
 مٌالدی3122ارشٌو ساٌت ستاره های اوز در سال 

 

 2011دٌسمبرماه   ارشٌو اخبار و مطالب  

 به کار خود ادامه میدهد 2012ژانویه  15سایت ستاره های اوز تا  

با پوزش از همه بینندگان سایت وهمشهریان عالقمند بعرض میرسانم با توجه به مجموعه عواملی که وجود دارد سایت 
 /ی اوز تا تاریخ یاد شده به فعالیت خود ادامه میدهد ستاره ها

جهت اطالع بینندگان وکسانی که پرسیده بودندعرض کنم دو عامل اساسی به توقؾ سایت منجر میشود یک علت خستگی 
وفشار بیش از حد ودست تنهایی در بروز کردن سایت است ودوم مشکالت مالی که هر ساله متاسفانه با این مشکل اساسی 

 روبرو هستم .

 نفر رسید. 16تعداد کاندیداها در منطقه الرستان وخنج وگراش به 

عبدالجلیل شریفی از  –5حشمت هللا زارعی از خنج  –4کرامت هللا تقوی  –3حسین حسن زاده   - 2سید منصور کشفی -1
 –10سن ایت اللهی سید مح –9سید حسن زندوی  –8عبدالحسین برقی  –7ابوالحسن فردوسی از گراش -6 -کوره اوز

ابراهیم فرج  –14هدایت هللا بیگلری  –13محمد حسین نخبه الفقهایی  –12سید شکرهللا زندوی  –11علی اضفر حسنی 
 یوسؾ محبی –16بهزاد مریدی  –15پور 

شترین رای باالخره اقای کشفی در روز پنج شنبه برای این دوره ثبت نام کردند احتمال اینکه اقای کشفی در این دوره با بی 
بتواند وارد مجلس شود خیلی زیاد است چون هم در مناطق شیعه نشین وهم در مناطق سنی نشین طرفدران زیادی دارد 

 سال نماینده مردم الرستان بودند  4البته اگر رد صالحیت نشود چون در یک دوره ایشان از جناح اصالح طلب 

بت نو الر داشتند  گفت: با توکل به خدا و برای تلطیؾ فضای دکتر کشفی در گفت و گوی کوتاهی که با خبرنگار صح
انتخابات و خدمت به مردم الرستان بزرگ به میدان انتخابات پا گذاشته ام و تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار 

 خواهم بست.

 1نام دکتر سٌد منصور کشفی گزارش تصوٌری از ثبت 

 2گزارش تصوٌری از ثبت نام دکتر سٌد منصور کشفی 

 
 هشت دٌماه سالروز تولد فروغ فرخزاد گرامی باد

 
 

بعد از تو که در حوالی وبه  این یکی از عکس های بسیار قدیمی فروغ است که کم دیده شده است انرا با شعری به نام
خاطر کودکی هاست اینجا می اورم .شعر بلند است ومن قسمتی از انرا اینجا اورده ام فروغ شاعری به تمام معنی زنانه 

بود اولین شاعر زنی که در تاریخ کشور ما زنانگی واحساس عمیق زن بودن را بی واهمه سرود او از اولین کسانی است 
در ادبیات ما رواج داد وجامعه فمنیستی ایرانی را وامدار شعرهای خود   همی در نگاه دیگری به زنانکه بی تردید نقش م

 کرد
 
 خاطرش همواره گرامی باد   

 ای هفت سالگی 
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 ای لحظه ی شگفت عزیمت 
 بعد از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت 

 ن بعد از تو پنجره که رابطه ای بود سخت زنده و روش
 میان ما و پرنده 
 میان ما و نسیم 

 شکست 
 شکست
 شکست

 بعد از تو آن عروسک خاکی 
 که هیچ چیز نمیگفت هیچ چیز به جز آب آب آب 

 در آب ؼرق شد 
 بعد از تو ما صدای زنجره ها را کشتیم 

 و به صدای زنگ که از روی حرؾ های الفبا بر میخاست 
 دل بستیم و به صدای سوت کارخانه های اسلحه سازی 

 بعد از تو که جای بازیمان میز بود 
 از زیر میزها به پشت میزها 

 و از پشت میزها 
 به روی میزها رسیدیم 

 و روی میزها بازی کردیم 
 و باختیم رنگ ترا باختیم ای هفت سالگی 

 
 مراجعه کنٌد فروغ دگی واشعار اٌن شاعر بزرگ کشورمان به ساٌت برای اشناٌی بٌشتر با زن

   

 برنامه شب شعر پارسی در باشگاه ایرانیان دبی

دیماه در سالن سینما باشگاه ایرانیان دبی وبا حضور دکتر اذر  11این برنامه در شامگاه روز یکشنبه اول ژانویه برابر با  
 خبرب بوقت دبی شروع میشود .ورود برای عموم عالقمندان ازاد است ش 9برگزار میگردد این برنامه از ساعت 

 آقاي حسنً ومردم فداغ 

 نفر است 45500مار تقرٌبی جمعٌت بخش اوز حدود ا
  

نفر وامار  7500تی منطقه فیشور ومحلچه هزار نفر امار جمعی 21بر اساس خبر دریافتی از اوز امار جمعیتی شهر اوز 
.نفر می باشد که 17000و.(   کهنه قدیم وشهرک وقالت واسالم اباد وبیدشهر وگالر وهود وهیرم-  بلوک کوره )کوره

نفر جمعیت دارد هر چند این امار بسیار نزدیک به واقعیت می باشد اما هنوز امار  45500جمعا بخش اوز با این امار 
  2011دیسمبر 28اعالم نشده است/ اوز استارز  رسمی منطقه

 خبر  

دکتر جمشٌد جعفرپور روز سه شنبه با حضور در فرمانداری وٌژه الرستان نام خود را به عنوان کاندٌدای نهمٌن دوره 
   -  .انتخابات مجلس شورای اسالمی ثبت کرد

ور کشفی بر گزار شد و او در این جلسه به گزارش صحبت نو الر /سه شنبه شب جلسه ای در منزل شخصی سید منص
ضمن سخنرانی گفت که ظرؾ فردا یا پس فردا نام خود رابه عنوان کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

  .به ثبت خواهد رساند. شنیده می شود یوسؾ محبی نیز روز چهارشنبه ثبت نام خواهد کرد
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 نفره انتخابات مجلس در حوزه الرستان بزرگ تعٌٌن شد11هٌئت اجراٌی 

 خبر

 زندوی و نخبه هم ثبت نام کردند/ کشفی می آٌد

ر نام خود را به عنوان کاندیدای نهمین دوره سید شکر هللا زندوی روز یک شنبه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشو
محمد حسین نخبه الفقهایی نیز امروز در فرمانداری ویژه ی الرستان ثبت نام   .انتخابات مجلس شورای اسالمی ثبت کرد

   - .کرد

الرستان دی با حضور در فرمانداری ویژه ی  5از کاندیداهای دیگر مرتضی باقدم اهل هرمود باغ است که امروز دوشنبه 
  .نام نویسی کرده است

جلسه ای با مردم در منزل خود برگزار می  -دیماه 6سه شنبه  -فردا شب  21شنیده می شود سید منصور کشفی ساعت 
 . صحبت نو الر /کند و تا آخر هفته ثبت نام خواهد کرد

 فر رسید با اعالم این دو نفر تعداد کاندیداهایی که در الرستان ثبت نام کردند به چهار ن
   محمد حسین نخبه الفقهایی - 4سید شکرهللا زندوی  -3علی اضؽر حسنی . -2  سید محسن ایت اللهی 

ازجناح اصالح طلبان   در دوره ای  اقای کشفی.هر چند باید منتظر شنیده هایی که حاکی از امدن اقای کشفی است بود 
 ی مهدی خزعلی است ؟ بود که وارد مجلس شد.ایا امدن اقای کشفی مثل امدن اقا

 باید صبر کرد /اوز استارز
------------------------------------------   

 اظهار تشکر وتقدٌر خانواده مرحوم حاجی ٌوسؾ نامی وفامٌل از مردم
  

 
 

 1-وانتخابات مجلس نهم شورای اسالمی   اوزٌها ومردم مناطق الرستان وخنج و..

 شراٌط کلی 

جناح های مختلؾ اصالح طلب کشوردر انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسالمی ؛ روند حضور  با اعالم عدم شرکت
ومشارکت مردم در جناح های مختلؾ با چالش جدیدی در سطح کشور روبرو شده اینکه در شهر های کوچک وشهرستانها 

لی که وجود دارد دارای مسئله حضور مردم وبخصوص هوادران طیؾ اصالح طلبان چگونه خواهدشد جدا از مواضع ک
ویزگی های خاص خود نیز می باشد چون انچه در شهرهای کوچک مطرح است جدا از خواسته های مشترک با کالن 

شهرها ؛ مردم این مناطق دارای خواسته هایی هستند که نمیشود بسادگی با انچه در سطح کالن شهر ها میگذرد یکی 
 رداخت دانست بلکه باید با دقت بیشتری به ان پ

اولین چیزی که ذهن اصالح طلبان ومردم عادی با گرایش های متفاوت فکری شهرستانی ها  ومناطق کوچک با ان درگیر 
هستند چگونگی طرح خواسته هایشان در فضایی است که انسداد سیاسی مانع از حضور کاندیداهای اصالح طلب شده است 

کت اصالح طلبان ونبود لیست کاندیداهای اصالح طلبان در کشور مطمئنا هر فردی بخود خواهد گفت با وجود عدم شر
وشهرها وشهرستانها ایا فرد مناسب برای کاندیدای شهر ومنطقه خود که قرار است از منافع مردم ان منطقه حمایت کند 

خواسته های مردم  وجو دادرد وان فرد کیست وبین کاندیداهای صالحیت دیده شده کدام یک از بقیه افراد میتواند نمایندگی
را با خود به مجلس ببرد وایا چنین فردی که از کانال های مختلؾ شورای نگهبان ونظارت استصوابی ودیگر رده های 
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تعین صالحیت شده توانسته عبور کند ایا میتواند در فضایی که چندان ازاد بنظر نمی رسد به معنی واقعی نماینده مردم 
می باشد وایا این نماینده توان چانه زنی وجدیت الزم در طرح خواسته های مردم خواهد منطقه خود در مجلس شورای اسال

داشت یا اینکه نماینده ای خواهد بود که به فرمایشات باالیی ها بیشتر از مردم منطقه خود اهمیت خواهد داد کارنامه 
االت زیادی روبروست ما در منطقه نمایندگانی که صرفا در دوره قبل بخصوص درمجلس هشتم حضور داشته اند با سو

الرستان وخنج شاهد مسائلی بودیم که بر یکجانبه نگری نماینده مردم منطقه وتنش واختالفی که با حضور ایشان در منطقه 
رقم خورد که در ادامه تنش وچالش جدی در روابط مردم منطقه بوجود اورد که حاصل ان اگر برای نماینده در زادگاه 

ب وقابل دفاع بود اما در دیگر شهر ها بخصوص در مرکز وحوادثی که باعث تنزل شان ومنزلت اوزیها خود بسیار خو
 بود قابل قبول نیست 

سال فعالیتش را در این  4قرار نیست که اکنون کارنامه نماینده محترم منطقه الرستان وخنج در مجلس شورای اسالمی و
سائل حیاتی ومهم دوره نمایندگی ایشان که به اختالؾ ودوری مردم منطقه مقوله بررسی کنم اما نمی توان از بعضی از م

 منجر شد چشم پوشی کنیم  

.این مطلب بعنوان مطلب ورودی به بحث انتخابات دوره نهم می باشد که در فرصت های بعدی به دیگر مسائل پیرامون 
  ان خواهم پرداخت 

 در سراسر عالم تبرٌک مٌگوئٌم دوستان مسٌحیهموطنان مسٌحی وعٌد کرٌسمس به همه 
  

 
 
 

با حضور در سٌد محسن آٌت اللهی دیماه  4بنا بر اخبار رسیده از ستاد انتخابات مجلس نهم در الرستان بزرگ، امروز 
 علی اصؽر حسنیفرمانداری ویژه ی الرستان نام خود را به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس نهم ثبت کرد. همچنین 

ن برای شرکت در انتخابات مجلس از حوزه ی الرستان، خنج و گراش ثبت نام کرده است/ صحبت نو الر در تهرا  امروز
 دیسمبر25
 
 ازدٌد مدٌر کل بهزٌستی استان فارس از ساختمان بهزٌستی اوزب
 
 

   ن انجمن خٌرٌه اوزواحد نٌازمندا 90گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 

 چهل ونهمین دوره مسابقات بلیارد جام ستارگان اوز 

بدینوسیله به اطالع کلیه بازیکنان رشته ورزشی بلیارد میرسانیم که چهل ونهمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم 
زار میگردد عالقمندان جهت در سالن ورزشی فالمینگو دبی برگ 2012ژانویه سال  6امارات جام ستارگان اوز در تاریخ 

ثبت نام در این دوره میتوانند با مسئول هئیت بلیارد اقای عبدالرحیم صدیق با شماره تلفن  تماس حاصل نمایند .هزینه این 
دوره از بازیها توسط اقای طیب طاهری که خود یکی از بازیکنان این رشته ورزشی است تامین گردیده که از ایشان 

 تشکر میکنیم

 برگزارکننده مسابقات بلٌارد واسنوکر اوزٌهای مقٌم امارات هئٌت

 عالقه اوزٌها به باؼداری وکشت وکار

در این مورد نباید تردید داشت که در گذشته اوزیها ضمن اینکه تجار قابل وهوشیاری در داد وستد بودند کشاورزان خوب 
د و.. از جمله محصوالتی بوده است که ضمن استفاده وفعالی نیز بودند کشت. انواع سیفی جات؛  کشت جو و گندم و کنج
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شهروندان به دیگر مناطق فرستاده میشده است اما با رونق شهر نشینی وکوچ ومهاجرت اوزیها بدلیل معیشتی وسختی 
 70سال بیشتر وبیشتر شد تا اینکه در ده های  40روزگار کشاورزی یواش یواش از رونق افتاد واین روند بمدت بیش از 

خورشیدی با مدرنیزه شدن ماشین االت تعدادی از اوزیها که توانایی حفر چاه وامکان داشتن زمین برایشان مهیا بود  80و
دوباره به کشت وکار روی اوردند البته بیشتر انها ابتدا برای امرار معاش ودرامد نبود اما با گذر زمان تعداد این باغ ها در 

شتر شده است ومحصوالت خوبی برداشت میکنند هویج )گازرک ( شلؽم ؛ بادمجان سال پیش بی 10اطراؾ اوز نسبت به 
گوجه؛ کدو؛ خیار سبز )بالنگ ( خیار )خربزه ( انواع سبزیجات ؛ هندوانه از جمله محصوالتی است که در این باغ ها 

  کشت میشوند 

 

از گذشته شده است . وجود اب بیشتر  خوشبختانه کشت مرکبات چه در بیرون شهر چه در داخل شهر اوز ومنازل بیشتر
بعد از امدن اب از سد سلمان فارسی دوریز ابهای شیرین برای باؼچه های خانگی خوب بوده است ودر بعضی از خانه 

نارنج ونارنگی پیدا کرد که به بر نشسته ونیاز خانواده را در فصل میوده  –های اوزی می توان چند درخت لیمو ترش 
خوب است بدانیم در اب وهوای شهرمان چه درختان وچه نوع کشتی جواب میدهد تا ضمن استفاده از  دهی تامین میکند

 تراوت وتازگی ان مثمر ثمر هم باشد

 س در همین رابطه برایمان بتازگی ارسال شده که خود گویای حرؾ ماست   چند تا عک

اگر اقای شکوه توانسته محصول بدست بیاورد دیگران هم میتوانند اقدام کنند بهتر از این است که اوزی   نتیجه اینکه
ن اطراؾ اوز میوه وسبزی خودمان که توان مالی دارد به جای اینکه برود سروستان وشیراز وجاهای دیگر باغ بخرد همی

وسیفی جات ومرکبات بکارد وتامین کننده نیازهای شهرخودمان باشند دعای خیرش هم میکنند باعث ابادی منطقه اوز هم 
 باقی خود دانید    .میشود

  

 ٌاد وخاطر حاجی ٌوسؾ نامی ماندگار می ماند 

ری وهمبستگی به مردم وتاریخ زنده اوز بود را به فقدان مرحوم مؽفور حاجی یوسؾ نامی که نشانگر وسمبل خدمت وهمیا
فرزندان محترم ان مرحوم وبستگان واشنایان ومردم شریؾ اوز تسلیت عرض مینمائیم .برای انمرحوم از خداوند متعال 

 ؼفران الهی وبرای بازماندگان سالمتی وتندرستی انان را از درگاه احدیت ارزومندیم 

  22.12.2011 / ان انجمن خیریه اوز در دبیهئیت نمایندگی خواهران وبرادر

 شهرداران الر، لطٌفی و بناروٌه معرفی شدند

 تمرٌنات تٌم فوتبال اتحاد العوضی به تعوٌق افتاد

ده بود با توجه به تؽیراتی که قرار است در زمین چمن باشگاه ایرانیان تمرینات این تیم که از یکشنبه همین هفته شروع ش
داده شود تمرینات به ژانویه سال اینده موکول شده است بازیکنان وعالقمندان میتوانند جهت اطالعات بیشتر با اقای محمود 

 تماس بگیرند  0559557744عبداللهی با شماره تلفن 

 رک باد شب ٌلداٌتان کنار دل روشنتان مبا

انرا شب   شب به بعد اول دی ماه طوالنی ترین شب سال شروع میشود که ایرانیان 12امشب چهارشنبه شب از ساعت  
یلدا می نامند برای اشنایی بیشتر با این ائین باستانی وایرانی توجه شما را به مطلبی که قبال در همین زمینه گرداوری کرده 

 ام جلب میکنم 
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  !تاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمکمیان دوستـــان اف
 !پیامک / شب یلدای تو ای گــــــل! مبارک برایت می زنم اینک

 صبح صادق ندمد تا شب ٌلدا نرود)سعدی( 

لدا یکی از کهن ترین ائین های ایرانی است شب یلدا بلند ترین شب بین تمام شب های سال است وروز اول دی ماه شب ی
  .ادامه مطلب....ر...

 
ی نماٌنده مردم الرستان وخنج هم از افرادی بودند که در طرح سوال از رئٌس جمهور در مجلس قای علی اضؽر حسنا

   چرا؟ . امضای خودرا پس گرفتند

 پس گرفتند  نماٌنده ای که امضای خود را از طرح "سوال از رئٌس جمهور" 24اسامی 

 شود نامور)خواجه( اوز بازسازی میمسجد قدٌمی 

 

به گزارش خبرگزاری فارس از اوز، مسجد قدیمی خواجه به دلیل فرسودگی و نامناسب بودن فضای درونی آن به طور 
حاضر برای  کلی تخریب و عملیات ساخت جدید بنای آن آؼاز شد. امام جمعه اوز در این مورد اظهار داشت: در حال

 فضایی به طور موقت ساخته شده تا اهالی بتوانند به عبادت روزانه خود بپردازند.  عبادت ساکنان این محله،
متر مربع زیربنا طبق اصول  600متر مربع با  750زاده افزود: مسجد جدید در زمینی به مساحت  شیخ عبدالعزیز قاضی

گفت: در ساختمان جدید مسجد، شود. نماینده بانی خیر و پیمانکار ساخت مسجد خواجه نیز  فنی و مهندسی ساخته می
توانند از سالن کتابخانه و مطالعه  شود و جماعت نمازگزار می های نمازخانه مردانه و زنانه و شبستان نیز ساخته می سالن

مند شوند. همایون نامی اضافه کرد: هزینه ساخت این مسجد افزون بر سه میلیارد  شود نیز بهره که در این مسجد ساخته می
 شود.  ده که به همت عبدالرزاق نامور یکی از نیکوکاران شهر اوز تامین و پرداخت میلایر بو

شود، ابراز داشت: محله مسجد خواجه  نامی با بیان اینکه مسجد جدید خواجه با زیباترین نقشه و بهترین مصالح ساخته می
سال ساخته و تحویل  در کمتر از یک شود این مسجد یکی از محالت قدیمی و پرجمعیت شهر اوز محسوب شده که سعی می

 شود. 
 سال قدمت ساخت فاقد ارزش تاریخی بوده است 55به گزارش فارس، مسجد قدیمی خواجه با 

مسجد خواجه همان مسجد قدٌمی نامور است که روبری مؽازه عبدهللا امٌنی می باشد .مرحوم حاجی عبدالقادر قاضی 
 ٌمی ترٌن امامان جماعت اٌن مسجد بود /اوز استارز زاده پدر مفتی اوز جناب عبدالعزٌز از قد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ام نٌکو گر بماند ز آدمی                   به کزو ماند سرای زرنگارن

ُپرسه و ختم شادروان مرحوم خواجه ٌوسؾ نامی پاٌان ٌافت و مردم اوز و منطقه هرجا که بودند با شرکت در مراسم 
ارشان قدر دانی نمودند تشٌٌع و تدفٌٌن و تسلٌت و ختم با احترامی شاٌسته ، از خدمات ارزنده اٌشان در طول زندگی پرب

و در خاطرشان ماند که شهر و جامعه سربلندمان پدر بزرگواری را از دست داده است که َمَثِل کامل ٌک شهروند  پرکار  
 خدمتگزار  خٌر خواه  دانا  مردم دار  ساده زٌست وباتقوی بود .
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ستان خنج هم جز آن بود به درستی می خواجه نامی در مقام معتمد ارشد شهر خود و تمام منطقه اوز قدٌم که شهر
شناخت و در پٌگٌری و دفاع از حقوق اصحاب مراتع  و زمٌن های زراعی در سال های دور از هٌچ کوششی درٌػ نمی 

 کرد  .

و راه -مساجد -خواجه نامی ؛ امٌن مردم شهر بوده و از محل امکانات محدود خود و به نماٌندگی از خٌرٌن آب انبار ها
 شهری زٌادی را ساخته و تعمٌر کرده است .های بٌن 

حفظ حقوق و اموال و اداره امور خوٌشاوندان و دوستان و همشهرٌان مقٌم خارج از کشور را با امانت و صدق به عهده 
 می گرفت و در حل و فصل مشکالت اداری و مسائل مختلؾ مردم به همه کمک می کرد .

و قباله ای بود و سال های طوالنی در مقام رٌاست هٌئت امناهای محلی از  امضای اٌشان اعتتبار خدشه ناپذٌر هر سند
جمله دانشگاه پٌام نور و بٌمارستان امٌدوار اوز منشأ خٌر و برکت و جلب پشتٌبانی خٌرٌن برای نهاد هاٌی از اٌن قبٌل 

 بود.

ی همه بود چراکه بسٌاری از حضورش در هر مناسبتی مورد استقبال ، و کوشش های خٌر خواهانه او مورد پشتٌبان
 مردم شهر ما هر کس بنوعی خود را مدٌون خدمات او می دانستند.

روحش شاد و ٌاد عزٌزش بخٌر که نام بلند و نکوئی از خود بجا گذاشت و فرزندان رشٌد و الٌق به بار آورد تا بٌاری 
 خدا ادامه دهندگان راه او باشند .

هرٌان و مردم منطقه بخصوص همسر و فرزندان ارجمندشان تسلٌت گفته و از فقدان اٌن پدر گرامی را به همه همش
 خداوند ٌکتا می خواهٌم تا اٌشان را در بهشت برٌن در جوار صالحٌن و صدٌقٌن و شهدا و ابرار جای دهد .

 ِاّنا لِِلّ َو ِاّنا ِا لٌَه رٰاِجعون

 اوز دانشگاه پٌام نور و بٌمارستان امٌدوارءِ از سوی هٌئت امنا 

 عبدالرزاق نامور -منصور فقٌهی نژاد

20.12.2011 

 کار شاٌسته فرزندان مرحوم  حاجی ٌوسؾ نامی

حاجی یوسؾ نامی یکی از معتمدین بنام شهر اوز ومنطقه بزرگ الرستان بود که جمعه شب در گذشت انچه در این زمینه 
روز تمام همه 3بستگان نزدیک انمرحوم بود که جلب توجه میکرد کار شایسته وبایسته فرزندان انمرحوم وتعدادی از 

مؽازه های خودرا بیاد او تعطیل کردند ونشان دادند که ارزش واحترام پدری بیش از مال وچند روز فایده مؽازه وکاسبی 
است وطی این مدت با شایستگی از همه عزادران پذیرایی کردند درست است که او پدر خانواده ای محترم بود اما برای 

ردم اوز نیز با ارزش بود ویادش همیشه در خاطره ها خواهد ماند .جا داشت بسیاری ازتجاراوزی اهالی بازار حداقل م
بپاسداشت انهمه کار وزحمتی که مرحوم سالیان دراز برای مردم اوز ومنطقه کشیده بود یکروز همه مؽازه های خودرا 

 یت ندهیم چگونه انتظار داریم دیگران به ما بها بدهندتعطیل میکردند ما اگر به خودمان وداشته هایمان اهم

 .  2011دیسمبر 19سایت ستاره های اوز 

 تنگ چشمان نظر به مٌوه کنند       ما تماشاکنان بستانٌم



نامه اقای خالد عابدی با دو روز تاخیر به خاطر در گذشت حاجی یوسؾ نامی که برای من ومردم اوز خیلی انسان  
 نتشر میشودواز این بابت معذرت میخواهم  بزرگواری بود م

اقای خالد عابدی که معلوم نکرده اند سخنگوی هئیت امنای دانشگاه ازاد اسالمی اوزهستند یا اینکه یکی از اعضای ان در 
سایت -دبی میباشند طی نامه مفصلی جوابیه ای در باره مطلب) چرا دانشگاه ازاد اسالمی مرکز اوز قبول تعهد نمی کند 

ستاره های اوز ( برای ما فرستاده اند که ما برخالؾ رویه سایت هیات امنای دانشگاه ازاد اسالمی  اوز که هیچ مطلبی از 
سایت ستاره های اوز چاپ نمی کند انقدر به خود وکارمان اطمینان داریم وانقدر به فضای اندیشه وگفتگو اعتقاد داریم که 

ن خودرا به شرط اینکه توهین نباشد نشر دهیم تا مردم با دید بازتری به قضاوت حاظریم نقطه نظرات افراد حتی مخالفی
 بنشینند 

واین به ان معنی است که همگان ؛همه چٌز می دانند اصطالح درستی در ادبیات ما بصورت ضرب المثل وجود دارد که 
کی شدند ده تا وصد تا دلیل نمیشود هیچ شخصی قادر مطلق نیست ودانای کل وجود ندارد اگر خیری پول دارد وبه جای ی

که تک تک انها دارای عقل کل هستند واز هر گونه اشتباه وخطا بری هستند  ونیزدلیل نمیشود فردی مثل فرهاد ابراهیم 
 پور هم اگر وب سایتی دارد ومطلب مینویسد همه چیز میداند وعقل کل است وهیچ عیب وایرادی ندارد  .

  

چرا هئٌت امنای دانشگاه ازاد اسالمی اوز یسمبر نوشته بودم به طرح این سوال پرداختم که د 14من در مطلبی که در 
وبا بررسی موضوع به علت این قبول عدم تعهد پرداخت بود م وگفتم که راه حل هئیت چه  دفتر اوز قبول تعهد نمی کند

ی به مبلػ دو مٌلٌارد تومان استفاده کنٌد که شما که نمی خواهٌد از پول وام بانکبوده ودر پایان سوالی مطرح کرد م 
 ؟/ وهئٌت امنا ی دانشگاه ازاد اسالمی اوز وٌا شخص رئٌس دانشگاه حاضر هم نٌستٌد تعهد بدهٌد پس چاره چٌست

هئٌت امنا ی دانشگاه ازاد به اٌن نتٌجه رسٌده بود که از خٌرٌن اوزی وام قرض الحسنه بگٌرٌم  . ومن انجا سوال  
که اقای عابدی به جای  ه چه کسی جوابگوی پولی که از خٌرٌن مٌگٌرد مٌشود واٌن سوال اساسی بوده استکرده بودم ک

 دادن جواب به انها راه دورودراز دیگری انتخاب کرده است که سعی میکنم اجماال بدان پاسخ دهم 

کارهای خیر خودشان تصمیم ما نوشته اید بگذار خیرین در ارامش وبدور از بدبینی برای اقای عابدی ش      -1
 . بگیرند 

خدمت شما وهمه انها که تاکنون متوجه نشده اند عرض کنم  . اقای عابدی ؛از نوع تقاضای هئیت امنادانشگاه ازاد اسالمی  
اوزدفتر اوز برای حل بحران کنونی اش وعدم پیشرفت ساخت وساز دانشگاه پیداست که بیشتر خیرین تصمیم خودرا گرفته 

ه جز سری اول کمک ها بعدا کمک چندانی نکرده اند  واینکه هئیت امنای دانشگاه ازاد اسالمی اوزبه فکر افتاده اند اند وب
تمایل به  کمک بالعوض به دانشگاه   تا از خیرین وام قرض الحسنه بگیرند خود گواه این است که دیگرتعدادی از خیرین

 ازاد اسالمی اوز ندارند 

اند لطؾ بفرمائید چوب الی چرخ دانشگاه نگذارید  قضاوت بسپاریم به مردم ونتیجه هر چه باشد  قای عابدی فرمودها-2
 پسندیده تر می باشد واضافه نمودند شما چند موضع مطرح نمودید که برای شما جرم نابخشودنی است 

ان رسالت خود خدمت شما وهمراهان شما عرض کنم که مسئولین دانشگاه در جلسه ای اضطراری به اعالم پای
رسیدند واین حرؾ ایشان است .اقای عابدی  من از تهدید امثال شما ومجرم قلمداد کردن من نمی ترسم ومطمئن 

 باشید این اتهام را  پیگیری خواهم کرد 
من برای اعتقاد وروشنگری مردم می نویسم وبدانید انکسی چوب الی چرخ میگذارد که با پول بیت المال مسیر  

طی میکند ونمونه اش هم دور از دسترس نیست هم من میدانم وهم شما در جریان رشوه گیری وسند  ؼیرقانونی
میلیون تومان پول برباده رفته بگیرید که کسی جواب نمی  65زمین هستیم اگر خیلی دلسوز هستید بروید سراغ 

سند زمین را  به اطالع یکی از دهد .این پول مردم  وخیرین بوده است . من با دلسوزی مسیر ؼیر قانونی گرفتن 
اعضای هئیت امنا دانشگاه ازاد اسالمی اوز دفتردبی رساندم .عواقب انرا هم گوشزد کرده ام لطفا به جای نوشتن 



و ادعای  فضل ومجرم قلمداد کردن من  خود را به نااگاهی نزنید واز امر مسلمی که روشن وواضح است دوری 
 نکنید 

ز نوشت های شما میتوانم استنباط کنیم که شما با فرد یا افرادی از هئیت امنا یا د :ااقای عابدی فرموده ان-3
اقای عابدی استنباطتان برای خودتان بماند . من با هیچ کسی  مسئولین اموزشی اختالؾ شخصی ودیرینه دارید /

ی نداشته وندارم  .ما در هئیت امنای دانشگاه ازاد اسالمی اوز خوشبختانه تا این لحظه مشکل  واختالؾ شخص
همانگونه که راجع به مشکالت شهرداری وشورای شهر اوز واب وبرق وخیابان وکوچه ونظافت شهری مینویسم 

راجع به دیگر مسائل از جمله دانشگاه ازاد اسالمی اوز هم می نویسم اینکه شما انها را نمی بینید وبه این یکی 
 با افراد  چسپیده اید مشکل شماست نه کینه وعداوت من

شما در جمله ای از نقل قول مطلب نوشته اید که من با عنوان کردن تنی چند از افرادهئیت امنا که در نیت  -4      -4
انها تردیدی ندارم نتیجه گرفته اید که مابقی اشخاص ناخالصی دارند  اوال اقای عابدی این تعبیر شماست وتاکید 

شده درست نیست و منظور من در این مورد این است که تعدادی از  دارم که اگر چنین تعبیری از این حرؾ
افرادی که میشناسم تردیدی در خلوص انها ندارم از نظر من باقی افراد نه تنها ناخالص نیستند که مورد احترام 

 هستند   .در کل اگر ایرادی از این حرؾ گرفته شده اینجا تصحیح میگردد 
ستی زده اند که با حرؾ زدن ومنم منم گفتن مشکلی حل نمیشود وباید کار کرد اقای عابدی حرؾ در  -5     -5

 ودست در دست هم گذاشت واز باالی گود نشینی باید پرید توی گود وگرنه حرؾ زیاد گفتن خرجی ندارد  
وهمیاری بین دوست دارم برای اولین بار گوشه ای از کارهایی که دوست داشتم وانجام داده ام ودر جهت تقویت دوستی  

مردم بوده است برای اطالع شما بیان کنم .از زمانی که امدم دبی بعد از دوماه در انجمن ادبی حافظ بودم ویکی از 
سال سابقه همیاری  14اعضای فعال انجمن ه جز هئیت رئیسه ان در کنار خانم سیلوانا سلمانپور بودم ومدت بیش از 

کاری در عرصه ادب وفرهنگ وشعر مملکت وتاکنون یادواره هایی همچون   رموهمکاری با انجمن ادبی حافظ در دبی دا
شاملو واخوان وفرودوسی وده ها شاعربزرگ کشور در ان برگزار شده است ده سال بصورت مدام هر هفته در تمامی 

زیهای مقیم امارات در جلسات ان با ارائه مطالب ادبی وشعر حضور فعال داشته ام    . از بینان گذاران مسابقات بلیارد او
دوره با همکاری با هئیت بلیارد وحضور جوانان اوزی  که خوشبختانه یکی از بهترین  48سال وبرگزاری 5مدت بیش از 

گرده همایی  جوانان اوزی در دبی می باشد  بوده ام .   برگزاری دو دوره واز بنیان گذاران مسابقات لهپرگاله بازیهای 
  -در دبی به اتفاق اقایان عنایت هللا نامور وعزیز روستا ودیگر عزیزان  در دبی  بوده ام ورزشی وسنتی مردم اوز 

همراه   -همراهی وهمکاری با جشنواره ؼذاهای سنتی مردم اوز همراه با بانوان فعال اوزی  در چندین دوره بوده ام  
تمامی برنامه های جشن وسرور ایرانی  وهمیار در برگزاری شب شعر اوزیهای مقیم امارات در چند دوره وحضور در

تا کنون بوده ام . همراهی  1384از همراهان موسسه پژوهشی کودکان دنیا وشهر دوستدار کودک از سال   -بوده ام  
 وهمکاری با جوانان ورزشکار اوزی در تیم های اتحاد العوضی و... در چندین دوره بوده ام  و....

در دبی برای اتحاد واتفاق وهمدلی مردم اوز بوده   های من برای اطالع جنابعالیاقای عابدی این گوشه ای از کار
خوب ببینید چه کسی باالی گود نشسته وفقط حرؾ تحویل مردم میدهد. لطؾ کنید یکی دوتا از کارهای مردم   است

 پسندتان که کاری اجرایی باشد برایمان بگوئید تا در سایت در گوشه ای بنویسم 

اقای عابدی کار سایت ستاره های اوز کاری فرهنگی وروشنگری وارائه پیشنهاد وانتقاد از روند ناسالم   -6     -6
است من توان چندانی از نظر مالی ندارم شاید برای پدر ومادرم گاهی خیر کنم وکمک اندکی در راه خیر داشته 

ت با کارهای فرهنگی واجتماعی سعی دارم به باشم  وجیب پر پولی نداشته باشم اما انقدر که میتوانم در همین سای
اتحاد وتفاهم مردم اوز ومنطقه کمک کنم وسعی دارم راجع به داشته های فرهنگی واجتماعی شهر اوز مطالبی 

 بنویسم ونقطه نظراتم را خیلی واضح وروشن بیان کنم 
بی هستید یا یکی از اعضای ان مجددا اقای عابدی اگر شما سخنگوی هئیت امنا دانشگاه ازاد اسالمی در د   -7    -7

چرا هئیت امنای  -1دو سوال اساسی که قبال مطرح کردم دوباره مطرح میکنم وبه این سواالت جواب بدهید  
اگر هئیت  -2دانشگاه ازاد اسالمی مرکز اوز برای گرفتن وام بانکی دو میلیارد تومانی قبول تعهد نمی کند   

ال وام قرض الحسنه از خیرین دبی یا جاهای دیگر است چه کسی یا چه هئیتی امنای دانشگاه ازاد اوز بدنب
 ضمانت بازپرداخت ان بعهد میگیرد؟ 

 خیلی ممنون میشوم به این سوالها پاسخ دهید 

 2011دیسمبر  20دبی  –فرهاد ابراهیم پور  –سایت ستاره های اوز 



 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 نامه اقای خالد عابدی به ساٌت ستاره های اوز 

 ساٌت ستاره اوز

یاداشتی انتقادی درباره دانشگاه آزاد اسالمی اوز که هیت امناء دانشگاه اوز 2011دسمبر 14سالم اقا فرهاد به تاریخ  
برای ادامه کاردرخواست کمک ازهیت امناء دبی وخیرین نموده اعالم نموده که کار ساخت وساز دانشگاه متوقؾ نموده و 

..و.خواندم..و...خواندم وبه این نتیجه رسیدم که بقول خودتان بااصل دانشگاه  . من چندین باره مطب شما را خواندم 
تذکر دادم من  مخالفتی ندارید ؟ پس برای چه این همه برای اتمام دانشگاه دل نگرانی ودایمآ مگویی من هشدار دادم من

بنظر می رسد شما مدعی عموم مردم و خیرین هستی . اقا فرهاد بگذار خیرین  نگران سرمایه خیرین ومن....ومن.... 
 درآرامش و بدورازبد بینی برای کارهای خیر خودشان تصمیم بگیرند. 

. پس لطؾ بفرمایید بیشتر از این چوب  حتمؤ انها بهتراز شما ومن فهم و درایت وتجربه دارند که درکدام زمینه اقدام کنند 
قضاوت بسپاریم به مردم ونتیجه هرچه باشد پسندیدترمی باشد شما چند موضع در سایت مطرح  الی چرخ دانشگاه نگذارید 

ل شما حمتآ می دانی کسی که کار وتالش می کند تا ؤمنموده اید که برای شما جرم نابخشودنی وبرای من قابل حل وتع
نگ بگذارد وساخت وسازی انجام دهد طبیعی است هم اشتباه وهم خطا وهم باید در انتظار خط های پیش سنگی روی س

بینی نشده باشیم واین خط های ؼیر عمد نباید خنجری باشد برای فرو کردن درشکم دیگران . اگر مشکل شما سند زمین 
اعلم مخالفت و سنگ اندازی بلند میکنند و دور از بود؟ دوران پر وفراز و نشیبی طی نمود. البته تعدادی افراد همیشه 

انتظار هم نبوده ونیست.هیت امنآ دبی واوز بادرایت وصبوری از نظر مالی و فکری سند زمین باتالش وکوشش بدست 
اورده وجهت اطالع عموم اعالم گردید .شما هم نباید شک کنید درآینده مشکالت دیگری برای دانشگاه ازاد اسالمی و 

از طرؾ بد خواهان بصورت شخصی ویا گروهی ایجاد گردد .ولی من شخصآ یقین دارم هیت امنآ و  پیشبنی نشده  موارد
 خیرین دانشگاه ازاد اسالمی اوز و صدها اماکن دیگری برای شهر ودیار خودشان خواهند ساخت . 

ده وعید داداند و بعدآ در نیمه راه مردم از اینکه مسولین ترازاول دانشگاه ومملکت درشهرو دیار ومنجمله در دبی قول وع 
را تنها گذاشتن وهمراهی نکردن بار اول واخر نیست ونخواهد بود. طبیعی است تا زمانی پول باشد توان ادامه کار مکن 
میباشد و برای اینکه کارمتوقؾ نشود احتیاج به منبابع مالی وهمت مردم و خیرین دارد. من نمی دانم ازنطرشما چه کسی 

یس دانشگاه یا هیت امنآ دانشگاه اوز ویا.....( ازاینکه مسولین دانشگاه و هیت ئکسانی باید متعهد وام دانشگاه باشند ) ر یا
امنا اوز پی گیر کار باشند ونگذارند اموال مردم وزحمت خیرین پایمال شود امری پسندیده است . از نوشت های شما 

یا مسولین اموزشی اختالؾ شخصی و دیرینه دارید اگر چنین  ؤفرادی از هیت امنمتوانیم اسنباط کینم که شما با فرد یا ا
باشد لطؾ کنید مسایل شخصی وانتقام گیری ببرید به گود زور خانه وآدرس خلط کچ ما کچ پیش پای مردم وخیرین 

ن کرده و حتمؤ نگذارید وبحث اولویت که برای شما خیلی مهم و برای خیرین پیش تراز شما برای خودش سبک وسنگی
اقا فرهاد شما بحث اولویت    تصمیم درستی وبدور از دؼدؼه فکری و درکجا وبرای چه کاری مخارج نماید اگاهترند .

