
 

شنیده ها حاکی است پس از انتصاب فرماندار جدید کاشان 
و به دنبال پیگیری های جمعی از سیاسیون اعتدال گرای این 
شــهر برای برکناری حمیدرضا تاملی، معاون این فرمانداری، 
پیگیری های پشــت پرده ای برای تصاحب معاونت فرمانداری 
آران و بیدگل توسط این جوان سیاسی کم سن و سال کاشانی 

انجام شده است.
پس از به تعویــق افتادن چند باره کلنگ زنــی جاده آران و 
بیدگل به گرمسار، در میان برخی از سیاسیون شهر آران و بیدگل 
شایعه شد که جمعی از صاحبان نفوذ کاشان از جمله نماینده 
قبلی واعضای  یکی از بیوت بزرگ مذهبی کاشــان، با مراجعه 
به حجت االســام ناطق نوری که باجناق وزیر راه و شهرسازی 
اســت و از طریق اعمال نفوذ  تاش کرده اند ساخت این جاده 

را متوقف کنند.
شنیده شده بر اســاس آخرین آمارهای موجود تعداد اتباع 
خارجی ساکن در شهرستان آران و بیدگل به حدود 11 هزار نفر 
رسیده است. این در حالی است که جمعیت کل این شهرستان 
کمتر از 100 هزار نفر بوده و با این تفاســیر بیش از 10 درصد 

جمعیت شهرستان را اتباع خارجی تشکیل می دهند.
  شنیده شده پس از صدور مجوز شــفاهی واگذاری منطقه 
گردشگری مرنجاب به موسســه عمران و توسعه آران و بیدگل، 
یکی از مدیران ارشد دولتی شهرستان در تماس با اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفته: در 
صورتی که این واگذاری انجام شود اجازه ورود هیچ گردشگری به 

این منطقه صادر نخواهد شد.
 شنیده شده عباسعلی دهقانی رییس شورای اسامی شهر آران 
وبیدگل اخیرا اعام کرده که کلیه توافقات فی مابین شهرداری 
ومالکان مسکونی وحوزه صنعت بایستی درشهرداری مرکزی انجام 
گردد و پس ازبررسی کارشناسانه درکمیته توافقات شهرداری به 
شورای اسامی شهر ارجاع می شود. وی همچنین گفته است: این 
توافقات پس ازطرح در صحن علنی شورای اسامی شهر  تایید 
وتصویب خواهد شد و در صورتی که مغایر با قانون و عدم رعایت 
صرفه و صاح شهرداری باشد رد خواهد شد. وی تاکید کرده: برای 

شورای اسامی شهر قانون فصل الخطاب است.

زمزمه هایی از شهر

سامانه های تلفنی هوشمند در آران و بیدگل  9 درصد از جمعیت شهرستان آران و بیدگل سالمند هستند

ماه خدا در آیینه سنت های آران و بیدگل

دکتر مســعود دهقانی رییس شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان آران و بیدگل گفت: براســاس آمارهای موجود 
هشت هزار و 902 نفر از جمعیت 96 هزار نفری شهرستان آران و 
بیدگل سالمند باالی 60 سال هستند. وی افزود: وضعیت سامت 
70 درصد از سالمندان شهرستان آران و بیدگل توسط کارشناسان 
شبکه بهداشت بررسی شده که بر اساس آن سالمندان زن، معلول، 
باالی 75 سال، سالمندان ساکن در مناطق روستایی و حاشیه شهر 
آسیب پذیرترین سالمندان هستند که طرح های حمایتی از سالمندان بایستی ابتدا از 
این اقشار آغاز شود. دهقانی گفت: براساس امارهای بدست امده از تحقیقات میدانی، 
دردهای اسکلتی عضانی، بیماری های چشم، فراموشی، تعدد داروهای مصرفی و 

افسردگی شایعترین بیماری ها و مشکات سالمندان این خطه است.

