غیر قابل جبرانی وارد می آید. 
لذا خواهشمند است دستور فرمایند تا از انجام چنین پروژه ضد 
محیط زیســتی و منابع طبیعی جلوگیری به عمل آورند«. اما 
این ادعا در حالی است که جاده آران و بیدگل به گرمسار دهها 
کیلومتر از منطقه پارک ملی کویر و قصر بهرام فاصله دارد و این 
جاده از منطقه غربی دریاچه نمک که سراسر شوره زار و فاقد 
پوشش گیاهی و جانوری اســت گذر می کند. اما با وجود این 
تخریب های سیاستکارانه ، روز جمعه ششم تیر ماه به یکی از 
روزهای بیادماندنی برای آران و بیدگل تبدیل شد. ابتدا وزیر راه 
و شهرسازی در جمع مردم شهرستان آران و بیدگل در مصالی 
نماز جمعه حاضر شد. آیت اهلل سید محمد موسوی امام جمعه 
آران و بیدگل در خطبه های نماز جمعه با قدردانی از سفر وزیر 
راه و شهرسازی به شهرستان آران و بیدگل افزود : احداث جاده 
آران و بیدگل به گرمسار حلقه اتصال بین جنوب و مرکز کشور 
است و موجب خروج این شهرســتان از بن بست جغرافیایی و 
توسعه اقتصادی منطقه مرکزی کشــور می شود. وی تصریح 
کرد: احداث این جاده استفاده آســانتر از منابع و ثروت های 
خدادادی شهرســتان آران و بیدگل از جمله دریاچه نمک را 
به همراه داشــته و همچنین موجب کاهش بار ترافیکی مسیر 
ترانزیتی شمال و جنوب کشور می شود. عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی نیز در ســخنرانی در جمع نمازگزاران جمعه 

اظهار داشت: خوشــبختانه امروز فاز اول کمربندی آران و 
بیدگل و کاشان به بهره برداری رســید و فاز دوم نیز با هف 
آسایش بیشتر مردم در آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
وی به کلنگ زنی جاده آران و بیدگل به گرمسار اشاره کرد 
و افزود: امیدواریم با تخصیص اعتبارات بیشتر، این طرح در 
کمترین زمان به بهره برداری کامل رســد تا مردم از مزایای 
اجرای آن بهره مند شــوند. نماینده مردم شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
آیین گفت: احداث جاده آران و بیدگل به گرمســار از طرح 
های مهم ترانزیتی کشور اســت. عباسعلی منصوری اظهار 
داشت: احداث این جاده، مسیر دسترسی مناطق مرکزی و 
جنوبی کشور را به شمال حدود 100 کیلومتر کاهش می دهد 
و از طرفی نیز موجب خروج مناطق شمالی استان اصفهان 
بویژه شهرستان آران و بیدگل از بن بست جغرافیایی می شود. 
وی افزود: این طرح با نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی به توسعه 
مناطق محروم کشور در ردیف بودجه های ملی قرار گرفته است. 
منصوری گفت: امیدواریم وزارت راه و شهرسازی با اختصاص 
بودجه مستقل برای تکمیل این طرح، زمینه بهره برداری سریع 
را فراهم کند. پس از پایان نماز جمعه مردم بی صبرانه به سمت 
میدان فوالد، جایی که قرار بود کلنــگ زنی آغاز طرح در آنجا 
انجام شود حرکت کردند. جمعیتی حدود یکهزار نفری از اقشار 
مختلف در گرمای 45درجه هوا گردهم آمــده بودند. صدای 
نقاره، ضبح شتر و گوسفند، بوی اسفند، پخش شیرینی و شور 
و اشــتیاق مردم در هنگام کلنگ زنی آغاز اجرای جاده آران و 
بیدگل به گرمســار به حدی بود که خیلی ها اشک شوق می 
ریختند. شعار حمایت از وزیر و نماینده مجلس سر می دادند. 
صلوات می فرســتادند و روز خوبشــان را گرامی می داشتند. 
صحنه های این روز بیادماندنی توسط خبرنگاران رسانه های 
ملی و محلی در آران و بیدگل به خوبی پوشش داده شد و حتی 
در این روز به نوشته پرتال خبری آران و بیدگل : »حال گوزن 
ها و پلنگ ها، شغال ها و کفتار ها و روباه های شنی و گربه های 
شنی، آفتاب پرست و بزمجه و مارمولک ها ، عقاب ها و شاهین 

های های کویر توپ توپ بود و نگرانی خاصی وجود نداشت«.