تا دانشگاه   چماقی کرده اید برای کوبیدن دانشگاه آزاد ) چون گفتم برای اختالؾ شخصی( ومی گویی هتل دراولویت بود
شنیده اید فردی یا افردای برای رضای خدا یا خیر جاریه هتل بسازند .) اگربگوید ازاد ؟ اخه درکجا دنیای دیده یا 

سال یا بیشتر  30کاروانسرا حق باشماست ( شما اگرسراغ دارید ما راهم مطلع کنید برای اطالع شما و مردم حدود 
ق وچندحمام ویک اشپزخانه ویک درشهرمان اوز هتلی ) که ان زمان می شد گفت هتل ( ساخته شد بنام اوزهتل با چهار اتا

سالن بزرگ برای رستوران وچند مؽازه . که بیشترمخارج ان خیرین پرداخت نمودند . حال شما ببیند چه از اوزهتل 
تاکنون نزدیک به یک میلیارد   شما می گویی -این هم نمونه الباقی مسایل پیشکش .   برجای مانده ؟

دبی بخصوص از جانب تنی چند از اعضای هئیت امنای  خرج شده که از جانب خیرین  پول  ونیم
لقادر  دانشگاه ازاد اسالمی دبی بوده است که من در نیت واخالص تنی چند از انها از جمله اقای عبدا

معنی این جمله این است که مابقی اشخاص که باالی   اما نمی توانم انچه می بینم ننویسم  فقیهی تردیدی ندارم
اخالصی دارند یا ریگی بکفش دارند یا مخلص نیستن .اگر چنین باشد بهتر است معرفی بفرماید تا مردم صد نفرمی باشند ن

منهم تردیدی ندارم فرد یا افرادی که مورد نظر شماست   معطلع باشند . ) شاید شماهم اسامی افراد درجیب بؽلتان دارید .(
درچه راهی گذاشتن ومی فهمنداولویت با چیست .نه فرماید که  درک وفهم ودرایتشان بیشتر از من و شماست و میدانند قدم

شما بهترمی فهمی وانها نمی فهمیدن. اگر باشما شعور ومشورت می کردند این همه سرمایه از بین نمی رفت شما میگویی 



اید بدانی که چون درشهرهای الر وگراش وخنج وجهرم دانشگاه ازاد هست دراوزنباید دانشگاه ازاد داشته باشیم . شما ب
بخواهی از امکانات خانه همسایه استفاده کنید من نمی دانم  هرچه امکانات در خانه خودت داشته باشی بهتراست از اینکه 

شما خوابید یا اینکه خودت بخواب زدی انسانی که خواب است میشه بیدارش کرد وای اگر .....! بگذار خیرین راه 
نماید واگر   )اولویت( نگه دارید برای روزی که میخواهید از کیسه مبارکتان خرج میخودشان ادامه دهند وشماهم کشفیات 

نه انهای که اهل خیرهستن گوششان پراست از حرفهای یک من یک شاهی است . اقا فرهاد اگرواقعؤ دلت برای مردم اوز 
وزی زندگی می کنند دست در می سوزد همراه مردم در کنار مردم و با خیرین دبی ودیگر مناطق کره خاکی وهرجا ا

دست هم گذاشته واین چاه وچولها وکمبودهای فروانی که درشهراوز موجود میباشد باهم دلی وهمیاری پرکنیم واگر نه 
باالی گودنشتن بانوشتن و گفتن زیاد خرجی ندارد. برای نوشتن یک قلم وکاؼذ ) امروزه یک کامپیوتر( وبرای گفتن تمرین 

یه وسرمایه گذاری بحث مفصل می طلبد که خارج از این بحث مباشد . درحال حاضر دو پرژه پرحرفی . موضع سرما
جدید یکی دانشکده بهداشت و دیگری شهر دوستدارن کودک وهمچین اتمام دانشگاه آزاد همه اینها احتیاج به هم راهی و 

الویت بدور از تنش واختالؾ هرچه  همکاری مردم وخیرین دارد پس باید کوشش کینم هر ساخت وسازی با الویت یا بی
 درتوان داریم با مردم همراه شویم. 

روز دارم مسایل ومشکالت شهرمان اوزباهم یاری وهمدلی همه مردم بخصوص انهای که درکار خیر وبدون منت وچشم آ 
ه پیشقدم بوده وهستن داشتی در تمام امور از بیمارستان ومدرسه ومسجد ودانشگاه وراه وجاده وانجمن خیریه ومدرسه علمی

درود بفرستم وتالش کنیم که این اب باریگه بدست خود نخشکا نیم بلکه باید سعی کنیم وسعی کینم وتبلیػ وتشویق کنیم که 
این شهر دیار می باشند وارده کارزار شوند ومشکالت شهرمان اوز به دست پیشکسوتان   نسل جوان که آیندهگان

 ع وروجوع گردد. .خیراندیش و جوانان توانمند رف

اقا فرهاد من نه با شما سر جنگ دارم و نه دشمنی و باید ببخشید که حرفهایم بی پروا وبدور از مالحطه دوستی می زنم  
. همه این حرفها وحدیثها فقط بخا طر اینکه بذر بدبینی واختالؾ در  چون منهم مثل شما نمی توانم خواننده یا شنونده باشم 

 و سعی کنیم دشمنی بدوستی واختالفات بهمیاری وهم دلی تبد یل کنیم .  هانیده نگرددفرهنگ مردم اوز ن
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 ول تعهد نمی کندچرا هئٌت امنای دانشگاه ازاد اوز قب

هئیت امنای اوز در سایت رسمی دانشگاه ازاد اسالمی اوز اعالم نموده است که کار ساخت دانشگاه ازاد اسالمی اوز 
متوقؾ شده است وبرای اینکه این کار به پایان برسد باید خیرین کمک کنند تا ساخت وساز بپایان برسد اینکه شنیدید نه از 

 بلکه از جانب کسانی مطرح میشود که تا دیروز همه جور وعده و وعید میدادندزبان سایت ستاره های اوز 

یادمان نرفته زمانی که مسئولین تراز اول دانشگاه ازاد اسالمی به دبی امده بودند انقدر از مزیت ومواهب ساخت وساز و 
این کار شروع شد ودانشجو پذیرفته شد خودکفایی دانشگاه ازاد برای مردم وخیرین گفتند که همه فکر کردند به مجرد اینکه 

دیگر احتیاج به هیچگونه کمکی نیست .خیرین بنامی که دلسوز شهر وزادگاه خود بودند  طی این مدت  بالػ بر یک میلیارد 
وچهارصد میلیون تومان کمک کردند تا این مسیر پیموده شود اما وسط راه معلوم شد که خانه از اساس مشکل دارد وجایی 

نشگاه قرار است در ان ساخته شود هنوز سند رسمی ندارد نزدیک به دوسال  با وعده وعید دالل ورشوه وپارتی که دا
بارزی باالخره سند قسمتی از زمین در حال ساخت بدست امد  مسئولین دانشگاه ازاد اسالمی اوز قبل از احراز سند مرتبا 

رست شود ما میتوانیم وام بگیریم ودانشگاه از بابت مالی خودکفا میگفتند که ما مشکلی ؼیر از سند نداریم .واگر سند د
خواهد شد وپروزه ساخت وساز با سرعت پیش خواهد رفت اما این حرؾ ها چند صباحی بیشتر نپائید ؛  سند گرفته شد و 

شکل ریز ودرشتی وام دومیلیاردی بانک هم اماده پرداخت است اما مسئولین دانشگاه  در اوز وهئیت امنایی که برای هرم
راهی دبی میشوند اینبار اعالم کرده اند که حاضر به قبول تعهد گرفتن وام از بانک نیستند چون بازپرداخت ان برای 

 دانشگاه اوز مشکل است. 

 چرا مشکل است ؟  چون دانشجو به حد کافی نیست تا بازپرداخت وام امکان پذیر گردد .



 راه حل اقاٌان چٌست ؟ 

مثل همیشه وسالهای گذشته استفاده از خیرین است.  یعنی اینکه  خیرین دبی وتنی چند از اعضای هئیت امنا راه حل انها 
دفتر دبی بیایند وپول قرض الحسنه به اینها بدهند تا اینها ضمن حفظ مقام ریاستشان بر دانشگاه ازاد اسالمی اوز وافتخار 

اش دانشگاه را بسازند تا شاید در اینده اگر دانشجویی بیشتر شد و حضورشان در هئیت امنای دانشگاه ازاد اوز یواش یو
پولی بدست امد  یواش یواش   پول خیرین را پس بدهند ؛  باالخره خیری سوال خواهد کرد که شما که قرار است از ما 

 پول قرض بگیرید چه کسی تعهد بازپرداخت خواهد کرد  انوقت چه جواب خواهند شنید 

 بٌش از اٌن برای دراٌت واٌنده نگری برای حفظ موقعٌت سراغ دارٌد ؟واقعا شاهکاری 

جالب است خیلی هم جالب است جایی که برای مقام مسئول شدن وپست ریاست ومنم منم است خیلی ها سرودست میشکنند 
ا وقتی پای ؛ اممیتویسند وبا هر کسی سر رسید عکس افتخاری میگیرند  ونام خودرا توی هر مطلب وکنار هر مراسمی 

تعهد وقبول مسئولیت برای حرفهایی که زده اند باشد پا پس میکشند . جدا فکر میکنید مردم اوز اینقدر کودن هستند که 
 رفتار وحرؾ واعمال شمارا نمی بینند 

یت من واقعا نگران هستم نه از این بابت که خیلی طرفدار ساخت وساز دانشگاه ازاد بودم چون انرا هیچ وقت از اولو
شهری اوز نمی دانستم  بلکه از این بابت که تاکنون نزدیک به یک میلیارد ونیم  پول  خرج شده که از جانب خیرین دبی 

بخصوص از جانب تنی چند از اعضای هئیت امنای دانشگاه ازاد اسالمی دبی بوده است که من در نیت واخالص تنی چند 
ی ندارم  اما نمی توانم انچه می بینم ننویسم ونگران سرمایه های که میتوانست از انها از جمله اقای عبدالقادر فقیهی تردید

در جاهای مهمتری خرج شهراوز شود نباشم  من چند سال پیش مطلبی در همین رابطه نوشتم که بدور از شرایط کنونی 
 هم نیست با هم مجددا بخوانیم  

 2011دیسمبر 

 حث بر سر اولوٌت استب

 اد اسالمی اوز در باره دانشگاه از

چندی است همشهریان وبینندگان سایت به موضوع ساخت دانشگاه ازاد اسالمی در اوز توجه نموده ودر این راستا دو 
مطلب هم از بینندگان وهمشهریان داشته ایم مطلبی از اقای خالد عابدی ومطلبی از اقای عبدالقادر فقیهی که هر کدام به 

 ان سایت میتوانند انرا در همین صفحه بیابند . مواردی اشاره داشتند که بینندگ

اماانچه من میخواهم باز برای چندمین بار بگویم بحث بر سر خوب یا بد بودن دانشگاه ازاد اوز نیست اینکه دانشگاه خوب 
پیش است واینکه مرکز علم ودانش است تردیدی در ان نیست بحث من بر سر اولویت است واینرا نه حاال بلکه از مدتها 
وقبل از تاسیس هئیت امنا این دانشگاه مطرح کرده ام که در همین صفحه هم مطالب انرا میاورم که بحث مخالفت با 

عرصه علم وفرهنگ نیست بلکه بر سر این است که ایا با وجود داشتن یک دانشگاه در اوز که انهم با پول هنگفتی از 
از هم دانشگاه ساخته شود در صورتی که در فاصله کوتاهی ازشهر خیرین ومردم ساخته شده است ایا ضرورت دارد که ب

اوز شهرهایی چون الر خنج وحتی گراش دارای دانشگاه ازاد هستند وبستک وجناح کنار دستمان دانشگاه ازاد دارد جهرم 
ول برای ساخت هم در این نزدیکی با سابقه ای طوالنی تر دانشگاه ازاد دارد صحبت من این است که ایا به جای صرؾ پ

دانشگاه دیگری بهتر نیست پول واندوخته خیرین در جای دیگری که کار واشتؽال برای جوانان ایجاد کندصرؾ شود؟ ایا 
بهتر نیست به جای چند میلیارد تومان پولی که قرار است خرج دانشگاه ازاد شود خرج ساخت یک هتل ومسافرخانه 

شدن دارد؟ فرقی نمیکند که دانشگاه پیام نور باشد یا دانشگاه ازاد اگر  ابرومند برای شهری شود که ادعای شهرستان
دانشگاه ازاد هم زودتر درست شده بود این موضوع در رابطه با دانشگاه پیام نور هم صدق میکرد ما با اسم واشخاص 

مسجد بسیار بزرگ با هزینه سروکار نداریم با اولویت ها سر وکار داریم اگر کسی از شما بپرسد که میخواهند در اوز یک 
چند میلیارد تومانی بسازند شما چه جواب میدهید؟ ایا میگویید مسجد خانه خداست وبه جای دهها مسجد بازهم مسجد بسازید 

یا میگوئید نه ما چند مسجد بزرگ وکوچک داریم واکنون بهتر است پول مردم وخیرین به جای مسجد با این هزینه باال 



شود؛ صرؾ کار تولیدی شود تا جوانان ما کار پیدا کنند؛ صرؾ یک سالن سینما شود صرؾ خرید صرؾ کار واجبتری 
دستگاهایی چون سیتی اسکن و...برای بیمارستان شود یا صرؾ ساخت مسکن ارزان قیمت برای زوج های جوان اوزی 

گر پول داشته باشید وبخواهید در شود که مشکل مسکن یکی از مشکالت مهم جوانان تازه ازدواج کرده است براستی شما ا
کاری عام المنفعه شرکت کنید در کدام طرح وپروژه شرکت میکنید؟ ایا برایتان مهم است که پول واندوخته اتان وکمک 
خیرتان در چه جهتی مصرؾ شود یا اینکه برایتان فرق نمیکند برای چه منظوری صرؾ میشود .شاید این سخنان من 

ساخت وساز هستند خوشایند نباشد وعده ای تصور کنند من کارشکنی میکنم نه عزیزان من  چنین  برای عده ای که در کار
 نیست من به نکاتی اشاره میکنم که شاید خیلی ها در ذهن داشته باشند اما عنوان نمیکنند

 28.12.200دبی  –فرهاد ابراهیم پور )محمودا( 

 آؼاز ساخت پلٌس راه جنوب فارس در الر

 شروع مجدد تمرٌنات تٌم اتحاد العوضی دبی در زمٌن چمن باشگاه اٌرانٌان 

   

خوشبختانه با همت تعدادی از بازیکنان وبدنبال حرکت برای تشکیل هئیت امنا ی تیم فوتبال وفوتسال اتحاد العوضی زمین 
دیسمبر شاهد حضور پرشور بازیکنان این تیم  18ونیم شب گذشته یکشنبه  10از ساعت چمن ورزشگاه باشگاه ایرانیان 

به همراه تیم پیشکسوتان بود که شروعی تازه برای این تیم پابرجای قدیمی اوزیهاست انان را حمایت کنیم تا جوانان 
 وفرزندان اوزی با شور بیشتری به فعالیت ورزشی خود ادامه دهند 

 شد مشکل فٌس بوک حل
  

 
طی ارتباطی که با مدیریت وسرویس فیس بوک گرفته شد خوشبختانه مشکل حل شده است واز امشب امکان دستیابی مجدد 

 خبر  .به فیس بوک با نام فرهاد محمودا برایم امکان پذیر شده است
 احکشؾ ٌک مٌدان گازی جدٌد در جن

  ه چهار سرماٌه گذار در شهرك صنعتی اوزالرستان زمٌن واگذار شدب

 وقوع حادثه در چهل متری دوم شهرجدٌد الر

 جهت اطالع همشهرٌان وبٌنندگان ساٌت واهالی فٌس بوک   

نزدیک به یک هفته است که صفحه فیس بوک من که در انجا بنام فرهاد محمودا می باشد بدالیلی که بر من معلوم نیست 
ند با نام ومشخصات فرهاد ابراهیم پور به ثبت جعلی من مسدود شده یا کرده اند قبال هم به شکل دیگری کسانی خواسته بود

پرداخته ودر صدد یارگیری بودند که در انزمان هم متذکر شدم متاسفانه این وضعیت انسداد وورود به فیس بوک برایم 
ز این وجود دارد وتا زمانی که این اشکال رفع نشود ودر سایت ستاره های اوز اعالم نکردم هرگونه نوشته ای از من ا

به بعد در صفحه فیس بوک من بنام فرهاد ابراهیم پور یا فرهاد محمودا درج شود از من نیست.در 2011دیسمبر 17تاریخ 
  . تالش هستم تا از طریق مدیریت فیس بوک مشکل را پیگیری کنم

 حاجی ٌوسؾ نامی درگذشت 

خ وگذشته اوز را با خود داشت ونام ونشانش بر با کمال تاسؾ لحظاتی پیش باخبر شدیم حاجی یوسؾ نامی مرد ی که تاری
هر رویداد گذشته در اوز بود وامضا ونام او پای سند هر خانواری در اوز دیده میشود ودر طول عمر پر بار خویش یکی 
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شب جمعه در شهر دبی درگذشته است که بدینوسیله در گذشت  12از معتمدین طراز اول شهر اوز بودساعاتی قبل از 
 را به خانواده وفرزندان وبستگان ایشان تسلیت عرض مینمائیم .یاد وخاطرش گرامی باد   انمرحوم

 پیام تسلیت 2011دیسمبر  17سایت ستاره های اوز    
  

 
بدینوسیله درگذشت مرحوم حاجی یوسؾ نامی را به فرزندان وخانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض میکنیم 

 ه خداوند طلب مؽفرت داریم وبرای انمرحوم از درگا
       

 عبدالحمید کرامتی  –صالح صمدانی  –عزیز ملک زاده  –محسن نامی  –از طرؾ محمد رضا میراحمدی 
--------------- 

بدینوسیله درگذشت مرحوم حاجی یوسؾ نامی را به فرزندان وخانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض میکنیم 
 درگاه خداوند طلب مؽفرت داریم وبرای انمرحوم از 

 فرزاد نامی  -فردین نامی  -از طرؾ  فیصل نامی 
--------------------------------------------------------------- 

 اینجانب احمد و عبدهللا و محمد و عبدالجبار فرزندان عبدالحمید فقیهي بور بدینوسلیه به اقایان عبدهللا و محمد و محمود نامي
فرزندان مرحوم حاجي یوسؾ نامي درگذشت مرحوم پدرشان تسلیت عرض نموده و طول عمري دراز وبا عزتي برایشان 

 خواستاریم
 

 فرزندان عبدالحمید فقیهي بور با خانوا
--------------------------------------------------------- 

محمد ، عبدهللا و محمود نامی و دیگر بازماندگان آن مرحوم بدینوسیله در گذشت مرحوم حاج یوسؾ نامی را به آقایان 
 تسلیت عرض مینمایم

 یونس رضایی

با نهایت تاسؾ درگذشت مرحوم حاجی یوسؾ نامی را به فرزندان خواجه طیب وعبدهللا ومحمد ومحمود نامی ودخترات 
نمرحوم از درگاه خداوند طلب مؽفرت وجماعت وخانواده وتمامی بستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض میکنیم وبرای ا

 داریم 

 از طرؾ بهرام اذری وثریا نامی وفرزندان 

---------------------------------------------------------      

بدینوسیله درگذشت مرحوم حاجی یوسؾ نامی را به فرزندان وخانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض میکنیم 
 وم از درگاه خداوند طلب مؽفرت داریموبرای انمرح

 ازطرؾ رحیم کامیاب وروشنک نامی وفرزندان   
--------------------------------------------------------------------------- 

بدینوسیله درگذشت مرحوم حاجی یوسؾ نامی را به فرزندان وخانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض میکنیم 
 وبرای انمرحوم از درگاه خداوند طلب مؽفرت داریم    

 از طرؾ نبیل نوروزی ونجیب نوروزی    

--------------------------------------------------------------- 



بدینوسیله درگذشت مرحوم حاجی یوسؾ نامی را به فرزندان وخانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض میکنیم 
 ای انمرحوم از درگاه خداوند طلب مؽفرت داریم وبر

 علی انجام -نورالدین نجم دینی-ابراهیم صدیق  -سعید ضیایی -از طرؾ عبدالرحیم صدیق 

---------------------------------------------- 

تسلیت عرض میکنیم بدینوسیله درگذشت مرحوم حاجی یوسؾ نامی را به فرزندان وخانواده وبستگان واشنایان انمرحوم 
 جوگندمی ها از طرؾ عبدالرحمن صالح پور     وبرای انمرحوم از درگاه خداوند طلب مؽفرت داریم

 
 

  هر اوزفراخوان عکس آثار باستانی، تاریخی و آداب و رسوم خاک خوب جنوب ایران به ویژه الرستان کهن و ش

 سرپرست دانشکده ی علوم پزشکی الرستان معارفه شد/ مردم اجازه حضور به حسنی ندادند

 خانه آب الرستان بررسی تصفٌه

 تشکٌل هئٌت امنای فوتبال وفوتسال اتحاد العوضی 

ین خبر دیشب در پی جلسه ای عنوان شد که با حضور تعدادی از دلسوزان ورزش فوتبال واز اعضای تیم فوتبال اتحاد ا
 العوضی برای ماندگار شدن این تیم وساماندهی ورزش فوتبال جوانان اوزی در دبی تشکیل شد وهمگی به اتفاق ارا تصمیم

به ایجاد هئیت امنای فوتبال وفوتسال اتحاد العوضی گرفتند .این هئیت کار هماهنگی وبرنامه ریزی برای تیم های فوتبال 
وفوتسال اتحاد العوضی بعهده دارد وتالش میکند با ایجاد فضای مناسب گام موثر ومفیدی برای جوانان فوتبالیست اوزی 

صرفا پاسخگوی نیازهای فوتبال وفوتسال اتحاد العوضی در دبی خواهد بود وبه ونیز تیم های همراه ان بردارد این هئیت 
همین منظور تشکیل گردیده است .عزیزانی که در جلسه دیشب حضور داشتند توافق نمودند تا با همکاری خود وانچه در 

نا در جلسه اتی خود به توان دارند برای پیشرفت وتوسعه وبرگزاری تمرینات منظم ومسابقات تالش نمایند . هئیت ام
تشکیل کمیته های ؛  مالی ؛ تدارکات ؛انظباط وهئیت رئیسه خواهد پرداخت از همشهریان وعالقمندان وپیشکسوتان 

وخیرین انتظار هست برای رونق وپشتیبانی از جوانان شهرمان با این هئیت همراهی نماید ومساعدتهای خودرا از انان 
کدام از حاضرین قبول تعهد نمودند تا هزینه اولیه برای شروع تمرینات تیم پرداخت شود  دریػ ندارند .در جلسه دیشب هر

تا بیش از این جوانان ورزشدوست وعالقمند معطل نمانند انها فرزندان من وشما هستند که دوست دارند در محیطی سالم 
 وسازنده حضور داشته باشند انها را مورد حمایت قرار دهیم .

15.12.2011 

 ارفه روسای دانشکده علوم پزشکی وکلنگ زنی دانشکده بهداشت اوز مع

آذر، با حضور معاون وزیر بهداشت و  25مراسم معارفه ی رئیس دانشکده ی علوم پزشکی الرستان صبح روز جمعه 
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در محل فرمانداری ویژه ی الرستان برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز  -و دکتر ایمانیه  -وزیر بهداشت معاون آموزشی - کتر محققیبه گزارش صحبت نو، د
همچنٌن گفته می شود پس از این مراسم برای معارفه ی رئیس دانشکده علوم پزشکی گراش به این شهر خواهند رفت.  -

 د زد.مسئوالن با حضور در اوز، کلنگ دانشکده بهداشت اوز را نٌز به زمٌن خواهن

دکتر  الزم به ذکر است که چندی پیش دکتر ایمانیه حکم سرپرستی دانشکده های علوم پزشکی الرستان و گراش را برای
 ابالغ نمود/ منبع صحبت نو الر  یار احمدی و دکتر کوثری
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 اشکان دادگر قهرمان مسابقات بلٌارد جام دانٌال در اوز شد

شد  مسابقات بلیارد جام دانیال به اسپانسری عکاسی مولن روژ )لطافت( برگزاربر اساس خبر دریافتی از اوز اولین دوره 
حاجیان ؛ محمد قزل و صدیق  بازیکن برگزار شد اقایان اشکان دادگر ؛ صالح 40در این دوره از بازیها که با حضور 

ان خود کرد به ؼیر از  منظریان هم جام اخالق را از سروری مقام های اول تا چهارم را کسپ کردند اقای علی اکبر
چهارم هر کدام یک عدد دوربین عکاسی اولمپیوس هم اهداشد جادارد از اقایان  جوایز نقدی و جام به نفرات اول تا

نوشاد نوشادی ؼالمرضا حیدری محمود نوبختی و ابولقاسم هنری که همراهی خوبی برای برگزاری  عبدارحمن صالح پور
 12.2011. 15کس هستیم / منتظر ع  / داشتند تشکر کنیم .

 بن بست شکسته نشد

نه توصیه های مکرر رهبران اصالحات نه تمایل قشری از اصولگرایان حاکمیت برای حضور اصالح طلبان در انتخابات 
 مجلس نهم ؛تاکنون هیچکدام کارساز نیفتاد تا امید اصالح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس نهم بیشتر شود 

از کاندیدی در انتخابات   جبهه اصالحات که گفته با این شرایط نه کاندیدی معرفی میکند ونه  ی هماهنگیبا اعالم شورا
حمایت مینماید نشان از بن بستی دارد که  حاکمیت همچنان با سرسختی تمام نمی خواهد بپذیرد که جامعه برای توسعه 

چندین دهه خواهان اصالح وبرون رفت از موانع  وپیشرفت در عرصه های مختلؾ احتیاج به نیروهایی دارد که طی
موجود برای ازادی ودمکراسی هستند وانتظار دارند در محیطی ازاد وبرابر با دیگر نیروها وارد عرصه انتخابات شوند 

وبرای این حضور خواهان توجه به حداقل شرایط بودند که از طرؾ اقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق برای 
 از وضعیت موجود اعالم شد.   برون رفت

شروط حداقلی برای حضور اصالح طلبان در انتخابات مجلس نهم مطرح کردند ایشان خواهان ازادی  سید محمد خاتمی 
بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی بودند خواهان رفع حصر رهبران جنبش سبز موسوی وکروبی بودند وشرط فضای باز 

فضا از سوی نیروهای حاکم بودند ونیز در این راستا خواهان استفاده از امکان ازاد و برابر  انتخاباتی وتامین یکسان این
در حوزه رسانه ومطبوعات بودند اینها حداقل خواسته هایی بوده است که متاسفانه تاکنون در نظر گرفته نشد واصالح 

 طلبان را به فاز جدیدی از کنش سیاسی در حوزه انتخاباتی واداشت 

بسیار اندک است تا سوم دی ماه اؼاز ثبت نام ها فرصت کم وتا روز انتخابات در اسفند ماه چیزی نمانده است  با  فرصت
روند جاری به نظر نمی رسد این بن بست شکسته شود مگر اینکه اتفاقاتی درکردار ورفتار حاکمان نسبت به حداقل 

 خواسته ها رخ دهد ؛امری که بعید می نماید. 

 2011دیسمبر  14حمودا / فرهادم 

 چرا هئٌت امنای دانشگاه ازاد اوز قبول تعهد نمی کند

هئیت امنای اوز در سایت رسمی دانشگاه ازاد اسالمی اوز اعالم نموده است که کار ساخت دانشگاه ازاد اسالمی اوز 
بپایان برسد اینکه شنیدید نه از متوقؾ شده است وبرای اینکه این کار به پایان برسد باید خیرین کمک کنند تا ساخت وساز 

 زبان سایت ستاره های اوز بلکه از جانب کسانی مطرح میشود که تا دیروز همه جور وعده و وعید میدادند

یادمان نرفته زمانی که مسئولین تراز اول دانشگاه ازاد اسالمی به دبی امده بودند انقدر از مزیت ومواهب ساخت وساز و 
برای مردم وخیرین گفتند که همه فکر کردند به مجرد اینکه این کار شروع شد ودانشجو پذیرفته شد  خودکفایی دانشگاه ازاد

دیگر احتیاج به هیچگونه کمکی نیست .خیرین بنامی که دلسوز شهر وزادگاه خود بودند  طی این مدت  بالػ بر یک میلیارد 
وسط راه معلوم شد که خانه از اساس مشکل دارد وجایی  وچهارصد میلیون تومان کمک کردند تا این مسیر پیموده شود اما

که دانشگاه قرار است در ان ساخته شود هنوز سند رسمی ندارد نزدیک به دوسال  با وعده وعید دالل ورشوه وپارتی 
مرتبا بارزی باالخره سند قسمتی از زمین در حال ساخت بدست امد  مسئولین دانشگاه ازاد اسالمی اوز قبل از احراز سند 

میگفتند که ما مشکلی ؼیر از سند نداریم .واگر سند درست شود ما میتوانیم وام بگیریم ودانشگاه از بابت مالی خودکفا 



خواهد شد وپروزه ساخت وساز با سرعت پیش خواهد رفت اما این حرؾ ها چند صباحی بیشتر نپائید ؛  سند گرفته شد و 
ست اما مسئولین دانشگاه  در اوز وهئیت امنایی که برای هرمشکل ریز ودرشتی وام دومیلیاردی بانک هم اماده پرداخت ا

راهی دبی میشوند اینبار اعالم کرده اند که حاضر به قبول تعهد گرفتن وام از بانک نیستند چون بازپرداخت ان برای 
 دانشگاه اوز مشکل است. 

 ام امکان پذیر گردد .چرا مشکل است ؟  چون دانشجو به حد کافی نیست تا بازپرداخت و

 راه حل اقاٌان چٌست ؟ 

راه حل انها مثل همیشه وسالهای گذشته استفاده از خیرین است.  یعنی اینکه  خیرین دبی وتنی چند از اعضای هئیت امنا 
وافتخار  دفتر دبی بیایند وپول قرض الحسنه به اینها بدهند تا اینها ضمن حفظ مقام ریاستشان بر دانشگاه ازاد اسالمی اوز

حضورشان در هئیت امنای دانشگاه ازاد اوز یواش یواش دانشگاه را بسازند تا شاید در اینده اگر دانشجویی بیشتر شد و 
پولی بدست امد  یواش یواش   پول خیرین را پس بدهند ؛  باالخره خیری سوال خواهد کرد که شما که قرار است از ما 

 خت خواهد کرد  انوقت چه جواب خواهند شنید پول قرض بگیرید چه کسی تعهد بازپردا

 واقعا شاهکاری بٌش از اٌن برای دراٌت واٌنده نگری برای حفظ موقعٌت سراغ دارٌد ؟

جالب است خیلی هم جالب است جایی که برای مقام مسئول شدن وپست ریاست ومنم منم است خیلی ها سرودست میشکنند 
؛ اما وقتی پای میتویسند وبا هر کسی سر رسید عکس افتخاری میگیرند  ی ونام خودرا توی هر مطلب وکنار هر مراسم

تعهد وقبول مسئولیت برای حرفهایی که زده اند باشد پا پس میکشند . جدا فکر میکنید مردم اوز اینقدر کودن هستند که 
 رفتار وحرؾ واعمال شمارا نمی بینند 

ار ساخت وساز دانشگاه ازاد بودم چون انرا هیچ وقت از اولویت من واقعا نگران هستم نه از این بابت که خیلی طرفد
شهری اوز نمی دانستم  بلکه از این بابت که تاکنون نزدیک به یک میلیارد ونیم  پول  خرج شده که از جانب خیرین دبی 

خالص تنی چند بخصوص از جانب تنی چند از اعضای هئیت امنای دانشگاه ازاد اسالمی دبی بوده است که من در نیت وا
از انها از جمله اقای عبدالقادر فقیهی تردیدی ندارم  اما نمی توانم انچه می بینم ننویسم ونگران سرمایه های که میتوانست 
در جاهای مهمتری خرج شهراوز شود نباشم  من چند سال پیش مطلبی در همین رابطه نوشتم که بدور از شرایط کنونی 

 م  هم نیست با هم مجددا بخوانی

 2011دیسمبر 

 حث بر سر اولوٌت استب

 در باره دانشگاه ازاد اسالمی اوز 

چندی است همشهریان وبینندگان سایت به موضوع ساخت دانشگاه ازاد اسالمی در اوز توجه نموده ودر این راستا دو 
لقادر فقیهی که هر کدام به مطلب هم از بینندگان وهمشهریان داشته ایم مطلبی از اقای خالد عابدی ومطلبی از اقای عبدا

 مواردی اشاره داشتند که بینندگان سایت میتوانند انرا در همین صفحه بیابند . 

اماانچه من میخواهم باز برای چندمین بار بگویم بحث بر سر خوب یا بد بودن دانشگاه ازاد اوز نیست اینکه دانشگاه خوب 
ت بحث من بر سر اولویت است واینرا نه حاال بلکه از مدتها پیش است واینکه مرکز علم ودانش است تردیدی در ان نیس

وقبل از تاسیس هئیت امنا این دانشگاه مطرح کرده ام که در همین صفحه هم مطالب انرا میاورم که بحث مخالفت با 
هنگفتی از عرصه علم وفرهنگ نیست بلکه بر سر این است که ایا با وجود داشتن یک دانشگاه در اوز که انهم با پول 

خیرین ومردم ساخته شده است ایا ضرورت دارد که باز هم دانشگاه ساخته شود در صورتی که در فاصله کوتاهی ازشهر 
اوز شهرهایی چون الر خنج وحتی گراش دارای دانشگاه ازاد هستند وبستک وجناح کنار دستمان دانشگاه ازاد دارد جهرم 

ر دانشگاه ازاد دارد صحبت من این است که ایا به جای صرؾ پول برای ساخت هم در این نزدیکی با سابقه ای طوالنی ت



دانشگاه دیگری بهتر نیست پول واندوخته خیرین در جای دیگری که کار واشتؽال برای جوانان ایجاد کندصرؾ شود؟ ایا 
ک هتل ومسافرخانه بهتر نیست به جای چند میلیارد تومان پولی که قرار است خرج دانشگاه ازاد شود خرج ساخت ی

ابرومند برای شهری شود که ادعای شهرستان شدن دارد؟ فرقی نمیکند که دانشگاه پیام نور باشد یا دانشگاه ازاد اگر 
دانشگاه ازاد هم زودتر درست شده بود این موضوع در رابطه با دانشگاه پیام نور هم صدق میکرد ما با اسم واشخاص 

وکار داریم اگر کسی از شما بپرسد که میخواهند در اوز یک مسجد بسیار بزرگ با هزینه  سروکار نداریم با اولویت ها سر
چند میلیارد تومانی بسازند شما چه جواب میدهید؟ ایا میگویید مسجد خانه خداست وبه جای دهها مسجد بازهم مسجد بسازید 

م وخیرین به جای مسجد با این هزینه باال یا میگوئید نه ما چند مسجد بزرگ وکوچک داریم واکنون بهتر است پول مرد
صرؾ کار واجبتری شود؛ صرؾ کار تولیدی شود تا جوانان ما کار پیدا کنند؛ صرؾ یک سالن سینما شود صرؾ خرید 
دستگاهایی چون سیتی اسکن و...برای بیمارستان شود یا صرؾ ساخت مسکن ارزان قیمت برای زوج های جوان اوزی 

از مشکالت مهم جوانان تازه ازدواج کرده است براستی شما اگر پول داشته باشید وبخواهید در  شود که مشکل مسکن یکی
کاری عام المنفعه شرکت کنید در کدام طرح وپروژه شرکت میکنید؟ ایا برایتان مهم است که پول واندوخته اتان وکمک 

ظوری صرؾ میشود .شاید این سخنان من خیرتان در چه جهتی مصرؾ شود یا اینکه برایتان فرق نمیکند برای چه من
برای عده ای که در کار ساخت وساز هستند خوشایند نباشد وعده ای تصور کنند من کارشکنی میکنم نه عزیزان من  چنین 

 نیست من به نکاتی اشاره میکنم که شاید خیلی ها در ذهن داشته باشند اما عنوان نمیکنند

  28.12.2009دبی  –فرهاد ابراهیم پور )محمودا( 

 1390قٌمت مواد ؼذاٌی در شهر اوز اذرماه 

  

 -ت 13500گوشت شتر  -ت. 12500گوشت چرخی  -. 12500گوشت گوساله  -.تومان  14000گوشت بز کیلویی 
 -. 3800مرغ گرم وتازه  -3400مرغ منجمد  -.  4500ما رماهی  -ت. 4500ماهی شعری  -ت. 3500.ماهی هوور 

 .1300ن سنگدا -.1300جگر مرغ 

رب گوجه بزرگ  -. 2100تن ساحل  -. 1200تن ماهی سیهون   -.تومان  1800تن ماهی شباب هرعدد 
 .1000.کوچک 1700

نوشابه ببسی  -.  600سویا سبحان   -.600گرمی 450ماکارونی.کوچک   -تومان  1200گرمی 900ماکارونی 
.ارده 2500ارده متوسط  --ت.5000بزرگ  ارده --1200لیتری آلیس  5/1دوغ  ---400نوشابه کوجک  -.1100

بنیر مانی مس  -.2700.بنیر روزانه  -تومان 1700تومان .پنیر سفید 4500بشمک روؼنی الر کیلو  -. 1500کوجک 
.ماست  - 3200کیلو 2.ماست بزرگ  - 2800.ماست بزرگ اساتیس  - 1000خامه بگاه  -. 2300بنیر کاله  -. 2000

 .1200شیر باکتی  -. 500شیر مشکی  -. 600کوجک 

 - 8500. روؼن مایع نینا بزرگ  -تومان  34500کیلو  16روؼن جامد   -تومان 12500کیلویی 5/4روؼن جامد 
  –. 3000.روؼن مایع کوجک 

نخود سبز قوطی  -. 1300سس هزار جزیره  -. 1300سس مایونز دلپذیر  -. 600سس بزرگ  -.300سس همدانیان 
  – 1000قارج قوطی  -. 500.لوبیا کوجک  - 800.لوبیا قوطی بزرگ مشکوت   - 1200.خوراک بادمجان  700

 -.  3000.لپه   --2400ماش  -.  2500عدس قرمز  یا دال  -. 2300تومان .عدس سبزهر کیلو  2400کیلو 1.نخود 
  -ت  2000تومان . لوبیا جشم بلبلی بسته 3000لوبیا قرمز 

   .3200خیارشور ریز  -. 2500خیارشوردرشت  -. 800ید کیلو .آرد سف -تومان  1400کیلو 1.شکر 

  –ت.  88000برنج کیخا  -ت. 85000تومان .برنج شیوا الوند 105000کیلویی  40برنج لیما  گونی 



 تومان  7500عددی  30تخم مرغ شانه 

اید زندگی کنند تا از هزار تومان در ماه چگونه ب 700وحتی  500و 300جدا بعضی از مردم اوز وکشورمان با حقوق 
پس مخارج وهزینه زندگی برایند تازه اب وبرق وتلفن وگاز وبنزین ونفت هم حساب نکردیم هزینه تحصیل مدرسه ودوا 

کفش وکیؾ ولباس هم   ومیوه وسبزی هم چیزی نگفتیم  ودکتر هم ننوشتیم از شامپو ومایع ظرفشویی وپودر رختشویی
 بماند 

 2011مبر دیس12سایت ستاره های اوز 

 
  کلنگ ساختمان اداری تربٌت بدنی اوز به زمٌن زده شد

 (16آخرٌن اخبار در مورد کاندٌداهای احتمالی مجلس در الرستان بزرگ)

 زود قضاوت نکنٌم

بحث انتخاباتی در منطقه الرستان از هفته قبل با مشخص شدن تعدادی از افراد که احتمال کاندید شدن انها هست وارد فاز 
ماینده هستند واز امکان رفت وامدهای زیادی در منطقه وحوزه های جدیدی شده است  اگر اقای حسنی که در حال حاضر ن

انتخاباتی برخوردار هستند را کنار بگذاریم  باقی افراد چه بخواهیم چه نخواهیم کاندیداهای بیرون از مجلس هستند که 
 میخواهند فرصت دوباره انتخاب شدن را از اقای حسنی بگیرند

با دوحادثه مهم در الرستان وحوزه انتخابی اشان بقدر کافی خودرا شناسانده اند  سال 4اقای علی اضؽر حسنی طی این  
وجدا از کنشگران سیاسی واجتماعی منطقه مردم عادی هم با چهره وکارهایشان اشنا شده اند  اما در مورد دیگر کاندیداها 

خواهد بود باید منتظر برنامه ها وفعالیت  واینکه کدام کاندیدا نسبت به دیگری برتری دارد وتوانایی احراز بیشترین رای
های پنهان واشکار انان وتائید معتمدین ومردم ومسئولین ذی ربط بود هرچند حضور اصالح طلبان وکاندیداهای انان در 
انتخابات اینده مجلس که در الرستان هم بدان توجه خواهد شد خالی از تحلیل نخواهد بود چون تا این لحظه اصالح طلبان 

شور حضور خودرا منوط به حداقل شرایط دانسته اند که از جانب اقای سید محمد خاتمی مطرح شده است پس به جا ک
وعاقالنه خواهد بود که روند شناخت ما از کاندیداها سرعت بیشتری بگیرد اما با این سرعت کنترل فکری وعملی امان را 

  2011یسمبر د10از دست ندهیم و به بیراهه نرویم / فرهاد محمودا 

 

  ارٌا خادم قهرمان مسابقات شطرنج جام صدٌق در اوز شد
 

با کمک مالی آقای عبدالرحمن خضری از تاریخ ششم آذرماه تا دهم  <جام صدیق>یکدوره مسابقه شطرنج تحت عنوان 
عبدالرحمن  آذرماه به روش سویسی در پنج دور و با شرکت هیجده بازیکن در محل کانون شطرنج اوز با همکاری آقای

 صالح پور و هیات شطرنج اوز برگزار شد و نتایج زیر حاصل گردید؛
 .در ضمن به افراد برتر جام و به همه افراد شرکت کننده در مسابقه جوایز نقدی اهدا شد

 :نفرات برتر
 آقای مهندس آریا خادم .1
 آقای فرزاد علوی .2
 ی آقای عبدهلل احمد .3

 مه جا سبز استه –maja  saozehمه جا سعوزح 
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کافیست سبزه سرش را از دامن خاک براورد که اوزیها فی الفور انرا به بهار وسر سبزی تعبیر کنند واین نکته مهم ودل 
انگیز وفرح بخش مردم اوزاز بهار وگردش وتفریح است وهمین است که اوزی را با گردش وتفریح در فصل بهار وسر 

وزیها میگویند اوزی دل خش فرقی نمی کند که همواره در اوزبوده باشند یا سالی سبزی معرفی شده است برای همین به ا
یکبار ودوبار به اوز سفر کنند این دل خشی در ذات خود دارند وتا دانه وجوانه ای سبز شد واز زمین روئید اوزیها پاک 

هفته است .باشد که انرا چون نعمتی وشاد وبا نشاط به استقبالش رفته اند وچه حسن نیکو وفرح بخشی در ذات این عمل ن
بزرگ در درون خودنگه داریم وبه فرزندان ونسل های اینده امان منتقل کنیم تا نشاط وسرزندگی ائین زندگی اشان در بهار 

 طبیعت باشد 

بعد از یکی دوباران خوب در فصل پائیز در شهر اوز ومناطق اطراؾ اوز دشت ودمن وصحرا وبیابان یواش یواش رنگ 
بیشتری از   سر سبزی بخود گرفته ومردم از هفته گذشته راهی صحرا وبیابان شده اند .انتظار میرود جمعه این هفته تعداد

امیدواریم ضمن انکه به همه عزیزان خوش بگذرد در حفظ محیط زیست هم کوشا باشند واز   مردم اوز به گردش بروند.
 8.12.2011/ودراری کنند ریختن زباله در دشت وبیابانها وکنار خون ها خ

 استخر اوز احتٌاج به همٌاری شما ومسئولٌن دارد

 

بعد از نمایش عکس ومطالبی در باره این استخر در سایت ستاره های اوز   استخر اوز که روزگاربدی میگذراند
رداشته اند که شهرداری اوز به همراه مهندس رضایی ویکی از خیرین در جهت اماده سازی این استخر گام های مهمی ب

قبال گزارش وعکس ان به اطالع همشهریان رساندیم این استخر برای راه اندازی خوب احتیاج به مساعدت بیشتر دارد.  
بتازگی مطالب وعکس هایی از جناب مهندس رضایی از مهندسان دلسوز همشهری دریافت کردیم که توجه شما را بدان 

 جلب می نمایم 

 محمودا هادحضور محترم جناب آقای فر

خصوص اطالع رسانی به مردم فهیم منطقه به استحضار میرساند که سیستم تصفیه  ضمن تشکر از زحمات حضرتعالی در
عکسهایی نیز از سیستم  .داخلی سالن استخر انجام گردیده و اکنون در حال اجرای گرمایش آب استخر میباشیم و روشنایی

است . با توجه به قدیمی بودن استخر هزینه های  قبال به استحضار رسیدهتصفیه استخر ضمیمه میباشد. همانگونه که 
استخر کامل و خوب تبدیل گردد. و تا کنون به ؼیر از آقای محمد .ن  که  زیادی میبایست انجام گردد تا به یک

از نظر بودجه  زواقعا" ستودنی است ، هیچ کدام از همشهریان قدمی جهت کمک بر نداشته است. شهرداری نی مساعدتشان 
همشهریان در جهت کمک به این پروژه  ای در مضیقه میباشد. امید است اطالع رسانی جنابعالی موجب تشویق دیگر

 اساسی شهر باشد

 یونس رضایی  -با سپاس فراوان

 مسکن مهر اوز بی اٌراد نٌست

ت مسکن مهر اوز تنی چنداز در پی درخواست سایت ستاره های اوز از همشهریان وبینندگان سایت در باره وضعی
 همشهریان مطالبی گفته وعکس هایی فرستاده اند که بر اساس ان برای شما جمع بندی کرده ام 

واحد  4واحد مسکونی است که یصورت ویالیی ساخته شده .هر مجتمع شامل  608مجموعه مسکن مهرشهر اوزدارای  
. این واحدها دارای دو اطاق خواب جمع وجور یک هال نزدیک متری می باشد که در دو طبقه ساخته اند   105دوخوابه 

 4تا 3واحد مشترک می باشد ومیتواند  4متر واشپزخانه جمع جور اوپن وسرویس حمام وتوالت است حیاط هر  16به 
 ماشین در خود جای دهد 



میلیون نیز  20ت کرده اند ومیلوین وپانصد هزار تومان نقدا پرداخ10انکسانی که بصورت ثبت نامی خریداری کرده اند 
میلیون تومان است  31هزار تومان پرداخت کنند یعنی قیمت تمام شده حدود  150قرار است طی اقساط درازمدت هر ماه 

هزار تومان دیگر باید بابت اسفالت وجدول بندی کنار منازل پرداخت کنند  950البته بتازگی به خریدارن گفته اند که مبلػ 
 گفته بودند امری که قبال ن

میلیون هم  45و 40اوایل این مسکن ها طالب زیادی داشته است وعده ای که پول داشته اند چند عدد خریده اند وتا قیمت 
فروخته اند اما در حال حاضر افت کرده وبدلیل مشکالت ومعایبی که بعضی از دارندگان عنوان کرده اند خرید وفروش 

 کمتری صورت میگیرد 

گان گفته اند با توجه به بازپرداخت درازمدت انرا سقؾ وسرپناهی برای ابتدای زندگی دانسته اند ومعتقدند بعضی از بینند
کسانی که توان مالی باالیی برای ساخت مسکن دلخواه ندارند ومیخواهند ازدواج کنند خوب است  تعدادی دیگر از 

خوب درست نشده بیشتر بساز بفروشی میباشد وخوب دارندگان گله مند بودند که این نوع ساخت وساز چون با مصالح 
ساخته نشده است ایراداتی که این افراد داشتند شامل نمای ساختمان شامل تاسیسات ساختمان وسرویس بهداشتی منازل 

وعایق بندی این ساختمانها بوده است که تعدادی عکس هم در این زمینه برای ما فرستاده اند که توجه شمارا بدان جلب 
 یکنم م

ما امیدواریم مسئولین ذی ربط هم اگر توضیحاتی پیرامون این مطلب داشتند برای ما وروشن شدن اذهان عمومی بفرستند 
 برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید        .