میثم نمکی رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی آران و  
بیدگل اظهار داشت: کتاب افاکیان فرهنگ، شرح زندگی و 
خاطرات شهدای فرهنگی آران و بیدگل و کتاب چهل پیام فیروزه 
ای بخشی از وصایای شهدای این شهرستان به سه زبان فارسی، 
عربی و انگلیسی است که به قلم محمدرضا بینش هنرمند منتشر 
شده اســت. وی تصریح کرد: کتاب تو آغاز هزاران بیتی آخرین 
اشعار یاسر مهرآبادی ، تاریخ ابروز شرح تاریخ و فرهنگ منطقه 
ابوزیدآباد و روستاهای تابعه ان به قلم حسن امجدیان و کتاب مزرعه سنبک شامل 
شرحی از زیست بوم شهرســتان آران و بیدگل و مزرعه سنبک واقع در منطقه بند 
ریگ به قلم نادر مزینی از جمله این آثار است که به قلم نویسندگان شهرستان آران 

و بیدگل منتشر شده است.

مردم منطقه آران و بیدگل در ماه مبارک رمضان آداب و 
سنت های ویژه ای دارند که برخی از آنها ریشه در تاریخ 
هزاران ساله دارد. به گزارش ایرنا، آداب، رسوم و سنت ها 
بخشی از فرهنگ مردم را شکل می دهند که در بطن آن 
ها معانی واال و ریشه های تاریخی ارزشمندی وجود دارد. 
ماه رمضان در این منطقه با تاریخی به قدمت بیش از هفت 
هزار سال و داشتن پیشینه ای ارزشمند در پذیرش دین 
اسام و مکتب تشیع، جلوه های زیبا و درخور توجهی دارد 
که ریشه در فرهنگ بومی و اسامی مردم این منطقه دارد. 
یکی از پیر موذنان و سحرخوانان قدیمی شهرستان آران 
آداب و رسوم مردم منطقه گفت: حدود  بیدگل درباره  و 
بوده  شغول  موذنی  و  خوانی  سحر  به  که  است  سال   70
و به یاد می آورم که در زمان کودکی، افرادی با کوبیدن 
بیدار  خواب  از  را  مردم  سحرگاه،  در  ها  قابلمه  به  چوب 
می کردند. »حبیب اله صالحی« با اشاره به اینکه افرادی 
نیز به سحرخوانی پرداخته و با مضامینی عارفانه مردم را 
افزود: اشعاری مانند »سحر  به عبادت دعوت می کردند، 
برخیز طاعت کن که طاعت به ز هر کار است، سعادت آن 
کسی دارد که پیش از صبح بیدار است/ خروسان هر سحر 
دانی، کسی  نمی  در خوابی  تو  الغافل!،  ایها  یا  اال  خوانند 
داند که بیدار است« از آن جمله است. این سحر خوان و 
پیرموذن بیان کرد: بزرگترها و آنها که سواد قرآنی داشتند 
و  پرداختند  با جزء خوانی می  و  نیز گرد هم جمع شده 
بوده و سفره  نیز  فقرا و همسایگان  به فکر  این،  بر  عاوه 
های افطار و سحر در مساجد و خانه ها پهن می کردند. 
زنان  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  زنی  قاشق  آیین  به  صالحی 
محل نیز با روی پوشیده به درب منازل رفته و در آیینی 
به نام قاشق زنی با دردست گرفتن قابلمه و قاشقی، مقدار 
اندکی آذوقه جمع آوری کرده و آن را مبارک می دانست. 
که  نیز  رمضان  مبارک  ماه  نیمه  روز  در  کرد:  تاکید  وی 
مصادف با میاد امام حسن مجتبی )ع( است، تازه داماد 
ها برای نوعروسان هدیه آورده و به میمنت این روز، جشن 