 سنددار بودن زمین ها امتیاز بزرگ شهرک صنعتی نوش آباد است
مدیر آب و فاضالب شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت:  

این طرح با اعتبار 26 میلیارد ریال طی مدت یکسال توسط 
بخش خصوصی اجرا شده است. ناصر تقوایی افزود: با اجرای این 
طرح میزان ای سی آب بخش کویرات آران و بیدگل از چهار هزار به 
یکهزار و 500 یعنی میزان استاندارد رسیده است. وی خاطرنشان 
کرد: مردم شهر ابوزید آباد و پنج روستای تابعه آن با بهره برداری 
از این طرح از آب آشامیدنی ســالم بهره مند شده اند. وی گفت: 
ظرفیت تسویه این آب شیرین کن سه هزار و 600 متر مکعب در روز است. تقوایی با 
اشاره به مشکل کمبود آب در این منطقه اظهار داشت: شهروندان بایستی با صرفه 

جویی و  مدیریت مصرف، از هدر رفت این سرمایه گرانبها جلوگیری کنند.

مردی از جنس زمزمه های سحرطرح آبشیرین کن بخش کویرات به بهره برداری رسید

روز خوب آران و بیدگلغم نان در آران و بیدگل
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آئین های فرهنگی و مراسم مذهبی      
آیین تحویل سال جدید با حضور مردم    

برگزاری  طرح آرامش بهاری و بازدید مدیرکل اوقاف استان از 
طرح  

تجمع عاشورای فاطمی هیآت مذهبی شهرستان  
 برگزاری اختتامییه طرح ملی آرامش بهاری با حضور حجت 
االسالم والمسلمین شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف 

و امور خیریه
رونمایی از پوســتر و اعالن کنگره ملــی محمد هالل بن 

علی)ع(    
برگزاری مراسم دعای کمیل با حضور مداحان اهلبیت آقایان 

سلحشور و غالمرضا زاده  
دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان همزمان با اولین 

روز از دهه هاللیه
عیادت بیماران در بیمارســتان سیدالشــهدا)ع(، اطعام 

نیازمندان و قرائت زیارت امین اله
برگزاری مسابقه نقاشــی روی پارچه و برگزاری نمایشگاه 

نقاشی با موضوع حضرت محمد هالل بن علی)ع(
برگزاری افتتاحیه طرح نظارت ستادی سازمان اوقاف کشور 

برگزاری همایش دوچرخه سواری بچه های والیت همزمان با 
والدت حضرت امام علی)ع(    

شــب زنده داری لیله الرغایب و پذیرایی شب زنده داران با 
غذای حضرت

افزایــش چهار هــزار جلد کتاب بــه کتابخانه آســتان 
مقدس    

غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهر با حضور آیت اهلل نمازی 
، حجت االسالم محمدی نماینده ولی فقیه و رییس سازمان 
اوقاف و امور خیریه و آیت اهلل سید محمد موسوی به مناسبت 

13 رجب سالروز تولد امام علی)ع(
برگزاری همایش خادمان زن به مناســبت روز مادر در سالن 

سردار شهید قاسم عربیان 
برگزاری همایش خادمان مرد به مناســبت روز پدر در حوزه 

علمیه امیرالمومنین)ع(    
برگزاری مراسم جشن میالد امام زمان)عج( با سخنرانی حجت 

االسالم ناصریان و حجت االسالم فرحزاد    
برگزاری مراسم شب زنده داری و احیای شب نیمه شعبان و 