7.12.2011 

 دفاع حاکم دبی شٌخ محمد بن راشد ال مکتوم از اٌران: تهران به دنبال بمب اتمی نٌست 

 درباره وضعٌت ساختمانهای مسکن مهر در اوز  

نندگان سایت از ما در باره مسکن مهر اوز پرسیدند از قیمت انها از امکانات انها از کیفیت ساخت تعدادی از همشهریان وبی
انها و... که باید عرض کنم که بنده از انجا دور هستم واز همشهریان وبینندگان میخواهیم تا اطالعات مفید خودرا به ما 

 ه کسب کنم  بدهند من هم سعی میکنم اطالعاتی در حد امکان از این مجموع

 دل خون هم خون شد

 

معموال از یک اطاق یا دو اطاق در باز   خون )کلبه ( در زبان اوزی به معنای کلبه واطاق صحرایی وبیابانی می باشد که
یا بسته وپیشخوانی ومنظری باز تشکیل شده است که در کنار ان معموال اب انباری برای اشامیدن اب ونمازگه ای برای 

ساخته شده است .خون همیشه منزلگه خستگان راه ودر راه ماندگان وپیشواز مسافران وگردشگران شهر نمازگزاران 
وروستا بوده است چه بسیار خاطرات شیرینی که مردم اوز در طی سالیان عمر خود از این مکانها دارند این خون ها 

از شهر هوایی تازه کنند ومردم خیر اندیش اوز  شاهد بزم وشادی ومحل استراحت همه کسانی بوده اند که خواسته اند دور
بی مزد ومنت طی قرن ها انرا به رایگان در اختیار رهگذران گذاشته اند .در گذشته بدلیل کمبود ماشین این مکانها انقدر 

ها کفاؾ شلوغ نبود واگر بود گنجایش ان تعداد از مسافران را داشت اما حاال با وجود ماشین وزیاد شدن جمعیت این خون 
این همه جمعیت وگردشگر را ندارد چون طی این سالها به تناسب ازدیاد جمعیت خون ها زیاد نشدند امری که باید مسولین 

چون در اینجا وحتی اوز ادم   شهری اوز وشورای شهر اوز با مشورت مسئولین ذی ربط دنبال راه حلی برای ان بگردند
وزیاد شدن خون ها همکاری کنند بشرطی که نهادی با برنامه مشخص وهزینه هایی هستند که حاضرند در این امر خیر 

 حساب شده پا پیش بگذارد
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اما در این زمینه انچه مدتی است موجب نگرانی مردم اوز وصاحبان خون فراهم کرده وجود تعدادی از معتادان تریاکی 
می بینید گوشه ای از کارهای انها در این گونه محل  وتزریقی است که متاسفانه در این مکانها دیده شده اند وعکسی که

هاست که جا دارد مسئولین انتظامی وشهری اقداماتی در جهت پاکسازی وسالم سازی این مکانها انجام دهند تا کار خیر 
ا گفته مردم بخصوص در این ایامی که هوا بهتر شده ودر بهاری که پیش رو می باشد جلوه بهتری این خون ها پیدا کنند ن

نماند که تعدادی از همشهریان نظافت وبهداشت این امکان را رعایت نمی کنند وبا ریختن زباله ومواد اضافی خود این 
مکان را کثیؾ کرده اند که جا دارد در هر مکانی که همشهریان از ان استفاده می کنند بهداشت ونظافت انجا را رعایت 

  اوزی زیاد .پس چه بهتر که از اکنون به فکر باشیم کنند .بهار در پیش است ومسافران دل خش

 درباره وضعٌت ساختمانهای مسکن مهر در اوز  

تعدادی از همشهریان وبینندگان سایت از ما در باره مسکن مهر اوز پرسیدند از قیمت انها از امکانات انها از کیفیت ساخت 
ز همشهریان وبینندگان میخواهیم تا اطالعات مفید خودرا به ما انها و... که باید عرض کنم که بنده از انجا دور هستم وا

 بدهند من هم سعی میکنم اطالعاتی در حد امکان از این مجموعه کسب کنم  

 تعطٌلی به خاطر ترس

 

امروز نزدیکای ظهر رفتم بازار مرشد واوزیها اول یکسری زدم به بازار اینه ای قدیم وبازار اوزیها بیشتر مؽازه های 
ا بسته بود هر چند چند نفری هم باز بودند کسانی که روز پنج شنبه هم باز بودند واین چند روز تعطیل نه دلشون به انج

حال کارگر سوخته بود ونه به قانون عید ملی امارات توجه ای کردند  .  از انجا امدم سمت بازار مرشد اینجا بر خالؾ 

چند مشتری جمله ای چندان چرخ نمی زد اما انگار وعده کرده بودند مثل در صد مؽازه ها باز بودند هر  99بازار قدیم 

همیشه باز باشند در همین رابطه مشؽول صحبت با یکی از صاحب مؽازه ها بودم که چرا با وجود اینکه مشتری چندانی 
 نیست اما شما باز هستید  گفت که همه باز کردند ما هم باز کردیم 

 

گذشته بود که یکهو جو بازارمرشد تؽئیر کرد همه به دست وپا افتاده بودند که مامور اومده چند دقیقه ای از صحبت ما 
وگفته اگر مؽازه هایتان را نبندید بیست هزار درهم جریمه میشود مؽازه ها یکی پس از دیگری تعطیل میشد وقرقره ها 

اصلی بسته بودند وانتظار میکشیدند تعدادی از  پائین کشیده میشد چند نفری که مفازه هایشان در کشویی داشتند تا دم در
مؽازه ها که تعدادشون کم بود وصاحب مؽازه انجا نبود منتظر فرمان بودند از خودشان نمی توانستند تصمیم بگیرند که 

باالی  ببندند یا باز باشند بیشتر کارگران وصاحبان مؽازه ها بیرون از مؽازه ها تجمع کرده بودند . واقعا چرا باید ترس
سرمان باشد تا به حقوق اولیه کارگران وکارمندان توجه کنیم.  البته یکی میگفت که باز هم به خاطر حقوق کارگر نیست 

 که می بندند بلکه به خاطر ترس از جریمه است هر چند جریمه ای در کار نبود وماموری هم نبود وبیشتر شایعه بود 

مؽازه ها شد من نه بعنوان یک مواطن بلکه  یک شهروندی که در این شهر اما جدا از ترسی که موجب این بسته شدن 
ومملکت زندگی میکنم  از خودم پرسیدم که ان عده از اوزیها که زمانی برای مواطن شدن شب وروز در صؾ می 

ند چرا حاضر ایستادند تا حق مواطنی نصیبشان شود واز امکانات یک شهروند مواطن برای خود وخانواده اشان استفاده کن
نیستند که به خاطر عید وطنی که شامل انها هم میشود دوروز به کارگران مرخصی بدهند ومؽازه هایشان تعطیل کنند چرا 

حاضر نیستند به قانونی احترام بگذارند که توسط مسئولین این کشور وبرای رفاه حال کارگران در ایام تعطیل ایجاد شده 
ما چه میگذارید .شما که کارگر وکارمند را به جهنم حساب کردید وحق وحقوق مرخصی است . اسم اینگونه رفتار را ش

انها را نادیده گرفته اید الاقل به خاطر امکاناتی که در این مملکت استفاده میکنید به اعیاد این مملکت احترام بگذارید وکمی 
ی سرتان باشد تا به قانون وحقوق شاؼلین احترام از حرص واز وطمع ورزی اتان کم کنید ایا باید ترس وحکم وجریمه باال

 بگذارید 



.این مطالب شاید در شما صاحب مؽازه ؛ صاحب شرکت ؛ صاحب ملیونها درهم پول وملک وامالک تاثیری بگذارد؛ حتی 
کنند .امید  اگر از روی ترستان باشد واندک افرادی هم شاید باشند که به خاطر انسانیت به حقوق افراد وتعطیالت انها توجه

 که چنان کنند .

جا دارد از همه همشهریان وبازاریانی که رعایت حق وحقوق کارگران وکارمندان خودرا در ایام تعطیل دارند نیز تشکر 
 کنیم 

 3.39.3..2دبی  -فرهاد ابراهیم پور)محمودا (

 پٌوست نامه قبلی به ساٌت 

 قرار گرفت /الزم میدانم که مواردی را اضاؾ کنم. پیوست نامه قبل که چندی پیش در وبسایت ستاره های اوز

دوستانی تماس گرفتند و ناراحت بودند از اینکه من به نوعی به اعتقادات محلی و مذهبی مردم اهانت کردم. در جواب باید 
ه که گوشه بگویم که من هیچ گونه منظور بدی از این حرفها نداشته و قصد اهانت یا تمسخر ندارم. من تنها قصدم این بود

ای از سفره ی دل جوانانی که به هر دلیلی به اینجا آمده اند و در شهر ؼربت به سر میبرند را برای شما باز کنم و فقط از 
 صحبتهای من سإ برداشت شده.

 همچنین از آقای محمودیان متشکر هستم برای نامه ای که نوشتند و حداقل احساس همدردی کردند با ما جوانان اوزی مقیم
 امارات. با اینکه خود ایشان هزارا کیلومتر دورتر از ما و وطن هستند.

پیشنهاد من ساخت یک سالن چند  ,با توجه به اینکه مهمترین چیز ایجاد فضای دوستانه و صمیمی بین همشهریان است 
ه به اینکه اعیاد و جشنهای منظوره است که بانوان و آقایان بتوانند از آن استفاده کنند.بؽیر از بحث ورزشی آن و با توج

میتوان از این مکان برای برپایی جشن ها استفاده مفید و بسیار به جایی برد  . همپنین  ,ملی و محلی و مذهبی ما کم نیستند
نمایشگاه برای هنرمندان بیشمارمان در و یا  تئاترمیتوان از این سالن برای برگزاری گردهمایی ویا برنامه های فرهنگی و 

 جهت پیشرفت آنها استفاده کرد. اینها باعث همبستگی هرچه بیشتر مردم ما خواهد شد.

 نظرات متفاوت است، اما این نظر من بود.

 با تشکر / نٌما نامی                 

 .تا دم دمای صبح   مه آلود بودن هوای اوز .شب از ساعت هفت ونٌم شروع شده

 

 فاٌده ٌک روز تعطٌل

ول ماه دیسمبر تعطیل بودم برای همین بیشتر از روزهای دیگر خوابیدم چون کمبود خواب در طول هفته .پنج شنبه 

وبخصوص برای کار سایت که بیشتر شب ها وقت میکنم تا بنویسم فرصت خوبی است .ویکی از فواید تعطیلی برای من 
طول هفته معموال وقت کم می اورم وروزهای تعطیل فرصت خوبی برای  بدست اوردن فرصت استراحت است من در

دیدن ان دسته از دوستانی است که انها معموال سرکار هستند شاید تعجب کنید وبگید مگه میشه شما تعطیل باشید 
ومرکز  ودوستانتان سرکار باشند اره تعجب نکنید اینجا یکسری کارها که در مراکز فروش هستند همچون سیتی سنتر

الؽریر وامارات مول و... مؽازه ها در ایام تعطیل هم باز هستند واین از قوانین مراکز فروش است البته عده ای از 
صاحبان کار انصاؾ دارند وزمانبندی میکنند ومرخصی کارگران را در نظر میگیرند ویا اینکه در روز دیگری به انها 

اما عده ای هم هستند که بی خیال قانون هستند وبدتر از ان وضعیت   مرخصی میدهند یا دارای شیفت کاری هستند. 

http://teatreshahr.com/


تعطیلی در جاهایی است که معموال اجباری به امدن سرکار ندارند همچون بازار اوزیها وبازار مرشد وبازار های خیابانی 
 می باشد که متاسفانه دارای قاعده خاص ومعلوم شده ای نیست   . 

ز مؽازه ها در بازار اوزیها ومرشد  صبح باز بودند وبعد از ظهر بسته بودند . تعدادی از اول برای نمونه امروزتعدادی ا
صبح تا شب باز بودند در این بین انچه نظر مرا بیشتر بخود جلب کرد تعطیلی تعدادی از مؽازه مواطنین اوزی االصل 

هم تعطیل باشند چون خبرهایی که از بازار بگوش  بودند که بمناسبت عید وطنی تعطیل کرده بودند که امیدواریم روز شنبه
میرسید میگفتند که بعضی از مؽازه ها که پنج شنبه تعطیل بودند روز شنبه تعطیل نیستند وباز عده ای میگفتند که انها که 

م می فروشند پنج شنبه سرکار امده اند روز شنبه تعطیل هستند وجالب اینکه این اتفاق در یک راسته بازار که اجناس مثل ه
رخ میدهد در صورتی که دولت امارات برای بخش خصوصی هم پنج شنبه تعطیل اعالم کرده وهم شنبه .اما متاسفانه  

 افراد زیادی دلبخواهی با تعطیالت بازی میکنند 

که خدمت همه صاحبان مؽازه ها وکاسبان وتجار عرض کنم که جمع روزهای تعطیلی همچون اعیاد وسال نو وعید وطنی 

روز می باشد شما چگونه دلتان  9.برای کارگران در طول سال در این کشور برای بخش خصوصی وجود دارد در حدود 

و وجدانتان قبول میکند که این مرخصی را به نصؾ وگاه به یک سوم در طول سال تؽئیر میدهید؛ حتی خیلی ها حاضر 
انها اضافه کاری که حق قانونی ومسلم انهاست بدهند .کمی به  نیستند بابت این کسر کردن مرخصی کارگران وکارمندان به

 فکر این جماعت کم درامد بودن که بار سالیانه شما را بدوش میکشند خوب است وجای دوری نمی رود

  ..39ول نوامبر .فرهاد محمودا 

 
 جلد سند مالكٌت به روستاٌٌان اوز الرستان تحوٌل داده شد  104

 کار ارزنده وبالگ کهنه اوز 

در مطلبی که بتازگی بر روی وبالگ کهنه اوز قرار داده شده به نقش واهمیت زنان در این روستا وجامعه ما اشاره شده 
ه جا ودرستی است وجا دارد زین پس کار وفعالیت زنان که در روستا ها کار سخت تر ودشوار تری نسبت است که کار ب

به شهر دارند انعکاس یابد اینان نیمه از جامعه جهانی هستند ونادیده گرفتن انها در زندگی وفعالیت اجتماعی میتواند 
وزنان جامعه باید خود بخواهند د ,انسانی ببار بیاورخسارات جبران ناپذیری در عرصه اقتصاد واموزش وپرورش وحقوق 

 که دیده شودند که اموزش واگاهی نسبت به نقش وکارشان در جامعه انها را در این راه مصمم خواهد کرد .

 (1بانوان روستای کهنه )

 

 
 
 2011ه نوامبرما  ارشٌو اخبار و مطالب 

 درصد به حقوق مواطنین امارات ومشاؼل دولتی اضافه میشود 45

درصد به حقوق مواطنین  45به دستور شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان رئیس دولت امارات وبمناسبت چهلمین سال عید وطنی 
لین قضایی ووکال ی اضافه میشود  ضمنا در این دستور برای شاؼ 2012وکارگران وکارمندان مشاؼل دولتی ازسال 

درصد اضافه حقوق در نظر گرفته شده است . بر اساس دستور شیخ خلیفه یک صندوق کمک  100قضایی امارات مبلػ 
میلیارد درهم تاسیس میگردد تا در زمینه کمک تحصیلی و افراد مقروض ودیگر نیازها به مواطنین  10وخیر به مبلػ 

یز بتصویب رسیده است که از این پس زنان اماراتی که شوهر ؼیر اماراتی کمک نماید  در این دستور قانون جدیدی ن
سال انها تمام شده باشد .از دیگر مصوبات  18دارند فرزند انها نیز مواطن محسوب گردند که برای این امر الزم است که 

طنین در منطقه ابوظبی است قطعه زمین به موا 2500دستور مهم شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان حاکم دولت امارات اهدای 
 نوامبر جلب میکنم 30و موارد دیگری که توجه شما بینندگان گرامی را به مطلب مندرج در امارات الیوم 

http://shiraz.irna.ir/News/30693197/104-???-???-??????-??-?????????-???-???????-?????-????-??/???????/
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 "أبناء المواطنات الحق بالتقدم"للجنسٌة زٌادة الرواتب.. معالجة قروض المواطنٌن ومنح

اما انچه در این تصویب ارزشمند شیخ خلیفه مهم است ومطمئنا برای اهالی امارات مهم خواهد بود تناسب بهتر قدرت 
خرید اهالی امارات بخصوص مواطنین خواهد بود که زین پس قدرت خرید بیشتری خواهند داشت وبدنبال این بازار لوکال 

وان حرکت بیشتری در تعامل با بازار پیدا خواهد کرد هر چند امکان خرید دیگر اقشار ؼیر مواطن چندان وخودی ت
تا این قشر  دتؽئیری پیدا نمی کند که امیدواریم صاحبان کار ومشاؼل به حقوق کارمندان وکارگران خود بیشتر توجه کنن

  توان بیشتری برای رفع مشکالت خود داشته باشند 

 همه جا بارانٌست  –واندا مه جا بر

 

ٌن خبر خوب وخش از دٌشب از اوز به همه اوزٌهای مقٌم جهان مخابره شده است که همه جا برواندا .بارندگی در شهر ا
اوز ومناطق اطراؾ تا بستک وکرمستج وخنج والر وروستاهای اطراؾ وبخش اوز از دٌشب شروع شده است وهنوز که 

شدن بارندگی در اواٌل شب کم بوده اما از صبح شدت بٌشتری گرفته است خوشبختانه  نزدٌک به ظهر است ادامه دارد
بارندگی با باد همراه نبوده است برای همٌن مدت بارندگی بٌشتر شده است رودخانه های هنوه جاری شده است واز 

ر مناطق اطراؾ از اٌن دٌگر مناطق هم خبرهای خوش باران دارٌم جای من وشما اگر خالٌست همشهرٌان در اوز ودٌگ
 هوای دل انگٌز نهاٌت استفاده را مٌبرند با اٌن بارانها امٌد بهار پر وپٌمان بٌشتر مٌشود
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 هوای اوز دلواپس بارٌدن است

از امروز صبح  تا عصر هوای شهر اوز متؽیر بوده است صبح نم نم باران امده نزدیکای ظهر نیمه ابری شده از بعد از 
 ه بعد دوباره ابری شده است ظهر ب

 در دبی   نامه یکی از بینندگان جوان سایت
 

  

 هزار نفر 45جمعیت بخش اوز نزدیک به 

تا  42بر اساس خبرهای رسیده از اوز پس از امار گیری در شهر وبخش اوز احتمال داده میشود جمعیت بخش اوز بین 
هزار نفر باشد این امارها نزدیک به واقعیت است اما  20 هزار نفر براورد شود وجمعیت شهر اوز نیز در حدود 45

منتظر اخرین نتیجه اماربخش اوز وشهر اوز هم خواهیم ماند .ضمنا منابع الرستانی وبقول صحبت نو الر جمعیت این 
 شهرستان نیز حدودی اعالم گردیده است 

 هزار 90هزار/ جمعٌت الر و حومه221رستان بٌش از جمعٌت ال

 شهرداری اوز چکار مٌکند

 

اینروزها شهرداری اوز مشؽول چند کار همزمان است از یک طرؾ مشؽول اماده سازی بلوار به سمت دانشگاه پیام نور 
ی است کار بلوار دانشگاه است واز طرؾ دیگر مشؽول دوبانده کردن مسیر جاده ای به سمت تاگزو ودانشگاه ازاد اسالم

پیام نور بیشتر انجام گرفته اما مسیر نون القلم به سمت تاگزو در حال اماده سازی است کار با سرعتی که زمان ورود 
  رئیس جمهور بود نیست اما کارهایی دارد انجام میشود که امیدواریم سرعت بیشتری پیدا کند

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-11-30-1.441527
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انجام دادن است لکه گیری خیابانها واسفالت درون شهری اوز است که امید کار دیگری که اینروزها شهردار اوز در حال 
 است زودتر وقبل ازباریدن باران زمستانی  به اتمام رسد تا چاله چوله های خیابانی از بین برود 

 

وباعث  از دیگر کارها شهرداری اوز  انجام ابیاری قطره ای درختان بلوارهای اوز است که کار نیک وبا صرفه ای است
میشود هم در مصرؾ اب صرفه جویی شود هم شهر به سمت مدرن شدن شیوه ابیاری درختان پیش برود سایت ستاره 

های اوز ضمن انتقاد .پیشنهاداتی که تاکنون نسبت به شهرداری اوز داشته از کارهای خوب این نهاد هم پشتیبانی میکند 
  ی وپیشنهاد وانتقاد درست است که پیش میرودومعتقد هستیم مشکالت شهر اوز  با مشارکت وهمراه

 

  

 سفر کوتاه 

 دو؛  سه  ستاره کم اورده ایم 

 کاش میشد به خواب اسمان برگردیم 

 حتما تا حاال ابرهای خسته رفته اند 

 وباد انها را به باد داده است . 

 دریا را نمیدانم 

 اما این ساحل نشسته در اب 

 منش برسد. خیلی وقت تلؾ کرده تا اب به دا

 فردا خیلی دیر است 

 بهتر است همین امروز همین ساعت 

 کفش هایم را به جای ستاره ها 

 توی چمدان ذهنم جای بدهم 

 تا اگر یک وقت شب شد وخواب دیدم 

 میان سنگالخ کهکشانها پابرهنه نرفته باشم. 

 2011فرهادمحمودا / دبی نوامبر 



 
 

 محمد فرج قهرمان مسابقات بلٌارد شد

 

در سالن 2011نوامبر 25در چهل وهشتمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مفیم امارات  جام اذرگان که روز جمعه 
فالمینگو دبی برگزار شد محمد فرج با ؼلبه بر دیگر بازیکنان توانست مقام اول این دوره را به خود اختصاص دهد 

تریب به مقام های دوم تا چهارم این مسابقات  دست یابند .که فرزاد نامی وطیب طاهری توانستند ب –واقایان شریؾ نامور 
توسط اقای فرج هللا فقیهی جام وجوایز به انان اهدا شد در این روز به مناسبت تولد چند تن از بازیکنان بلیارد جشن 

پویا نامور  –کوچکی با همت هئیت بلیارد ودیگر عزیزان برگزار گردید که شرکت کنندگان تولد اقایان محمود رجایی 
 ونادر نامور را به انها تبریک گفتند

 برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید    

 فیلم جشن تولد در بازی بلیارد

   فیلم روز بازی بلیارد در باشگاه فالمینگو دبی

 تعطیالت سال نو هجری قمری وعید وطنی در امارات

دیسمبربمناسبت 3در امارات تعطیل اعالم شد  ونیز روز شنبه 1433هجری قمری  دیسمبر بمناسبت سال نو1پنج شنبه 
 عید وطنی تعطیل است شما جهت اطالع بیشتر میتوانید به امارات الیوم مراجعه کنید   

 چهل وهشتمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام اذرگان 

 25انیم که چهل وهشتمین دوره مسابقات بلیارد  فردا جمعه در تاریخ به اطالع کلیه عالقمندان به ورزش بلیارد میرس
بعد از ظهر برگزار میگردد از بازیکنان تقاضا  3نوامبر وبه همت خود بازیکنان در سالن ورزشی فالمینگو ساعت 
 /میگردد راس ساعت در محل زاری مسابقات حضور داشته باشند .

 یهای مقیم اماراتهئیت برگزار کننده مسابقات بلیارد اوز

 
  

 
  تومان رسٌد 1700وکمبود گوجه فرنگی قٌمت ٌک کٌلو گوجه فرنگی در اوز به   ا سرد شدن هواب

 برای درج مطالب انتقادی وتحلٌلی شما در ساٌت احتٌاج به مشخصات دارٌم 

ی مطرح میکنند که همشهریان وبینندگان سایت هر از گاهی لطؾ دارند وضمن تشکر از سایت وفعالیت های ان نظرات
 ضمن تشکر از انها الزم میدانم در باره نشر انها توضیحاتی مختصر خدمت بینندگان عرض کنم 

ان بینندگانی که مطلب می فرستند وصرفا جهت اطالع واگاهی من است از ان مطالب اگر از طرؾ خوشان باشد ویا از 
 ند که مطلب یا توضیحات انها چاپ ونشر یابد منابع معتبری هست ممنون هستم این عده انتظار اینرا ندار
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اما تعدادی دیگر هستند که ضمن ارسال مطلب خواهان چاپ و نشر ان در سایت می باشند که متاسفانه اکثر انها فاقد نام 
 ومشخصات هستند ویا ذکر کرده اند که با نام دیگری نشر یابد . جا دارد خدمت این عزیزان عرض کنم که اگر مطلبی بود

که با ان من بعنوان مدیر سایت با ان هم عقیده بودم مسئولیت انرا می پذیرم واگر اسمی هم نداشت انرا در سایت می اورم  
اما ومتاسفانه بسیاری هیچ گونه مسئولیتی حاضر نیستند بپذیرند ودوست دارند فرهاد ابراهیم پور مطالب انها را بی کم 

ند پای نوشته ومطلب خود اسم خویش بیاورند .امیدوارم مردم ما یاد بگیرند وبرای وکاست در سایت بیاورد اما حاضر نیست
نوشته خویش ارزش قائل باشند وبرای حقانیتی که برای ان چیزی که میگویند هزینه هم بکنند من تا بیاد دارم مسئولیت 

ین سالها گاه با لذت وگاه با رنج وتلخی همه نوشته هایم را تاکنون پذیرفته ام وبابت هزینه دادن ان هم به اندازه همه ا
 پذیرفته ام 

من معتقد هستم ملتی که نخواهد برای توسعه وپیشرفت جامعه اش ومبارزه با کاستی ها وناهنجاریها هزینه کند هیچ گاه 
وند اما ملتی همبسته ومتحد نخواهند شد وچنین مردمانی دنبال قهرمان  میگردند قهرمانانی که به خاطر مردم شهید میش

 مردمش در تشیع جنازه قهرمانش هم شرکت نمی کند. امید که چنین نباشیم 

در پایان جا دارد از عزیز ارجمندی که همواره با ارسال مطلب ارزنده وحتی انتقادی وپند گونه اشان با نام ومشخصات 
اب دکترسعید محمودیان همواره وحتی ادرس درست و واقعی برای سایت مطلب می فرستند کمال تشکر را داشته باشم .جن

 نمونه چنین ادمی بوده اند . 

 2011نوامبر  24 -  محمودا ( مدیر سایت ستاره های اوز)فرهاد ابراهیم پور 

 گر ٌکساعت دٌگر باران امده بود همه اب انبارها پر از اب مٌشدا

 

ردیم نشان از ان دارد که اگر یکساعت بر اساس خبر وعکسهایی که از شهرمان اور واب انبارهای اطراؾ شهر دریافت ک
باران با شدت ادامه داشت بیشتر اب انبارها پر از اب میشد هرچند تعدادی از اب انبارهای کوچک پر از اب شده اند اما 

  برکه های جلو دانشگاه پیام نور هنوز چند قدی مانده تا پر شود  که امید میرود در بارندگی های اتی انها هم پر شوند 

  برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید

 

 اخرٌن وضعٌت اب وهواٌی وبارندگی در اوز ومنطقه 

دگی که از دیروز بعد از ظهر در شهر اوز ومناطق اطراؾ شروع شده بود تا پاسی بر اساس اخرین خبرهای دریافتی بارن
از نیمه شب گذشته ادامه داشته است شدن باران در ساعتی از شب انقدر زیاد بود که رهگذران ومردم نمی توانستند زیر 

بارندگی هم   هم جریان داشته استباران خودرا نگه دارند رودخانه های هنوه ودیگر رودهای منتهی به اب انبارهای اوز 
در اوز هم در شهرهای الر وگراش وخنج وتا کرمستج نیز بوده است وروستاهای اوز هم با این بارنگی تازگی بیشتری 
پیدا کرده اند .خوشبختانه خسارتی تاکنون گزارش نشده است وبر اساس اخرین خبر تا ظهر امروز چهارشنبه هوای اوز 

ابری گزارش شده است به نظر می رسد با شروع خوبی که بارندگی در اوز داشتیم امسال شاهد  ومناطق اطراؾ کامال
 بارش های بیشتری وبهار خوبی باشیم

 

 

 . 
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توی این هوای خوب با بارندگی که باریده تراوت وتازگی وبوی خاک باران گرفته واجاق گرم خانه های اوزی با بخاری 
 وچای وشلؽم واقعا می چسپد . 

 ماٌش مٌنای خاموش در اوز به روی صحنه رفتن
  

   -  .در اوز الرستان به روي صحنه رفت "میناي خاموش"نمایش  -ه گزارش صحبت نو الر / ب 

به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي الرستان، نمایش میناي خاموش، كاري از گروه تئاتر ققنوس به 
داستان زندگي عاطفي و  "میناي خاموش" .وش آتیه شهر اوز روي صحنه رفته استكارگرداني نعیم منفرد جوان خ

دختر و پسر دانشجوست كه به قلم بهزاد الهوتي نوشته شده و افسانه شفائي،سید مرتضي هاشمي،مهرداد  5احساسي 
ازند. از این گروه سال فرد،مصطفي مقصودي،ندا منفرد،نعیم منفرد و نرگس خدابندلو در این نمایش به ایفاي نقش مي پرد

به اجراي عموم رسیده و اولین تجربه كارگرداني نعیم منفرد در سالن احمدپور شهر اوز ساعت  "عشق آباد"گذشته نمایش 
  .آذر ماه اجرا مي گردد 5تا  از اول 17:30

 

 قدم نورسٌده مبارک ؛ سحر جان خوش امدی  
 
 

خجسته ونسترن نجم دینی وهمچنین به خانواده های احمد نور خجسته  با تبریک وشادباش فراوان تولد سحر را به محمد
 وابراهیم نجم دینی تبریک عرض میکنیم وبرایشان روزهای خوش وشاد ارزومندیم 

 ز طرؾ صالح صمدانی وپوران نجم دینی وفرزندانا

 دوعکس از هوا وباران امروز اوز 
 
 
 

 باران پائیزی در شهر اوز

بعد از ظهر در اوز شروع شده است بارانی خوب توام با رعد  2.30بارش باران از ساعت  دقاٌقی پٌش خبر رسٌد که
 وبرق 

اوز خنج و..دارد برق بعضی از روستاها از جمله بلؽان قطع   خبرهای بٌشتر حاکی از بارندگی در بٌشتر مناطق الرستان
 شده است چون قبل از باران هوا توفانی بوده است 



  2011نوامبر /22
  

 ما باٌد سه قاتل داشته باشٌم 

 تن مصاحبه جنجالی اقای دست انداز با ساٌت ستاره های اوز م

انهایی که با سایت ستاره های اوز اشنا هستند حتما اقای دست انداز را هم می شناسند مصاحبه های ایشان همیشه ؼیر 
ایشان موافق نیستند اما اقای دست انداز حرفش  در نوع خود جالب توجه .هر چند عده ای هم با  معمول ونادر بوده است و

 را می زند وکاری به حرفهای من وشما ندارد 

با عرض سالم واز اینکه مدتها خبری از شما نداشتیم امروز خدمت رسیدیم تا راجع به موضوعی که گویا شما مطرح 
 کرده اید گفتگو کنیم 

 اما منظورتان از این موضوع نفهمیدم  من هم خدمت شما وبینندگان شما عرض ادب واحترام دارم

شما در جاٌی ودر ٌک محفل خصوصی گفتٌد که ما اوزٌها تعداد قاتلهاٌمان کم است مگر  ادم باٌد ارزو کنه تعداد قاتلش 
 زٌاد بشه اٌن به نظر شما ؼٌرعادی نٌست ؟

وچه چیز عادی.  خیلی ها معتقدند باید ما  توی این دنیا شما یه چیز عادی به من نشان بدهید تا بعد بگیم چه چیز ؼیرعادیه
 از همه جلو بزنیم . 

 ٌعنی در باره همه چٌز همه کس وهمه جا  اٌا چنٌن چٌزی امکان دارد؟ 

وقتی میگیم توی الر وگراش خنج شش تا خیابون ساختند وتوی اوز فقط چهار تا خیابون وجود داره اره باید ما هم شش  تا 
کم نیاریم وقتی اونا توی جوی خیابوناشون اشؽال میریزند وپالستیک پفک وبیسکویت واب معدنی بسازیم تا از اونا چیزی 

 هست ما هم باید اینکارو بکنیم نمی شه اگه چشم وهم چشمی داریم باید تا اخرش بریم 

 مگه پٌشرفت وتوسعه با پٌشرفت وچشم وهم چشمی امکانپذٌره که شما توصٌه می کنٌد 

پیشرفت تو دنیا ولش کن بچسپ به مقوله رقابت وچشم وهم چشمی. توسعه وپیشرفت توی اوز ومنطقه اصال مقوله توسعه و
خودمون اهل توسعه رقابتی انهم از نوع هم چشمی ان هستیم  منطکه الرستان این مدرن بازی کار ؼربیهاست ما توی

 درسته که کالسش خیلی باال نیست اما خوب پول دوروبرش هست. 

ز ببخشٌد دارٌد ٌواش ٌواش چٌزهاٌی مطرح مٌکنٌد که عقل ما قد نمی ده مٌشه ٌه خرده مردمی تر وساده اقای دست اندا
 تر حرؾ بزنٌد

چرا نمیشه.  ببین جونم ما االن تو اوز چند تا مسجد داریم چند تا مدرسه داریم چند تا فالن وبهمان چیز داریم توی اوز 
انگار مسابقه گذاشتند که تعداد مسجدشون بیشتر بشه یا اگه دو تا ساندویچی طوری شده که هر محله وبچه محله ای با هم 

راه افتاد رقابت انقدر شدید میشه که یکهو سرو کله ده تا ساندویچی در عرض یکسال پیدا میشه  دوتا پیتزا محله باال می 
میشه بیست دیگه توی صؾ پروانه  زنند در عرض چند ماه چهار تای دیگه تو محله پائین درست میشه  یه طال فروشی باز

کسب میرن  یه ارایشگاه زنونه می یاد سروکله ده تا توی پس کوچه ها سبز میشه  کسی فکر جدیدی انگار نداره  تقلب 
میکنند روی دست هم بلند میشن  تو بازار بزرگ تهران هم از این خبرها که توی الرستان است نیست واقعا رقابت 

 فوق سنگین جهان هم اینجوری رقابت نیست نفسگیره توی مسابقات 

 باٌد تشکر هم بکنٌم  ؛خوب مسجد ومدرسه حتما الزم بوده که ساختند



اما امروزه   من هم تشکر میکنم بخصوص از اونهایی که خوب تشخیص دادند انموقع اوز به چه چیزی احتیاج داشته
   شون بساط درست میکنندمتاسفانه خیلی چیزها از احتیاج گذشته یک عده داران برای خو

وشما میگید چرا دوتا پیتزایی وقتی تو شهر زیاد میشه پیتزاییهای دیگه صداشون در میاد ؛ پس   ببینید اگه اینجور هست
نگید چرا بقالی هی زیاد میشه وهمه دارن نون همدیگه رو اجر میکنند؛ اگه اینجوری هست  ؛مردم بیان توی یه محله وقتی 

تا سبزی  15مه ده تا بقالی بزنند؛ وقتی دو تا سبزی فروشی تو اوز بیشتر گنجایش فروش نداره بیان دو تا بقالی الز
فروشی بزنند ؛پنجاه تا قصابی باز کنند چهل تا مدرسه بسازن شش تا دانشگاه درست کنند صد تا مسجد بسازند این که  

 نمیشه توسعه ؛میشه هدر دادن پول وسرمایه مردم 

 یدن درست کمبودها ؛  نه اینکه مسابقه بگذاریم ببینیم کی از شهر بؽلی بیشتر درست میکنه . .پیشرفت یعنی د

 شما جواب درست به من ندادٌد 

یعنی بیام هرانچه شما دوست دارید بگم ؟ نه این از من بر نمی اید. اگه دنبال چنین جوابهایی هستی باید یک سری به 
 به نرخ روز میخورند. بعضی از اهالی بخیه بزنید که نون را 

 ببخشٌد من منظورم اٌن بود که شما اگر اطالعات درستی از اٌن مسائل دارٌد چرا با مردم ومسئولٌن در مٌان نمی گذارٌد 

مردم ؛ کلمه دهن پر کنی شده که امروز کور وکچل ؛ سیاست مدار وبی سیاست ؛ درست کار وریاکار؛ همه دارن از این 
گوشت دم توپ همه شده است . مردمی که من میشناسم ان عده ای هستند که فقط روزمرگی کورشان کلمه استفاده میکنند و

نکرده باشد وحرض واز نکشته باشدشان ودلی در گروه انسان وانسانیت داشته باشند وگرنه از داشتن این همه سیاهی 
 لشکر که از اداره خودشان هم عاجز هستند چه توقعی میتوان داشت. 