می گرفتند. وی همچنین به آیین شب بیست و یکم ماه 
شریف،  اهلل  حبیب  کرد:ما  بیان  و  اشاره  رمضان  مبارک 
یکی از علمای بزرگ کاشان، به دلیل رویای صادقه ای که 
دیده بود، همه ساله در این شب به زیارت حضرت محمد 
هال ابن علی )ع(می آمد که همین مساله موجب حضور 
ده ها هزار نفری اهالی کاشان در محل مدفن این امامزاده 
شریف در شب بیست و یکم ماه رمضان است. صالحی شور 
ناشدنی دانست  را وصف  و نشاط کودکان در ماه رمضان 
و گفت: آنها به همراه بزرگترها در سحرگاهان به مساجد 
ماه  نیمه  شب  در  را  بابایی«  »هور  نام  به  آیینی  و  آمده 
رمضان، به میمنت میاد کریم اهل بیت امام حسن)ع( و 

به پاسداشت روزه داری خود برگزار می کردند. 
یکی از محققان فرهنگ مردمی در این باره گفت: یکدسته 
از کودکان با خواندن اشعاری مانند »مشب شب نیمه است 
که ما مهمانیم هوم بابا هوم هوم ننه، هدیه ماست که ما 
بابا هوم ننه، دست در کیسه کن اشرفی را  شادانیم هوم 
خرده کن، یکی بده به من یکی بده به اون هوم بابا هوم 
شوند  راهی  ات  خانه  در  از  شوند  راضی  همه  که  تا  ننه، 
بزرگترها  از  و  رفته  ها  خانه  درب  به  ننه«،  هوم  بابا  هوم 
کرد:  بیان  سربلوکی«  »غامحسین  گرفتند.  می  عیدی 
را  رمضان  مبارک  ماه  هفتم  و  بیست  شب  منطقه  مردم 
بسیار خوش یمن می دانستند و معتقد بودند، این شب، 
مصادف با به هاکت رسیدن قاتل امیر المومنین)ع( است 
و به همین مناسبت زنان و دختران لباس هایی بخصوص 
لباس عروس را در مساجد دوخته و آن را خوش یمن و با 
برکت می دانستند. وی دیگر آیین های این ماه مبارک را 
جزء خوانی قرآن در خانه پدربزرگ ها و بصورت خانوادگی 
دانست و افزود: حمام دار محل نیز با دمیدن در شاخ بز یا 
گاو، مردم را از ساعات بازگشایی حمام در این ماه مطلع 
تاکید کرد: صبح روز عید سعید فطر  می کرد. سربلوکی 
مردم منطقه بر سر مزار مردگان حاضر شده و تا ظهر با 
می  مزارها  سر  بر  چای،  کردن  درست  و  نذورات  پخش 

نشینند که این آیین ریشه در هزاران سال پیش دارد. وی 
افزود: ایرانیان باستان نیز معتقد بودند، ارواح پاک مردگان 
و منتظر  آمده  به زمین  اعیاد  و  در روز های خوش یمن 

خیرات و نذورات هستند. 
یک استاد جامعه شناسی درباره این آداب و سنت ها به 
باورهای عمیق بشری اشاره کرد و گفت: دین و عشق به 
و  آداب  ها،  آیین  انجام  و  نهفته  انسان  روح  در  حقیقت، 
رسوم، برآمده ای از روح بشری است. محسن نیازی افزود: 
ها  انسان  روح  واالیی  قدمت  به  ها  آیین  از  برخی  ریشه 
مردم  پیچیده  رمزهای  آنها  وجودی  فلسفه  یافتن  و  بوده 
می  را  منطقه  آن  مردم  دار  ریشه  اعتقادات  و  شناسی 
آیین ها،  این مناسک و  برگزاری  تاکید کرد:  گشاید. وی 
نمادی است که ارزش ها و باورداشت های یک جامعه را 
متبلور و عاوه بر آن، تقویت می کند. عضو هیات علمی 
پیشینه  با  این منطقه  مردم  تصریح کرد:  دانشگاه کاشان 
تاریخی غنی و سابقه درخشان در پذیریرش مذهب تشیع 
از دیر زمان، رسوم و آیین هایی دارند که ریشه در باورهای 
نشانگر  نمادی،  عنوان  به  یک  هر  و  داشته  آنها  اعتقادی 
گذشته پرباری است. وی برگزاری آیین هایی مانند لباس 
شب بیست و هفتمی، جشن نیمه ای، آیین های شب و 
اینکه  به  اشاره  با  نیازی  دانست.  آن جمله  از  را  عید  روز 
توجه به نمودهای فرهنگی وآداب و رسوم اقوام از اهمیت 
واالیی برخوردار است، تاکید کرد: وسعت قلمرو فرهنگ به 
اندازه حیات بشر بوده و برای بقا و صیانت از فرهنگ یک 
ملت بایستی از عناصر و شاخص های آن، به ویژه باورها، 
نمادها  کرد.  پاسداری  را  شفاهی  فرهنگ  و  رسوم  آداب، 
در  که  گویایی هستند  های  زبان  مختلف،  اقوام  میان  در 
نهاد خود، ناگفته های هزاران ساله بشر را سینه به سینه 
نقل می کنند. حفظ و بقای این آیین ها در میان مردم، 
میراث منقول و سینه به سینه ای است که ارزش آنها تنها 
و رسوم هر  آداب  و  و دقیق در فرهنگ  با مطالعه عمیق 