توزیع غذای نذری حضرت 
تجمع و گل افشانی هیآت مذهبی شهرستان همزمان با روز 

نیمه شعبان
حرکت کاروان پیاده از هالل تا جمکران از آستان مقدس به 

سمت مسجد جمکران
برگزاری جلســه با معاونت نظارت شــورای عالی قرآن در 

خصوص آئین ملی جزءخوانی سال 93    
برگزاری مراســم دعای کمیل با حضور حاج مرتضی طاهری 

همزمان با برگزاری کنگره شهدای اصناف شهرستان    
سخنرانی دکتر محمدحسین رجبی دوانی

سخنرانی حجت االســالم ماندگاری همزمان با شب میالد 

حضرت   و اختتامیه آیین های دهه هاللیه
برگزاری جلسات هماهنگی طرح ضیافت الهی و آیین ملی 

جزءخوانی قرآن در ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه
برگزاری طرح نشاط معنوی و آغاز کالس های قرآنی در مجمع 

قاریان و حافظان هالل
دیدارها و نشست ها

دیــدار اعضای هیــات امنــای جدیــد با امــام جمعه 
شهرستان    

دیدار با آیت اهلل حسینی بوشهری نماینده مجلس خبرگان 
رهبری در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم    

دیدار با آیت اهلل نمــازی نماینده ولی فقیــه و امام جمعه 
کاشان    

حضور حضرت آیت اهلل مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری 
در آستان مقدس

حضور آیت اهلل حسینی بوشهری در حرم مطهر و سخنرانی در 
جمع نمازگزاران به مناسبت عید سعید مبعث 

حضور آیت اهلل خاتمی امام جمعه زنجان در حرم مطهر 
 برگزاری جلسه هماهنگی کنگره ملی محمد هالل بن علی)ع( 

با حضور  استاندار  اصفهان     
دیدار با مدیر کل صدا و سیمای اصفهان در خصوص امور رسانه 

ای کنگره و حرم مطهر    
برگزاری جلســه با موضوع جزءخوانی سال 93 در سازمان 

اوقاف و امور خیریه
 تشکیل جلسه هماهنگی جزءخوانی در فرمانداری با حضور 

ادارات شهرستان    
جلسه با معاونت پژوهش دانشــگاه علوم قرآن و حدیث در 

خصوص کنگره ملی محمد هالل بن علی)ع(
مالی و پرسنلی

معارفه و ابــالغ احکام هیات امنای جدید آســتان مقدس 
ساماندهی وضعیت پرسنلی خادمان رسمی، فصلی و افتخاری

صدور احکام متصدیان امور اداری و برنامه ریزی، فرهنگی و 
قرآنی ، مالی، خدماتی و رفاهی و ...

شــمارش نذورات ضریح به مبلغ 620 میلیون ریال که 128 
میلیون و 562 هزار و 499 ریال از این نذورات بابت پرداخت 
وام های گرفته شده پرداخت شده است. 136 میلیون و 400 
هزار ریال از این مبلغ نیز بابت حق تصدی از ســوی سازمان 
اوقاف و امور خیریه کسر مشده است. 355 میلیون و 37 هزار 
و 501 ریال از این مبلغ نیز به عنوان باقیمانده نذورات ضریح به 
نسبت 15درصد در طرح های فرهنگی مصوب)که 13درصد آن 
به حساب سازمان اوقاف و 2درصد نیز به حساب اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان واریز شده است(، 25درصد در حوزه 
مدیریتی طبق مجوز های ســازمان اوقاف و 40درصد نیز در 
طرح های عمرانی مطابق با طرح های مصوب سازمان اوقاف و 

امور خیریه هزینه شده است. 
مبلغ کل در آمدهای در ســه ماه ابتدایی ســال 93 )شامل 
نذورات، ضریح و حق الدفن( یک میلیارد و 681 میلیون و 102 
هزار ریال بوده است که مبلغ یک میلیارد و 490 میلیون و 242 

هزار و 368 ریال آن هزینه شده است.  

گزارش اهم عملکرد سه ماهه هیات امنای جدید آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علی)ع(

ب
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