اب مسئولین همین اندازه بگویم که مسئولینی که برنامه مدونی برای امور شهری ومردم شهر نداشته باشندو معلوم اما در ب
نشه درسال چند تا میخواهند درخت بکارند ؛ چند تا خیابون درست کنند؛ چند تا سطل زباله قراره به سطح شهر اضافه 

داره چه کسانی مواد مخدر پخش میکنند  چند ساله لوله های پوسیده بشه؛ مسئولینی که ندونند چند تا معتاد تو شهر وجود 
 زیر زمین  وکجا تیر برق خرابه وچه و چه و.... جدا میخواهی من راجع به مسئولین شهری چی بگم

اگر خیلی منصفانه قضاوت کنیم باید بگیم  انها یه مشت کار در حد مقررات وظایؾ براشون تعریؾ شده که سعی میکنند  
 جام بدهند ان

  اگه اجازه بدهٌد برگردٌم سر حرفی که شما در ان محفل زدٌد اٌنکه گفتٌد ما باٌد سه قاتل داشته باشٌم

قاتل . اره من گفتم اما باید ببینید چی شد که من این حرفو زدم .یکروز عصر که توی یکی از این جمع شدنها که معموال 
دیدم بحث سختی دو نفر با هم میکنند؛ سر اینکه وضع اموزش تو منطقه هر کسی یک حرفی میزنه من هم اونجا بودم ؛ 

الرستان چطور است ؟یکی میگفت ما از نظر اماری از فالن شهرستان هم بیشتر مدرسه داریم. میگفت سطح اموزش 
سته که عالی ما در منطقه بی نظیره خیرین ما همه چیز ساختند . طرؾ مقابل میگفت اینجور که شما میگید نیست در

مدرسه ومراکز تحصیلی زیاد داریم اما افت تحصیلی هم داریم تازه خیلی از اون اوزیهایی که دارن درس میخونند بعد از 
دیپلم میرن سراغ کار یا اگه برن دانشگاه بعدا میرن توی بوتیک ها کار میکنند چند تایی مهندس هم داریم که توی ساخت 

یم که چند سال چند سال اوز پیداشون نمیشه ما میسازیم اما بهره اش دیگران می برند وساز هستند عده زیادی هم دکتر دار
 چند تا دکتر متخصص اوزی توی اوز وروستاهای اوز هستند و...  

من فقط داشتم گوش میدادم دیدم صحبتشون به گراش والر وخنج هم کشید از اینکه گراشیها هم تو فکر درست کردن 
ند ویا در فیشور شاید دانشگاه ازاد درست کنند چون فاصله تا خنج یا اوز زیاد ه داشت میگفت ببین از دانشگاه پیام نور هست

 این به بعد الرستان میشه مرکز دانشگاهی همه جور دانشگاه داریم انهم توی همه شهرها 



ابگوی دانشگاههای الر طرؾ گفت راست میگی اما کو دانشجو مگه تو منطقه الرستان چند تا دانشجو وجود داره که جو
وگراش واوز وخنج بشه  تازه خود جهرم ودیگر شهرستانها هم خودشون دانشگاه دارند پس این همه اوزی وگراشی والری 

 راستی با این همه خرج سنگین چه چیزی عایدشون میشه .  وخنجی میخواهند دانشگاه بسازن برای پز دادن

دست خیرین درد نکنه خدا یک در این دنیا ده در ان   تعطیل .   اون هم گفتطرؾ گفت یکدفعه بگو نسازن  بگو کار خیر 
دنیا بهشون بده خیرین بسازن اما با حساب وکتاب بسازن کسی برای چهار تا ادم نابینا ده تا مطب چشم پزشکی باز نمیکنه 

 یم  . هر چیزی احتیاج به تناسب داره ما باید انچیزی بسازیم که نداریم یا خیلی کم دار

اره اینجای بحث بود که من سکوتم را شکستم و با خنده  ومسخره گفتم ما باید سه قاتل داشته باشیم چون من شنیدم در 
شهرهای اطراؾ تعداد قاتلین انها بیش از ماست ما باید دزدهامون بیشتر بشه چون تعداد دزدهای ما از فالن شهر کمتره ما 

فالن شهر کمتربچه درست میکنیم واین برای پیشرفت وتمدن اوزیها خوب نیست .باید  باید زاد ودلدمون بیشتر بشه چون از
تعداد ادارات برقمون بیشتر شه این بده که توی اوز فقط ما یه اداره اب ویه اداره برق داشته باشیم باید سه تا پمپ بنزین 

مدرسه ابتدایی یه دبیرستان یه کودکستان  داشته باشیم یکی کمه باید تو هر محله ای حد فاصل پنجاه متر یه مسجد یه
)امیدوارم نگید اینها بده ( داشته باشیم مثال دو تا داروخونه تو اوز خیلی کمه باید شش تا داشته باشیم باید تو هر محله ای یه 

فر حاال ده نفر دارن پنچر گیری باشه یه درمانگاه باشه یه کتابخانه باشه  و...داشتم همین ها را میگفتم که دیدم به جای دو ن
 به من نگاه میکنند 

 خب ؛ پس شوخی کردٌد ؛ بعد اونا چی گفتند؟ 

اخر ابانماه -سایت ستاره های اوز   /اونا فقط نگاه کردند  شاید بعدا هم فکر کردند اما من متوجه فکر کردنشون نشدم  
1390  

 بقات فوتسال مدارس بخش اوز برگزار شد/خٌام کهنه قهرمانمسا

 بٌند به خواب خفته خود را دائماً بٌدار می          جاهالن را نٌست آگاهی زحال خوٌشتن

عیب دیکتاتورها این نیست که چشم ندارند یا گوش ندارند یا اینکه زبان ندارند. عیب این است که با گوشهایشان فقط 
د که خود دوست دارند بشنوند.با چشم هایشان فقط چیزهایی می بینند که فقط خود دوست دارند انها را ببینند چیزهای میشنون

وزبانشان انگونه به کام می چرخد که انها را ارضا کند وزندگی اشان ان میشود که خود می بینند ومیشنوند.  گوش انها 
وزبان بسته ؛ امالهای مردمند. پس تردیدی نیست که با  برای شنیدن دیگران کر است برای دیدن دیگران کور است

سرنوشتی محتوم ونفرت انگیز روبروشوند ومردم انها را از خود ندانند ومنتظر سقوط انها باشند . دیکتاتورها فقط حاکمان 
وار است  خودخواه وظالم  نیستند؛ جامعه ای که خوب نمی داند وخوب نمی بیند ومنطق روابطش بر چوپانی ورمگی است

 میتواند هزارها هزار دیکتاتور تولید کند وروانه جامعه نماید

 واله داؼستانی   شعر باال از :
علیقلی خان بهادر متخلص به واله فرزند محمدعلی بن فرزند مهر علی خان از طایفه لزگی داؼستانی االصل و اصفهانی 

  .هجری قمری به شمار می رودوشاعرسده دوازدهم   المسکن بوده و از سخنوران تذکره نویس

 ؼروب نفس گٌر افتاب 

سال پیش شلوغ نبود  4یا 3روز پنج شنبه ؼروبی وقت کردم یکسری رفتم بازار اوزیها وبازار مرشد مثل گذشته منظورم  
 بازار سرد بود بعضی ها راضی بودند بعضی ها ناراضی میگفتند بازار رونق سابق را ندارد هنوز اجاره ها انطور که

باید پائین بیاید پائین نیامده میگفتند جنس داریم اما مشتری کمه با وجود اینکه خیلی ها حراج هم زدند اما باز هم مشتری 
زیاد نیست یکی کفش های مونده انبار گذاشته دم در یکی پیراهن وتی شرت.  مؽازه ای قاب عکس اورده دم در یکی هم 

ی بازار مرشد واوزیها جمله فروش بودند وتک وتوکی خرده فروشی داشتند اما اسباب بازی کودکان .قبال اکثر مؽازه ها
حاال بیشتر هم جمله میفروشند هم تکی مشتری رد نمیکنند یکی از صاخب مؽازه ها میگفت برای اینکه هزینه رو کم کنیم 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=3227


دادم وقتی جنس کم سفارش میدیم  فعال جنس زیاد سفارش نمیدیم برای همین از سه تا انباری که داشتم یکی از اونها را پس
 ومشتری هم کمه لزومی نداره این همه انبار اجاره بدهم  

یکشون میگفت دیگه   کمی انطرفتر دو سه تا جوان داشتند راجع به اینکه چینی ها بازار را خراب کردند حرؾ میزدند
ؼصه میخورید گفت نه ولی اگه اینجوری  بازار مرشد شده بازار چینی ها گفتم مگه شما هم صاحب مؽازه اید که اینهمه

پیش بره میترسیم به ما هم مثل ...بگن اگه میخواهی ویزات تمدید کنی با حقوق قبلی نمیشه .وسط حرفش پریدم گفتم یعنی 
سال پیشش کار میکنه گفته اگه میخواهی  18صاحب کار ردش کرده .گفت از رد کردن هم بدتر اومده به شاگردش که 

کنیم باید با هزار درهم زیر تر از حقوق قبلی ات کار کنی طرؾ بیست روزه تو لک رفته وکلی ؼصه داره  ویزات تمدید
 میگفت می بینی بعضی از این همشهریان خودمون چه نامردهایی هستند چه پ..  

می تونه مخارج اون دیدم داره تعداد فحش هاش بیشتر میشه گفتم شاید صاحب مؽازه اش واقعا به انتها رسیده وشاید دیگه ن
 کارگرش رو تحمل کنه 

سال فقط به حقوق  5تا  4گفت اصال اینجوری نیست چطور اون موقع که بازار خوب بود وسوار بر خر مراد بودند طی 
سال پیش انها کار کرده  20یا  10درهم اضاؾ کردند اما حاال زورشون میاد حقوق کارگر بیچاره که  600تا  300ما 

 جالت نمیکشند بدهند واقعا خ

 گفتم شما هم میدونید که بازار خرابه ودست هم زیاد شده واگه بخواد پول ده تا کارگر رو بخواد بدهد هزینه اش باال میرود 

گفت اقای محمودا  )نگاهی به دور وبرش انداخت (مثال همین صاحبکار من  فکر میکند با زحمت همین بچه ها انموقع که 
د تا زمین وخونه ومؽازه خریده باورتون نمیشه بیست هم بیشتره خوب اینه همه اش پوله چرا چن  بازار خیلی خوب بود

نمیره یکی از اونا بفروشه تا کارگر بدبختش مجبورنشه با این همه سال جون کندن شب وروز ؼصه بخوره که میخواهند 
 هزار درهم از حقوقش کم کنند 

جیب مبارکشون وسرمایه اندوخته اشون برای کاهش هزینه ها استفاده کنند  گفتم اگه شما نشستید که اربابان عالیقدر از
عمرتان برباد رفته است کدوم تاجر وپولدار وبه اصطالح اهالی دبی ارباب ها حاضر هستند که از اندوخته ومال ومنالی 

 که جمع کرده اند برای چنین روزی از جیب خرج کنند 

فت داخل مؽازه یکی از اهالی اطراؾ بستک که چند سالی است اورا میشناسم به سرگرم حرؾ که بودیم یکی از جوانها ر
جمع ما پیوست .این عزیز ارجمند با زن وبچه اینجا زندگی میکند بعد که متوجه شد ما راجع به چه چیزی حرؾ میزنیم 

سال پیش هستند که  30ی .گفت هم والیتی وخودمونی خواب وخیالی بیش نیست اگه فکر کردید این ادم ها همون ادم ها
اول کارگر خودمونی براشون مهم بود امروزه فقط پول براشون مهمه هندی ازشون دزدی میکنه اما چون ارزونتره 

سال براش جون کندم  13ومرتب بله ارباب میگه براشون مهمتره  من قبال پیش یکی از همشهریهام بودم عموزاده بودیم 
یشه من زن وبچه ام که عجمان هستم بیارم دبی وکمی به من کمک کن گفت پسرت که پیش تا اینکه پارسال بهش گفتم اگه م

فالنی کار میکنه بگو اون بهت بده گفتم پسرم همش دوسال پیش اونه وحقوقش هم اونقدر نیست که بتونه قرض بگیره  پول 
تم اگه دستم پیش ؼریبه دراز میکردم که نداد هیچ کلی هم تشر وکنایه زد  انموقع خیلی عصبانی شدم همون موقع بهش گف

بهتر از تو بود که فورا بهش برخورد وگفت اگه نمیخواهی کار کنی برو پیش ؼریبه ها . موعد ویزام که رسید مندوب 
 اومد گفت ارباب میگه ویزات تمدید نمیشه .ببین این هم خودمونی 

یلی ها دین وایمونشون پول وپول ومال ومنال است وبه گفتم عمو جان همه خودمونی ها که مثل هم نمیشن قبول دارم که خ
 هیچ صراطی مستقیم نیستند اما خودمونی خوب هم داریم 

گفت خوش به حال اونهایی که گیر نامرد نیقتادند وخدا وبنده خدا را میشناسند ویه لقمه نون حالل سرشون میشه  گفت اقا 
 دارها خیر میکنند وهمه شون خیلی خوبند فرهاد دردل ما ادم ها هم بنویس فکر نکنند فقط پول



اره خیلی از چیزایی که میگفت راست میگفت ادم نمیتونه چشماشو رو واقعیت ببنده .خیلی از این مومنین میگن : بنده 
 نوازی کار بزرگان است  

ه که کارگری که واقعا دلتون میاد حق وحقوق کارگری که عمری پیش شما جون کنده ندهید  واقعا وجدانتون قبول میکن
همشهریت هست پاره تنت هست یا فامیل وطایفه ات هست بعداز عمری کار پاک ودرست بهش بگی دیگه کار ندارم وبرو 

. واقعا از روی خودتون ودین ومرام ومسلکتون خجالت نمیکشید که به اونکسی که جون کنده تا   یه جای دیگه کار پیداکن
زه وامالک وزمین وؼیره بشید حاال که کمی سودتون کمترشده بهش بگید که بازار تو وامثال تو صاحب چندین دهنه مؽا

سرده ودیگه کارگر نمیخوام .اگه دین و ایمون دارید که حتما میدونید ظلم وجور وستم وحق کشی بی جواب نمی مونه 
بی هیچ ایمانی هستید بدونید که وتوی این دنیا واون دنیا باید جواب پس بدهید .اگه هم از روی ریا وتزویر کار میکنید و

 شناخت مردم از شما بیش از انست که خودتان متوجه شده اید 

 سفره زندگی ومردانگی وانساندوستی باشه وفقط بفکر خودمان نباشیم .  به امید اینکه سفره ای که پهن میکنیم

 نر نمی باشد یاد این تک بیت شعر افتادم که میگوید :  تا توانی دلی بدست اور دل شکستن ه

 2011نوامبر 18یاهوو /فرهاد محمودا /دبی 

 

 پبی دسد دل یک خٕديَٕی 

salam aziz aga mahmoda man sohrab abidian hastam az romani .man injah peszeshki 

mikonam.man yki az dosdaran site shoma hastam.man dar romani pezeshki omomi mikhonam 

sale 6 hastam.yk dokan dashtam dar al ain ke thavel  ؟.......dadam hala bla kashede va poli ham 

vase ma namifreste.man begherdi hastam. mikhastam dastan in kola gozari ra dar site shom 

benevisid 

dar zemn ….?  ham dar dubai dokan darad esmesh ham t. ..  hast 

ى ثب ایٍ ؿكتبؿ َبپنُؼ کّ ػؿ صن ىًب ىؼِ َبؿاصت ىؼو اف ایُکّ َبو ٔييغصبت طـف يٕؿػ َظـ ىًب صؾف اهبمٓـاة يٍ ْ

   کـػو يـا ثجغيیؼ ایٍ ثّ عبطـ ؿػبیت صن ٔصوٕم ػیگـاٌ ْى ْنت ثـایتبٌ اؿفٔی يٕكویت يیکُى

  صذیخ یک َبوت
  

َُٕىتّ ثٕػَؼ ( کّ تٕضیش ػاػِ ثٕػَؼ کّ َٓبننتبَی کّ چُؼ چٌٕ امى کبيم ؿا )اف عبَى یب اهبی كویٓی   ایًیهی ػؿ یبكت کـػیى

ؿٔف پیو ػؿ أف يؼـكی کـػیى يتؼهن ثّ اهبی ينؼٕػ کًبنی َجٕػِ ثهکّ يتؼهن ثّ اهبی يضًؼ ػهی کًبنی امت کّ ثب پٕفه 

 تصضیش يیگـػػ عجـ 

 

 دس کُّٓ أص تیش ثشق عمٕط  -دبدثّ 

 ..39نوامبر  8.اب وهوای اوز در 

بر اساس اخبار دریافتی از شهرمان اوز اب وهوای اوز این روزها سرد وسردتر میشود روزها هوا خوب است ونزدیکای 
اند. ظهر به گرمی میزند اما از ساعت شش شب هوا سرد میشود وخیلی ها بخاری ولوازم گرم کننده خودرا بیرون اورده 
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کتری روی بخاری عالالدین وبخاریهای جدید وگاهی شلؽم ونخود از جمله پیش وپس ؼذاهای مرسوم اوزیهاست که توی 

شب بزنید متوجه میشوید که مؽازه های  8و 7هوای سرد بیشتر استفاده میشود .اگر سری به خیابانهای اوز بعد از ساعت 

حال رفت وامد هستند انهایی که هنوز خونه هاشون لوله کشی گاز نشده  کمتری باز هستند ومردم با لباس گرم وکاپشن در
از نفت وبخاریهای نفتی استفاده میکنند وانهایی که گاز لوله کشی دارند از لوازم گرم کننده گازی استفاده میکنند .هوای اوز 

 هنوز زمستان نیامده دارد زمستانی میشود .

 بانو قدرٌه صمدی در گذشت 

سؾ در گذشت بانو قدریه صمدی را به خانواده وبستگان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم مرحومه همسر با نهایت تا
مرحوم محمد توفیق بود بانو صمدی از معلمان بازنشسته شهرمان بود که  روز چهارشنبه در شیراز در گذشت ودر اوز به 

 نوامبر 9.باد . /سایت ستاره های اوز شنبه  سال عمر داشت یاد وخاطرش گرامی 66خاک سپرده شد .مرحومه در حدود 

 ؼروب نفس گٌر افتاب 

سال پیش شلوغ نبود  4یا 2روز پنج شنبه ؼروبی وقت کردم یکسری رفتم بازار اوزیها وبازار مرشد مثل گذشته منظورم  

اره ها انطور که بازار سرد بود بعضی ها راضی بودند بعضی ها ناراضی میگفتند بازار رونق سابق را ندارد هنوز اج
باید پائین بیاید پائین نیامده میگفتند جنس داریم اما مشتری کمه با وجود اینکه خیلی ها حراج هم زدند اما باز هم مشتری 

زیاد نیست یکی کفش های مونده انبار گذاشته دم در یکی پیراهن وتی شرت.  مؽازه ای قاب عکس اورده دم در یکی هم 
 اکثر مؽازه های بازار مرشد واوزیها جمله فروش بودند وتک وتوکی خرده فروشی داشتند اما اسباب بازی کودکان .قبال

حاال بیشتر هم جمله میفروشند هم تکی مشتری رد نمیکنند یکی از صاخب مؽازه ها میگفت برای اینکه هزینه رو کم کنیم 
از اونها را پس دادم وقتی جنس کم سفارش میدیم  فعال جنس زیاد سفارش نمیدیم برای همین از سه تا انباری که داشتم یکی

 ومشتری هم کمه لزومی نداره این همه انبار اجاره بدهم  

یکشون میگفت دیگه   کمی انطرفتر دو سه تا جوان داشتند راجع به اینکه چینی ها بازار را خراب کردند حرؾ میزدند
ه اید که اینهمه ؼصه میخورید گفت نه ولی اگه اینجوری بازار مرشد شده بازار چینی ها گفتم مگه شما هم صاحب مؽاز

پیش بره میترسیم به ما هم مثل ...بگن اگه میخواهی ویزات تمدید کنی با حقوق قبلی نمیشه .وسط حرفش پریدم گفتم یعنی 

اهی سال پیشش کار میکنه گفته اگه میخو 8.صاحب کار ردش کرده .گفت از رد کردن هم بدتر اومده به شاگردش که 

ویزات تمدید کنیم باید با هزار درهم زیر تر از حقوق قبلی ات کار کنی طرؾ بیست روزه تو لک رفته وکلی ؼصه داره 
 میگفت می بینی بعضی از این همشهریان خودمون چه نامردهایی هستند چه پ..  

ده وشاید دیگه نمی تونه مخارج اون دیدم داره تعداد فحش هاش بیشتر میشه گفتم شاید صاحب مؽازه اش واقعا به انتها رسی
 کارگرش رو تحمل کنه 

سال فقط به حقوق  5تا  4گفت اصال اینجوری نیست چطور اون موقع که بازار خوب بود وسوار بر خر مراد بودند طی 

ه سال پیش انها کار کرد 39یا  9.درهم اضاؾ کردند اما حاال زورشون میاد حقوق کارگر بیچاره که  699تا  299ما 

 بدهند واقعا خجالت نمیکشند 

 گفتم شما هم میدونید که بازار خرابه ودست هم زیاد شده واگه بخواد پول ده تا کارگر رو بخواد بدهد هزینه اش باال میرود 

گفت اقای محمودا  )نگاهی به دور وبرش انداخت (مثال همین صاحبکار من  فکر میکند با زحمت همین بچه ها انموقع که 
چند تا زمین وخونه ومؽازه خریده باورتون نمیشه بیست هم بیشتره خوب اینه همه اش پوله چرا   یلی خوب بودبازار خ

نمیره یکی از اونا بفروشه تا کارگر بدبختش مجبورنشه با این همه سال جون کندن شب وروز ؼصه بخوره که میخواهند 
 هزار درهم از حقوقش کم کنند 



ابان عالیقدر از جیب مبارکشون وسرمایه اندوخته اشون برای کاهش هزینه ها استفاده کنند گفتم اگه شما نشستید که ارب
عمرتان برباد رفته است کدوم تاجر وپولدار وبه اصطالح اهالی دبی ارباب ها حاضر هستند که از اندوخته ومال ومنالی 

 که جمع کرده اند برای چنین روزی از جیب خرج کنند 

یکی از جوانها رفت داخل مؽازه یکی از اهالی اطراؾ بستک که چند سالی است اورا میشناسم به سرگرم حرؾ که بودیم 
جمع ما پیوست .این عزیز ارجمند با زن وبچه اینجا زندگی میکند بعد که متوجه شد ما راجع به چه چیزی حرؾ میزنیم 

سال پیش هستند که  29ها همون ادم های  .گفت هم والیتی وخودمونی خواب وخیالی بیش نیست اگه فکر کردید این ادم

اول کارگر خودمونی براشون مهم بود امروزه فقط پول براشون مهمه هندی ازشون دزدی میکنه اما چون ارزونتره 

سال براش جون کندم تا  2.ومرتب بله ارباب میگه براشون مهمتره  من قبال پیش یکی از همشهریهام بودم عموزاده بودیم 

بهش گفتم اگه میشه من زن وبچه ام که عجمان هستم بیارم دبی وکمی به من کمک کن گفت پسرت که پیش  اینکه پارسال
فالنی کار میکنه بگو اون بهت بده گفتم پسرم همش دوسال پیش اونه وحقوقش هم اونقدر نیست که بتونه قرض بگیره  پول 

مون موقع بهش گفتم اگه دستم پیش ؼریبه دراز میکردم که نداد هیچ کلی هم تشر وکنایه زد  انموقع خیلی عصبانی شدم ه
بهتر از تو بود که فورا بهش برخورد وگفت اگه نمیخواهی کار کنی برو پیش ؼریبه ها . موعد ویزام که رسید مندوب 

 اومد گفت ارباب میگه ویزات تمدید نمیشه .ببین این هم خودمونی 

قبول دارم که خیلی ها دین وایمونشون پول وپول ومال ومنال است وبه  گفتم عمو جان همه خودمونی ها که مثل هم نمیشن
 هیچ صراطی مستقیم نیستند اما خودمونی خوب هم داریم 

گفت خوش به حال اونهایی که گیر نامرد نیقتادند وخدا وبنده خدا را میشناسند ویه لقمه نون حالل سرشون میشه  گفت اقا 
 ر نکنند فقط پولدارها خیر میکنند وهمه شون خیلی خوبند فرهاد دردل ما ادم ها هم بنویس فک

اره خیلی از چیزایی که میگفت راست میگفت ادم نمیتونه چشماشو رو واقعیت ببنده .خیلی از این مومنین میگن : بنده 
 نوازی کار بزرگان است  

انتون قبول میکنه که کارگری که واقعا دلتون میاد حق وحقوق کارگری که عمری پیش شما جون کنده ندهید  واقعا وجد
همشهریت هست پاره تنت هست یا فامیل وطایفه ات هست بعداز عمری کار پاک ودرست بهش بگی دیگه کار ندارم وبرو 

. واقعا از روی خودتون ودین ومرام ومسلکتون خجالت نمیکشید که به اونکسی که جون کنده تا   یه جای دیگه کار پیداکن
چندین دهنه مؽازه وامالک وزمین وؼیره بشید حاال که کمی سودتون کمترشده بهش بگید که بازار  تو وامثال تو صاحب

سرده ودیگه کارگر نمیخوام .اگه دین و ایمون دارید که حتما میدونید ظلم وجور وستم وحق کشی بی جواب نمی مونه 
یر کار میکنید وبی هیچ ایمانی هستید بدونید که وتوی این دنیا واون دنیا باید جواب پس بدهید .اگه هم از روی ریا وتزو

 شناخت مردم از شما بیش از انست که خودتان متوجه شده اید 

 سفره زندگی ومردانگی وانساندوستی باشه وفقط بفکر خودمان نباشیم .  به امید اینکه سفره ای که پهن میکنیم

 اور دل شکستن هنر نمی باشد  یاد این تک بیت شعر افتادم که میگوید :  تا توانی دلی بدست

 ..39نوامبر 8.یاهوو /فرهاد محمودا /دبی 

 دراوز الرستان در حال اجراست 'بچ دامو و عٌالش'ماٌش كمدی ن

 نذظبتی پیؼ صنضنّ ؽذیذ ٔ ثّ َغجت طٕالَی ؽٓش اليشد اص تٕاثغ اعتبٌ فبسط سا نشصاَذ

 

 دًیذ نٕالیی دس ثشَبيّ ای طُض دس ؽٓش أص
  

http://www.irna.ir/News/30669080/?????-????-,??-????-?-?????,-?????-???????-??-???-??????/??????/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900827000890
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900827000890


ای ىبػی   ٕل عبيٕىبٌ ٔاصًؼ مؼیؼی ثّ ارـای ثـَبيّثّ ًْـاِ ؿم  هـاؿ امت صًیؼ نٕالیی اف چٓـِ ْبی طُق کيٕؿيبٌ

ىت ثـگقاؿ  8اثبٌ يبِ ػؿ مبنٍ مـپٕىیؼِ يیـاصًؼی مبػت  29ثغو ػؿ مبنٍ يیـاصًؼی أف ثپـػافَؼ ایٍ ثـَبيّ ؿٔف 

   يیـٔیى ٔثالگ يـثٕطیيیيٕػ.ثـای ػیؼٌ تـاکت ایٍ ًَبیو ثّ 

   

 چهل وهشتمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جام اذرگان 

نوامبر وبه همت  35به اطالع کلیه عالقمندان به ورزش بلیارد میرسانیم که چهل وهشتمین دوره مسابقات بلیارد  در تاریخ 

بعد از ظهر برگزار میگردد عالقمندان جهت اطالعات  2خود بازیکنان در سالن ورزشی فالمینگو روز جمعه ساعت 

 بیشتر میتوانند با اقای عبدالرحیم صدیق تماس حاصل فرمایند.  

 هئیت برگزار کننده مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات 

 ثّ ثٓبَّ ای يیتٕاٌ عشٔد يیتٕاٌ َٕؽت يیتٕاٌ ؽُبخت 

   

Dear Mr. Bahrany,   Salaam. 

I saw a few beautiful photos of Kauhna and its picturesque outskirts on Ewazstars and they 

moved me so much that I burst into tears upon seeing them.  I would like to congratulate you for 

having such a talent in taking such vivid pictures.  I am sorry that I don't have access to write you 

in Farsi and express my feelings better.  The pictures put me back into the summers of 

1946,47,&48 when I used to visit the area while living in my great uncle (daaee maadaram), the 

late Mollah Abdullah Yazdani's date orchard in Doomaun, east of Kauhna.  In summer of 1948 

we moved to a new house 4-6 km to the northeast in Merbet.  Seeing the photos gave me 

nostalgia thinking about when I was 7-10 yrs old climbing on those date trees, hunting bookee 

with dochakee and swimming in large berkabaund.  I have not seen the area again since 1327 but 

upon seeing the pictures it seems it was only yesterday.  Thank you very much for rekindling 

those nice memories.  Best wishes and my regards to your friends. 

Saeed Mahmoodian, M.D 

 

 درباره نتاٌج امار سرشماری شهر وبخش اوز لطفا به شاٌعات توجه نکنٌد 

متاسفانه عده ای بی اطالع ونااگاه برای بیشتر جلوه دادن امار جمعیتی اوز تا بدانجا پیش رفته اند که امار اوزیها 

وبر اساس خبرهای  هزار نفر ذکر کرده اند که درست نیست 7.بندرعباس که در سرشماری شرکت کرده اند بالػ بر 

 رسیده تا این لحظه هیچ مقام مسئولی این امار ودیگر امارها را تائید نکرده است 

هزار نفر بشود 39انچه ما پیش بینی کردیم در حد پیش بینی است وقطعی نیست احتمال میرود جمعیت شهر اوز بیش از 

مار دقیق از طرؾ مسئولین کشوری باشیم پس به هزار گردد .با این وجود باید منتظر ا 49وجمعیت بخش اوز بیش از 

 شایعات توجه نکنیم . 

http://www.marbooti.blogfa.com/post-1578.aspx


سایت ستاره های اوز در کار سرشماری از همشهریان خارج از کشور بخصوص در دبی فعاالنه با دیگر عزیزان 
همشهری حضور مثمر ثمر داشته است وسعی نموده تا اخرین ساعات سرشماری با همشهریان باشد چون معتقد هستیم 

داشتن اطالعات مفید ودرست از امار نفوس ومسکن شهروند اوزی وبخش اوز برای توسعه وپیشرفت اتی ضرور والزامی 
 .است

 ٔ ؽؼشی اص خٕدو 
  

ػاىتى يیبٌ ىًب ؿػ يیيؼو / ثب ػمتبَی کٕتبِ / کّ ربثّ رب ؛رب يبَؼِ ثٕػَؼ اف ػمتٓبیتبٌ / ثب پبْبیی کّ پب ثّ پب اف ػؿَگ ملـ 

 يؼَؼ ىًب پیبػِ يی

 . . ػاىتى يیبٌ ىًب ؿػ يیيؼو / ثب چيًبَی اف چبيّ ٔچکبيّ

 كـْبػ يضًٕػا  /چیقی َگلتى /مکٕتی اف ػمت ٔپب ٔچيًبَى كـٔ ؿهتیؼ / نت ثـ ثنتى ؛تب ىًب اف يٍ گؾىتیؼ

  

 

ٕم يـػو ػكبع کُُؼ آَبیی کّ ثّ ًَبیُؼگبٌ يزهل ىٕؿای اماليی ؿای ػاػِ اَؼ آَبیی کّ ًَبیُؼِ كـمتبػِ اَؼ تب اف صن ٔصو

ٔعُذ ٔگـاه اهبی صنُی يٕاكن تصٕیت ایٍ يبػِ ثٕػِ امت یب   ثـامتی ًَبیُؼِ يـػو الؿمتبٌ.  صتًب ایٍ يطهت ؿا ثغٕاَُؼ

 َّ؟

 مجلسی ها ! روٌتان می شود اٌن مصوبه را برای مردم تعرٌؾ کنٌد؟

 در چنٌن روزی بارانی خوب در دبی بارٌد / بٌاد انروز سال گذشته 

 منطقه قصٌص   2010نوامبر 15/فٌلم بارندگی در دبی در 
 َتیجّ عشؽًبسی َفٕط ٔيغکٍ دس أص  دس ثبسِ

  

 ّ َتیزّ ايبؿ ٔمـىًبؿی ػؿ ىٓـ ٔثغو أفچّ ىؼ ؟ًْيٓـیبٌ ٔثیُُؼگبٌ مبیت اف يب پـمیؼِ اَؼ ک

عؼيت ػقیقاٌ ػـض کُیى ُْٕف ْیچ ايبؿ ػهیوی اف مٕی َٓبػْبی ينئٕل ايبؿگیـی ثصٕؿت ؿمًی اػالو َيؼِ امت 

ٔثیيتـ ثـ صؼك ٔگًبٌ امتٕاؿ امت ؛ ضًٍ ایُکّ یبػأؿ ىٕیى ايـٔف ؿئیل يـکق ايبؿ ایـاٌ اهبی ػبػل آؽؿ ثب ثیبٌ ایُکّ 

ؿمیؼِ، ثّ ایهُب اظٓبؿ ػاىت: َتبیذ أنیّ ایٍ مـىًبؿی ػؿ َیًّ أل  ثّ پبیبٌ  ۰۹ًبؿی ػًٕيی َلٕك ٔ ينکٍ مبل مـ ى

 ىٕػ آؽؿ يبِ ٔ َتبیذ َٓبیی آٌ ػؿ أاعـ یب أایم عـػاػ يبِ اػالو يی

 

 بدی اص گزؽتّ دس دثیی  

 

أؿػِ او ایٍ ػکل ػؿ يـبفِ تبرـ يؼـٔف  کّ اف يزالت ايبؿات ثؼمت  ػؿ ػثی امت 1964ایٍ ػکل يتؼهن ثّ مبل 

 .ثقٔػی اطالػبتی اف ایٍ تبرـ يؼـٔف ٔثُبو ؿٔی مبیت هـاؿ عٕاْى ػاػ.ػجؼانکـیى کجتٍ کّ عٕػيَٕی ثٕػ گـكتّ ىؼِ امت 

 

 

 جوان ناکام خنجی علی رهروان در گذشت 

سهراب  در موتورسواری صحاری با با نهایت تاسؾ با خبر شدیم دوروز پیش در منطقه ورقه دبی علی رهروان فرزند 
یک ماشین دیگر برخورد میکند که منجر به مرگ این جوان خنجی میشود که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده 

 وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم  /سایت ستاره های اوز 

 شهربانو نامدار درگذشت 

http://www.asriran.com/fa/news/189538
http://www.asriran.com/fa/news/189538
http://www.youtube.com/watch?v=tsyDQfrNO6c


دار را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم /سایت ستاره با نهایت تاسؾ در گذشت شهربانو نام
 ..39....4.های اوز 

 بانو شهری درگذشت 

با نهایت تاسؾ درگذشت بانو شهری همسر ابوالقاسم ؼالمعلی را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض 
 مینمائیم / سایت ستاره های اوز

  

 هزار نفر می گذرد20اوز از مرز جمعیت شهر 
    

هزار نفر بگذرد وپیش  20با امارگیری جدید پیش بینی میشود که امار سرشماری ونفوس مسکن در شهر اوز از مرز 
 هزار نفر بگذرد 40بینی میشود که امار جمعیتی بخش اوز نیزاز مرز 

 خانوار الرستانی سرشماری شدند/ ؼاٌبان با ستاد سرشمار تماس بگٌرند45000از  بٌش

 (15آخرٌن اخبار در مورد کاندٌداهای احتمالی مجلس در الرستان بزرگ )

 نظر دکتر محمودیان در باره دزدیهای انترنتی 
 
 
 

 انده در سرشماری شرکت کنٌمدر فرصت باقٌم

از کلیه همشهریانی که تاکنون به دالیلی موفق به شرکت در سرشماری نفوس ومسکن نشدند یاداوری کنیم که فقط دور  
روز به پایان زمان سرشماری باقی مانده است واین فرصت بر اساس گفته مسئولین تمدید نخواهد شد همشهریان خارج از 

 دور روز باقی مانده کپی شناسنامه های خود وکپی کارت ملی خودرا سریعا فکس نمایند یا بفرستند کشور میتوانند در این 

 ابان ماه می باشد  22اخرین فرصت سرشماری روز 

 نهالستان بهار اوز

 

تیار نهالستان بهار اوز از پرورش دهندگان گل وگیاه ونهال است که برای منزل وخانه وباغ شما میتواند گل وگیاه در اخ
شما بگذارد من اولین بار است که می بینم چنین امکانی برای همشهریان در شهرمان فراهم شده است مطمئنا در این دنیای 

پر از اهن وسیمان وجاده وتلویزیون وانترنت داشتن خانه ای پر از گل وگیاه میتواند موجب نشاط وخرمی بیشتر اهالی 
ها که همواره طرفدار گل وگیاه بوده اند . این نهالستان متعلق به اقای مسعود منزل  وفضای خانه شود بخصوص برای اوزی

 همشهریان ایشان را مورد حمایت قرار دهند کمالی می باشد برایشان ارزوی موفقیت میکنیم وامیدوارم 

 باشگاه سٌنماٌی فرداٌی در الرستان افتتاح می شود

بوقت دبی  7.30فردا جمعه تیم ملی فوتبال کشورمان به مصاؾ تیم بحرین میرود این بازی در منامه بحرین واز ساعت 
 نامه پرواز کرد شد وپس از سه ساعت به سمت م  وارد فرودگاه دبی  برگزار میشود تیم ایران روزچهارشنبه

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=3155
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=3156
http://www.irna.ir/News/30658002/باشگاه-سینمایی-فردایی-در-لارستان-افتتاح-می-شود/فرهنگی/
http://www.irna.ir/News/30658002/باشگاه-سینمایی-فردایی-در-لارستان-افتتاح-می-شود/فرهنگی/


 
 ؼارتگران عکس ومطلب 

انهایی که سنی از انان گذشته وپای در چهل وپنجا سالگی دارند با کلمه دزد سرگردنه کامال اشنا هستند دزدهایی که سر 
راه قافله ها وبعدها ماشین ها را می گرفتند وانها را لخت میکردند وداروندارشان را می بردند بعضی از انها نقاب می 

دند وبعضی هم نمی زدند وبیشتر این دزدی ها شب ودم دمای ؼروب یا صبح زود بود  اما دزدهای امروزی بی زحمت ز
وتالش بی طی مسافت وبینگرانی وترس راحت واسان هرانچه برایش زحمت کشیده ای از انترنت برمی دارند به نام خود 

 ثبت وضبط میکنند ویک سند هم برای ان می زنند 

واخر من از عکس ومطلبی که داشتم ودر سایت گذاشته بودم وحاصل زحمات خودم ویا عزیزانی بود که برایم تا همین ا
فرستاده بودند چندان نگران انها نبودم وهرجا مطلبی یا عکسی میگذاشتم زیر ان می نوشتم  استفاده از عکس ومطالب با 

یکنند اما چند مدتی است که با پیگیریهایی که انجام داده ام دیدم ذکر منبع بال مانع است وفکر میکردم اکثرا این را رعایت م
نه تنها عکس ومطلب برداشته اند بلکه نام سایت اوز استارزهم از روی عکس پاک کرده اند وبه نام عکس خود درج کرده 

ناپسند می دانم  اند اینرا هم در فیس بوک دیده ام هم درویکی پدیا وهم در بعضی وبالگ ها و وب سایت ها که کاری
وامیدوارم اشنایان وهمشهریان حداقل اینرا رعایت کنند واگر مطلب یا عکسی بر میدارند منبع انرا ذکر کنند  .برای همین 
چندی است دست ودلم می لرزد که عکس های بیشتری بگذارم برای همین از چند تا عکس کنار دشت اوز که موسم میوه 

 ب کرده امدادن ان است فقط یکی را انتخا

 

کنر یا همان کنارهای اوز پر از بر ومیوه است این درخت دیرپای ماندگار جنوب ؛ این سایه بخش گرمای konarامسال 
طاقت فرسا؛ همدم مردمان سخت کوش دشت وبیابان. خوشبختانه اوزیها همیشه قدر شناس این درخت وتاریخ کهنسال 

 یم زندگی اشان بوده اند وامید است باز چنین باش

 حافظ   /  مکن زؼصه شکایت که در طریق طلب      براحتی نرسید انکه زحمتی نکشید

 دوشنبه اوز باران امد ؛ سه شنبه دبی 

بدنبال تؽئیر اب وهوا در سرتا سر کشور ومنطقه اب وهوای اوز ودبی هم تؽئیر کرده است هوای دبی اینروزها خیلی 
ونیم بارش پائیزه 8صبح تا حوالی 7به خود گرفته روز دوشنبه از ساعت  خوب است وهوای اوز هم حال وهوای زمستانی

 خوبی باریده ودر دبی هم از دم دمای صبح سه شنبه  چند دقیقه ای بارش باران داشتیم که هوای خوبی شده است 

 توضٌحات رئٌس اموزش وپرورش اوز جهت اطالع همشهرٌان ودانش اموزان شهر وبخش اوز 

ی از اوز بما رسید که در مقطع متوسطه در شهر اوز در یکی از دبیرستانها افراد کالس اول دبیرستان چند روز پیش خبر
به باال در حد تشکیل کالس نیستند ودانش اموزان با افت مواجهه هستند در انزمان از مسئولین امر تقاضا کردیم نسبت به 

اقای بهرام زمانی با انتشار دو برگه توضیحاتی این موضوع توضیح بدهند خوشبختانه رئیس اموزش وپرورش اوز 
  پیرامون وضعیت تحصیلی دانش اموزان در شهر وبخش اوز داده اند که با تشکر از ایشان توجه شما را بدان جلب مینمایم

 

 
 
 

 در اوز روز دوشنبه عٌد قربان است



بان های اوز اقدام نموده است که کار بجا به همین مناسبت شهرداری از روز شنبه برای پاکسازی وتمیز کردن کوچه وخیا
 ودرستی می باشد امیدواریم همشهریان هم در این ایام در سطح شهر وبیابان در حفظ محیط زیست کوشا باشند 

 

  قٌمت اجٌل وشٌرٌنی در شهر اوز در اٌام عٌد
 
 
 

تومان . پسته نمکی  9000ویی تومان . اجیل کیل 4500تومان . شیرینی خامه ای  3500قیمت ها : / شیرینی مخلوط 
 تومان به باال 7000به باال . تخمه  10000تومان به باال . مؽز بادام کیلویی 10000وساده کیلویی 

  تبرٌک به مناسبت عٌد قربان از جناب دکتر محمودٌان
 
 

 عید سعید قربان بر شما مبارک باد 

گرامی تبریک عرض میکنم وایام خوبی در تعطیالت چند  فرار رسیدن عید قربان را به شما همشهریان عزیز وبینندگان
روز عید برایتان ارزومندم .ایام تعطیل که در دبی  اعالم شده از روز شنبه که روز عرفه است شروع میشود ودو روز 

وبه  یکشنبه ودوشنبه نیز بعنوان ایام عید تعطیل می باشد جمعا سه روز .بازار در بعضی جاها روز عرفه تعطیل نیستند
جای ان سه شنبه تعطیل هستند بعضی جاها هم فقط دو روز تعطیل هستند وکما فی سابق نه اوزیها دارای وضعیت تعطیلی 
مشخص هستند ونه بازاریها در صنوؾ مختلؾ از اتحاد وهمبستگی در ایام تعطیل برخوردار هستند که امیدواریم در اینده 

ی ایام تعطیل در بین اوزیها باشیم .در هر صورت امیدوارم این چند روز شاهد همسانی بازار اگر نبودیم شاهد همسان
فرصت خوبی برای کنار خانواده ودوستان وفامیل وجماعت ودید وبازدید از جاهای دوست داشتنی برای شما باشد .شاد 

 وسالمت وتندرست باشید / سایت ستاره های اوز 

   ها! )عکس جاده چالوس ٌونانی --   -قصر ملکه انگلٌس )عکس( --  دٌدنً هاي امروز

 عکس های خوشمزه!  --  ها در دنٌای حٌوانات )عکس( نامادری

 

 شناسٌد؟ های سرطان را می انهشن

ضرب المثل ها اینه تمام نما وثمره تجربه بشری در طول تاریخ زندگی انسانها  است که معموال مردم وحکما وعقال  با 
کلماتی اندک وجمالتی کوتاه بار معنایی بسیار می افریدند وهر ملتی با زبان وفرهنگ خود انرا در زبان خود استفاده کرده 

نسل های بعد منتقل نموده است . در این رابطه  بد ندانستم برای اطالع بینندگان سایت وعالقمندان به فرهنگ  وانرا به
وادب کشور سری به ضرب المثل های فارسی بزنیم و به ریشه این ضرب المثل ها هم بیشتر اشنا شویم انچه در این باره 

ابع انترنتی است  بعضی از این ضرب المثل ها در فرهنگ خود در سایت منتشر میشود نتیجه جستجو و دریافت من از من
ما هم وجود دارد ویا در دیگر کشورها هم معنا می نماید واین بر زیبایی اندیشه وتجربه بشری بیش از پیش می افزاید.باشد 

 که مقبول طبع شما افتد .