منطقه، خود می نمایاند.

  جامعه

پنج اثر مکتوب در آران و بیدگل منتشر شد
مدیر شرکت سامان رایانه اقلیم کویر گفت: سامانه های تلفنی 
هوشمند در شهرســتان آران و بیدگل ارائه دهنده خدمات 
تلفنی قرآنی، فرهنگی و مذهبی به همشــهریان است. سجاد 
صادقی افزود: شهروندان می توانند برای بهره مندی از خدمات 
این سامانه ها از طریق شــماره های ثابت کل استان اصفهان و 
بدون گرفتن پیش شماره با شماره های اعام شده تماس گیرند. 
وی تصریح کرد: خدمات این ســامانه ها شامل، استخاره قرآنی 
با شماره 9730346، فال حافظ برگرفته از آیات قرآنی با شماره 9730345، قصه 
گوی خاله مهربون)شامل قصه، ترانه، الالیی و ضرب المثل( با شماره 9730340 و 
دانستنی های کودک با شماره 9730341 برای عموم شهروندان شهرستان آران و 

بیدگل و شهرستان های استان اصفهان قابل دریافت است.  

ادامه از صفحه 1... تنها توســط نماینده عالی دولت 
ممکن اســت. وی افزود: گرچه در اســتان اصفهان 
مشکات فرهنگی، سیاســی و امنیتی وجود داشته 
و رسیدگی به این استان وســیع امری سخت است، 
اما باید در خصوص انتخاب فرمانــدار آران و بیدگل 
نیز تصمیمی اتخاذ شــود. وی بیان کرد: شهرستان 
آران و بیدگل نیازمند یک فرمانــدار با اخاص بوده 
تا با مدیریت جهادی به عنوان ابزار پیشــبرد مقاصد 
نظام و در واقع شناســنامه دهه پیشــرفت و عدالت، 
فعالیت کند. موسوی تصریح کرد: تجربه نشان داده 
شهرســتان هایی که فاصله بیشتری با مرکزاستان ها 
دارند، از توسعه کمتری بهره می برند. وی گفت: گرچه 
ایجاد یک استان جدید دارای هزینه های زیادی برای 
دولت بوده و اتصال بخشی از یک استان به استان دیگر 
نیز تبعاتی در پی دارد امــا می تواند راهی برای توزیع 
عادالنه خدمات و امکانات باشد. وی افزود: این مبحث 
باید توسط دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسامی مورد بحث و الیحه قرار گرفته و با محوریت 
منافع ملی در راستای خدمت بیشتر و بهتر به مردم 

برنامه ریزی شود.