  آش شله قلمکار
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معلوم نباشد ، به آش شله قلمکار تشبیه و تمثیل می  و پایان آنهر کاری که بدون رعایت نظم و نسق انجام گیرد و آؼاز 
در ترکیب آن توجه نشود، قهرأ به صورت معجونی در می آید که کمتر از آش شله  شود . اصوال هر عمل و اقدامی که

  .نخواهد بود قلمکار
  .گردیده است اکنون ببینیم آش شله قلمکار چیست و از چه زمانی معمول و متداول

 
فصل بهار ، به شهرستانک از ییالقات شمال ؼرب  ناصر الدین شاه قاجار بنابر نذری که داشت سالی یک روز، آن هم در

سرخه حصار، واقع در شرق تهران می رفت. به فرمان او دوازده دیگ آشی بر  تهران و بعدها به علت دوری راه به قریه
ترکیب می شد. کلیه  فند و ؼالب نباتات مؤکول و انواع خوردنیهاگذاشتند که از قطعات گوشت چهارده رأس گوس بار می

آشپزان افتخار حضور داشتتند و مجتمعؤ به کار طبخ  اعیان و اشراؾ و رجال و شاهزادگان و زوجات شاه و وزرا در این
اش و عدس و معاریؾ و موجهین کشور به کار پاک کردن نخود و سبزی و لوبیا و م و آشپزی می پرداختند. عده ای از

در مواقع عادی و در  مشؽول بودند. جمعی فلفل و زرد چوبه و نمک تهیه می کردند. نسوان و خواتین محترمه که برنج
چادر به کمر زده در پای دیگ آشپزان برای روشن  خانه مسکونی خود دست به سیاه و سفید نمی زدند، در این محل دامن

و سر و کول یکدیگر باال می رفتند تا هر چه بیشتر مورد لطؾ و عنایت قرار  کردن آتش و طبخ آش کذایی از بر و دوش
مهیا شود. چون این  خالصه هر کس به فرا خورشان و مقام خویش کاری انجام می داد تا آش مورد بحث حاضر و .گیرند

باشد و یا به قول عالمه  که ترکیب ناموزون داشته آش ترکیب نامناسبی از ؼالب مؤکوالت و خوردنیها بود، لذا هر کاری
 .رنگ" باشد؛ آن را به آش شله قلمکار تشبیه می کنند دهخدا:" چو زنبیل در یوزه هفتاد

 خبر 

 ماه اول سال جاری 8مٌلٌون و چهار صد هزار دالر صادرات گمرك الرستان در  7

 بازدٌد فرماندار الرستان از پژِوه ی مجتمع پرورش مرغ

 مٌن اقاٌاری در گذشت ا

اکتبر دو روز پیش در اوز در گذشت که بدینوسیله  31با نهایت تاسؾ امین اقایاری فرزند مرحوم جواد اقایاری در تاریخ 
سال بیشتر  32ن ایشان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم  مرحوم در زمان مرگ در گذشت مرحوم را به خانواده وبستگا

 نداشت یاد وخاطرش گرامی باد /  سایت ستاره های اوز 

 پیام تسلیت 

با نهایت تاسؾ در گذشت امین اقایاری فرزند مرحوم جواد اقایاری را به خانواده وهمسر ایشان  وبستگان ایشان واشنایان 
 یم  از درگاه خداوند متعال برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم تسلیت عرض مینمائ

  از طرؾ عبدهللا بخشی زاده وپریسا ؼفوری نژاد 

 اراده شما دست چه کسی است؟

میم اراده شما واعمالتان وتصمیم هایتان دست خودتان است یا در دست دیگری ؟.شما تصمیم میگیرید یا دیگری برایتان تص
میگیرد ؟ حتما شما هم دیده اید فرزند دختر وپسری  که هیچ اراده ای از خود ندارند وتا پدر ومادر نگوید چکار باید بکند 

نمی کند تا والدین نگویند چه بخور وچه خوب وبد است خودشان قدرت تصمیم گیری ندارند واراده محکمی برای انجام کار 
وب واخالقی هم با شد ندارند؛  تازه به انها میگوئیم انسان ها وبچه های حرؾ مورد پسند خود که اگرکاری درست وخ

شنو؛ کسانی که بدون اجازه ما اب هم نباید بخورند.  چرا ؟ چون ما اراده کرده ایم حتی اگر ایده واراده انها الزم ودرست 
 باشد .
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زنهایی که برای اب خوردن هم منتظر نظر   اری در زندگی ما انسانها این تحکم اراده بر دیگری زیاد وجود دارد. 
شوهرانشان هستند بی اراده انها حرؾ نمی زنند ؛ جایی نمی روند ؛ نمی خندند بی حرؾ انها ایده واعتقادی ندارند واگر 

 جایی هم اراده ای بنمایند وحرفی بزنند وتصمیمی بگیرند باید از چشم شوهر خیلی بدور باشند یا در ؼفا وپنهانی انجام
بدهند  . وشوهرانی که بی اجازه زن خانه جرات ارتباط با پدر ومادر وخواهر وبرادر خود هم ندارند حق مصرؾ پولی 

که در می اورند ندارند  زنانی که نفس شوهرهایشان  را گرفته اند ومرتب با ؼر وکنایه وتکبر از شوهرانشانش ادم هایی 
اپاگوش وخدمتکار تمام وقت خونه وبیرون می خورند ؛شوهرانی که اراده ساخته اند که فقط بدرد دربانی خانه وکلفت سر

 محبت کردن ولطؾ کردن هم ندارند. 

این بی ارادگی وقتی دستش را بگیری وبه کوچه وخیابان بیاوری متوجه میشوی همان است که در خانه وکاشانه ادم ها  
انشگاه یا هنرمند رادیو وتلویزیون یا خوشگل یا بدگل منزل کرده فرقی نمی کند ورزشکار وپرورش اندامی یا استاد د

باشی؛  فرقی نمی کند  رئیس بانک یا کارمند بانک باشی یا رئیس شورای شهر یا شهردار یا معلم ودبیر یا رئیس اموزش 
رداگی وپرورش یا فرد عالی رتبه در شهرستان واستان باشی یا نماینده مجلس یا رئیس جمهور ؛  مهم این است که بی ا

میتواند در تمام این سطوح باشد وفرمانبرداری جای وظیفه را بگیرد ؛  انوقت شما نه تنها خودتان نیستید که حاضر میشوید 
برای لگد مال کردن ایده واعتقاد خود هم از دیگر ان سبقت بگیری ؛  انوقت نه قانون  و وظیفه ومسئولیت شناسی ارج 

بر روالی محترم وانسانی . در بی ارادگی انچه با تمام وجود خودرا نمایان می سازد  وقربی دارد ؛ نه انجام درست کارها
 استبداد زدگی ؛ نوکر صفتی ؛ فرومایگی ؛ پستی وحقارت است که جای خودرا به اراده وشهامت واخالق انسانی میدهد. 

سان با اراده وشهامت لطؾ ومحبت را انسان فرومایه انسان درمانده ای است که همواره منتظر لطؾ دیگران است اما ان 
در تعامل انسانی اش بدست میاورد .هر کسی میتواند به خودش در اینباره فکر کند تا ببیند در کجای این اراده وبی ارادگی 

 دقیقه به این موضوع فکر کنید ؟  5ایستاده است.  ایا شما این اراده را خواهید داشت که 

  2011اول نوامبر  –فرهاد محمودا 

 معرفی وبالگ روستای کوره اوز

 قتل در المرد

 سه روز تعطٌلی عٌد قربان در امارات اعالم شد 

احتساب روز عرفه برای تمامی بخش های خصوصی سه روز واز بر اساس  اعالم حکومت امارات  ایام عید قربان با 
  نوامبر اعالم شده است روز شنبه روز عرفه می باشد  7ودوشنبه  6ویکشنبه  5روز شنبه 

 وفمبرن 8إلى  5جازة عٌد األضحى من إ

  مکان دارد: ا

 از نیمه همین ماه موبایل های تقلبی امکان سرویس دهی به مشتریان خود در امارات نداشته باشند چون تقلبی هستند . 

موبایلی به نام سونی اریکسون وارد بازار نکند وبه جای ان  2012به احتمال زیاد شرکت موبایل سونی اریکسون در سال 
 بود 2012لید موبایل های سونی اریکسون شود پس باید منتظر موبایل با مارک سونی در سال شرکت سونی عهده دار تو

 تولد هفت میلیاردمین نوزاد جهان در شهر اوز

31.10.2011 
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همزمان با هفت میلیاردمین نوزادی که دیشب در جهان متولد شد ومسئولین سازمان ملل وخبرگزاریها شاهد ان بودند در 
زادی در همان زمان بدنیا امد که نام او محمد وپدر ان نوزاد عبدالرحمان قائدی است که در زمان تولد شهر اوز نیز نو

فرزندش در کویت بوده است سایت ستاره های اوز تولد اورا به پدر ومادر وخانواده وبستگان وهمه ی همشهریان تبریک 
ی ارزومنداست  .امیدواریم مسئولین شهری اوز این عرض میکند وبرای او سالهایی سرشار از سالمتی وبهروزی وشاداب

 روز فراموش نشدنی را به خاطره ها بسپارند 

 هزار بچه ماهً در درٌاچه سد پٌر ؼار خنج رها شد 30

 بخش مؽز و اعصاب بٌمارستان امام رضا )ع( الر با متخصصان جدٌد شروع به کار کرد

 راه اندازی بخش شٌمی درمانی بٌمارستان امام رضا)ع( الر

 کلپک )مارمولک
 )  
 
 

عکسی که می بینید همین دیروز از اوز دریافت کردیم وداغ داغ است این عکس بچه کلپک یا بقمار است که بنظر من 
بیشتر به بچه کلپک شبیه است وقت نشد از خودش بپرسیم اما از حاال دارد تمرین بر افتابی میکند بچه که بودیم وقتی 

 خبر ن باال بود میگفتیم دارد زهر ازافتاب میگیردکلپک را توی افتاب میدیدم که سرش هم مثل ای

مردم اوز مدت زیادی نیست که لوله های گاز به در خانه بعضی از انها رفته واز نعمت گاز خانگی /  اوزٌها مراقب باشند
ه شود برخورد شده اند احتمال اینکه از گاز خانگی برای بخاریهای گازی ودیگر وسایل گرم کننده در فصل سرما استفاد

زیاد است.  از انجا که امکان دارد بسیاری  از خانواده ها شاید با مسمومیت گازی اشنا نباشند بهتر است در این زمینه هم 
اداره گاز وبرق وهم خانواده ها ومسئولین شهری مردم را با خطرات ومسمویت های گازی اشنا سازند تا حوادث ؼیر قابل 

 یش نیاید جبرانی برای همشهریان وساکنین پ

  

 2011ماه اکتبر  ارشٌو اخبار و مطالب

 تؼ گشفتٍ نُج دس خٕس دثیا

  

َقػیک ؿـكّ تزبؿی  1َقػیک يـمی   اکتجـ یک ػؼػ نُذ ػؿ عٕؿ ػثی30ايـٔف صجش یکيُجّ   ثـ امبك عجـ ؿمیؼِ

 حرٌق مركب فً خور دبً / ٔصُبػی ػثی ػچبؿ اتو مٕفی ىؼِ امت کّ يبيٕؿاٌ اتو َيبَی اَـا يٓبؿ کـػِ اَؼ

 از همشهرٌان واز ماموران زحمت کش سرشماری نفوس ومسکن در شهر اوز
  
 

 توضٌحی کوتاه بر عکسی بدون شرح
 
 
 
 

این عکس شوکه شدید وبا این گنجشک نازنین ابراز همدردی  است حتما شما هم از  عصر ایران  این عکس از سایت
میکنید وشاید کلی هم از این گربه بدتان امده واگر دستان می رسید حتما جوجه را نجات میدادید شاید این گربه را میکشتید 
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 گربه ای که بنا به خصلت ونوع زندگی وؼذایی که میخورد انتظاری بیشتر از او نیست
  

نسان کیلو کیلو گنجشکانی که هنوز چشمانشان باز نشده از باالی درخت وکنار ها فجیحانه از النه هایشان اما اگر یک ا
 بزیر می کشند وهمان دم سرهای انها را از بدنشان جدا میکنند چه حالی پیدا میکردید به این ادم ها چه میگفتید ؟

   

  زلزله اوز را دوبار لرزاند

اثر زلزله دوبار اوز لرزید که خوشبختانه هیچ گونه خسارت مالی یا جانی گزارش نشده صبح شنبه بر  5امروز ساعت 
 است  

 سری اول از فتوکپی شناسنامه ها  وکارت ملی برای سرشماری نفوس ومسکن از دبی به اوز فرستاده شد

اوری شده بود به اوز روز پنج شنبه تعداد زیادی از فتوکپی شناسنامه ها وکارت ملی همشهریان ساکن دبی که جمع 
فرستاده شد هنوز زمان برای ارسال کپی ها هست وکسانی که هنوز نفرستاده اند خواهشمندیم به ادرس های ذکر شده که 
در همین صفحه موجود است مراجعه کنند .از اوز هم دوچرخه سواران اوز در کاری نمادین به سمت بندرعباس حرکت 

جا با شوق وشور بیشتری به جمع اوری وحضور در سرشماری تر ؼیب شوند که کار کرده اند تا همشهریان ساکن در ان
 پسندیده ای است 

 خبر

خبری از اوز بما رسیده دال بر اینکه یکی از مدارس اوز در مقطع متوسطه یعنی در دوره دبیرستان فقط سال اول ان 
ست ووضعیت بالتکلیفی دارد امیدوارم مسئولین نفر ا 6و 4یا  3دانش اموز در حد الزم دارد وبقیه کالس های ان با 

اموزش وپرورش اوز با توضیحات خود مارا از نگرانی بدر اورند چون بسیاری از این مدارس بوسیله خیرین وبا همت 
مردم ساخته شده است وخانواده های اوزی برای اتیه اموزشی فرزندانشان نگران هستند .برای همین وقبل از اینکه 

جع به فعالیت اموزش وپرورش ورئیس محترم ان  داشته باشیم منتظر خبرهای موثقتر وتوضیح مسئولین می قضاوتی  را
 نشینیم

 در کهنه اوز  تفنگ بادی و یلختور -اطالعیه ورزشی

ب ایران اؼاز شده بود با این تفاوت که مسیر به پیروزی رسیدن انقالب ین مطلب شاید مارا به روزهایی ببرد که تازه انقالا
لیبی با انقالب ایران ماهیتا فرق اساسی دارد اما نکاتی در این مطلب است که عالقمندان سیاسی وتحوالت جاری در منطقه 

 برای تحلیل وتفسیر حوادث جاری نمی توانند بران چشم ببندند  عربی

 های بهار عربی را آخر پاٌٌز بشمارٌم جوجه

 فصل ؛ فصل دوشت دادن است

 

همان اندود کردن است واندود کردن یعنی کاربیرونی بر روی بنای ساختمان انجام دادن که میتواندبر DOOSHTدوشت  
ساختمان باشد ونیز میتواند بر روی پشت بام باشد اندود میتواند با گل باشد یا با  روی نمای ساختمان ودیوارها وحتی داخل

ترکیبات خاک وگچ واهک ویا با مصالح امروزی   اما انچه در اینجا مد نظر ما ودر اوز می باشد اندود کردن پشت بام 
ی دارداکثر منازل اوز وحتی خانه ها ومنازل مسکونی خشتی در شهر اوز ومناطق اطراؾ است که قدمتی بس طوالن

شهرهای بسیاری در کشورمان از اندود کاهگل استفاده میکردند که در زمان حاضر هم بدلیل وجود خانه های قدیمی در 
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اوز هنوز هم پشت بام ها دوشت میدهند وگل اندود میکنند استفاده از شل دوشت ) مخلوطی از خاک وکاه واب ( برای 
 یخی دارد پشت بام منازل سابقه تار

قدمت استفاده از شل دوشت یا همان  کاهگل به چهار هزار سال قبل از میالد مسیح  می رسد. در کاوشهای باستان شناسی 
که در قشرهای سوم تپه های سیلک کاشان انجام شده است وجود کاهگل در خانه های مسکونی اواخر هزاره سوم قبل از 

بناهای مهم تاریخی ایران همچون دیوارهای خشتی موجود در تخت جمشید یا میالد مشاهده شده است. وجود کاهگل در 
بناهای دوره ساسانی وبخصوص در بنای عظیم کاخ تیسفون وایوان مدائن  ومسجد فهرج یزد ومجموعه ارگ قدیمی بم 

 نی دارد همه نشاندهنده این است که استفاده از کاهگل در نمای بیرونی منازل وپشت بام ها سابقه بسیار طوال

مراحل تهیه شل دوشت در اوز اول خاک مناسب را از صحرای اطراؾ اوز می اورند بنا به وسعت پشت بام ها مقدار ان  
متفاوت است بعد انرا خوب بهم می زنند تا اگر سنگی یا چیز بدرنخوری در ان است جدا گردد بعد به اندازه الزم به ان کاه 

کیلو کاه اضاؾ میکنند الزم به ذکر است که کاه باید خوب وخالص باشد  500تن خاک اضاؾ میکنند معموال برای یک ده 
ودانه گندم وجو یا ؼیره در ان نباشد وگرنه بعد از دوشت دادن امکان سبز شدن ان روی پشت بام ها زیاد میشود واین 

ینکه کاه با خاک خوب مخلوط شد برای دوشتی که قرار است از نفوذ اب به اخل بنا جلوگیری کند خوب نیست  بعد از ا
انوقت انرا از جهات مختلؾ پهن میکنند وانرا به اب می بندند یعنی میگذارند تا اب به تمام خاک کاه نفوذ کند بعضی جاها 

دو تا سه روز ودر جاهایی تا یک هفته میگذارند کاهگل خوب اب بخورد ومیزان چسپندگی اش بیشتر شود برای همین 
ل سرکشی میکنند واگر الزم باشد اب میدهند تا خشک نشود وداخل ان میروند وبا پا وبیل خوب ورز میدهند مرتبا به این ش

تا بیشتر این گل اماده شود شل )گل ( که اماده شد استاد کار وعمله ها با سرعت شروع بکار میکردند یادش به خیر خونه 
نه را دوشت دادیم من وؼفوردولک پر از شل میکردیم  سال پیش در عرض یکروز کل خو 40رابعه خجی را انموقع ها 

ودوتا بردارش واستاد ودو عمله دولک کش بودند کار خیلی سریع پیش میرفت انموقع همکاری اعضای خانواده نقش 
  بسزایی در سرعت کار وهزینه داشت 

ین خاک ده تن در ماه ابانماه برای اطالع شما وکسانی که خانه های قدیمی وکاهگلی دارند عرض کنم که قیمت یک ماش
هزار تومان کارگر ساده با صبحانه 45تومان استاد بنا روزی  250هزار تومان وهر کیلو کاه هم 165در اوز  1390
 قدیم ها باقلی یا گپک وفتیر وچای شیرین هم میدادند شما هم اگر دارید بدهید جای دوری نمی رود   هزار تومان  25ونهار 

   بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید  رای دیدنب

 
  2011اکتبر 27دبی  -فرهاد محمودا 

 خبر

باشد بلکه به انعکاس واثر وواقعه ان توجه کنیم من واقعا عالقمند هستم که همواره توجه ما به خود خبر فقط معطوؾ ن
چون بسیاری از بنگاههای خبری کار خبری برایشان درامد وکسب موقعیت است وحتی حکومتگران وحاکمان جهان هم با 

احاطه جدی که بر رسانه ها دارند همواره خبرها را کانالیزه میکنند وبیشتر ان خبری پخش ومنتشر وبزرگ میشود که 
ه ای در ان از نظر سیاسی اقتصادی وموقعیتی دارند برای همین من شخصا خیلی عالقمند هستم که عکس العمل های استفاد

 خبری را با تفکر بیشتری دنبال کنم و خبر ولع  وعادت ذهن ما نگردد. امری که متاسفانه بسیار رواج دارد 

 سایت ستاره های اوز  / 

 (14آخرٌن اخبار در مورد کاندٌداهای احتمالی مجلس در الرستان بزرگ )

 
اب وهوای اوز اینروزها خوب است خیلی از کولرها خاموش شده جاهایی شبها پنکه روشن میکنند وعده ای وضع درست 

ه همان شوه در بیشتر شده وصؾ برای گرفتن ونسل جدیدیها هم کالس میزارن وبا کولر وزیر پتو میخوابند . گردش شبان
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گاز ندارند یا کمتر استفاده میکنند بیشتر شده است.این حال وروز زندگان است ومردگان اوز هم   نفت خانوار هایی که
روزی هزار مرتبه شکر میکنند که تو قبر مجانی وهوای ازاد خوابیدن ونمی خواهند بابت یه وجب خاک ومردن پول 

   هندمیلیونی بد

 براهٌم صالح درگذشتا
  

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم دیروز ابراهیم صالح در اوز در گذشته که بدین وسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده 
سال سن داشت یاد  70وبازماندگان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم . مرحوم در زمان مرگ نزدیک به 

 خبر 26.10.2011سایت ستاره های اوز  وخاطرش گرامی باد . /

 روز پایانی مسابقات فوتبال آزاد اوز یادواره عبدهللا حسان به روایت تصویر

 گامی مهم در ورزش بانوان اوز 

 کرد.. تیم فوتسال خواهران در اوز شروع به فعالیت

عضو در رشته های ورزشی فوتبال .فوتسال. والیبال خواهران  150بحال بیش از  ی ورزشی نفت اوز که تاباشگاه فرهنگ

کرد تا باز هم جوانان  برادران را دارد طی جلساتی با چندین جوان فعال شهر تیم فوتسال بانوان را راه اندازی و والیبال

در سالن سرپوشیده میراحمدی انجام میشود که سرپرستی انها  ن نفتشهرمان فعالیتهای خود را انجام دهند تمرینات تیم بانوا

محمد دروازبان تیم اوز جوان وتیم ملی ناشنوایان ایران میباشد .در همین رابطه کمیته ای هم  به عهده فریبا جوکار فرزند

انضباتی فنی و  کمیته هایاین تیم تشکیل شد که خانمها ایزدی ؛ مبصر؛ ؼیاثی ؛ کمالی؛  تابعی و فداکار مسولیت  برای

 به عمل می اید  روابظ عمومی را عهده دار شدند .از تمام عالقه مندان جهت ثبت نام دعوت

 جهت اطالع بیشتر با خانم جوکار در اوز تماس حاصل فرمایید

 مراه با اهالی بخش بزرگ اوز در سرشماری شرکت کنٌمه

وکارت ملی افراد خارج از بخش اوز  برای سرشماری هستند به عزیزانی که در حال جمع اوری فتوکپی شناسنامه ها 

اهالی بخش اوز وروستاهای ان حتما توجه کنند اهالی کهنه اوز ؛ بیدشهر ؛کوره ؛ قالت ؛ گالر اسالم اباد ؛ فیشور ومحلچه 

 وهمراهی شود و..  هم از اهالی بخش اوز هستند وبا این عزیزان هم جهت ارسال کپی شناسنامه وکارت ملی همکاری 

 در خواست شورای شهر اوز واقای صباؼی برای فرستادن شناسنامه ها وکارت ملی افراد همشهری در سرشماری 

اقای صباؼی رئیس شورای اسالمی شهر اوز برای هماهنگی بیشتر همشهریان واهالی بخش اوز برای حضور در 

ایران ودنیا هستند میتوانند با حضور خود یا فرستادن سرشماری نفوس ومسکن اعالم نمودند که همشهریان در هر کجای 

اکتبر اؼاز میشود شرکت نمایند  34شناسنامه وکارت ملی ویا با فتوکپی ان در سرشماری ابانماه که از دوم ابانماه برابر با 

کی از وبرای همین منظور قرار است شورای شهر تا لحظاتی دیگر ایمیل وفاکس خودرا برای ما ارسال دارد تا ی

 مسیرهای ارسال کپی شناسنامه وکارت ملی میسر گردد 

همشهریان که در قسمت بازار قدیم هستند میتوانند کپی شناسنامه وکارت ملی خودرا جهت ارسال نزد اقای محمد نامور 

 بفرستند تا ما بتوانیم انرا برای اوز فاکس کنیم 

وایران میخواهند کپی بفرستند شماره فاکس وتلفن شورای شهر اینجا برای اطالع کسانی که خود مستقیما از دیگر نقاط دنیا 
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 مینویسم 

شماره تلفن   /می باشد 0098 7823622050   شماره فاکس شورای شهر اوز برای ارسال از دبی

00987823626561  

 

  اؼاز طرح سرشماری نفوس ومسکن در اوز همراه با ساٌر نقاط کشور

ه طرح سرشماری نفوس ومسکن در سراسر ایران شروع شده است ومردم شهر وبخش اوز از امروز دوشنبه دوم ابانما
نیز از امروز اماده وپذیرای امارگیران در سطح شهر وروستا هستند دیگر همشهریان در نقاط ایران یا به اوز رفته اند یا 

نیز این جمع اوریها شروع شده است  اینکه از طریق ارسال کپی مدارک خود میخواهند در امارگیری شرکت نمایند در دبی
 واز همشهریان میخواهیم هر چه زودتر این کپی ها در اختیارمان قرار گیرد تا زوتر انها را بفرستیم  

 اطالعٌه انجمن خٌرٌه اوز در رابطه با قربانی بمناسبت عٌد سعٌد قربان 

  اینجا را کلیک کنید برای اطالع بیشتر 

 
 جعبه های سٌاه مردنی

برای امریکا هیچ چیز خوشایند تر از مرگ قذافی وکشته شدن ان در دم نبود .قذافی که سالیانی مخالؾ امریکا بود 
ا بگوشش خوشایند نبود وچون قذافی توهم قدرت همه وجودش را فراگرفته بود وصدامی که اواخر حرؾ های امریکایی ه

به سرنوشتی دردناک دچار شدند ورادیو وتلویزیون ورسانه های جهان مرتب جنازه خون الود انان را نشان دادند وفرصتی 
انچه بر   .خالصی پیدا کردندطالیی برای ؼرب وامریکا برای ؼارت منابع نفتی فراهم کردند وملتی هم از شر دیکتاتوری 

سر قذافی وصدام امد همانی بود که بر سر رهبران رومانی ویوگسالوی امد یعنی بر سر کسانی که حامیان امریکا نبودند 
 وامریکا نمی توانست دستورات خودرا به انها دیکته کند  

کا دوستی با ان موجه شد پنوشه رئیس انچه بر سر دیکتاتورهای ؼیر خودی امد  کمتر دیکتاتور امریکا پسندی وامری
جمهورجنایتکار و دیکتاتور شیلی که عامل کودتا بر علیه دولت قانونی ومردمی النده مردم  کشورش بود وهزاران نفر را 
از مردم وجوانان وسیاسیون شیلی را به خاک وخون کشیده بود بعد از سالهای ریاست جمهوری اش همچنان مورد حمایت 

سال به مرگ طبیعی مرد .انها که انقالبیون کنگو همچون پاتریس  91بخصوص امریکا بود تا اینکه بعد از محافل ؼربی 
سوهارتو در اندونزی، نه برانکو در برزیل، نه لوبمبا را فجیحانه کشتند  هیپگاه به سرنوشت قذافی وصدام دچار نشدند نه 

م طرفدار امریکایی فجیحانه وبا حمله اهالی ناتو کشته نشدند بلکه آرمز در گواتماال،نه  مارکوس در فیلیپین، ونه هیچ حاک
سالیان دراز امریکا وکشورهای ؼربی انها را تجهیز کردند وتا اخرین لحظات عمرشان از این دیکتا تورهای دست نشانده 

نیستند خدای  دفاع کردند  وجای دوری نرویم با وجود حرکت وانقالب عربی در منطقه هنوز هم امریکا وؼرب حاضر
نکرده خونی از دماغ بن علی یا حسنی مبارک  بیاید امریکا هیچ گاه حاضر نمیشود تا اخرین لحظات انها را رها کند چون 

انها سالیان دراز در خدمت منافع امریکا بودند وقرار نبوده  ونیست که دیکتاتورهای خودی به سرنوشت دیکتاتورهای 
رایط دشوار هم تن به اینکار بدهد حاکمان گوش بفرمانش امکان دارد از ادامه ؼیرخودی دچار شوند چون اگردر ش

 همکاری باز مانند وامریکا را تگیه گاه خوبی برای ادامه حکومتهایشان ندانند 

میخواهم شما را با  دو روش درمعادالت وتعامالت امریکا .فکر نکنید میخواهم از این دیکتاتور یا ان دیکتاتور دفاع کنم 
ر برخورد با دیکتاتورهای جهان اشنا کنم این روشها سابقه ای به اندازه قدمت وحکومت کشورهایی چون امریکا د

وهمیاران ؼربی امریکا دارد  امریکا تا توانسته وبا تمام امکان خود همواره از حکومت های مرتجع ودیکتاتور امریکایی 
های تبلیؽی وسیاسی واقتصادی گرفته تا حمایت های همه جانبه  در هر کجای جهان بوده است حمایت کرده است از حمایت
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نظامی  واین جز الینفک استراتژی امریکا در تمام جهان بوده است  در دیگر سو امریکا برای له کردن حکومت های 
ساز ونوای مردمی در نیکاراگوئه در هندوراس در شیلی در کوبا ودر ده ها کشور دیگر هر کجا دیده است ان حکومتها به 

امریکا نمی رقصند ودر مقابل توسعه طلبی امریکا ایستاده اند با توطئه وبا تجهیز مخالفین سعی کرده ان حکومتها را 
سرنگون کند حاال چه موفق گردیده باشد چه در مقابله با حرکت های مردمی نتوانسته باشد راه به جایی ببرد اما اندیشه 

دمکراسی امریکایی وهدیه انها برای کشورها ناشناخته مانده باشد دونمونه  حاضر  تسلط وبهره کشی چیزی نیست که با
 افؽانستان وعراق شاهد وگواه روشنی بر این مدعاست 

شاید با این نتیجه گیریها اینگونه به نظر برسد که اگر اوضاع چنین است دیکتاتور ها نباید بمیرند .انها هم یکروز خواهند 
بر اثر مرگ طبیعی.  اما ما مرده سرایی نمی کنیم ما بر خالؾ دیکتاتور ها وخودکامگان که همه  مرد چه در حوادث وچه

چیز را برای خودشان میخواهند حتی جان ادمیان ما اینگونه نیستیم .انسان انساندوست امروزی نمی خواهد جواب گلوله را 
ج جنگ وخشونت باشد  بلکه میخواهد همه این ادم با گلوله بدهد ونمی خواهد تالفی کند وقصاص ورزد نمی خواهد مرو

کش ها وجنایتکاران در محکمه ای علنی و عادالنه پرده از جنایاتشان وروابط وضوابطی بردارند که باعث فالکت 
وبدبختی مردم خود شدند اینگونه محاکمات بخصوص اگر علنی وبی طرؾ باشد مورد پسند امریکایی ها وجنایت کاران 

د انها میخواهند با مرگ سریع دیکتاتورهای ؼیر خودی ونیز فراز از محاکمه دیکتاتورهای خودی مردم به تاریخ نیستن
کارکرد انها وعملیات جنایتکارانه حاکمان وروابط پشت پرده انها  کمتر پی ببرند  واین شیوه دوگانه ای است که حاکمان 

ان در پیش گرفته اند .اما مردمان جهان وانهای که به فردایی جهان سرمایه داری وتوسعه طلبان جهان در برابر جنایتکار
روشن بدور از خشونت وجنگ وبرای بهبودی بشریت فکر میکنند میدانند که راه رهایی روشنگری وتالش ومبارزه همه 

انتخاب در  جانبه است کاری که تاکنون مردم جهان گام به گام بدان توفیق یافتند وراهی ؼیر از این هم متصور نیست راه
 فضایی روشن با مشارکت مردمی

 2011اکتبر 23فرهاد ابراهیم پور )محمودا( دبی . 

 اورمای دوشابی  –دوشاب  –هاردوشره 

دوشاب پزی)شیره گیری از خرما ( در اوز سابقه طوالنی دارد وبه اندازه قدمت نخل وخرما در منطقه سابقه دارد .برای 
از شیره خود خرماست تا انرا برای مدتها سالم وتازه نگه دارد انچه می بینید گزارش ماندگاری بهتر خرما چه چیز بهتر 

 تصویری سایت ستاره های اوز از وسایل دوشاب گیری وطرز تهیه ان می باشد 

 

کیلو خرما. خرما رابعداز پاک کردن با آب حدود نیم ساعت بخته وبا  22لیتر آب برای60مواد الزم.  طرز تهیه دوشاب. 
لیتر آب با آب گردان داخل دیگ ریخته می شودوبعدبا آب گردان 20ب بزرگی شبیه چماق به هم زده تاخرما نرم شود وچو

کیلوگرم به کیسه فشاروارد  آورده وآب و خرمای بخته شده را  داخل ظرفی 66داخل کیسه می شود وبافشار سنگی معادل 
باحرارت زیاد جوشانده شود این کار  در حدود یک ساعت ونیم طول  ریخته شده وبعد انرا داخل  دیگ ریخته تا ومیگذارند

 می کشد تا به شیره تبدیل شود

هزار تومان دستمزد می گیرند کار سخت وزحمتی می باشد .اما اگر 10کیلو خرما که به دوشاب تبدیل شود 22برای  هر 
 . تومان برایتان دوشاب درست میکنند1500خرما از خود تان باشد هر کیلو 

شیره خرما یا دوشاب برای نگهداری خرما به مدت طوالنی که از آفت کرم و.... در امان باشد تهیه میشود برای 
اینکارخرما ی خشک را داخل خمره می گذارند ودوشاب روی آن ریخته وتامدت یک سال آینده از آن استفاده می 

بندد که در آن زمان خرمای دوشابی لذت وخوردنش مزه کنندووقتی هوا سرد می شود شیره خرما به هم جمع شده گهره می
دیگری دارد بعضی از خانواده های اوزی دوشاب را با کنجد و با کخوین )باه ریز ؛ بنه بسیار ریز ( قاطی کرده آماده  

وانرا تنوع می بخشند که مخصوص زمستان است ولذت خاصی دارد. در اوز بیشتر از خرمای شاهانی برای دوشاب 
 ای دوشابی استفاده میشودوخرم



قدیم ها بچه که بودیم بخصوص توی فصل زمستان با کمی ارد اگه میرفتی در دوشاب پزی دوشاب گرم میریخت روی ارد 
 وهاردوشره خوبی میخوردیم یادش بخیر 

ه کسی خرمای دوشابی  جاش تو قدیم توی خمره ها ی بزرگ بود وجای کوچکترش توی تاس پلوی دردار یادش به خیر اگ
تو اوز دارید وهنوز بفکرتان هستند بد نیست بگید چند کیلو خرمای دوشابی تازه  از اوز برایتان بفرستند پشیمان نمیشوید 

 کلی هم لذت میبرید 

 رای دیدن عکس های بیشتر اینجا را کلیک کنید ب

 بازی محلی دارچکل
  

 
ین بازی از بازیهای قدیمی اوز ومنطقه الرستان است که بیشتر کودکان وجوانان بازی میکردند بازی مفرح وجذاب ا

ا را بدان جلب میکنم ودیدنی که چندی پیش در دوسایت مربوطی کهنه وصحبت نو الر از ان بیشتر گفته شده که توجه شم
.امیدوارم دست اندرکاران ورزش اوز وتربیت بدنی ومسئولین ورزش سنتی ومحلی انرا جدی بگیرند ومسابقاتی در سطح 

 شهر ومنطقه برگزار کنند

  

 در الر  دار َچکُل

 در کهنه اوز  بازی محلی و سنتی دارَچکُل

 منصور صالحی در گذشت 

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم منصور صالحی در بند ر عباس پس از یک دوره بیماری در گذشته که بدین وسیله در گذشت 
 2011اکتبر 22ئیم / سایت ستاره اوز انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنا یان انمرحوم تسلیت عرض مینما

   شبی با شاعران در انجمن  ادبی حافظ 

   

در باشگاه ایرانیان دبی انجمن ادبی حافظ بعد از مدتها وقریب دوسال واندی جلسه ای برای 2011اکتبر  20پنج شنبه شب 
ترجم که از ایران امده بودند داشت  اشنایی اعضای انجمن وعالقمندان به شعر وادب کشور با مهمانان شاعر ونویسنده وم

شاعر وتالشگر عرصه شعر وادب کشور استاد محمد رضا عبدالملکیان  شاعر ونویسنده ومترجم استاد موسی بیدج 
وشاعرؼزلسرای معاصر سرکار خانم فریبا یوسفی وپرفسور ویکتور کیک از اساتید برجسته دانشگاه  لبنان ومترجم سمیر 

سی در دانشگاه کویت  واقای سید حسن هاشمی رایزن فرهنگی ایران در امارات حضور داشتند . ارشدی استاد زبان فار
جلسه طبق معمول جلسات انجمن ادبی حافظ با ؼزلی از حافظ شروع شد ودر ادامه خانم سیلوانا سلمانپور شاعر شهرمان 

ر بیان کردند واز تالش عزیزان طی که مجری این جلسه هم بودند تاریخچه مختصری از انجمن ادبی حافظ خدمت حضا
این سالها تشکر نمودند وبه مهمانان خیر مقدم گفتند در ادامه اقای فرهاد ابراهیم پور به معرفی شاعران ومترجمان حاضر 

در جلسه پرداختند وحاضرین را با گوشه  ای از فعالیت انها واثارشان اشنا نمودند .در ادامه جلسه  شاعران مهمان چند 
از مجموعه کارهایشان خواندند وجلسه با خوانش شعرهایی از شاعران ساکن دبی ادامه پیدا کرد سرکار خانم بهادر شعر 

شعری از شهریار خواندند وسپس شاعران حاضر در جلسه اشعاری از خودشان برای مهمانان خواندند . خانم سیلوانا 
اعیلی وفاطمه میراحمدی از جمله عزیزانی بودند که در این شب خالده اسم –بهرام اذری   -فرهاد ابراهیم پور –سلمانپور 

شعر خوانی داشتند وباز هم این اوزیها بودند که بیشترین حاضرین جلسه را تشکیل داده بودند واین نقظه قوت عالقمندی ما 
ت ما در دبی اوزیها در عرصه شعر وادب نشان میدهد  ادامه جلسه با پرسش وگفتگو در حوزه شعر وترجمه وامکانا

file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/dooshab%20pag.htm
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=3009
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=3009
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1539.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1539.aspx


وانتظارات انجمن از رایزنی فرهنگی وبحث وگفتگو در این زمینه ادامه یافت  با وجود کمی وقت وحرؾ های مانده 
زیادی که بود اما جلسه پر باری بود برای شناخت بیشتر ما از شاعران ومترجمینی که متاسفانه کم در صدا وسیمای کشور 

ند ومن انجا متاسؾ شدم از خودمان از مسئوالت فرهنگی کشورمان واز مطبوعات میشنویم وخیلی کم در اذهان ما امده ا
 کشورمان که خیلی کم این بزرگان را به ما وامثال ما شناسانده اند که امیدواریم این کوتاهی ها کمتر شاهدش باشیم 

 چرا رٌشه های عطشناک احساس خود را / چرا چتر بر سر گرفتم؟ / کجا بودم ای عشق؟

 به باران نگفتم؟                                              

 چرا آسمان را ننوشٌدم و تشنه ماندم؟

 آتش گشودم  /اگر روی لبخند ٌک بوته/ببخشای بر من اگر ارؼوان را ندانسته چٌدم /ببخشای ای عشق

 قسمتی از شعری از استاد عبدالملکیان 

این اساتید کمتر کاری کرده باشم وبدین منظور برای اشنایی شما بینندگان عزیز  وظیفه خود میدانم که بقدر توان در معرفی
 ؛ وب سایت این عزیزان را اینجا می اورم تا شما با کارهای ایشان بیشتر اشنا شوید 

 لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد   جبرای اشناٌی با کارهای ترجمه استاد موسی بٌد

 رای اشناٌی با کارهای استاد محمد رضا عبدالملکٌان لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد ب

 ٌوسفی لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد برای اشناٌی با اثار شاعر سرکار خانم فرٌبا 

 ون ٌک حفره پنهان شده بودقذافی کشته شد / اولٌن عکس احتمالی از جسد قذافی / قذافی در
  همه ادم ها وحاکمان یک روز می روند اما انکه با مردم نباشد با خفت وخواری میرود  

 شب شعر انجمن حافظ با حضور شاعران محمد رضا عبدالملکٌان ؛ فرٌبا ٌوسفی و استاد موسی بٌدج

اکتبر شب شعر انجمن با حضور شاعران مهمان از ایران برگزار میشود  20بدعوت انجمن ادبی حافظ دبی  امشب 
محل انجمن واقع در باشگاه ایرانیان دبی سالن موالنا شب در  9اعضای انجمن وعالقمندان برای حضور میتوانند ساعت 

 شروع میشود  9.30حضور بهم رسانند  شب شعر از ساعت 

 شعری از استاد عبدالملکیان با دکلمه خسرو شکیبایی 

 خبر ورزشی
  

در شهر اوزبه صورت چهار جانبه بر گزار میشود   ال یادواره شادروان عبدهللا حسان کهدر اولین روز مسابقات فوتب
تیم خوب کهنه را شکست داد  2بر  4تیمهای شهر اوز به پیروزی رسیدند .در اولین دیدار تیم جوان و یک دست نفت اوز 

یک گل به ثمر رساندند گلهای تیم کهنه  گل و محمد عباسی 1گل عبدالرحمن بیضایی  2گلهای تیم نفت اوز را مجید لطافت 
را عبدهللا خوشبخت به ثمر رساند در این دیدار که از طرؾ کمیته اجرایی مسابقات به بهترین بازیکن جایزه ای اهدا 

ساله داد تا  15میشود ازتیم نفت مجید لطافت و محمد رسول بذرافشا ن بهترین بودند که مجید جای خود را به محمد رسول 
گل تیم خوب  1ر سول بذرفشان )هاشم) بهترین بازیکن میدان شود و از سوی دیگر تیم شهر اوز شاهین هم با  محمد

منتخب فیشور را شکست داد و قاسم قایدی هم تنها گل شاهینی ها را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و در این سوی 
ؾ کمیته اجرایی به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد در میدان هم علی قاری بازیکن جوان و خوش استیل شاهین از طر

 ضمن تیم کوره هم از شرکت در این دوره از مسابقات انصراؾ داد
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 خط وشعر وحافظ در ندوه الثقافه والعلوم دبی

دیشب در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی شب شعر ایرانی وعربی بیاد حافظ بود شاعرانی از کشورمان وشعرایی از 
رات به شعر  پرداختند از ایران استاد عبدالملکیان از شاعران مطرح ومعاصر  به همراه موسی بیدج نویسنده ومترجم اما

کتاب های جبران خلیل جبران وسرکار خانم فریبا یوسفی شاعر ؼزلسرای معاصر به شعر خوانی پرداختند والحق 
اشعار ایرانی بود که بوسیله مترجمی مسلط استاد بیدج شعرهای خوبی خواندند از خوبی های دیگر این شب شعر ترجمه 

ترجمه ودکلمه میشد وحاضرین عرب زبان هم که در سالن بودند بهره می بردند .در قسمت ورودی مرکز ندوه الثقافه 
اما والعلوم اشعار زیبایی با خطی بسیار زیبا خوشنویسی شده بود متاسفانه من اسامی شعرای عرب زبان انجا را نداشتم 

شعرهای خوبی عرضه کردند رایزن فرهنگی ایران نیز از حاضرین وشعرا استقبال نمود وبه مهمانان خیر مقدم گفت 
.استاد محمد صالح القرق که چندی پیش رباعیات خیام را به زبان عربی ترجمه کرده بودند نیز حضور داشتند وتعدادی از 

ودند خانم سیلوانا سلمانپور از شاعره خوب شهرمان به همراه تنی چند کتاب نفیس خودرا به شاعران وعالقمندان هدیه نم
از اعضای انجمن هم در این شب شعر حضور داشتند همچنین جناب عبدالقادر فقیهی به همراه هئیت کنسولی ورایزن 

عالیق ادبی  فرهنگی ودیگر مقامان اماراتی وایرانی نیز در این شب حضور داشتند که فرصت خوبی برای گفتگو وتبادل
 حضار با شاعران ونویسندگان فراهم گردید 

 همراه با اهالی بخش بزرگ اوز در سرشماری شرکت کنٌم

عزیزانی که در حال جمع اوری فتوکپی شناسنامه ها وکارت ملی افراد خارج از بخش اوز  برای سرشماری هستند به 
ز ؛ بیدشهر ؛کوره ؛ قالت ؛ گالر اسالم اباد ؛ فیشور ومحلچه اهالی بخش اوز وروستاهای ان حتما توجه کنند اهالی کهنه او

 و..  هم از اهالی بخش اوز هستند وبا این عزیزان هم جهت ارسال کپی شناسنامه وکارت ملی همکاری وهمراهی شود 

 در خواست شورای شهر اوز واقای صباؼی برای فرستادن شناسنامه ها وکارت ملی افراد همشهری در سرشماری 

ای صباؼی رئیس شورای اسالمی شهر اوز برای هماهنگی بیشتر همشهریان واهالی بخش اوز برای حضور در اق
سرشماری نفوس ومسکن اعالم نمودند که همشهریان در هر کجای ایران ودنیا هستند میتوانند با حضور خود یا فرستادن 

اکتبر اؼاز میشود شرکت نمایند  24دوم ابانماه برابر با  شناسنامه وکارت ملی ویا با فتوکپی ان در سرشماری ابانماه که از
وبرای همین منظور قرار است شورای شهر تا لحظاتی دیگر ایمیل وفاکس خودرا برای ما ارسال دارد تا یکی از 

 مسیرهای ارسال کپی شناسنامه وکارت ملی میسر گردد 

مه وکارت ملی خودرا جهت ارسال نزد اقای محمد نامور همشهریان که در قسمت بازار قدیم هستند میتوانند کپی شناسنا
 بفرستند تا ما بتوانیم انرا برای اوز فاکس کنیم 

برای اطالع کسانی که خود مستقیما از دیگر نقاط دنیا وایران میخواهند کپی بفرستند شماره فاکس وتلفن شورای شهر اینجا 
 مینویسم 

 می باشد 0098 7823622050   بیشماره فاکس شورای شهر اوز برای ارسال از د

  00987823626561شماره تلفن 

 فرماندار الرستان
: 

 سرشماري ٌك طرح نٌست ٌك روٌداد مهم ملً است كه همه درآن سهٌم اند

 (12ٌن اخبار در مورد کاندٌداهای احتمالی مجلس در الرستان بزرگ )آخر
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انتخاباتی حسنی در نماز جمعه  -به گزارش خبرنگار صحبت نو، معتمدین اوز ابراز داشتند که جریان سخنرانی تبلیؽاتی
آینده  د:در انتخاباتاوز با آنها هماهنگ نشده و این موضوع از افراد معدودی سرچشمه می گیرد. این جمع اظهار داشتن

 (اثبات خواهیم کرد که با الر هستیم یا جایی دیگر!)نقل به مضمون مجلس

 1390اطالعات بیشتر در باره سرشماری عمومی نفوس ومسکن در ابان ماه امسال 

د هموطنان وهمشهریان عزیز جهت شرکت در امارگیری امسال الزم است امادگی خودرا برای انروز وان مدت بیشتر کنن
تا در وقت وکار سرشماری سرعت عمل بیشتری برای امارگیرن فراهم شود نکاتی که الزم است بدان توجه شود برای 

 اطالع شما اینجا می اورم 

امارگیری امسال بصورت چهره به چهره صورت میگیرد وفرد امارگیر با حضور خود درمنازل از افراد   -1     -1
 ساکن در ان محل سوال میکنند 

داشتن شناسنامه وکارت ملی همه افراد خانه وار ضروری است بهتر است انرا از هم اکنون اماده کنیم تا در  -2    -2
روز رای گیری دنبال ان نگردیم کپی انها هم در دستمان باشد ضمنا در باره محل سکونت خود هم اطالعات 

 الزم داشته باشید همچون کد پستی ودیگر مشخصات منزل مسکونی 
ابانماه می  22ابانماه تا  2از  90سال یک بار برگزار میشود ومدت ان در سال  5بر اساس قانون جدید امارگیری هر  -3

 باشد 
 
همشهریان توجه کنند ماموران سرشماری با لباس وکارت مخصوص وبا نشان مرکز امار به درب منازل مراجعه  -4

 میکنند 
رست نقش مهمی ایفا میکند وسرشماری نفوس ومسکن باعث میگردد که میزان برای توسعه وپیشرفت شهری امار وارقام د

 جمعیت بیشتر کند .  جذب کمک های مالی از دولت ونهادهای ذیربط بیشتر گردد وسهمیه شهر ما رادر صورت ازدیاد
 منبع : مرکز امار ایران 

 مراسم بزرگداشت حافظ در دبی 

یاد اور شویم که مراسم  بزرگداشت حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایرانی  در جهت اطالع عالقمندان به شعر وادب فارسی 
 مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی  واقع در ممزر برگزار میشود وبرای عموم ازاد می باشد 

 

 

  لٌالی پائٌزی ام
 
 

بعد از مدتها دوباره چرخ فوتبال اوز به راه افتاد و بانیان خیر عبدهللا حسان توسظ عبدالرحمن صالح پور و با همکاری 
جانبه یادواره عبدهللا حسان برگزار میکنند که خبرهای بیشتری در این باره در روزهای 5هییت فوتبال یک دوره مسابقات 

 اینده به اطالع شما میرسانیم
 تیمهای شرکت کننده در این مسابقات نفت اوز ؛کهنه اوز؛ فیشور؛ شاهین اوز و کوره هستند

 
  جوان الرستانً قهرمان مسابقات فٌگور فارس شد

شعر از معینی کرمانشاهی  -ساخته حبیب هللا بدیعی  -از کورس سرهنگ زاده   یادی از موسیقی گذشته / تصنیؾ شبگرد
  هجری شمسی 1341در دستگاه شور در سال 
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 ی ودرامدی بعضی از شاؼلٌن در شهر اوز وضعٌت معٌشت 

با توجه به رشد روزافزون قیمت  مواد ؼذایی ومایحتاج عمومی مردم ؛ عده زیادی از همشهریان توان خرید خودرا از 
دست داده اند بدین جهت برای اطالع شما همشهریان حدود و میزان درامدی بعضی از افراد که در شهر اوز زندگی 

می اورم تا نسبت به خرج ودخل تعدادی از شهروندان وافراد همشهری اطالعات بیشتری پیدا کنید  البته  میکنند برای شما
 این امار بصورت میدانی نبوده است وبیشتر از پرس وجوی همشهریان بدست امده است 

بود  یعنی کسانی که هزار تومان در ماه  700قابل ذکر است که نرخ خط فقر که چند ماه پیش در کشور اعالم  شد حدود 
هزارتومان در ماه است در خط فقر قرار دارند وزندگی انها با دشواری اداره میشود )کمیته  700حقوق انها پائین تر از 

 تومان اعالم کرد (1359000مزد استان تهران بتازگی نرخ خط فقر تهران را

کنند بخصوص افرادی که در دبی یا کویت ودیگر  نکته ای که الزم است بسیاری از همشهریان خارج از کشور بدان توجه
نقاط دنیا زندگی میکنند بدانند این است که متاسفانه بر خالؾ تصور خیلی از افراد همه اوزیها پولدار نیستند وتوان یکسانی 

ارند این را ندارند وخیلی از افراد فامیل درجه یکی هم در دبی یا جای دیگری ندارند واحتمال دریافت مستقیم کمک هم ند
هزار تومان حقوق زندگی میکند با 700یا  500یا  300از این بابت عرض کردم که اگر میبینید خانواده ای با حقوق 

دشواریهای زیادی روبرو هستند واقعا بعضی از اینها هیچ منبع درامد دیگری ندارند وکسی کمک حال انها نیستند هرچند 
کار نیک خود سعی دارد گوشه ای از مشکالت بعضی از این افراد را حل کند اما  چند سالی است که انجمن خیریه اوز با

این کمک ها فراگیر وهمیشگی نیست متاسفانه چندین سال است که ویزا معمولی برای کارگر ایرانی در نمی اید 
مشهری بیاورند تا شاید وهمشهریان متمول اینجا هم سعی نمیکنند تا ساالنه به جای استخدام کارگر هندی کارگر خودی وه

 با درامد این افراد گره ای از خانواده ای باز شود 

بر اساس خبرهای رسیده متاسفانه  روزبروز بر تعداد افرادی که در اوز ومنطقه تنگدست میشوند افزوده میشود من 
مت ومشکالت محصول جامعه نمیخواهم بگویم که این تنگدستی با پول افراد خارج نشین از بین میرود چون این افزایش قی

ای است که مردم در ان زندگی میکنند وچاره اساسی جای دیگری است اما با اگاهی از این موضوع مسئولت افرادی که 
توان مالی وحمایتی را دارند کم نمی کند خانواده هایی هستند که توان اینکه بچه خودرا به کودکستان بفرستند ندارند توان 

های دانشگاهی اشان را ندارند توان خرید گوشت ومرغ مثل گذشته ندارند توان خرید میوه ها ی مخارج تحصیلی بچه 
 گران را ندارند توان یک مسافرت خانوادگی تا شیراز وتهران را ندارند .

کنید  من در مقامی نیستم که از کسی برای اموری اینچنینی درخواستی داشته باشم یا بگویم که چکار کنید اما خودتان فکر
چه انکسی که توان مالی باالیی در اوز وبندر وشیراز وتهران ودبی وکویت وهرکجا دارد چه انکه میتواند با احداث 

کارخانه وشرکت وموسسه تولیدی محیط کار واشتؽال برای جوانان اوزی فراهم اورد اری شما میتوانید قسمتی از این 
 ر می برند بردارید   فشار را از دوش همشهریانی که در شرایط سخت بس

 در زیر حقوق تعدادی از افراد شاؼل در شهر اوز را برایتان می اورم 

برای نمونه کارگران وکارمندان اداره آب وفاضالب  واداره برق .این افراد دارای رتبه بندی هستند رتبه پایین حقوق  
 ماه . هزار تومان در 800تا  700هزار تومان در ماه  رتبه باال300ماهیانه 

 هزار تومان .45هزارتومان .استادکار روزی 20کارگرعمله روز مزد 

 هزار تومان در ماه  250تا  150کارگر پسریا مرد در مؽازهایی چون سوپر مارکت ها ساندیچی وبوتیک ها  

 هزار تومان ./ کمترین حقوق در اوز  70تا  50استخدام دختران وزنان در بوتیک ها ودیگر فروشگاهها  

هزارتومان در ماه ) یعنی حقوق معلم از یک عمله هم در ماه کمتر است (.رتبه 650تا550علم مدارس رتبه های پائین م
 هزارتومان در ماه 800تا 700باال  



سال 2هزار تومان .کار شناس رایانه 400سال سابقه  کار 17در بعضی از ادارات ومراکز اوز ./ یک ماشین نویس با  
هزار تومان  800هزار تومان .افراد با رتبه  باالتر  550تومان در ماه .مسئول کار پردازی وانباردارهزار  550سابقه  

 هزار تومان  800تا  600نگهبان شبانه وروزانه 

اینکه در اوز شؽل هایی هست که درامد ازاد انها از درامد کارگر وکارمند وحسابدار وفروشنده اوزی  در دبی خیلی بیشتر 
میلیون تومان وحتی  5و 3تنه به تجار اوزی در دبی میزنند بر کسی پوشیده نیست افرادی با درامد ماهیانه است وحتی 

 بیشتر اما این افراد عموم مردم اوز نیستند اینها اقلیت پولداری هستند که دؼدؼه مالی ندارند وزندگی خوبی دارند .

 2011فرهاد ابراهیم پور ) محمودا ( دبی اکتبر   

 آؼاز جشنواره فٌلم ابوظبی با آثاري از اٌران

و با حضور اٌن كارگردان « اصؽر فرهادي»به كارگردانً « جداًٌ نادر از سٌمٌن»فٌلم سٌنماًٌ 
مهرماه  28شب  9اٌرانً و همچنٌن تعدادي از عوامل اٌن فٌلم، در دو سانس مختلؾ؛ ابتدا ساعت 

مهرماه  29بعدازظهر  4و در سانس دوم در ساعت « مارٌنا مال»اکتبر( در سالن مركز سٌنماًٌ  20)
 آٌد اکتبر( در سالن ابوظبً تئاتر به نماٌش درمً 21)

 
   افظ در دانشگاه پیام نور اوزروز ح  گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت

 
 با تالش کارکنان اداره برق اوز 

موثرتری ایفا   رشته قدیم شد.این سیم ها در قدرت انتقال برق نقش4یا5تیرهای برق جایگزین سیمهای  سیمهای جدید
 میکنند وضریب ایمنی دکل ها ی برق هم باالتر میرود 

  
محمد پاروی در اوز بر اثر سکته قلبی در گذشت که بدٌنوسٌله در گذشت  با نهاٌت تاسؾ دٌشب عبدهللا پاروی  فرزند

سال  54انمرحوم را به خانواده   انمرحوم وبستگان واشناٌان مرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم . مرحوم در زمان مرگ 
  2011اکتبر 13داشت .ٌاد وخاطرش گرامی باد/ ساٌت ستاره های اوز 

 لسرای ایرانی مبارک بادفرخنده روز حافظ شاعر بزرگ وؼز

امروز بیستم مهرماه سالروز بزرگداشت حافظ یکی از بزرگان شعر وادب کشورمان است حافظ از جمله شاعران  
ماندگاری است که طی تاریخ کشورمان با شعرهایش که نمود وابراز احساست پاک بشری ونمود تجلی عشق ومحبت 

اش از مرزها برون رفته است شاید کمتر شاعری از بزرگان ادب  ودوستی است در دل مردم جاودان مانده واوازه
 10کالسیک کشورمان به اندازه حافظ این توفیق را یافته باشد که دیوان او بارها وبارها چاپ شده باشد حداقل بیش از 

دکتر قاسم ؼنی شاعر وادیب کشورمان در تصحیح وتدوین دیوان حافظ کوشیده اند  حافظ به تصحیح عالمه محمد قزوینی و
حافظ به  –حافظ به روایت احمد شاملو  –حافظ به سعی سایه ) هوشنگ ابتهاج (  –حافظ به تنظیم دکتر ناتل خانلری  –

دیوان حافظ بر اساس نه نسخه کهن از دکتر رشید عیوضی وده ها تدوین وتصیح دیگر   –تصحیح دکتر الهی قمشه ای 
ان شعری حافظ وشخصیت او نوشته شده است همه گواه برجستگی وماندگاری شعر وهزاران نقد وتفسیر که تاکنون بر دیو

.حافظ را چه حافظ قران بخوانید چه مرد عشق ومستی ورندی شعر او همیشه تازه وناب حافظ در دل وجان مردم است 
از شعر ودیوان حافظ فال  است وبدلیل داشتن ایهام واستقالل ابیات جلوه گری در تفسیر ومعنا می یابد وبرای همین است که

مگیرند چون اشعار با همه سادگی وتراوت به ارزوهای بشری پاسخی خیال انگیز میدهد حافظ بیش از انکه در پی معنا 
  واین راز ماندگاری اشعار حافظ است واین اعجاب بزرگ دیوان اوست باشد در ارزوی خیال معناست

  کجا صالح کار کجا و من خراب
 

  به کجا ه کز کجاست تاببین تفاوت ر

http://www.asriran.com/fa/news/185178
http://www.asriran.com/fa/news/185178
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  سالوس دلم ز صومعه بگرفت و خرقه
 

  کجا کجاست دیر مؽان و شراب ناب

  تقوا را چه نسبت است به رندی صالح و
 

  کجا سماع وعظ کجا نؽمه رباب

  دریابد ز روی دوست دل دشمنان چه
 

  کجا چراغ مرده کجا شمع آفتاب

  شماست چو کحل بینش ما خاک آستان
 

  کجا یم بفرما از این جنابکجا رو

  در راه است مبین به سیب زنخدان که چاه
 

  کجا روی ای دل بدین شتاب کجا همی

  وصال بشد که یاد خوشش باد روزگار
 

  عتاب کجا خود آن کرشمه کجا رفت و آن

  ای دوست قرار و خواب ز حافظ طمع مدار
 

  کجا قرار چیست صبوری کدام و خواب

 خبر  

ونیم عصر توام با بارندگی بوده است هوای اوز 6خبر دریافتی از بندرعباس هوای دیروز بندر ابری واز ساعت  بر اساس
اکتبر 12/ خنک است وشبها هم سرد شده است از بارندگی هنوز حبری نیست  10و 9هم بهتر شده وصبح ها تا ساعت 

2011 

 ابانماه  موقعٌت شهرستان شدن اوز تصوٌب مٌشود اٌا با رفتن اوزٌهای خارج از کشور به اوز برای سرشماری 

بعضی ها برای اینکه بگویند همه مشکالت رفع شده وفقط مانده ما جمعیتمان به حد نصاب برسد تا شهرستان شویم مدام در 
هت بوق وکرنا کرده اند که اوزیها هر کجا هستید بشتابید که اگر این امکان از دست رفت دیگر شهرستان نخواهیم شد ج

 اطالع بینندگان عزیز وهمشهریان گرامی در هر کجای دنیا که هستند عرض کنم :

هزارنفر داشته باشد یکی از امتیازهای شهرستان  35اقای رئیس جمهور درسفر به اوز گفتند که اگر بخش اوز جمعیت  -1
ر دارد اما اگربخواهیم به حرؾ شدن دارد من دقیقا نمی دانم وزارت کشور چه میزان جمعیتی برای شهرستان شدن مد نظ

نفر بوده است  34500سال پیش جمعیت اوز بالػ بر  5یعنی  1385رئیس جمهور مملکت استناد کنیم ما در سال 
هزار نفر گذشته است ویکی از خواسته های رئیس جمهور  35ومطمئن باشید در حال حاضرجمعیت بخش اوز از مرز 

 ه است . پس خواهشمندیم برای ارضای خودمان ادرس ؼلط به کسی ندهیم بدون هیچ جنجال تبلیؽاتی براورده شد

حضور اوزیها در سرشماری نفوس ومسکن که هر از چند سالی امارگیری میشود نه تنها باید مد نظر ما باشد بلکه  -2
رای توسعه شهری همواره باید بران تاکید کنیم حاال چه شهرستان بشویم وچه شهرستان نشویم . چون داده های اماری ب

واستفاده از امکانات دولتی ومنابع مالی خیلی مهم وحیاتی هستند ما با داشتن جمعیت بیشتر میتوانیم بودجه بیشتری دریافت 
کنیم وسهمیه ما نسبت به جمعیتمان در بسیاری از موارد بیشتر میشود . ما با داشتن امار خوب میتوانیم بفهمیم چه تعداد 

اوز هستند چند درصد از جمعیت شهری وروستایی امان جوان هستند چند درصد صاحب خانه ومنزل مرد وزن در جامعه 
هستند وچه میزان خانوار در این منطقه زندگی میکنند وده ها استفاده دیگر که از سرشماری نفوس ومسکن عاید مردم 

 میشود پس بدانیم چه میخواهیم 

بی بودند چه در داخل کشور چه در خارج از کشور ازابادان و بندرعباس اوزیها از سالیان دور ودراز مهاجران خو -3
وشیراز وتهران گرفته تا دبی وکویت وقطر وبحرین تا کشورهای اروپایی وامریکا .اگر در یک همدلی که خواهان حضور 

وند تا در سرشماری انان باشیم به نظر شما چند خانوار یا در کل چند نفر برای سرشماری از نفاط مختلؾ به اوز می ر
شرکت کنند از بندرعباس وشیراز وتهران چند نفر میروند از دبی وکویت چند نفر. به نظر شما این امار بیش ازچند هزار 

نفر است.  اگر حرؾ رئیس شورا شهر که گفتند افراد میتوانند با فرستادن شناسنامه وکارت ملی یا فتوکپی ان در 
 در جمع اوری انها وفرستادن ان به اوز همراهی کنیم .سرشماری شرکت کنند  میتوانیم 

من خیلی دوست دارم که اوزیها ومردم بخش اوز مشارکت چند هزار نفری داشته باشند به چند دلیل حضور شخصی  افراد 
از انها  دراین امار چندان باال نخواهد بود یکی درگیر بودن خانواده ها با امر تحصیل دانش اموزان که امکان مسافرت را

میگیرد دوم وضع هزینه خانواده های کم درامد وسوم کمبود همدلی وحس مسئولیت در اموری همچون سرشماری نفوس 



ومسکن است  که انتظار هست با توجه به حرؾ های رئیس شورا که در نماز جمعه بیان نموده  کپی اوراق هم میتواند در 
های بیشتری در شهرهای مختلؾ ایران میتوانند در سرشماری شرکت کنند سرشماری قید گردد اگر چنین امکانی باشد اوزی

.ضمنا الزم است در سفر نمایندگان ومعتمدین شهر به شهرهای بندر عباس وشیراز وتهران نحوه این مشارکت  برای 
 اوزیها توضیح داده شود تا میزان مشارکت بیشتر گردد 

ز و قدیمی بودن شهرداری واداره پست اوز وتاریخی بودن مدارس به گواه تاریخ شصت واندی ساله بخشداری او -4
ومراکز علم دانش اوز وموقعیت شهری وابادی وابادانی اوز ومشارکت مردمی شهر وبخش اوز   ؛ ما سالهاست که حق 

گذشته تا  وحقوق شهرستان شدنمان پایمال و نادیده گرفته شده است از زمان مرحوم شیخ محمد فقیهی ودیگر معتمدین بنام
فعالیت های چندین ساله شوراهای قبلی شهر اوز وحمایت بی دریػ خیرین خارج از کشور تالش بی وقفه بوده است وعده 

ای کاسه داؼتر از اش نشوند که فکر کنند که شهرستان شدن اوز را به پای انها خواهند نوشت شهرستان شدن اوز همچون 
همت اهالی اوز ومردم بخش اوز امکان پذیر میگردد .من در تعجبم که عده ای  بسیاری از کارهای عمران وتوسعه اوز با

که مروجین باج وباج دهی وداللی واسطه گری بودند حاال شده اند مجری طرح شهرستان شدن اوز واقعا به چه کسی 
حاال به اتفاق اقای حسنی اطمینان کنیم  .یکروز به اتفاق اقای حسنی نماینده مجلس میخواستند اوز را تابع گراش کنند و

میخواهند اوز را شهرستان کنند.مردم شما خودتان قضاوت کنید . فقط باید هوشیار بود وگول حرفهای تبلیؽاتی نخورد 
 ویقین داشت که فقط بار درست به منزل میرسد  

نها وروستاههای تابعه نکته مهم دیگری که همچون گذشته تاکنون ؼفلت شده عدم توجه کافی به امارگیری در دهستا - 5
 اوز است که در سخنان مسئولین شهری وبخش اوز کم به ان بها داده شده است 

که معتقد به امارگیری ونقش سرشماری در توسعه شهری هستم هرکسی که توان حضور در این   اوزی  بعنوان یک
تقادی که خودتان دارید ؛ اما نه به مطامع سرشماری دارد باید برود به دالیلی که خدمتتان عرض کردم ویا به هر دلیل اع

 دیگران 

  0بحرین 6ایران  2011اکتبر -  1390مهرماه  19 -  فرهاد ابراهیم پور) محمودا ( دبی
 
 

گل در پی داشت تا موقعیت ایران در  6برای تیم ایران   بازی دیدنی وپر گل تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تیم بحرین
برتر با امید بیشتری به رقابت های اینده نگاه کند .بازی یکطرفه وبرای تیم ایران خیلی خوب  گروه خود بعنوان تیم

بدشانسی تیم بحرین در ابتدای نیمه اول هم در روحیه بحرینی ها بی تاثیر نبود که با اخراج یکی از بازیکنانش مجبور   بود
 فرزند مرحوم شیخ محمد فقیهی در مسجد اوز  د فقیهیمراسم تعزیه مرحوم سیخ احم . نفره به بازی ادامه دهد 10شد 
 
 

 چرا استان الرستان؟ 

 نکو داشت پرفسور عبدالمجید ارفعی در شهر اوز  1391فروردین  

فروردین 7تاریخ  سور عبدالمجید ارفعی دربر اساس خبر دریافتی از بنیاد بازشناسی الرستان کهن  / مراسم نکوداشت پرف
الرستان برگزار میشود  که دکتر محمدرضا سعیدآبادی  -آبا اجدادی استاد ارفعی، اََوز  در شهر فرهنگ دوست و 1391

ایران در این مراسم به عنوان یکی از سخنرانان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت در این  -دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو
شت دکتر محمد باقر وثوقی واساتید  دیگری نیز به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت تا از این شخصیت برجسته واز نکودا

نوادر کشورمان تقدیر وتشکر شود ومردم منطقه وزادگاه با گوشه ای از چندین دهه فعالیت وپژوهش وتحقیقات واثار ایشان 
 اشنا شوند 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2927
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ای ایالمی و آکدی و از انگشت شمار ایالم شناسان جهان و آخرین بازمانده تنها متخصص ایرانی زبانهاستاد ارفعی 
مترجمان خط میخی ایالمی در جهان می باشد.پرفسور ارفعی  نخستین مترجم استوانه کوروش کبیر معروؾ به منشور 

 کورش   از زبان اصلی به فارسی بوده است .

 
 بٌستم مهرماه روز حافظ در اوز هم مثل سراسر اٌران برگزار خواهد شد

 
بوقت ایران در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی   19:30فردا سه شنبه ساعت   تیم های فوتبال ایران و بحرین

 .تهران به مصاؾ یکدیگر می روند  در ورزشگاه آزادی 2014
 وزٌر بهداشت: فاجعه در انتظار ٌک و نٌم مٌلٌون بٌمار اٌرانی است 

 در شهر اوز 1390قیمت مواد ؼذایی در مهرماه 
  

 
 

تومان .گوشت بز 5500تومان.گوشت چرخی منجمد نیم کیلو  12500.گوشت شتر ومان ت12000گوشت گوساله کیلو 
 تومان .3350رم وتازه  کیلویی تومان . مرغ گ14000

 3200تومان .سوسیس کیلویی 2500تومان .همبرگر مخصوص 1000تومان .همبرگرمعمولی 3000مرغ منجمد کیلو 
 تومان .

 تومان .2200تومان .عدس سبز ک 2200.لوبیاچیتی ک ومان ت2400نخود کیلو 

 تومان .1900تومان  .لوبیا قرمز ک2200تومان .لوبیا چشم بلبلی ک 2500تومان .دال کیلو 2400ماش  کیلو 

 تومان.8000تومان .تخم مرغ شانه ای 1200شیر

 تومان800تومان .دوغ مشکی 3000تومان .ماست سطلی بزرگ 600تومان.شیر یارانه ای  1100ماست بزرگ 

تومان  .پنیر مانی ماست 1700تومان .پنیر سفید 1100تومان .پنیرروزانه کوجک 2500پنیر روزانه بزرگ.
 تومان700تومان .کشک 1400تومان .سس مایونر 600تومان .ماست کوجک 2000

ت.آب 2000ت.تن ساحل 1800ت .تن هوور 1200ت.تن ماهی سیهون600ت.سس تند خارجی 1600کجاب بزرگ 
 ت.1100لیمو 

 ت.1100ت.کنسروقارج قوطی 700ت.کنسرونخود سبز1200ت.کنسروخاویار بادمجان 800کنسرولوبیا مشکوه 

ت. روؼن 3000ک نینا1ت.روؼن مایع 1700گرم700ت. روؼن مایع2500ک1ت.روؼن نباتی قوطی 900نی ماکارو
 ت.1000ت.رب کوجه کوچک1700ت.رب گوجه بزرگ  8500ک 5/3ت. روؼن مایع4000ک 2مایع 

گذشته فروشگاههای اوز چند سالی است که شکل وشمایل بهتری پیدا کرده اند ونوع بسته بندی مواد ؼذایی هم نسبت به 
برخورد با مشتری اگر نگوئیم خیلی بهتر شده اما با گذشته فرق کرده   خیلی بهتر شده وتنوع اجناس بیش از گذشته است

.مؽازه پائین یکی از مؽازه های شهر اوز به مدیریت اقای ماشاهللا   است و بعضی از انها سرویس منازل هم دارند
 بذرافشان است 
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 توضیحی کوتاه 
 

چند بار پرسیده بودند که چرا این قسمت ادامه ندارد خدمت این عزیزان عرض کنم  ویاد وتی مطلب وعکسعالقمندان 
بدلیل مشؽله کاری ووفرصت اندک وحجم مطالب ودست تنهایی متاسفانه این کار قدری به تعویق افتاد که از این هفته 

 مجددا شروع کرده ام 

 (11آعـیٍ اعجبؿ ػؿ يٕؿػ کبَؼیؼاْبی اصتًبنی يزهل ػؿ الؿمتبٌ ثقؿگ )

 شیخ احمد فقیهی در گذشت 

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم شیخ احمد فقیهی فرزند مرحوم شیخ محمد فقیهی در گذشته که بدینوسیله به خانواده انمرحوم 
گر اعضای خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم وبرادران اسماعیل فقیهی وابراهیم فقیهی ودی

 سال سن داشت .یاد وخاطرش گرامی باد  57.مرحوم در زمان مرگ نزدیک به 

سایت ستاره های   /این حادثه ناگوار صبح امروز یکشنبه در اثر سقوط از کوه نزدیک هرمود الرستان اتفاق افتاده است 
  2011اکتبر  9اوز 

 م تسلیت شماپیا

باابراز تاسؾ و تاثر درگذشت شیخ احمد فقیهی را به خانواده آن مرحوم وبازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده, از خداوند 
بنده مدت زیادی در شیراز شاگرد آن مرحوم   /بزرگ برای آن مرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر آرزومندم 

 بوده ام

 ز طرؾ احسان عسکری سدهیا
-- 

--------------------------------------------------------------------------- 

خبر در گذشت شادروان شیخ احمد فقیهي دوست وهمسایه دیرینه ام باز شوك دیگري بود. مرگ او برای همه خانواده ام 
برو بقاي عمري طوالني براي بی نهایت سخت است واز طرؾ همه به خانواده مرحوم تسلت عرض نموده واز خداوند  ص

 فاروق ركني      -باز ماندگان أرزومندیم روحش شاد

  
را به خانواده انمرحوم وبازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده از خداوند بزرگ   با ابراز تاسؾ درگذشت شیخ احمد فقیهی

 برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 
 

 رحیم کامیاب  -حمید کرامتی  -ی از طرؾ سعید ضیای
------------------------------------------------------------------ 

 
را به خانواده انمرحوم وبازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده از خداوند بزرگ   با ابراز تاسؾ درگذشت شیخ احمد فقیهی

 ندیم برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزوم
 

 از طرؾ علی انجام و فریبا صالحی زاده 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2923


را به خانواده انمرحوم وبازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده از خداوند بزرگ   با ابراز تاسؾ درگذشت شیخ احمد فقیهی
 رحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم برای انم

 محمد زمان خواجه  -محمر رضا میراحمدی   –عزیز روستا  –نورالدین نجم دینی  –از طرؾ ابراهیم فقیهی 

--------------------------------------------------------- 

وبازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده از خداوند بزرگ  با ابراز تاسؾ درگذشت شیخ احمد فقیهی را به خانواده انمرحوم
 برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 

 محمود یادگاری   -صالح صمدانی -عزیز ملک زاده  -محسن نامی  -از طرؾ عبدالرحیم صدیق 

------------------------------------------ 

مد فقیهی را به خانواده انمرحوم وبازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده از خداوند بزرگ با ابراز تاسؾ درگذشت شیخ اح
 برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 

 - فرزاد نامی  -فردین نامی  -محمد نامی  -از طرؾ فیصل نامی 

 نرخ فراورده های گوشتی در اوز 

تومان .گوشت بز 5500تومان.گوشت چرخی منجمد نیم کیلو  12500شتر  .گوشتومان ت12000گوشت گوساله کیلو 
 تومان .3350تومان . مرغ گرم وتازه  کیلویی 14000

 3200تومان .سوسیس کیلویی 2500تومان .همبرگر مخصوص 1000تومان .همبرگرمعمولی 3000مرغ منجمد کیلو 
 تومان 
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چند بار پرسیده بودند که چرا این قسمت ادامه ندارد خدمت این عزیزان عرض کنم  یاد وتیو عالقمندان مطلب وعکس
بدلیل مشؽله کاری ووفرصت اندک وحجم مطالب ودست تنهایی متاسفانه این کار قدری به تعویق افتاد که از این هفته 

 مجددا شروع کرده ام 

 

 بمناسبت روز جهانی کودک
 

 هزار کودک بدون هوٌت در جشنً براي كودكان  400

 

نشیند و  ها، باربدها و پارساها كبودي مي شود كه هنوز هم بر تن هانیه  روز جهانی کودک امسال در حالي جشن گرفته مي
آزاران تنشان به تب  قتي هنوز هم از زخم كودكتوان براي كودكان سالي خوشایند دانست، و زخم. امسال را نمي

  ادامه مطلب.....است نشسته
 

  شهر دوستدار کودک اوزوبه مناسبت روزجهانی کودک بد نیست سری بزنیم به فعالیت های انجام شده در باره 
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و بدور از خشونت وزورگویی برای کودکان   ودکان جهان شایسته بهترین ها هستند باید سعی کنیم محیطی ارام وشادابک
یل واموزش داشته باشند از تؽذیه مناسب برخوردار باشند وباید مورد حمایت همه همه کودکان باید توان تحص.فراهم کنیم 

    جانبه مردم جهان قرار گیرند
 این عکس دو کودک اوزی است 

 مراسم نمازجمعه الر صحنه ی اعتراض به مسئوالن

 برد تٌم بسكتبال صدراي بانوان الر مقابل تٌم شاهٌن اوز

  

خوب شد تخم مرغ گران شد وگرنه کسی حاال حاالها بفکرش نبود ببٌن چقدر براش نوشتند تازه اٌن 
توی  فقط در ٌک نگاهه .ما که مخلصش هم هستٌم از قدٌم االٌام رابطه خوبی داشتٌم وهمٌشه جاش

تخم مرغ گرامی وعزٌز ولذٌذ اوزٌها خٌلی هواتو دارن .بگم ٌادت وذکر خٌرت   خونه وکاشونمون بوده
     همٌشه همه جا هست

 همه خواص تخم مرغ در ٌک نگاه 

 چند خبر از شهر اوز 

ماهواره ای از سطح تعدادی ازبام ها وخانه های مردم شهراوز شروع شده است که کار جمع اوری دیش های  چند روزی
است ونیروهای انتظامی مشؽول جمع اوری دیش ها هستند اینکه نتیجه بخش هست یانه تجربه سالهای گذشته وامارها نشان 

و وفیلم های ویدیویی می داده که هر چه محدوتر شده مردم حریص تر ومشتاق تر میشوند ادم یاد گذشته وممنوع بودن ویدی
افتد که بعد از انهمه بگیر وببند وجریمه وزندانی اخر هم فیلم بود وهم ویدیو سر کوچه وخیابانی خرید وفروش میشد 

 وامروز انقدر ویدیوها وفیلم ها زیاد واز رده خارج شده که کسی به انها نگاه هم نمی کند  

بود که ابسردکن های تعدادی از بخش های بیمارستان امیدوار اوز جمع که موید این دٌشب خبری از اوز درٌافت کردٌم 
میلیون  5اوری شده البته این جمع اوری مثل دیش ها نیست دلیل ان مبلػ بسیار زیاد برق عنوان شده است مبلؽی در حدود 

قل چند قالب یخ توی تانکر ها بهتره یک فکر اساسی بشه یا الا  تومان البته هزینه کل برق بیمارستان  نه فقط  ابسردکن .
 بگذارند تا توی گرمای اوز کسی تشنه لب نمونه این ابسردکن ها مال خیرین بوده است 

ودیش جمع اوری شده انترنت ودنیای مجازی هم بی نصیب نمونده وطبق اخرین خبرها بسیاری از کسانی  اگه ابسرد کن
ازی استفاده میکنند اینروزها با قطعی وکمبود سرعت وحتی باز که در فیس بوک هستند واز منابع ؼیر کشوری دنیای مج

 نشدن ایمیل هایشان  روبرو هستند.  چه میخواهد بشه بقول یه جوان خدا میدونه 

وموفقیت امیز درخشش وکسب مدال توسط تعدادی از بانوان وجوانان کاراته کار اوزی در مسابقات  وٌک خبر خوب
گزارش کامل انرا میتوانید در صحبت نو .ن وفسا بود که به این عزیزان تبریک میگوئیم شهرستانی به همراه تیم الرستا

 الر ببینید 

 یکی میگفت روزهایی که سرعت خوب است سایت اوز استارز فیلتر شده وای به حال چنین روزهایی 

 ه اون گفتم جوینده یابنده است البته من ب

 
 امیدوار واشکان امیدوار ارش دوبرادر ازهمنوازی کوتاهی فیلم
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 مه شکوهی با لباس محلی مردم اوزشعر خوانی کودک زیبای اوزی فاط

 
تومان رسید وهنوز فصل سرما 7500با گران شدن قیمت تخم مرغ در اکثر نقاط کشور قیمت تخم مرغ در اوز به شانه ای 

 هزار تومان در بشکه رسیده است 50نرسیده قیمت ازاد گازوئیل نزدیک به 

 مرغ روي شانه مردم  سنگٌنً قٌمت هر شانه تخم

 شاالزٌون

این کلمه اگر برای شما اشنا نیست برای من بعنوان یک تجربه جدید اشناست وبه همین جهت بد ندیدم شما هم با ان اشنا 
که ناگهان نتوانید از دست شوید اما مهمتر از ان اتفاقی که بعد از ان رخ داد برایم جالب بود تا حاال شده برایتان اتفاق بیفتد 

راستتون یا دست چپ یا یکی از پاهایتان بخوبی استفاده کنید یا اینکه یکی از گوشهایتان نشنود ویا هیچ بویی یکمرتبه 
احساس نکنید اتفاقی که برای من افتاد وبی ربط با شاالزیون نیست همین بود یکی از چشم هام به مدت نزدیک به دوروز 