خال حضور نماینده عالی دولت
 در آران و بیدگل احساس می شود

مدیر دبیرستان شهیدان عبدالهی آران و بیدگل گفت: 
دانش آموزان نخبه فرهنگی و پرورشی این دبیرستان 
در رشته های حفظ و قرائت قرآن، نهج الباغه، اذان، 
احکام، وباگ نویســی و مداحی حائز 13 رتبه برتر 
شدند. حســین مســعود آبادی افزود: دانش آموزان 
محمد جواد نصیری در رشته حفظ قرآن، جواد رعیت 
مقدم در رشــته نهج الباغه و علی عراقی در رشــته 
مداحی پس از شرکت در مسابقات استانی ، رتبه اول را 
بدست آورده و به مرحله کشوری راه یافتند. وی تصریح 
کرد: در بخش تولید دستگاه های پیشرفته شیمی و 
رشته علوم آزمایشگاهی نیز حسین نوریان حایز رتبه 
اول و سید حسین قریشی در بخش علوم آزمایشگاهی 
و وباگ نویسی رتبه اول اســتان اصفهان را بدست 
آوردند. وی اظهار داشت: همچنین دانش آموز محمد 
رضا ارشــادی رتبه دوم نهج الباغه، علی مرنجابیان 
رتبه دوم مداحی و مجتبی معیلی رتبه سوم مداحی را 
در سطح استان اصفهان کسب کردند. مسعود آبادی 
اضافه کرد: در بخش ورزشی کاراته، علی اصغر باصری 
و مرتضی ملکی مدال قهرمانی را بدست آرده و مجید 
کریم پناه نیز در مسابقات اسکواش کشوری به عنوان 
پدیده شناخته شــد. وی گفت: همچنین دانش آموز 
محمد رضا شــیروانی زاده از این دبیرستان در جمع 
نمایندگان منتخب شــورای دانش اموزی اســتان 

اصفهان قرار گرفت.

برتری دانش آموزان 
دبیرستان عبدالهی در 13 رشته
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حدود 9مــاه از آغــاز فعالیت دوره چهارم شــوراهای 
اسامی شهر و روســتا می گذرد.  این مساله بهانه ای 
شد تا در گفت و گویی کوتاه با قاسم کوهی نایب رییس 
و سخنگوی شورای اسامی شهر نوش آباد، فعالیت ها، 
دیدگاه ها و مسایل شــورای چهارم نوش آباد را در این 

دوره 9ماهه جویا شویم.
*عملکرد 9ماهه شورای اسالمی شهر نوش آباد را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
شورای اسامی شهر نوش آباد در اولین گام پس از رای 
اعتماد ارزشمند مردم شــریف و شهید پرور نوش آباد، 
انتخاب شهردار را به عنوان اولین وظیفه شورا در دستور 
کار خود قرار داد. پس از بررسی های دقیق، مهندس علی 
اصغر شقایقی که پیش از این نیز توانمندی هایش برای 
ما و مردم اثبات شده بود را پاسخگوی نیازها و تفکرات 
شورای شهر دیدیم و ایشان به عنوان شهردار نوش آباد 
انتخاب شــد. به دنبال آن از طریق برگزاری جلسات 
متعدد با صاحبنظران و اقشار و گروه های مختلف مردمی 
در تمامی حوزه های تصمیم ساز، طرح ها و پروژه هایی 
تعریف شد و با همراهی شــهردار، پرسنل زحمتکش 
شهرداری و پیمانکارانی که قلبا عاقمند به توسعه شهر 
نوش آباد بودند کار عمرانی آغاز شد. در این راه احساس 

ما این است که مجموعه ای هماهنگ و همصدا و بدون 
توجه به مسایلی که مانع توسعه و آبادانی می شود هستیم 
و آنچه ما را در ادامه کار، همراهی می کند نگاه مهربان 
مردم قدرشناس و پیشنهادات سازنده آنان است و دعای 
خیر آنــان و در حقیقت عملکرد واقعــی ما در محضر 

حضرت دوست و خالق جهانیان است.
*رویکرد شما در شورای چهارم بیشتر متمرکز بر کدام یک 

از حوزه های مدیریت شهری است؟
رویکرد ما در شــورا بیشــتر متمرکز بر پــروژه های 
زیرساختی شهر در حوزه فرهنگی، ورزشی و تفریحی 
است و امیدواریم در این مدت زمان کمتر از یک ساله آغاز 
فعالیت شورا، آغازی خوب را داشته باشیم و در این مسیر 
نیز پذیرای راهنمایی و پیشنهادات همه صاحبنظران 
هستیم. باور ما این است که آنچه سبب موفقیت و رسیدن 
به قله آبادانی است ارائه نظرات ارزشمند دوستان ماست.

*آیا شورای چهارم برنامه مدونی برای توسعه گردشگری 
نوش آباد دارد؟

شهر نوش آباد از جمله مناطق باستانی و تاریخی ایران 
اســت. وجود ده ها اثر تاریخی بر جای مانــده از دوره 
های سلجوقی، مغول، صفوی و قاجاری در این شهر و 
همچنین اشارات متون کهن تاریخی به آبادانی و رونق 
نوش آباد در دوران پیش از اسام و اوایل دوره اسامی، 
گویای این سابقه بلند تاریخی است. البته مهمتر از این 
پیشینه ارزشــمند، نگاه مردم تاریخ دوست نوش آباد 
بویژه قشر تحصیلکرده و عاقمند به آثار و مفاخر نوش 
آباد اســت. در واقع با وجود مسجد جامع با آن ساختار 
کهن و بی نظیرش در سطح دو شهرستان و همچنین اثر 
ارزشمند شهر زیر زمینی به عنوان بزرگترین مجموعه 
دستکند جهان، مگر می توان بسادگی از کنار این همه 
پتانسیل گردشگری در نوش آباد گذر کرد؟ به همین 
علت، نگاه و اندیشه شــورای چهارم، نگاهی میراثی و 
گردشگری است و به عنوان یک صنعت مهم به مساله 

گردشگری می نگرد. شــورای چهارم با تاسیس پایگاه 
پژوهشــی و مدیریتی که برای شهر زیرزمینی تعریف 
کرده، نوش آباد را بدون شــک یک قطب گردشگری 
منطقه می داند که نگاه جهانیــان را به خود معطوف 

می کند.
*بزرگترین چالش ها، مشکالت و کمبودهای شهر نوش 

آباد چیست؟ 
تقریبا در تمامی حوزه ها از جملــه امکانات تفریحی، 
ورزشی، آموزشی و بهداشتی کمبودهایی در این شهر 
احساس می شــود. اما اینجانب به عنوان زبان گویای 
شورای شهر نوش آباد، مهمترین چالش را در عدم اعتماد 
شهروندان نوش آبادی نسبت به مسووالن شهرستان 
طی دو دهه اخیر می داند که ریشه در عدم توجه و برقرار 
نشــدن عدالت در بخش خدمات دهی و حتی نیروی 
انسانی در ادارات دارد. امید است با نگاه مهربان نماینده 
محترم مردم در مجلس شورای اسامی جناب تیمسار 
منصوری و تاش های این بزرگوار برای ایجاد عدالت، این 
مهم که دغدغه آحاد شهروندان است را برطرف نموده و 
باید دید و در مسیر جاده زمان نشست تا فانوس امیدی را 

که در دلها روشن نموده است فروزان تر ببینیم انشاء ا.. .
*پروژه های عمرانی در دست اقدام و اجرای شهرداری 
و شورای اسالمی شهر نوش آباد در چه محورهایی تعریف 

شده و چه تعداد است؟
پس از انتخاب شهردار نوش آباد، بافاصله کارگروه ها و 
جلسات برای دریافت نظرات صاحبنظران در هر حوزه 
آغاز شد و پس از رایزنی های متعدد و سنجش و شناسایی 
نیازها در زمینه های مختلف، 34 پروژه برای شهر نوش 
آباد تعریف شد که امیدواریم با اجرایی شدن آن ها، شاهد 
بهبود وضعیت سیمای شهری و همچنین طرح های 
عمرانی خواهیم بود. پیش بینی می شود اجرای این طرح 
ها تا پایان اسفند ماه 93 پیشرفتی 80درصدی داشته 
باشد.  *سپاسگزاریم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. 

موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام علی)ع(شهرستان آران و بیدگل رسما آغاز به کرد
آیین افتتاحیه این موسسه با همکاری کانون بسیج مداحان سپاه پاسداران انقاب اسامی آران و بیدگل در حسینیه سردار شهید احمد خرمی 
آرانی برگزار شد.  در این مراسم که به منظور معرفی و ارائه برنامه های این موسسه در زمینه قرآن)روخوانی، صوت و لحن، ترتیل و حفظ( و مداحی 
اهلبیت عصمت و طهارت )ع( ویژه ی سنین 7 تا 15 سال برای اولین مرتبه در ســطح این شهرستان برگزار می شود، جناب آقای حاج حسن 
هارونی )شاعر و مداح و از اساتید این موسسه( ضمن بیاناتی، از تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه آموزش های قرآن و مدح و مرثیه چهارده 
معصوم)علیهم السام( به ویژه در سبک های سنتی آن، از برخورداری مادحین محترم به ایمان، اخاص و اخاق فردی و اجتماعی ، مطالبی را 
بیان فرمودند. در پایان این مراسم ، جناب سرهنگ فرمانیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه آران و بیدگل ضمن بیاناتی، از بصیرت و آگاهی 
مداحان از مسائل اجتماعی و فرهنگی روز، از موسسین این تشکل که به امور فرهنگی نوجوانان و جوانان می پردازد، تقدیر و تشکر به عمل آورد و در 
زمینه کمک های فکری و فرهنگی از قبیل اردوهای مسافرتی، قول مساعد دادند. الزم به ذکر است فعالیت های اولیه این موسسه با مجوز رسمی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و مساعدتهای اداره فر هنگ و 
ارشاد اسامی شهرستان حدود 10 ماه قبل آغاز شده است.

آدرس:آران  و بیدگل، خ محمد هالل، خ مفتح، حسینیه 
سردار شهید احمد خرمی

تلفن: 09137911975
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نگاه مردم نوش آباد به آثار و مفاخر تاریخی ستودنی است
نایب رییس و سخنگوی شورای اسالمی شهر نوش آباد:

مهمترین چالش نوش آباد عدم اعتماد شهروندان به مسووالن شهرستان است

21 تا 27 خرداد ماه هر ســال در تقویم رسمی کشور 
به عنوان هفته جهاد کشــاورزی نامگذاری شده است. 
این مساله بهانه ای شــد تا در گفت و گو با مدیر جهاد 
کشاورزی آران و بیدگل عملکرد ساالنه این مدیریت را 

در شهرستان مورد بررسی قرار دهیم. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل در گفت 
و گو با نسل فردا  اظهار داشت: شهرستان آران و بیدگل 
دارای 21هزار هکتار اراضی کشــاورزی است که شش 
هزار هکتار آن زیر کشــت غات، دوهزار هکتار ذرت، 
هزار و 800 هکتار صیفی، هزار و 200 هکتار پنبه و سه 
هزار و 150 هکتار باغ پسته است که ساالنه 165 هزار 
تن محصوالت زراعی در این شهرستان تولید می شود. 
حسن فتاحی افزود: ساالنه حدود یکهزار و 500 تن شیر 
، 27هزار تن گوشت قرمز، شش هزار و 500 تن گوشت 
سفید و ســه هزار و 500 تن تخم مرغ از یک میلیون و 
400 هزار قطعه طیور و همچنین 100 هزار راس دام 