 ارج شد ومجبور شدم با یک چشم ببینم از روال طبیعی خ

وقتی برای اولین بار پشت ماشین نشستم دیدم دید کافی ندارم ومثل مرغ یک بالی که خوب توان حرکت وپریدن ندارد من 
دیدم جاده ها کم وزیاد میشوند وقتی به اینه بؽل میخواستم نگاه کنم   هم اول با گیچی روبرو شدم توی راه که می رفتم منزل

بهتر دیدم ارامتر رانندگی کنم وتنها جایی که   جبور بودم گردنم را کج کنم جدول کنار خیابانها مطمئن کدر وتار بودندم
میتوانستم به ان برای بهتر رانندگی کردن تکیه کنم خطوط سفید خیابانها بود که کمتر ادم به چپ وراست متمایل میشود دوم 

ال راحت می دیدی یکمرتبه همه حذؾ شده بودند . جالب بود اگر کسی بؽل دستت اینکه خیلی از اون کناره هایی که قب
ساکت تا ساعتها می ایستاد واقعا نمی توانستی متوجه اش بشی نکته دیگر اینکه موقع خوابیدن فقط یکطرؾ می بینی وهمه 

بند انوقت متوجه میشی من چی چیز یکطرفه است شاید شما با یک دقیقه بگویی میشود اما یکی دوروز یکی از چشات رو ب
میگم به صالح است که با یک چشم رانندگی نکنید مگر اینکه مهارت پیدا کرده باشید  از نکته مهمی که در این تجربه 
دریافت کردم تناسب اعضا ومهارت ما در عادتهای اکتسابی ماست که همه چیز را برایمان راحت ودلنشین کرده است 

جز اعضای بدنمان را بدانیم که هر نقصی از این دلنشینی وزیبایی می کاهد . شاالزیون یک برای همین ؛ قدر جز به 
التهاب چشمی در پلک می باشد که نوعی گل مژه است اما با شکل شمایل وحالتی متفاوت .شکل وشمایل من هم توی این 

اری خوب به من میداد ومیگفت قربون چشیات خوشبختانه شما ندیدید. اگه ننه خاله ام زنده بود یه دلد  مدت دیدنی بود که
 دببام ؛ معلوم چش شوزتستش ننه .سالمت باشی

 2011اکتبر 4  

  توضٌحات دکتر محمودٌان در باره مطلب شاالزٌون
 
 
 

 نقد وبررسی کوتاه بر برنامه نماٌشی نوالی )دعوتی ( لردگاه در شهر اوز

نخواست نامش فاش شود وبا همیاری اقای میرزینل امیری نژاد به همت یکی از خیرین که  1390چندی پیش در تیرماه 
از شاعران خوب شهرمان برنامه ای نمایشی در باغ مولوی اوز برگزار شد که در اواخر هفته گذشته سی دی ان بدستم 

ز همشهریان رسید این برنامه که در ان ترانه خوانی  شعر خوانی ونمایش وتردستی گنجانده شده بود با استقبال اقشاری ا
روبرو گردید این فضا هر چند با فضاهای قبلی که معموال در دانشگاه پیام نور برگزار میشد تفاوت داشت واز فضای 

نامتناسبی برای اجرای چنین برنامه هایی رنج می برد اما صمیمیت وحضور اقشار دیگری از همشهریان در این فضا که 
 دارند خود از نکات جالب توجه این برنامه نمایشی بو معموال در فضاهای بسیار رسمی کمتر حضور

http://www.youtube.com/watch?v=B-BxptM5Ydw
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من قصد تحلیل وتفسیر تخصصی برنامه ها را ندارم بلکه میخواهم در باره این اجرا بصورت اجمالی وگذار نکاتی بیان 
 کنم 

جراهای اینده این برنامه دارای نقاط قوت ونواقصی نیز بود  نواقصی که میتوان بر ان ایراد گرفت تا در دفعات بعدی وا
کمتر دیده شود نبود دکور متناسب با نمایش بود صحنه نمایش میتوانست با چند فرش حتی ماشینی تزئین شود میتوانست 
میز مجری گوینده رنگ امیزی کرد ویا انرا با پارچه ای زیبا که خرج زیادی هم ندارد تزئین کرد میشد ازرفت امدهای 

ها جلوگیری کرد میتوانستند گویندگان ومجری در هنگام اجرای برنامه ها در کادر  نابجا در صحنه هنگام احرای برنامه
 تصویری نباشند ودیگر جزئیاتی که معموال خیلی از برنامه ها دارند ونمیشود از قبل پیش بینی کرد 

ه تالش همه ان دست این برنامه نکات قوتی هم داشت که نباید نادیده گرفت وباید بیشتر بر ان قسمت پای فشرد چون نتیج
اندرکارانی بود که توانسته بودند شبی خوب وخوش وبیاد ماندگی برای حاضرین بیادگار بگذارند از جمله نکات مهم این 
شب حضور اقشاری از مردم اوز بودند که در فضاهای رسمی کمتر حضور می یابند دوم اینکه باغ مولوی که چند سال 

اند برای مناسبت های اینچنینی استفاده شود بشرطی که مسئولین باغ انرا اماده تر است محل برگزاری عروسی است میتو
وزیبا تر سازند ودکورهای خوبی برای قسمت نمایش بسازند .در این برنامه شاهد برنامه های خوبی از جوانان شهرمان 

رادر واقای سعید هاشمی در بودیم که الحق طی این سالها رشد چشمگیری داشتند ارش امیدوار اشکان امیدوار دوب
خوانندگی واجرای موسیقی سنتی وترانه خوانی اقای محمد خواجوی با صدای جذاب خود وموسیقی که کار گروهی از 

 جوانان شهرمان بود از نکات خوب این شب بیاد ماندنی بوده است 

پیشداد وعلی بازگیر وجوانان  در قسمت نمایش بخصوص نمایش اول ان با بازیگرانی اشنا روبرو بودیم  اقای سروش
دیگری که طنز درونمایه نمایش انها بود هر چند در نمایش بعدی تعدادی از همشهریان معتقد هستند با وجود بچه ها 

وجوانان در این شب بداموزیهایی دارد که اجرای ان با دقت بیشتری باید همراه باشداما در مجموع خوب ودر اندازه یک 
 در چنین مجالسی بود  برنامه نمایشی طنز

تردستی اقای امین ؼیاثی هم نکته قابل توجه بود بقولی یواش یواش داریم توی عرصه های مختلؾ خودکفا میشویم واین 
خیلی خوب است که جوانان شهرمان با تالش خود در عرصه های مختلؾ از جمله در عرصه هنر ونمایش وترانه وشعر 

ق انها بود وانها را مورد سعید پیشداد وشفائی ودختر خانم کوچولوی شهرمان فاطمه بیشتر حضور پیدا میکنند باید مشو
 شکوهی که شعر بسیار زیبایی وخیلی مسلط خواند مایت قرار داد 

این نواله شب شعر خوانی شعرایی از داخل وخارج از کشور هم بود ابتدا اشعاری از شاعران شهرمان در خارج توسط 
رنامه خوانده شد ودر ادامه شاعرانی از اوز بروی صحنه رفتند واشعار خورا خواندند ؼالم اقای میرزینل ومجری ب

ماه منیر پیشداد و سعید پیشداد وشفائی ودختر خانم کوچولوی شهرمان فاطمه شکوهی که شعر بسیار زیبایی  –جهاندیده 
انم شکوفه زارع بود که خیلی زیبا اجرا شد وخیلی مسلط خواند بودند وطبق معمول شعر دونفره اقای میرزینل به اتفاق خ

 ومورد تشویق حاضرین قرار گرفت 

در پایان جا دارد که از مجری توانا ومسلط این برنامه خانم مرجان خادمی پور استاد دانشگاه پیام نور اوز که خیلی راحت 
میرزینل که بی چشمداشتی  وصمیمی وبا روحیه خوب موجب اجرای خوب این برنامه شدند تشکر کنیم ونیز از اقای

همواره بار اینگونه برنامه ها بدوش میکشند ونیز تشکری داشته باشیم از استودیو زووم اقای احمد سعیدی وهمراهانشان 
که این شب را با تصویر برداری خود به خاطره ها سپردند . واز همه مهمتر تشکر وقدردانی داشته باشیم از بانی خیر این 

 ردگاه  که نخواست نامش فاش شود . دست همه درد نکندبرنامه نواله ل

  از این برنامه چند تکه فیلم کوتاه جدا کرده ام که با هم می بینیم

 مه نمایشی نواله لردگاه اوز ترانه خوانی ارش امیدوار به همراه سعید هاشمی وارگ اشکان امیدوار در برنافیلم 
 ترانه خوانی محمد خواجوی در برنامه نوالی لردگاه اوز 

 .1390 برنامه نمایشی طنز در برنامه لردگاه اوز

http://www.youtube.com/watch?v=ALA4leBPxbU
http://www.youtube.com/watch?v=ALA4leBPxbU
http://www.youtube.com/watch?v=PuolIeVZfpI
http://www.youtube.com/watch?v=PuolIeVZfpI
http://www.youtube.com/watch?v=9YwoG3l8cWw


 شلوا یا سرود خوانی یکی اززنان همشهری هنگام اسیاب کردن با هاس 

 چند فیلم کوتاه دیگر هم هست که طی روز های اینده روی سایت میگذارم

 ه قسمتی از شعر خوانی میرزیتل در برنامه نوالی لردگا

 1390فرهاد محمودا مهرماه  

هزارمیلیارد تومانی یواش یواش دامنه افشای اختالس ها به شهرستان ها هم کشیده شده است 3با رو شدن اختالس بزرگ 
 وفضای رسانه ای در این زمینه پر رنگتر میشود 

که در الرستان ویا اوز وگراش وخنج افرادی در فساد مالی واختالس اقداماتی انجام داده باشند نیست ؟ فکر ایا احتمال این
میکنید فقط اختالس های بزرگ هستند که جامعه را به فساد مالی وبی ثباتی سوق میدهند ایا رشوه خواری واختالس وخرید 

 .  وقروش های ؼیرقانونی جز فساد مالی واقتصادی نیست 

 فرمانداران شهرستان های جدا شده از الرستان به صورت هماهنگ معرفی می شوند! 

 برخً از زمٌن هاي شهرك بوستان الر مشكل صدور سند دارد

  

 اقای حسنی دٌروز در نمازجمعه اوز وعده داده است که اوز را شهرستان مٌکنند

دیروز نماز جمعه اوز با حضور سه سخنران که اقای حسنی نماینده مجلس اقای صباؼی رئیس شورا شهر وجناب شیخ 
ی داشت محور صحبت های اقای حسنی واقای صباؼی موضوع عبدالعزیز قاضی زاده امام جمعه شهر  فضای دیگر

اوز شهرستان میشود وطبق خبرهای انتخابات مجلس شهرستان شدن اوز بوده است واقای حسنی وعده داده که قبل از 
 رسیده گفته اند که بیشتر کارهای مقدماتی ان انجام شده است 

نباشد چون ایشان قرار است برای دوره بعدی مجلس که در تاریخ  مردم اوز امیدوار هستند این وعده اقای حسنی تبلیؽاتی
اسفندماه امسال برگزار میگردد خودرا مجددا کاندید نمایند. همانگونه که قبال هم در سایت اشاره کرده ام ما فقط وعده نمی 

بسنده نکند وبدنبال خواهیم ما بدنبال اطمینان صدردصدی شهرستان شدن اوز هستیم هوشیار کسی است که فقط به حرؾ 
راههای وصول واقدام عملی برای شهرستان شدن باشد در این روز جناب قاضی زاده کمتر راجع به شهرستان شدن گفتند 

وبیشتر درباره خود ائین عبادی نماز واسالم گفتند .اینکه مردم چه اندازه به حرفهایی که در این نماز جمعه زده شد 
روند اتی انتخابات .کاندیداها واقدامات مسئولین شهری واستانی برمیگردد هرچند زمان زیادی اطمینان پیدا خواهند کرد به 

تا شروع انتخابات نداریم اما همین مدت هم معلوم خواهد کرد که چه اندازه شهرستان شدن اوز به رفتار انتخاباتی کاندیداها 
 برای کسب رای بیشتر مجال خواهد داد

    2011اکتبر 1

 ٌد خفر را شهرستان می کنم دٌگری مٌگوٌد اوز را ٌکی مٌگو

 

برخی نمایندگان مجلس این روزها مشؽول وعده دادن به مردم حوزه انتخابیه خود و به نام خود کردن دستاوردهای مدیران 
 و فعاالن اجتماعی هستند.

http://www.youtube.com/watch?v=AV0kCFMDj4M
http://www.youtube.com/watch?v=neiuCtGXzB8
http://www.youtube.com/watch?v=neiuCtGXzB8
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2867
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2869
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2869
http://www.asriran.com/fa/news/183680
http://www.asriran.com/fa/news/183680


ستان کردن خفر را به مردم به گزارش صحبت نوالر، پس از آنکه محمد رضا رضایی نماینده جهرم در مجلس، قول شهر 
این بخش از جهرم داد و با واکنش شورای این شهر و فعاالن اجتماعی و رسانه ای روبه رو شدحسنی هم در نماز جمعه 

پیگیری می کند.پیش بینی می شود ادعای جدید حسنی  روند ارتقای اوز را اوز حاضر شد و ادعا کرد وی و همراهانش
 مورد ایجاد کند.نیز موج حساسیت را در این 

پیش از این دخالت حسنی در چند مورد با حساسیت مردم منطقه روبه رو شده و به نتیجه نرسیده و با  با توجه به اینکه
متوسل شدن به حسنی از سوی برخی از مسئوالن اوز نیز سوال  ، توجه به مصاحبه اخیر حسنی علیه رئیس جمهور

 1390مهرماه 8صحبت نوالر  ردم این بخش تحلیل نمی شود.برانگیز است و در راستای تحقق اهداؾ م

 

 

 2011ماه سپتامبر  ارشٌو اخبار و مطالب

 ارزوهای مشترک به زندگی ادم ها امٌد مٌدهد

جناب دکترسعید محمودیان که همواره لطؾ وعنایت نسبت به سایت داشته اند از جمله کسانی هستند که با وجود اینکه 
ده ایم وتا امروز صدای همدیگر را نشنیده ایم اما با ارتباط مفید وارزشمندشان واگاهی خوب همدیگر را هیچ وقت ندی

وحافظه گرانمایه اشان نشان داده اند که وجه مشترک ما که همانا عالقه به زادگاه و وطن است میتواند با پاکی ودرستی 
نهای شریفی زندگی میکنند که به هویت خود وارزش مثمر ثمر واقع شود واز این بابت خوشحالم که انسوی دنیا هنوز انسا

های انسانی پایبند هستند اینگونه افراد  گاه صدها وگاه هزاران بار بیش ازبعضی از ادم هایی که در موطن وزادگاه هستند 
اج به برای زادگاه وفرهنگ وتاریخ ما موثر وتاثیر گذار بوده اند. جناب دکترهر چند شما ادم متواضعی هستید واحتی

تعریؾ وتمجید ندارید اما من بنوبه خود از زحماتتان وروشنگری تاریخی وفرهنگی اتان متشکرم وبرایتان ارزوی سالمتی 
 وشادابی دارم 

 . 

 1339عکس هواٌی شهر قدٌم الر قبل از زلزله سال 

  زلزله، خنج را لرزاند

 اكتتبس ؿمًی ػثیـمتبٌ ىجبَّ ؿٔفی پنـاَّ عبتى االَجیبء ىٓـک کُّٓ أف

 أنیٍ ػْیبؿ ىٓـک تٕصیؼ کُّٓ َیبيؼِ ؿكت

 جبی خبنی پم ْٕایی دس ؽٓش الس

 

آَبیی کّ ًْیيّ ػؿ ثُؼ ٔثنبط ؿىِٕ گیـی ٔؿىِٕ عٕاؿی ٔػالنی ْنتُؼ ثیيتـ ایٍ يطهت ؿا ثغٕاَُؼ ىبیؼ ْى عٕاَؼِ اَؼ 

اف يٍ ٔىًب يیؼاَُؼ/ صتًب یبػتٌٕ َـكتّ کّ ػؼِ ای ػؿ أف ػَجبل ایٍ ثٕػَؼ تب ثب رًغ أؿی چٓبؿ يیهیبؿػ تٕيبٌ اف ٔثیيتـ 

االٌ آَب کزب ْنتُؼ/ ایٍ اػو ْب يًکٍ امت ػؿ ػثی ْى اكتبثی ىَٕؼ   يـػو ٔپـػاعت اٌ ثّ یک ػالل أف ؿا ىٓـمتبٌ کُُؼ

    كوظ صٕامتبٌ رًغ ثبىؼ

  

  ْش ٔجٓی کّ کبسيُذ یب يغئٕنی ثشای اَجبو یب ػذو اَجبو کبسی دسیبفت کُذ؛ دس دکى اختالط اعت

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2854
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30587918
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30587918
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1510.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1510.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1513.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1513.aspx
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2842
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2842
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=210213
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=210213


 د سا ْى َذاس "ثخؼ"كّ ايكبَبت  "ؽٓشعتبَي"

 ثشداؽت نیًٕتشػ دس ثخؼ جٕیى آغبص ؽذ

 ٌا اوز شهرستان شده ؟ا

چندی است واز دوروز پیش خبرهایی منتشر شده که گفته اند اوز شهرستان شد یا بزودی شهرستان میشود واز اینجور 
کافی وتحلیل الزم انرا دهان به دهان کرده وروی فیس بوک خود هم قرار داده اند  خبرها که متاسفانه عده ای بدون اطالع

. 

دوستان وبینندگان سایت از ما پرسیده اند شما چه خبر دارید . تا انجا که خبر هست هئیتی از اوز به سر پرستی شورای 
ی با تنی چند از مسئولین شهرستان شهر اوز با توجه به حرؾ های رئیس جمهور در اوز وپیگیری حرؾ ها ایشان جلسات

داشته اند وتصمیم دارند رایزنی هایی هم با مرکز استان وتهران داشته باشند که از جانب هیچ کدام از مسئولین کشوری یا 
استانی یا شهرستانی وبخش اوز خبری که دال بر این باشد که اوز بزودی شهرستان میشود داده نشده است که اگر چنین 

  ..39سپتامبر 38 پیدا کرد حتما به اطالع بینندگان خواهیم رساند/ خبری صحت

 حادثه دلخراش برای ٌک خانواده اٌرانی 

ساله اش  تازه به  5.یک کودک از طبقه باالی برج بحیرات جمیریه  در دبی به پائین پرت میشود مادر که به اتفاق دختر 

ا از دست میدهد وبر می گردد به طبقه باالی همان ساختمان وخودرا از پائین رسیده بوده با مشاهده این حادثه کنترل خودر

 5.ان باال پرت میکند که مادر وفرزند هر دو جان می بازند پدر خانواده در هنگام این حادثه در مسافرت بوده ودختر 

نبوده ودر بالکن به  ساله اش مبهوت وسرگردان ودرمانده با این حوادث دلخراش روبرو میشود ظاهرا بالکن زیاد بلند
احتمال زیاد باز بوده است وکودک خردسال هم تنها در خانه بوده است شاید از ان باال میخواسته مادرش وخواهرش را 

نگاه کند که به پائین پرت میشود . نکاتی که باید خانواده ها بخصوص پدر ومادران باید به ان توجه کنند وفرزند خردسال 
تنها نگذارند یا اگر انها را تنها میگذارند تمام نکات ایمنی را رعایت کنند  چون حادثه خبر نمی  خودرا تحت هیچ شرایطی

 کند حتی یادواوری این حادثه دردناک است ضمن تسلیت صبر وبردباری برای بازماندگان ارزومندیم

 ..39سپتامبر 38مراجعه کنید /  ايبؿات انیٕوجهت اطالع دقیق وموثق به 

 « أثـاد ثضیـات رًیـا» ىبْؼت رختّ تنوظ أؿضبً يٍ انطبثن انـخبيٍ كي   

 اٌنها اٌنده سازان جامعه هستند 

   ضهّ ثبالي-ػاَو ايٕفاٌ ػعتـ يؼؿمّ اثتؼایی عٕىبثی اف کالك أل تب پُزى اثتؼایی

 

 

 

روز سوم مهرماه دوروز پیش سال تحصیلی دانش اموزان ایران اؼاز شد ومدارس اوز نیز همراه دیگر مدارس در سراسر 
کشور بازگشایی شد ودانش اموزان در تمام مراحل درس خودرا اؼاز کردند کالس اولی ها با شور وشوق امده بودند تا با 

السی ها ودوستان تازه ای اشنا شدند وانها که سال پیش در کالس پائین تری بوند امسال با دنیای جدیدی اشنا شوند با همک
درس ومعلم جدیدی اشنا میشدند واین تجربه جالبی برای هر دانش اموز است والدین دل نگران اتیه انها هستند بخصوص 

وفرزندان بتوانند با دؼدؼه کمتری به تحصیل مادران که روزانه مواظب درس وتحصیل وسالمتی انها باید باشند تا کودکان 

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=210206
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2832
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2832
http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2011-09-28-1.426218


بپردازند مراحلی که پدر ومادرها با فرزندان خود تجربه میکنند گرانبهاترین تجربه زندگی انها خواهد بود تجربه ای که 
 فقط یکبار تکرار میشود وگذر روزگار ما را گام به گام به مراحل باالتری می کشاند

سال پیش در  29سال از عمر ان میگذرد مطمئنا خیلی از کسانی که  49ینید نزدیک به این مدرسه ای که در عکس می ب 

ان مدرسه درس وتحصیل راشروع کرده بودند اکنون به مقام ودرجاتی در تحصیل وزندگی رسیده اند. این مدرسه همچون 
علم ودانایی بوده اند وما بسیاری از مدارس اوز که بدست خیرین ونیکوکاران ساخته شده است مروج فرهنگ ودانش و

مدیون انهایی هستیم که با کار خیر خود محلی برای ترویج علم ودانش ساختند ومدیون معلم ها ومشاورین ومدیرانی هستیم 
که دلسوزانه با فرزندان ما بودند تا راهنمای خوب برای اگاهی وتحصیل وزندگی اشان باشند .خیلی از خیرین طی این 

خود مدارس قدیمی را بازسازی ومرمت کردند وسعی داشته اند نیازهای انها را برطرؾ کنند اما تعدادی سالها باز با کمک 
از مدارس هم هست که به ان کمتر توجه شده است بهتر است هم به خیرین ان مدارس وهم به مسئولین ومقامات اموزش 

ر تالش کنند همانگونه که مساجد اوز با بهترین وپرورش اوز وبخش اوز یاد اور شویم تا در مرمت ونگهداری انها بیشت
مصالح ساختمانی وخیلی محکم ساخته شده تا در اثر حوادث فرو نریزد وجان کسی را نگیرد  متاسفانه در ساخت مدارس 

 که روزانه دانش اموزان انهم به تعداد زیاد در زیر این سقؾ ها مشؽول تحصیل هستند به اندازه کافی مقاوم ساخته نشده
است از انجا که اوز ومنطقه الرستان جز مناطق زلزله خیز است مقام سازی مدارس باید در اولویت ساخت وساز هر 

 مدرسه ای قرار گیرد باشد که چنین کنند. 

  299.فرهاد محمودا /مهرماه 

 
ه ای پیدا کرده واز سوالی که در پائین مطرح شده خیلی مهم است در جهانی که خشونت وگرفتاری ویزهکاری دامنه گسترد

طرؾ دیگر طرفداران حقوق بشر وانساندوستی مرتبا نهیب می زنند که چاره رفع مشکالت در مرگ دیگری نیست وباید 
بدنبال علل واقعی مشکالت گشت ما بعنوان شهروندان این جهان در باره اعدام ادم ها بخصوص در مال عام چه نظری 

اص باعث عبرت گرفتن من وشما میشود ایا با اعدام جرم وجنایت کم وازبین می داریم ایا این روش درستی است ایا قص
 رود ؟ نظر شما چیست

  

 روٌم؟  چرا به تماشاي مراسم اعدام مً

 زله ، باالده كازرون و فتح آباد خنج را لرزاند زل

 عملٌات احداث راه روستاٌی ارد به مز در خنج آؼاز شد 

 نخل ها هویت جنوب ومردم اوز وقسمت مهمی از تاریخ زندگی ما هستند 

تقریبا  ین درخت نخل در اوزدر منزل بازرگان می باشد که هنوز بر پای ایستاده است این نخل این یکی از کهن سال تر
  برای دیدن عکس بزرگتر ان روی عکس کلیک کنید متر می باشد.30سال عمر داردوبلندی ان تقریبا 120

 
 
ش اموز ومعلم است هرکسی از مروز سوم مهرماه روز بازگشایی مدارس در سراسر کشور بود مهرماه ؛ ماه مدرسه ودانا

دوران تحصیل خود خاطراتی دارد که اکثرا خاطراتی خوب وشیرین دارند حتی اگر با نامهربانی معلم ومدیر روبرو شده 
باشند .برای همین چند عکس از دانش اموزان دیروز که شاید شما همشهری گرامی هم در میان انها باشید برایتان روی 

 ری به ان سالها بزنیدسایت قرار میدهم تا س
    برای دیدن عکس ها اینجا را کلیک کنید 

   

http://www.asriran.com/fa/news/182665
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30579513
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30581255
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30581255
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/aksmadresabadri.htm


 
 بیست نفر منتخب اعضای مجلس امارات مشخص شدند

 
 شرٌؾ نامور وسعٌد محبی قهرمان مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات شدند

 فرزاد نامی قهرمان قهرمانان شد       

به همت خود بازیکنان وبا همراهی وتالش هئیت بلیارد برگزار در چهل وهفتمین دوره مسابقات بلیارد جام اورم گولو که 
محمد شریؾ   Aبرگزار شد که طی رقابتی جانانه در گروه  Bو   Aگردید مسابقات همچون دوره قبل در دو گروهبندی 

وسوم این نامور به مقام اول این مسابقات دست یافت واقایان محمود رجایی ومحبوب عبداللهی بترتیب به مقام های دوم 
که با تعداد بیشتری از بازیکنان برگزار شد سعید محبی به مقام اول دست یافت واقایان  Bدر گروه   .دوره دست یافتند

منصور زارع وسمیر شمسی بترتیب به مقام های دوم تا چهارم این دوره دست یافتند  در این روز از   رامین میراحمدی 
 قابی تقدیر شد  تالش های اقای سعید ضیایی با اهدای

قیل از دیدار این دوره مسابقه قهرمان قهرمانان برگزار شد که دو نفر از افرادی که در دوره قبل از هر گزوه به مقام  .
اول دست یافته بودند با هم دیدار داشتند که در پایان با برتری اقای فرزاد نامی بر پویا نامور جام قهرمان قهرمانان دوره 

 ونی به اقای فرزاد نامی تعلق گرفت قبل جام کینگ ت

سپتامبر شاهد برگزاری ویاد اوری سه تن از بازیکنان بلیارد هم بودیم که از طرؾ هئیت بلیارد  23در روز جمعه 
بمناسبت تولد اقای سعید ضیایی وحسین حسین نیایی ونیز سالگرد ازدواج اقای محمود رجایی جشن کوچکی در میانه بازی 

مینگو دبی برگزار شد که از بازیکنان با شیرینی وکیک پذیرایی گردید این کار نیک وپسندیده هئیت بلیارد ودر باشگاه فال
توسط بازیکنان همواره مورد تقدیر وتشکر بوده است تولد این عزیزان وسالگر ازدواج انها مبارک باد .جا دارد از تالش 

 که زحمات این دوره را بعهده داشتند تشکر کنیم اقایایان عبدالرحیم صدیق  محمود رجایی ومحمد معصومی 

   رای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنیدب

   2011سپتامبر- دبی در اوزی بلٌارد بازٌکنان امتٌازهای بندی رده امار اخرٌن

 محمد هادی سعٌد رٌاحی درگذشت

که بدٌنوسٌله به فرزندان وخانواده انمرحوم  با نهاٌت تاسؾ محمد هادی سعٌد رٌاحی دٌشب در بندرعباس در گذشت
 تسلٌت عرض مٌنمائٌم .مرحوم در زمان مرگ نزدٌک به هشتاد سال عمر داشت 

 24.9.2011ساٌت ستاره های اوز 

 بانو ملتفت در گذشت  

ومه را با نهاٌت تاسؾ چند روز پٌش بانو ملتفت همسر حاج محمد بناری در اوز درگذشت که بدٌنوسٌله در گذشت انمرح
 به خانواده وبستگان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم 

 24.9.2011ساٌت ستاره های اوز 

 اؼاز انتخابات پارلمانی در امارات 
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دقیقه صبح امروز )شنبه( به  30نماینده مجلس اتحادیه امارات )پارلمان( از ساعت هشت و  20راي گیري براي برگزیدن 
 ین كشور آؼاز شد.طور همزمان در امارتهاي هفتگانه ا

 
عضوي  40راي دهنده مواطن به پاي صندوق هاي راي مي روند تا نیمي از نمایندگان مجلس  129270در این انتخابات 

 كشورامارات را انتخاب كنند .
 

حوزه راي گیري كه پیشتر از سوي كمیته ملي انتخابات مجلس امارات در امارتهاي مختلؾ این كشور تعیین شده اند ،  13
 كار خود را از صبح امروز آؼاز كردند.

 
نفر خود را براي حضور در انتخابات مجلس امارات نامزد كرده اند تا بتوانند با راي شهروندان این كشور به یكي  450

 كرسي مجلس امارات دست پیدا كنند . 20از 
 

ینده دیگر از سوي  امارتهاي نما 20نفر از آنان توسط راي دهندگان و  20عضو است كه  40مجلس امارات داراي 
 هفتگانه این كشور منصوب مي شوند.

 
انتخابات امروز مجلس اتحادیه امارات دومین دوره آن است كه برگزار مي شود. اولین دوره انتخابات مجلس امارات در 

 برگزار شده بود. 2006سال 
 

شارجه و راس الخیمه نیز هر یك سه نماینده و در  در این انتخابات راي دهندگان در ابوظبي و دبي هر یك چهار نماینده ،
نماینده ( را انتخاب و راهي مجلس امارات مي كنند  20امارتهاي عجمان ، ام القیوین و فجیره هر یك دو نماینده )مجموعا 

 . 

 در محل نمایشگاه مطار دبی می باشد -2  مرکز تجاری العالمی -1مراکز رای گیری در دبی 

 2011سپتامبر 24

 حضور نامدارترٌن وقهرمان شطرنج اٌران احسان قائم مقامی در شهر اوز 

 در این روز شطرنج بازان اوزی خودرا در برابر استاد محک زدند افراد سرشناس اوزی عبارتند بودند از : 

 داله احمدیدکتر محمد امیری ؛ ارشیا امیری ؛ عبدالؽفور جهان دیده ؛ منصور خادم ؛ شاهرخ ضیایی  ؛فرزاد علوی  عب
 دواود بذرافشان  ؛ رضا ابراهیم نژاد ؛ امین بحرانی  ؛محمد تورانی ؛ محمد ابراهیم خضری   ؛

 سال سن13کوچولوی تیم محمد توراانی با  )

 بازی ناتمام ماند 6ساعت   نفر بازی کرده است 113قائم مقامی کال با  استاد 

   /ت دیگری که بزودی به اطالع شما عالقمندان می رسانیم همه در این بازیها باختند به جز شاهرخ و .... نکا

 کجا برٌم چکار کنٌم ؟

 طرؾ میگفت اقا فرهاد هزینه ها انقدر باال رفته که نمی دونم چکار کنم نمی دونم کجا برم.  گفتم چی شده مگر  

درهم  یک  200و 150 درهم ویزیت دکتر 10و 8درهم برنج کیلویی  40و 30گفت انگار خبر نداری گوشت کیلویی  
هزار درهم  همه اینها به کنار تازگی پول  50هزار درهم ودانشگاه هرسال  20و 15درهم وهزینه مدرسه  90باک بنزین 

درهم می رسه مگه طی این مدت چقدر به حقوق ما اضافه شده که  2000و 1700اب وبرقم انقدر زیاد شده که باالی 



رای همینه که توش موندم کجا برم. بعضی وقتها میگم برگردم ایران باالخره اونجا یه بخواهیم اینهمه هزینه تحمل کنیم ب
الونک وخونه از خودمون داریم ونمی خواهیم اجاره خونه بدیم هزینه دوا ودکتر هم کمتره هزینه مدرسه بچه ها ودانشگاه 

فقط بدهی داریم باال می اریم شما بگید چکار  هم نصؾ اینجا نمیشه واقعا نمی دونم چه باید بکنم هر ماه به جای پس انداز
 کنم ؟ 

هر چی فکر کردم چی بهش بگم دیدم هیچی بهتر از این نیست که واقعیتو بهش بگم من هم یک کم درد دل کردم بعد هم 
   فکر یواشکی گوشه بیل اب وبرقم بهش نشون دادم که مال فقط یک ماه بود. بعد از ان فقط به هم نگاه کردیم ورفتیم تو 

 ما برای پٌشرفت در الرستان احتٌاج به تعامل در داشته هاٌمان دارٌم

 امتٌازات وٌژه الرستان برای استان شدنعمران شاکری الری تحت عنوان مطلب مفیدی از اقای   

ه از امکانات وتوان وموقعیت الرستان برای استان شدن نام برده در صحبت نو الر منتشر شده است که بصورت خالص
شده است که با توجه به این واقعیت موجود می طلبد هم اهالی الرستان به  چنین داشته هایی فکر کنند وبرای توسعه 

های این منطقه وپیشرفت برا ان تکیه کنند وهم اهالی الرستان از الر واوز وگراش وخنج گرفته تا دیگر شهرها وروستا
بزرگ توان مشترک چانه زنی برای ارتقا مرکز ودیگر بخش ها وروستاها مد نظر قرار دهند مرکز نشینان به بخش ها 
ودیگر شهرستانها توجه کنند  مراکز بخش ها هم به دهستانها وروستاهای توابع خود توجه جدی نمایند نمی شود انتظار 

ان بی توجه بود یعنی ما بزمانی رسیده ایم که ضرورت دارد  درک باالتری نسبت یکسویه داشت اما به بدنه اصلی الرست
به خواسته هایمان پیدا کنیم که اگر چنین نکنیم به فرصت سوزی دچار میشویم الرستان توان استان شدن را دارد همچنان 

است تجربه یک حرکت روبه جلو  که بخش های اوز وجویم وبیرم امکان شهرستان شدن دارند این خواسته ها به هم تنیده
نشان داد که ما اگر بخواهیم یکجانبه بدون در نظر  88که منجر به نادیده انگاشتن دیگر بخش ها ومسائل ان شد در بهمن 

گرفتن موقعیت دیگر شهرها وبخش ها حرکت کنیم اندوخته خوبی کسب نمی کنیم جز اینکه به دودستگی ونفاق وپراکندگی 
 د که صادقانه به راه های اتفاق حول توسعه وپیشرفت کل منطقه برگردیمدامن بزنیم .باش

  زمٌن لرزه بٌرم الرستان فارس را لرزاند.  

 

  1390ماهی های فروشگاه ماهی فروشی اوز اواخر شهریور 

 شهر اوز  قٌمت چند نمونه ماهی در 

تومان . ماهی شعری  6500تومان . ماهی شعری کٌلوٌی  6500تومان . مار ماهی کٌلوٌی 4000ماهی هوور کٌلوٌی 
 تومان  6000تومان . ماهی هامور کٌلوٌی  6500بحرٌنی کٌلوٌی 

 

 رادٌوفارسی زبان شما در دبی

راه اندازی   در دبی 2011از ماه جاری سپتامبر در پی پرسش وسوال شما بینندگان سایت عرض کنیم که رادیو شما دبی 
این رادیو قرار است موزیک و برنامه های گفتگو پخش کند و بر روی اینترنت هم قابل دسترس خواهد بود این شده است 

 Dubai 92, Hit در دبی است که رادیوهای دیگری مثل Arabian Radio Networkشبکه رادیویی متعلق به کمپانی
را هم در لیست خود دارد که به زبانهای هندی،ماالیایی،عربی و انگلیسی برنامه پخش می کنند  Al Khaleejia و 96.7

این رادیو هشتمین رسانه این کمپانی است قبال برنامه های مختلفی بزبانهای اردو وعربی وانگلیسی وملیواری در روی 
شده است وروزانه بصورت زنده از رادیوهای مختلؾ  امواج اؾ ام برای شنوندگان دیگر کشورهای ساکن در دبی پخش

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=2790
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30574103


ساعته موسیقی وخبر بزبان فارسی می 24دبی پخش میشود واین اولین بار است که بزبان فارسی این رادیو به پخش 
 پردازد این کمپانی متعلق به دولت امارات است 

 برنامه پخش میکند FMامواج  93.4این رادیو روی فرکانس 

 شگاه رانندگی سماء اوزاشناٌی با اموز

  

سالیان درازی اوزیها ومردم بخش اوز بدلیل نبود مرکز اموزش راهنمایی ورانندگی ونداشتن مجوز کار؛ همشهریان 
واهالی بخش مجبور بودند به مرکز شهرستان یا شیراز مراجعه  کنند اما  اکنون با راه اندازی اموزشگاه سماء اوز این 

 ق یافته است که جا دارد از این عزیزان که در این جهت بانی کارارزشمندی شدند تشکر کنیم .ارزوی دیرینه اوزیها تحق

 

بازگشایی شده است  این آموزشگاه توسط آقایان ناصر مبصروآجی  1390مرداد1آموزشگاه رانندگی سماء اوز درتاریخ  
.بخشداری و.فرمانداری وهم چنین سال طول کشید وبا همکاری شورای شهر.شهرداری 3مزرعی اداره می شود.مدت

 به طول انجامید.1/5/90تاتاریخ 1/9/87استانداری وراهنمایی رانندگی شروع به کار کرد.برای گرفتن مجوزاز تاریخ 

میلیون تومان هزینه شده است .محل اموزشگاه در یک 50برای راه اندازی اموزشگاه رانندگی سماء تاموقع گرفتن مجوز  
یابان بصیری می باشد.این آموزشگاه شامل مدیریت وسه کاربر مسئول ثبت نام ومسئول نوبت دهی منزل مسکونی در خ

ومسئول رایانه ویک نفر قائم مقام ویک نفرمدرس با مدرک فوق لیسانس حقوق جهت تدریس آیین نامه ویک نفر مهندس 
انم که دارای کارت مربی گری می نفر خ4نفر آقاو4نفر مربی کار آموزکه شامل  8صنایع خودرو جهت تدریس فنی و

 باشند 

.این موسسه جهت صدور گواهی نامه وارائه خدمات به هم شهریان عزیزوحومه شهر اوز می باشد.افرادی که برای ثبت  
جلسه کالس آیین نامه بروند که بعد ازاین کالسها از کار آموزان 3جلسه کالس فنی و2نام می ایند بعد از تکمیل پرونده باید 

ت آزمون تئوری گرفته می شود  در صورت قبولی به مرحله دوم جهت آموزش رانندگی توسط مربی انتخاب شده انجام تس
می گیرد بس از مرحله آزمون اولیه در صورت قبولی به مرحله آزمون افسرراهنمای ورانندگی امتحان آیین نامه وشهری 

 شوند. انجام می گیرد درصورت قبولی به اخذ گواهینامه نائل می

 تومان می باشد.132000قیمت تقریبی که به بانک واریزمی شود .

 برای دیدن عکس های دیگر اینجا را کلیک کنید 

 نشانی در اوز آؼاز ساخت ساختمان آتش

 گروه كوهنوردي الرستان به كوه سبالن دراستان اردبٌل صعود كرد

 خنج -مصدوم در حادثه رانندگی در محور الر 5

 وقتی تو تصمٌم نگٌری ؛ دٌگران براٌت تصمٌم مٌگٌرند

ین رسم ساده وبی تعارؾ تاریخی است که اگر شما نتوانید ونخواهید تصمیم بگیرید دیگران برای شما تصمیم خواهند ا
این نتیجه اعمال ما وکارکرد فکری وفرهنگی    گرفت .کاری به اخالقی بودن یا ؼیر اخالقی بودن این امر نداریم

 وشخصیتی ادمهایی است که توان تصمیم گیری ندارند یا از انها سلب شده است . 
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وقتی من راجع به موضوعی که مربوط به زندگی شخصی ویا اجتماعی من میشود نظر ندارم وقتی من در تصمیم های 
ئن باید بود که دیگران برایمان تصمیم خواهند گرفت خواه درست خواه مهم زندگی هیچ اعمال نظر وعقیده ای ندارم مطم

نادرست خواه با نیت خوب خواه با نیت بد وما گوسفندانی خواهیم شد که تملک فکری ونظری خودرا به دیگران سپرده ایم  
 . 