سبک و سنگین این شهرستان تولید می شود.  وی به 
فعالیت های مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل در 
حوزه ترویج و آموزش اشاره و خاطرنشان کرد: به منظور 
ارائه آموزش های الزم به بهره برداران بخش کشاورزی 
در جهت تولید محصول سالم و ایجاد مشاغل خانگی 
مرتبط با بخش کشــاورزی، به میزان یک هزار و 830 
نفر روز کارگاه های آموزشــی و بازدیدهای ترویجی و 
همچنین 200 نفر روز پروژه های بســیج سازندگی و 
اردوهای هجرت در این شهرســتان انجاتم شده است. 
وی گفت: تهیه و توزیع پنج هزار و 770 وسیله کمک 
آموزشــی و بازی های ترویجی، صدور 60 گواهینامه 
مهارتی پایان دوره، اجرای سه طرح  IPM/FFSپنبه و 
پسته و همچنین جذب و بکارگیری 15 سرباز سازندگی و 
کارآموز از دیگر فعالیت های این مدیریت در حوزه ترویج 
و اموزش کشاورزی است. فتاحی اضافه کرد: در حوزه امور 
فنی و زیربنایی با هدف افزایش بهره وری و راندمان آب، 
اجرای طرح هایی از جمله سیستم های آبیاری تحت 
فشار به میزان 88 هکتار، 10کیلومتر لوله گزاری قنات 
ابوزیدآباد و 30 مورد طرح مطالعاتی لوله گزاری مزارع 
دنبال شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و 
بیدگل تاکید کرد: تامین مواد غذایی مورد نیاز جامعه از 
اهم وظایف بخش کشاورزی است که در این راستا اداره 
تولیدات گیاهی این مدیریت، با ارائه راهکارهای مناسب، 
راهنمایی به موقع بهره برداران، تهیه و توزیع بذر، ارائه 
نهاده ها و مبارزه با آفات نباتــی، ارائه و یا تغییر الگوی 
کشت موجب افزایش تولید و کاهش هزینه های آن شده 
است. وی اظهار داشت: در حال حاضر 16واحد دامداری 
صنعتی در این شهرســتان در دست احداث است و در 
سال زراعی گذشته صدور 45 مجوز بهسازی و نوسازی 
دامداری های سنتی، صدور و تمدید 83 پروانه دامداری 
کوچک روســتایی، پیگیری صدور70 پروانه تاسیس 
و بهره برداری دام و طیور ، ارائــه 1950 میلیون ریال 

تسهیات، معرفی 23 مورد تسهیات اقتصاد مقاومتی 
و همچنین تولید 10 تن آبزیان گرمابی و سردابی و یک 
میلیون قطعه ماهیان زینتی در آران و بیدگل انجام شده 
است. حسن فتاحی حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، 
واگذاری زمین و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی را از 
جمله وظایف مهم امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی 
آران و بیدگل بیان کرد و گفت: واگذاری18 هکتار زمین، 
نظارت بر 185 هکتار از اراضی واگذار شــده، 53 مورد 
نظارت بر تبصره 1 و 4 مــاده 1 و 150 مورد جلوگیری 
از تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جمله فعالیت های 
این بخش در یکسال اخیر است. وی افزود: طی یک سال 
گذشــته در حوزه صنایع و مکانیزاسیون 130 فرصت 
شغلی جدید در آران و بیدگل ایجاد شده و ضمن معرفی 
20 میلیارد ریال تســهیات به بانک، نظارت و انجام 
خاک ورزی حفاظتی و تسطیح دقیق اراضی کشاورزی، 
ضریب مکانیزاسیون این شهرستان به 11 درصد رسیده 
است. همچنین در یکســال اخیر 29 هزار و 830 تن 
فراوری محصوالت کشاورزی در این شهرستان صورت 

گرفته است.
وی با بیان اینکه در ســال 92 شهرستان آران وبیدگل 
با داشتن 8 نفر نمونه اســتانی و ملی رتبه اول را دربین 
شهرستانهای استان بدست آورد گفت: درمراسمی در 
تاالر سنبله سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از 
نمونه های بخش کشاورزی ســال92 تجلیل شد. وی 
افزود:  محســن حاج عابدی بعنوان مروج نمونه، حامد 
دلداده مرغدار نمونه گوشتی ،  حسن فیض آبادی تولید 
کننده برتر محصول پنبه، محمد رضا موحدیان گوسفند 
دار نمونه، حسین سرافرازی تولید کننده برتر محصول 
پسته، عباس مصلحی تولید کننده برتر محصول گیاهان 
داروئی ، سید حسین موسوی تولید کننده برتر مصول 
سالم باغی )انار ( و  جواد پور برات ابوزیدآبادی آبخیزدار 

نمونه در این مراسم تجلیل شدند.  

در گفت و گو با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل مطرح شد:

جهاد کشاورزی آران و بیدگل 8رتبه برتر استانی و کشوری را بدست آورد