نزنی  ناسزا ان است که  فکر نکنید این توهین وناسزا است  .ناسزا ان است که حقت را جلو چشمانت بخورند وتو حرفی
بدون اینکه بخواهی برایت زن میگیرند برایت شوهر انتخاب میکنند برایت کار وشؽل تعئین میکنند وبرایت کالس ودرس 

درست میکنند وبا همان اعتقاداتی که خودشان دارند فارغ از درست ونادرست ان تربیتت میکنند وتو حاضر نمی شویی 
بی   نی ونظرت را بگویی  . راستی تو کیستی؟ بی عقیده بی نظر بی سلیقه بی حرؾیکبار بپرسی ویکبار حرؾ بز

 خواسته.   واقعا تو چیستی ؟

 19.9.2011فرهاد محمودا /

 عملٌات گاز رسانً به روستاي سده خنج آؼاز شد

 
زها افتابی ودر بعضی مواقع نیمه ابری می باشد هوای اوز نسبت به روزهای گذشته کمی خنک تر شده هوای اوز اینرو

  وبقول اوزیها مخصوص شوه در است  است وامروز هوا توام با باد بود اما شب ها نسبت به روز خیلی خنکتر شده است

 

  1938 سال مرشد بازار دبی

 
 

  

 ن تیم هم تیم پرسپولیس باخت هم هوادارا

دیروز مسابقه حساس بین دو تیم مطرح فوتبال وصاحب نام کشورمان بین تیم پرسپولیس واستقالل بود با انکه من مدتها 
بود یک بازی حساس این دو تیم را تا اخر ندیده بودم اما دیروز از اول تا اخر ماندم تا هم نتیجه را ببینم وهم در جریان 

تقالل که فرهاد مجیدی زد روحیه خراب پرسپولیسی ها را خرابتر از قبل کرد تیم روند بازی قرار بگیرم گل اول اس
پرسپولیس که با رفتن دایی وامدن استیلی روی نوار باخت وشکست بود ودر خیلی از بازیها هواداران به جای تشویق تیم؛ 

وجود اینکه بازیکنان با جدیت بسیاری  علی دایی را تشویق میکردند داشت دیدار سنگینی با تیم استقالل برگزار میکرد وبا
بازی میکردند ودارای موقعیت هم شدند اما نتوانستند روحیه خودرا بهبود بخشند بخصوص از زمانی که پنانتی یعنی امید 

مساوی را از دست دادند از ان پس هر چه پرسپو.لیس تالش کرد نتیجه نگرفت اما استقالل که دارای انسجام روحی 
توانستند گل دوم را هم در نیمه دوم به پرسپولیس بزنند تا خیالشان ازپیروزی این دیدار راحت تر شود. نکته  بهتری بودند

به بعد بود که هواداران تیم پرسپولیس  80پرسپولیس در لحظات پایانی یعنی از دقیه   قابل تامل در این دیدار تنها ماندن تیم
شان را تشویق کنند تا شاید گلی بزنند انها را تنها گذاشتند واز سکوها پائین امدند به جای اینکه بنشینند وتا اخرین لحظه تیم

چه پائین جدول چه باالی جدول   تا استیلی ناموفق ؛  بیش از پیش تنها بماند واین درست نیست هوادار هر تیمی که باشی
سپولیس در ورزشگاه ازادی با رها کردن تیم هوادران پر  اگر تیم انجا باخت  باید تا اخرین لحظه تیم را تنها نگذاری

 باختند 

این بازی در سطح جامعه هم حساسیتهایی برانگیخت که از جمله اظهار نظر برخی از سیاسیون کشورمان در دولت 
انها قبل از بازی دیروز بود که نشان میدهد انتخابات شوندگان دیروز واینده بی میل   ومجلس وسمت وسوی سرخ وابی

که از هوادران ورزشی برای جلب نظر انها به خود تالش کنند امری که در زیر نویس تلویزیون شبکه سه هنگام  نیستند
 بازی مشخص بود وبرای اولین بار تاکید بیشتری بر اعالم نظر بینندگان شده بود که مشخص کنند هوادار کدام تیم هستند . 

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30568566
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30568566


 2011مپتبيجـ 17/   ايب ثبفی رؾاثی ثٕػ  َجٕػِ امتكـْبػ اثـاْیى پٕؿ ْیچ فيبَی طـكؼاؿ ایٍ ػٔ تیى 

 پٌروزی )عکس(  -بازی استقالل 

  

  ًْیٍ صٕانی امت نیال

 دو دشنه در چشمانم 

 دو نارنج در دستانم 

 ویک حنجره فریاد در گلویم 

 کنم . لیال تو بگو ؛ تا صبح نشده با اینها چه
 

 فرهاد محمودا

  ْضاس لطؼّ اي سٔعتبي كٕسِ أص السعتبٌ افتتبح ؽذ 30يشغذاسي 

خدیجه روستا فرزند محمد سعید در گذشت که بدینوسیله در  ..39سپتامبر 2.با نهایت تاسؾ امروز صبح  سه شنبه 

شت انمرحومه را به خانواده انمرحومه وفرزندان ایشان وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم مرحومه در گذ
  سایت ستاره های اوز   /  سال داشت. یاد وخاطرش گرامی باد  89زمان مرگ بیش از 

 پیبو تنهیت ىًب 

ه انمرحومه وبستگان  وخویشاوندان ان با نهایت تاسؾ درگذشت مرحومه خدیجه روستا  را به اعضای خانواد
تسلیت عرض مینمائیم  وبرای ان مرحومه از در گاه خداوند متعال علو درجات وبرای بازماندگان صبر   مرحومه

 ارزومندیم

رحیم کامیاب  –سعید ضیایی  –عزیز روستا  –عبدالرحیم صدیق  –محسن نامی  –عزیز ملک زاده  –نورالدین نجم دینی 
 - ؿضب يیـاصًؼی يضًؼ-فرزاد نامی  –صالح صمدانی  -یونس رهنما  -فردین نامی  – علی انجام–

 دس ثبسِ يطهت أصی چّ کغی اعت ؟  َطشات تؼذاد دیگشی اص ثیُُذگبٌ عبیت
 

 

 صؼین صًؼی /  ػایـِ ؿاتُگ َگیـیى ْـ کل ثّ أف ٔ أفی ػين يی ٔؿفػ أفی امت  / ثبػؿٔػ كـأاٌ

 ب أقاي فرهاد ابراهیم بور بادرود فراوان به جنا

از زحمات چندین ساله شما كه یك تنه كار چندین نفر را بدوش مي كشید متشكرم و بریتان أرزوي تندرستي و موفقیت 
 ؟ چه كسي اوزي است"دارم.و امؤ سوال شما

" 

ه كنیم كمتر كسي را در مرحله اول بایستي تعین كرد كه زبان مهم است یا زمان ؛  اگر ما اوزي ها به گذشته خود نگا
خواهیم دید كه اصل ونسبش مال اوز بوده باشد. همانطور كه تاریح نویسان ما نوشته اند بیشتر اوزیها از مناطق دیگر به 

اوز كوچ كرد ه اند.از بیضاي فارس تا دورو بر اوز انوقت این سوال پیش مي أید كه ایا انها اوزي هستند یا خیر. اگر 
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مطرح مي شود از چه تاریخي و از چه زماني این افراد اوزي بحساب مي أیند؛  در صورتیكه زبان  سوال  باز این  هستد
وأداب و رسوم تعین كننده است پس تمام افرادیكه چندین سال است بازبان و أداب رسوم اوزي زندگي مي كنند اوزي 

ندي أن دیار در مي أیند,همانند شهروند ایراني بحساب مي أیند,همانند كشورهاي پیشرفته جهان كه بعد از چند سال به شهرو
أمریكایي یا ایراني ألماني و... به افراد فوق نیز مي شود گفت مثأل اوزي كهنه اي یا اوزي فیشوري... كه در گذشته نیز 

ؼام شدند.از نظر این چنین افرادي داشتیم كه دیگر از این پسوندها استفاده نمي كنیم زیرا سالهاست كه با بقیه افراد جامعه اد
با بنده اوزي كسي است كه سالها در اوز بوده و به زبان و أداب و رسوم اوزي زندگي مي كند.تا نظر دوستان چه باشد. 

 تقدٌم احترام فاروق ركنً

با سالم / طرح این سوال میتواند گامی باشد برای روشنگری ذهن پویا وپنهان همشهریان در نقاط مختلؾ واگاه شدن از 
 ات یکدیگر وانتقال ان به فرزندان میتواند مفید باشد . نظر

به نظر من در این دوره میتوان کسی را اوزی بدانیم که اصالتا شیفته زادگاه خویش باشد ودر هر جایی که زندگی میکند 
ه خویش براید ارتباط خویش را با زادگاهش حفظ کرده وبا توجه به امکانات  وتناسب وتوانایی اش در صدد خدمت به زادگا

 / نورالدین نجم دینی 

 

 كُذ كیهٕيتشي تخشیت ایجبد يي 200صنضنّ ؽذیذ دس تٓشاٌ، تب ؽؼبع 

 

اعت ایب ًْؾٓشیبٌ  أص ٔکم السعتبٌ اص يُبطك صنضنّ خیض کؾٕسيبٌ يی ثبؽذ کّ تبکٌُٕ تهفبت جبَی ٔيبنی صیبدی دادِ

  ٔاْبنی السعتبٌ دس عبخت ٔعبصْب ثّ ایٍ ايش تٕجّ کبفی داسَذ؟

  

 چهل وهفتمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جام اورمو گولو 

اچه بدین وسیله به اطالع کلیه بازیکنان اوزی بلیارد میرسانیم که چهل وهفتمین دوره مسابقات بلیارد جام اورمو گولو )دری

در باشگاه ورزشی فالمینگو دبی برگزارمی گردد این  299.برابر با اول مهرماه  ..39سپتامبر  32ارومیه ( در تاریخ 

بعداز ظهر جمعه همان روز شروع میشود عالقمندان جهت حضور میتوانند با اقای عبدالرحیم  2مسابقات راس ساعت 

 یند تماس حاصل فرما  ..95954827صدیق با شماره تلفن  

 هئیت برگزار کننده مسابقات بلیارد واسنوکر اوزیهای مقیم امارات  

 

 عٕاَؼَی يتلبٔت

  کْتاٍ ّهختصر در بارٍ دریاچَ ارّهیَ ایراى 

ًبم داػتَ، ثشرگتزیي ّ ػْرتزیي دریبچَ  (دریبچَ ارّهیَ کَ در گذػتَ )چی چظت( ّ )کجْداى
وک دًیب اطت کَ اس ایي ًظز ثب دریبچَ ثشرگ اس ً دائوی ایزاى ّ یکی اس دریبچَ ُبی فْق اػجبع

کیلْهتز ّ هظبحت آى  15تب  51کیلْهتز ّ پٌِبی آى ثیي  140 ًوک آهزیکب ػجبُت دارد. دراسای آى
حظت هیشاى ثبرع ّ تجخیز( اطت. دریبچَ ارّهیَ تب تجزیش ّ  کیلْهتز هزثغ )ثز 0555تب  1555ثیي 

 0کن ژرفبی ّطیغ ثب هیبًگیي ػوك  یک فزًّؼظت داػتَ اطیت. ایي دریبچَ در گظتزع هزاغَ
دارد.  هتز ػوك در گْػَ ػوبل غزثی جبی 51هتز لزار گزفتَ اطت. ّلی ژرفتزیي ًمطَ آى ثب 
 551دریبچَ، ثیغ اس  هتز ثبالتز لزار دارد. در ایي 5155ططح آى ًظجت ثَ ططح آة، دریبُبی آساد، 

آثزیش  تٌبطت دارد.. ططح حْضَ یشاى ثبرع طبالًَجشیزٍ ّجْد دارد کَ ػکل ّ اًذاسٍ آًِب ثب ه
چبی اس  کیلْهتز هزثغ اطت4 سریٌَ رّد، طیویٌَ رّد، سّالی چبی ّ آجی 15555دریبچَ حذّد 
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رطْثبت ًوکی  رّدُبی ػوذٍ ّاردٍ ثَ دریبچَ ُظتٌذ اس هیبى رّدُبی گفتَ ػذٍ، آجی چبی اس
 دریبچَ ًمغ دارد ای ًوک ثَ هالحظَ کٌذ ّ در حول همذار لبثل ًئْژى ػزق تجزیش ػجْر هی

تزیي آثگیز دایوی آطیبی غزثی اطت کَ در ػوبل غزة فالت ایزاى لزار  دریبچَ ارّهیَ ثشرگ
ُبی  تزیي ّ ًغشتزیي سیظتگبٍ اطت.پبرک هلی دریبچَ ارّهیَ پض اسهزداة اًشلی ، اس جبلت گزفتَ

 ۱۱گًَْ پزًذٍ  ،  ۷۱۷گًَْ پظتبًذار ،  ۷۲رّد. در حبل حبضز  ػوبر هی طجیؼی جبًْراى در ایزاى ثَ
 اًذ گًَْ  هبُی حیبت ّحغ ایي دریبچَ را تؼکیل دادٍ ۷۲گًَْ دّسیظت  ّ  ۲گًَْ خشًذٍ  ، 

هطبلؼبت التصبدی ّاکتؼبفی اًجبم ػذٍ ثزای اطتحصبل ًوک اس دریبچَ ارّهیَ ًؼبى دادٍ اطت 
 رطذ. در ایي هیبى پتبطین هیهیلیبرد تي  1هجوْع تَ ًؼظت جبهذ دریبچَ ثَ ثیغ اس  کَ

 145هیلیْى تي، هٌیشیب  05هیلیْى تي ّ ثزحظت طْلفبت پتبطین حذّد  12حذّد  K_2O ثزحظت
 تي ثزآّرد ػذٍ اطت 115تي ّ لیتین حذّد  12هیلیْى تي، ثزّهیذ حذّد 

َٔ آةاس ًظز اة درهبًی  َٔ ارّهیَ اس دطت یِب ثبػذ ّ گل)ثمْل اّس ُبی کلزّرٍ طذیک هی آة دریبچ
َٔ ارّهیَ خویزی طیبٍ اطت کَ دارای خبصیت درهبًی   ُبی کلزّرٍ رًگ ّ جشّ گل ػل ( دریبچ

 اطت ُبی سًبًَ ُبیی چْى رهبتیظن ّ ارتزّس ّ ثیوبری ثزای ثیوبری

رگرفتَ ب  /هزدم ػِز ارّهیَ تزک سثبى ُظتٌذ ًّبم تزکی دریبچَ ارّهیَ  اّرهْ گْلْ هی ثبػذ 

 رًتی ّتٌظین شذٍ از هٌابع اًت
  

 به اٌن موضوع خٌلی جدی فکر کنٌم

 چه کسی اوزی است ؟

 ما به چه دالیلی به یک نفر میگوئیم تو اوزی هستی واصوال معیار تشخیص ما برای شناخت هویتی یک اوزی چیست 

 ایا یک اوزی کسی است که بزبان اوزی حرؾ میزند؟  

 ایا یک اوزی کسی است که در اوز متولد شده است ؟

ی از پدر ومادری ؼیر اوزی متولد شد ولی در اوز متولد شد وبا زبان اوزی صحبت کرد وکار وزندگی اش انجا اگر کس
 باشد ایا این فرد اوزی است ؟

 ایا یک اوزی کسی است که اجداداش واعضای خانواده اش انجا زندگی میکردند ؟ 

 زندگی اش انجاست؟ایا یک اوزی کسی است که سالیان دراز در اوز زندگی میکند وکار و

  وده ها سوال از این دست  

متاسفانه انتظار چندانی برای نوشتن جواب این سواالت از سوی بسیاری از بینندگان ندارم چرا که بعد از چندین سال 
 بررسی ومدیریت سایت کامال اشنا هستم که در منطقه الرستان متاسفانه متاسفانه کمترین افرادی که در نظر خواهی رسمی
بخواهند شرکت کنند اوزیها هستند .تجربه این چند ساله نشان داده است که نوعی محافظه کاری وبی مسئولیتی در مسائل 

 پیرامونی گریبانگیر اوزیهاست که نوعا به نوع رابطه اجتماعی اشان با دادوستد اقتصدی وفرهنگی 

 داقل در ذهن خود دنبال پاسخش بگردیممربوط میشود که در جای خود قابل تحلیل است اماانتظار است که ح



  

 َظشات ؽًب دس ثبسِ أصی چّ کغی اعت ؟ 

 تولد همانجا باشد میگویند به کسی که  تهرانی شیرازی تبریزی کرمانی الری اوزی معموال پسوندیست که

نباشد چرا که هر  از نطر جؽرافیایی و اب و خاک ولی االن دنیا خیلی کوچک شده و به نطر می اید که این تعریؾ صحیح
 کس به علت نزدیکی و اسانی وسایل حمل و نقل می تواند خود را به هر شهری برساند و در عرض یک 

زبان انجا را نیز فرا گیرد و با فرهنگ انجا نیز اشنا شود مخصوصا اکر ان شهر کوچک باشد و پول و در امد  سال    
 دا میکند خیلی زود دوستانی نیز برای خود پی کافی هم باشد

و شاید فرزندی هم در انجا به دنیا بیاورد و بر عکس ان نیز صادق است ولی به نظر من باید به کسی اوزی گفت که   
و دیارش و کمک به همشهریانش بدون هیج چشمداشتی باشد و در هر زمینه ای که بتواند   همه وجود و فکرش ابادی شهر

ند مردمش صاحب دانش و اگاهی و پیشرفت شوند.چون هدؾ از محل چه معنوی و چه مادی به همشهریانش کمک ک
زندگی اب و خاک ان شهر نیست.به عنوان مثال شما جمعی از مردم زاپن را به اوز بیاورید و همه مردم اوز را به زاپن 

 با تشکر / محسن نامی از دبی .. ببرید ببینید چه اتفاقی می افتد

 درود فراوان / جناب آقای محمودا

  :بنظر من 

  واجداداش واعضای خانواده اش انجا زندگی میکردند یک اوزی کسی است که در اوز متولد شده است  .1  

  یک اوزی کسی است که اجداداش واعضای خانواده اش انجا زندگی میکردند .2 

ار وزندگی اش انجا در اوز متولد شد وبا زبان اوزی صحبت کرد وک کسی از پدر ومادری ؼیر اوزی متولد شد ولی .3
   اوزی است باشد

 میکند وکار وزندگی اش انجاست اوزی کسی است که سالیان دراز در اوز زندگی .4 

 شیکاگو ـآمریکا  ---  احمد زرنگار /سپاسگذارم 
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 مپتبيجـ 11ثًُبمجت كبرؼّ  غت؟فبي چی ٔاي

  

 

يب ػؿ رٓبَی يـتجظ فَؼگی يیکُیى ٔثّ ًْیٍ عبطـ صٕاػث ٔپیبيؼْبی اٌ يتٕرّ ًّْ يب يیيٕػ . ثّ َظـ ىًب كبرؼّ ؿیـ 

اَنبَی یبفػِ مپتبيجـ کّ يُزـ ثّ َبثٕػی ثـد ْبی ػٔههٕ ايـیکب ٔکيتّ ىؼٌ ْقاؿاٌ اَنبٌ ىؼ تٕمظ چّ کنبَی ثـَبيّ 

  ٕػ ْٔؼف آَب چّ ثٕػ ؟ؿیقی ىؼِ ث

 chikalahچی کله 

 

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1839855&Lang=P


این کلمه ای اشنا برای همه انهایی است که روز و روزگاری گذرانده اند وانموقع ها که نه شهر بزرگ بود ونه خانه ها 
 اپارتمانی ومردم هنوز بزی ؛ گوسفندی ومرغ وخروسی در خانه داشتند چی کله هم بود همان جوجه های مرؼی  که بعدها

با تنگ شدن جایشان در خانه ها بعضی وقت ها توی کوچه وخیابان از شهرستانهای دیگر می اوردند وبچه های مشتاق 
انها را می خریدند وهمبازی بچه ها بود اما معموال عمری پیدا نمی کردند وقبل از بزرگ شدن می مردند .این عکس ها 

   د که هم یاد است وهم خاطرهچند روز پیش از خیابانهای اوز برایمان فرستاده ان

 

 کره ای گفت به بابای خرش

چندی پیش پدری با من در دل میکرد ومیگفت : پسرم کار که نمی کنه  دانشگاه هم نمیره  از سرشب تا صبح پشت 
تلویزیون وانترنت نشسته   صبح تا عصر هم می خوابه  عصر با دوست دخترش می ره بیرون  به مامانش گفته اگه بشه 

یخوام سال دیگه با هاش ازدواج کنم . من موندم چه جوابی به این کره خر بدم. )با پوزش از بینندگان عزیز ( .خیلی م
فوری یاد شعری افتادم که چند ماه پیش جایی خونده بودم ونمی دونم از چه کسی است ولی به درد این بابا وپسر میخورد 

بده به این ..... تا خوب بخونه شاید فرجی شد. هرچند دلم چندان اب نمی برای همین گفتم این شعر رو هم خودت بخون هم 
خورد .برای همین بد ندیدم که شما پدر وپسر گرامی ومادران حامی سری هم به این شعر طنز بزنید ببینید کجای کار 

 هستید. 

 ثـی خجزع پــــذر اس ُـــوـــَ جــب                   کـــزٍ ای گــفــت ثـــَ ثبثبی خزع
 ایـــــي االؽ ًـــــــزٍّ ی کــــزٍ خــزت                   ّلـــت آى اطــــت ثــــزای پظــزت

 تْکَ ُز رّس ثَ صحزا هیزی                           هبدٍ ای خْػگل ّسیجب گیزی 
 ــیوبر ػْمّرًـــَ اس ثـــی سًـــی ث                   ّلـــت آى اطــت کـَ سى دار ػـْم
 ای ػــشیـــش دل ثـــبثــــب ، پــظــزم                   پـــذرع گــفــت کــَ ای کـزٍ َخَزم
 ًـــَ طــْیـــلــَ ، ًَ ُجلی ًَ کبُی                   تـــْ کـــَ در چــٌــتــَ ًذاری آُی

ٍّ خـــــز درثــــذرتپـــــــذر                    تـــْ کـــَ جــش خـْردى هبل پذرت  ًـــــــز
 یک جْ اس ػمل ثَ طز ًیظت تْرا                   ُـــیـــچ کـــبر دگــزی ًیظت تْرا
 ثـــبّرم ًـیــظت کـــَ ایـٌمذر َجلجَی                   ثَ چَ جزأت تْ سهـي سى طـلــجی
 ـــز هــــزدم ثــجـــزی تــْ ثبریثــِ                   ثـــبیـــذ اّل تـــْ ثــگـیـزی کبری
 ثـِــز آى ُکــزٍّ خـــْػگـــل ثـجـزی                   ثؼـذ اس آى یک دّ تب پبالى ثخـزی
 تــب کــَ راضــی ػــْد اس تْ آى یبر                   یک طــْیــلـَ ثکٌی رُي ّ اجبر
 ـز آى هـبدٍ خــز خـْة ّ هلْصثـِ                   ثـؼــذ ثـبیــذ ثـخزی رخت ػزّص

 رّی ُجـــل ًـمــغ ّ ًـگـبری سیـجـب                   ُجـــلـی اس جــٌـــض کــتـــبى اػال
 ثــِــز هــبػـیـي ػزّص یـک گبری                   ثــؼـــذ ثـــبیـــذ ثـــکـــٌی گلکبری
 ثــؼـــذ اس ایـــي سًـــذگــیـــّت آغـبسٍ                   ّلــتی ایـــٌـِــب ثـــؼـــْد آهــبدٍ
 ثــب تـــأًــی ًَـکــَ ثـــب ایـــي ػـجـلَ                   هی ثــزی هـــبدٍ خــزت را حجلَ
 پــــــذر ثـــــب ادة ّ ثــــب ُــــٌـــزت                   ثــؼـٌــْ ایــي پــٌــذ سثبثبی خزت

 هْطن ػــمــذ تــْ ثــز پب ًؼْد                   هــِــیــب ًؼْد تــب کـــَ اطــجــبة
 تــب ًـــِـــٌـــذ آدهـــیـــبى پــؼتت ثبر                   پــض اس اهــزّس ثــزّ ثز طِز کبر

www.ewazstars.com 

 ػؿ ؿٔمتبی کُّٓ أف چٓـِ ْبی يبَؼگبؿ 

 سپتامبر خط سبز مترو دبی رسما راه اندازی مٌشود:فردا 
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 –الؽبیته   -الفهیدی  -خالد ابن ولید  -این خط که از خور دبی تا اتصاالت منطقه قصیص است در مسیرهای عود میثا 
 –النهده  -االستاد –القیاده  –صدیق ابوبکر  –صالح الدین  –االتحاد  –بنی یاس )میدان جمال (  –نخله دیره  –الراس 

قصیص و اتصاالت مسافر جابجا میکند ودر دو نقطه خالدابن ولید واالتحاد دارای ایستگاه  –منطقه الحره مطار دبی 
 مشخص شده است 5.89درهم تا  89..مشترک با خط قرمز می باشد .قیمت وکرایه با توجه به مسافت تعئین شده از 

درصد تخفیؾ مخالفه های رانندگی است دارندگان مخالفه که پرداخت نکرده اند از  29بر تاریخ شروع سپتام 9ضمنا فردا  

 درصد تخفیؾ مخالؾ خودرا پرداخت کنند   29فردا میتوانند با 

 موقعٌت های تورٌستی اوز کهن را نابود نکنٌد
  

ّ َبثٕػی کّ ػؿ ؿٔفَبيّ عجـ رُٕة کيٕؿ چبپ يطهجی تضت ًْیٍ ػُٕاٌ ثب اضبكّ يطهت هُبت ػْٔقاؿ مبنّ كبؿك ػؿ امتبَ

ىؼِ ٔيـثٕط ثّ أف يی ثبىؼ اف طـف اهبی ػجؼهللا ربَلؼا ثـای مبیت متبؿِ ْبی أف كـمتبػِ ىؼِ کّ تٕرّ ىًبؿا ثؼاٌ رهت 

  يیکُى

  ثـای ييبْؼِ ایٍ يطبنت ایُزب ؿا کهیک کُیؼ

 

 کنیدکلیک اینجا  طومار حمایت اززمین های دارای اثار باستانی اوز     
 ثار باستانی اوز جز هوٌت ملی وفرهنگی ماستا

  

 

 از همدردی وهمراهی اتان متشکرٌم

کسانی که در مراسم تعزیه وتدفین وسوگواری مادر مرحومه امان  دینوسیله از تمامی اشنایان وعزیزان وبستگان وهمهب
خیرالنسا محب شرکت داشتند یا با تلفن وارسال پیؽام ابراز همدردی کردند متشکریم واز خداوند بزرگ برای همه شما 

 ارزوی سالمتی وتندرستی داریم 

 از طرؾ خالده اسماعیلی واحمد اسماعیلی ودیگر فرزندان انمرحومه

 بٌ، ًْيٓـیبٌ ٔ عٕىبَٔؼاٌ گـايیػٔمت

 

 

ؼیُٕمیهّ اف اثـاف ًْؼؿػی ، تنهیت ٔ ػنؼاؿِی یکبیک ىًبػقیقاٌ ثٕیژِ َزیت، كـیؼِ ٔ میهٕاَب ٔ كـْبػ ٔ ػیگـ ػٔمتبٌ ػؿ ث

 أف امتبؿ تيکـ ٔ هؼؿػاَی کـػِ ايیؼٔاؿو کّ ایبو ثکبو یکبیکتبٌ ثبػ 

 

 ثب مپبك ٔ متبیو اصًؼ ؿهٕو ربَی

 

 تُى ثب پبؿِ ْبی

ِّ ؿكتٍ ىؼ   ْـ آَگبِ کّ ُْگبي

 ؿایتی اف تٕكبٌ 

 ٔ آیتی اف عـٔه ثـ اكـافیؼ 

 ػؿ گٕه ْبی عنتّ ی ایٍ هـٌ 

 ٔ گـػثبػ ؿا تب ثـآيؼٌ آتو 

ِّ چيًبَى  اف ػؿیچ
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 َوجی ثّ ؿمتغیق

 !ٔ صُزـِ ای مـط تب ؿْبیی ثگيبییؼ

 

 تب ػؿ ْقاؿِ ی ػیگـ 

 ػؿ عبٔؿاٌ ػين

 ْقاؿ ْقاؿ متبؿِ ثـٔیؼ

 

 

 

 

  چند نفر از ساٌت پرسٌده اند

قنات باستانی اوز در ان قرار دارد چرا مسئولین مربوطه در رابطه با   در رابطه با فروش یا قصد فروش زمین هایی که
 میراث فرهنگی اوز از جمله رئیس این انجمن اقای  الؾ .  اعتراض نمی کند ودر روزنامه اوز نمی نویسند 

ردم هستند چرا پای این برگه ها که مربوط به هویت فرهنگی ومیراث باستانی اوز است اسم شورای شهر اوز منتخب م 
 هیچ کدام از اینها دیده نمی شود 

انها که خودرا معتمد مردم معرفی میکنند کجا هستند وچرا فقط وقتی برای پز دادن است میگوئیم اوز با دانش وفرهنگ 
ند  . امیدواریم که اقای جانفدا برای این سواالت ما پاسخی داشته باشند هر چند واوز تاریخی واوز ساسانی اینها کجا هست

 از تالش های شخصی ایشان قدردانی میکنیم ونگرانی اورا می فهمیم 

 ػًهیبت اَتمبل آة ثّ يجًٕػّ يغكٍ يٓش خُج آغبص ؽذ 

  

 ت اصصيیٍ ْبی داسای اثبس ثبعتبَی أصطٕيبس دًبی 
   کُیؼکهیک ؿٔی ػکل 

 

 نه ؛ نمی نشٌند
  

 نه با حرؾ ؛ نه با نؽمه ؛ نه با اواز / نمی نشٌند / به هٌچ روی / به هٌچ وجه / نه ؛ نمی نشٌند /
 اٌن پرنده که بر جانم نشسته است / نه ؛ بر دلم نمی نشٌند / من عادت همه ی پرندگان الشخوررا می شناسم / . 

  2011سپتامبر 6.... فرهاد محمودا    با چنگالی تٌز / با چشمانی درٌده / تا استخوانت نکنند / نمی روند /نمی پرند .    

 ومار حماٌت اززمٌن های دارای اثار باستانی اوزط
   کنیدکلیک اینجا را 

 
 

   براساس خبر دریافتی از اوز/ از شما

inke 

to in 4rooz tatili to evaz hesab koni 500nafar az hamshahriya az in shahro on shar 

omadan o kharej kame kamesh 500ta omadan ke ba omadan ina hich kodoom az 
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restoranhaye evaz sandevichia va kababi ghaza nadaran yani az bas moshtari ziyad 

shode saat 11 hame ghaza tama kardan rastesh ma ke az gorosnegi dige raftim ghasre 

yakhi gerash ke boodan balaye 30 35 ta evazi ke vase ghaza khordan omade boodan  

hala age kole hamsharihamon bargardan dige chi mishe 

 اثار باستانی اوز جز هوٌت ملی وفرهنگی ماست 

 

قبال مطلب کوتاهی در سایت درج کردیم مبنی بر اینکه افرادی میخواهند قسمتی از زمین های باستانی اوز را بفروشند در 
همین رابطه چند برگه وعکس از طرؾ اقای عبدهللا جانفدا عضوانجمن میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری اوز 

ستمان رسیده که به ارائه وتوضیح این موضوع پرداخته است که توجه بینندگان را به ان جلب مینمائیم الزم به ذکر است بد
که طرفین مورد اشاره اقای جانفدا هم اگر نسبت به این نوشته ها اعتراض یا نوشته ای دارند سایت ستاره های اوز وظیفه 

 مردم قضاوت روشنتری نسبت به موضوع داشته باشند  خود میداند که انها را نیز درج نماید تا

 برای دٌدن نامه ها وعکس های مربوط به اٌن موضوع لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد 

  ستوار درگذشتانوصفٌه اب
 

با نهایت تاسؾ با خبر شدیم بانو صفیه استوار همسر محمد سعید مالحت در اوز چند روز پیش در گذشت که بدین وسیله 
مرحومه   در گذشت انمرحومه را به همسر ایشان واعضای خانواده وبرداران وخواهران انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم

 در زمان مرگ 

  6.9.2011سایت ستاره های اوز   / داشت یاد وخاطرش گرامی بادسال عمر  60نزدیک به 

 

صًیًبَّ تنهیت ػـض  ،ثب َٓبیت تبمق ٔتبنى،ػؿگؾىت عٕاْـ گـايیتبٌ ؿاثّ ىًب ٔعبَٕاػِ گـايی  آهبی اصًؼ امتٕاؿ

آؿفٔی  صجـ ٔىکیجبیی ٔطٕل ػًـ ىًب ٔػًٕو ثبفيبَؼگبٌ.يیًُبییى.ػؿ ایٍ يصیجت ٔاؿػِ يب ؿا ًْؼؿػ عٕػ ثؼاَیؼ 

 ػثی:َزیت صن ىُبك ٔكـیؼِ کبؿیبَی    /  يبمت

 خانواده های محترم استوار و مالحت

با نهایت تؤلم و تؤثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده از درگاه احدیت برای آن عزیز از دست رفته رحمت بیکران 
 سیلوانا سلمانپور/        ئلت می نماییم.الهی و برای جنابعالی و بازماندگان محترم عمر طوالنی و صبر و شکیبایی مس

 سرکار خانم خالده اسماعیلی و خانواده محترم

با نهایت تؤلم و تؤثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده از درگاه احدیت برای آن عزیز از دست رفته رحمت بیکران 
 سیلوانا سلمانپور  لت می نماییم. /الهی و برای جنابعالی و بازماندگان محترم عمر طوالنی و صبر و شکیبایی مسئ
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 الرستان در تولٌد كنجد در فارس اول شد

 

 خودخواهان کوچولو؛ دٌکتاتورهای دم دست 

ند؟  تا حاال دیده اید که کسی یا کسانی برای شما تا حاال برایتان اتفاق افتاده که شخصی یا افرادی برای شما تعئین تکلیؾ کن
تصمیم بگیرند که چکار کنید چکار نکنید؟  تا حاال برایتان اتفاق افتاده که کسی برای شما واعضای جامعه چه جامعه 

راخوب خانوادگی باشد وچه جامعه انسانی تعئین تکلیؾ کندکه با این ادم برو وبا این ادم نرو ؼافل از اینکه شما هم او
 میشناسید ؟ 

حتما شما هم مثل من اینگونه رفتارها وبرخوردها را دیده اید ادم هایی که حتی نوع خرید ونوع رنگ اجناس ونوع ومدل  
خرید شما هم میخواهند تعئین کنند شاید اینان فکر میکنند دارای برتری فکری هستند یا انقدر مطلع هستند که از همه چیز 

اورند دیکتاتورهای کوچولویی که خودخواهی هایشان جز با تعئین تکلیؾ برای این وان وجز با  واز همه جا سر در می
تصمیم گیری برای این وان ارتضای حقانیت می طلبند ادم هایی که برای نوع ؼذا وشیوه ؼذا خوردنتان هم تصمیم میگیرند 

این الؼر این خوشتیپت میکنه این خوش اندام این کرم  اینو بخور اینو نخور این ویتامین سی داره این کلسیم این چاق میکنه
برات خوبه این کرم نخر این رنگ شاده این رنگ کدر اینو بپوش اینو نپوش اینو بخر اینو نخر اینو بگیر اینو نگیر این 

 بزن این نزن و.... 

اجبار میخواهند به دیگران تسری دهند. این افراد اگر زیاد نباشند کم هم نیستند کسانی که نوع وشیوه وسلیقه خودشان را به 
تردیدی در این نیست که استفاده از تجارب واطالعات افراد خوب ومفید است اما این تجربه اگر با زور تپانی واجبار 
وتعئین تکلیؾ همراه باشد نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه اثار سویی دارد که اولین اثر مخرب ان بی هویت کردن نوع 

ؾ مقابل است  فرد خود بین وخود خودخواه فکر میکند با تعئین تکلیؾ کردن برای زندگی وروش های دیگران وسلیقه طر
هٌچ کس میتواند مفید باشد ؼافل از اینکه انکه منزوی میشود وانکه مرتب دور تر از دیگران میگردد خود اوست چون 

 . لٌقه وعالٌق دٌگران اهمٌت بدهددوست ندارد سلٌقه اجباری کسی را تحمل کند که حاضر نٌست به س

اثر مخرب دیگر اینگونه تصمیم گیریها وخودخواهی ها در خال قرار دادن افرادی است که ما میخواهیم مرتب برای انها 
وروش زندگی انها تعئین تکلیؾ کنیم این افراد در اینده قدرت تصمیم گیری از دست خواهند داد وافرادی مردد خواهند شد 

به اتکای دیگران باید گلیم خودشان را از اب بکشند شاید. شما هم دیده باشید که پدران ومادرانی بوده اند وهستند که همیشه 
که از کودکی وحتی در بزرگسالی هم میخواهند همه چیز به اختیار وسالیق انان باشند وخیلی دوست دارند که حتی شورت 

ربچه ها خودرا انتخاب کنند وان انتخاب را انتخاب خوب قلمداد کنند وزیرپوش وزیرپیراهن وکیؾ مدرسه وده ها چیز دیگ
اینگونه پدر ومادران فرزندانی متکی به خود تربیت میکنند تا ضریب احساسی ووابستگی انها را با خود داشته باشند واین 

ند چون اینگونه افراد با امر قبل از اینکه یک امری اجتماعی باشد یک دلیل روانی در وابستگی به نوع سالیق خود دار
اینروش اعمال هویت خودرا با تزریق سالیق خودشان به دیگران انجام میدهند کاری عبث که نه تنها نتیجه بخش نیست 

 بلکه در بیشتر موارد عکس العمل خوبی به همراه ندارد 

وانتخاب زن وشوهر وانتخاب خانه چه تعداد پدران ومادرانی میشناسید که برای رشته تحصیلی فرزندان خود  انتخاب شؽل 
ووسایل منزل وحتی رنگ وپرده ومیز وگلدان وؼیره به جای مشورت ونظر دادن تعئین تکلیؾ میکنند وتا به میل وسالیق 

انان همراه نباشد حاضر به پذیرش دیگر نمونه ها نیستند  .خیلی خوب است که ادم عالیق خوب وسالیق خوب خود هم 
ما خیلی فرق است بین ارائه دادن واجبار کردن خیلی تفاوت وجود دارد بین اظهار نظر وعقیده تا بدیگران ارائه دهد ا

 مجبور کردن افراد به اینکه فقط این خوب است وبس .

چند بگذارید یک حکایت ازشانزده سال  پیش براتون بگم دوستی که تازه ازدواج کرده بود در همین رابطه ها گفت  که : 
ج من وخانم گذشته بود قرار بود به اتفاق نوعروس برٌم خونه برادر بزرگمون که کلی هم براش احترام روزی از ازدوا

قائل بودم مادرم زودتر اومد خونمون وزنم با اون رفت گفت پس تو هم زوتر بٌا ما مٌرٌم سر راه شٌرٌنی بگٌرٌم .من ٌه 
از خارج برام اورده بود پوشٌدم ورفتم خونه داداشم   دوشی گرفتم وٌکی از پٌراهن هاٌی که ٌکسال پٌش مادرم سوؼات
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من زودتر از اونها رسٌده بودم چند دقٌقه ای نگذشت که مادرم وزنم وارد شدند زنم همٌنکه منو دٌد قبل از احوالپرسی 
جا وجلو برادر وزن برادر وبچه هاش وپدر ومادرم وخواهر کوچکم ٌکهو با خنده گفت اٌن پٌرهن زپرتی دهاتی از ک

 گٌراوردی که پوشٌدی مگه نگفتم اون پٌراهن ابٌتو بپوش

من مثل ادم های الل هٌچی نگفتم  مادرم هم خٌلی جلو خودشو گرفت تا چٌزی بهش نگه اما خواهر کوچکم بدادم رسٌد  
لبته بدم وگفت خانم خانما اٌن پٌراهن که تن برادرمه ؛  مامانم برای شوهرت سوؼات اورده. اٌنجوری که شد زنم گفت ا

 نٌست .اما اٌن توی دلم هنوز هم مونده ومادرم هم تا لحظه مرگ هٌچگاه از ٌادش نرفت.

اره این یکی از هزاران تعئین تکلیؾ هایی است که خیلی ها برای دیگران میکنند ؼافل از اینکه ادم ها را نمی شه مشابه 
برای انها تعئین تکلیؾ کنیم که  فالن وفالن وفالن وبستان سازی کرد ونمی شه همه به سلیقه ما باشند واگر نبودند ونشدند 

 بهمان 

فرهاد ابراهیم پور   /میگویند در دوزخ مارهایی وجود دارد که خیلی ها برای دوری از انها به اژدها پناه می برند 
  2011سپتامبر 5)محمودا ( دبی 

 تصادؾ سمند با پراٌد در خٌابان ملت اوز

 

ظهر یک دستگاه ماشین سمند با یکدستگاه ماشین پراید با هم تصادؾ میکنند که 12رساعت سپتامب4 روز یکشنبه
خوشبختانه خسارت جانی نداشته است این تصادؾ در.خیابان ملت نرسیده به اداره پست.اتفاق افتاده است وعلت تصادؾ 

 سمند در خیابان اصلی وسرعت زیاد پرابدگزارش شده است .  ی دورزدن نابجا

 سوء استفاده از كتاب نوٌسنده الرستانً

 افتتاح وآؼاز چند پروژه عمرانً درشهرالر و بخش بناروٌه الرستان

 افت ولتاز برق جوٌم الرستان برطرؾ شد 

  

  1390مٌوه های اٌرانی در شهرمان اوز تابستان 

 

میوه ایرانی بدلیل طعم ومزه خوبی که دارد مشتریان فراوانی دارد به همین خاطر در اکثر کشورهای دنیا طرفدار دارد 
چندین   یگر گرانتر است .بدلیل وجود جاده ها ووسایل حمل ونقل ونگهداری انهاونسبت به میوه های مشابه از کشورهای د

سال است که میوه های مناطق سرسیری هم به اوز می اید این میوه هایی که در عکس مشاهده میکنید تماما ازمیوه های 
دیگری هم به رسوم سفر خوشبختانه بتازگی رسم خوب .  تازه ای است که دوروز پیش در میادین اوز فروخته میشده

اوزیها اضافه شده وان اوردن میوه های کمتر یافت شونده ایرانی به دبی است شما را نمی دانم اما من حاضرم به جای 
 چیزهای دیگر کسی یک کیلو میوه تازه ونوبرانه بیاورد البته فریزیری نباشد

  برای دیدن عکس میوه ها در سایز بزرگتر وقیمت انها اینجا را کلیک کنید

 تعطٌالت عٌد چطور بود ؟ 
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پیدا ین رمضان واین عید هم گذشت امیدوارم تعطیالت چند روزه عید به شما خوش گذشته باشد وفرصت دید وبازدید هم ا
 کرده باشید وباز نگید فرصت نشد کار دارم کارم زیادبود واز این حرفها .

روز اول عید جاتون خالی به اتفاق خانواده رفتیم جبل حفیت العین یعنی رفتیم به سمت یکی از مناطق دیدنی نزدیک شهر 
ا رسیدیم البته اگر سرعتت بیش از کیلومتری با دبی فاصله دارد یکساعتی طول کشید ت 130العین از شهرهای امارات که 

کیلومتر باشد وپول توی جیبت هم زیادی کرده باشد میتونی بیشتر ازاین هم سرعت بری وزودتر هم برسی اما  120
قانونی رفتیم تا هم به خودمون وهم به جیبمون صدمه نزنیم جاده العین خیلی بهتر از قبل شده بود از دوالین به سه الین 

د وخیلی جاده خوب ومرتبی درست کرده بودند تابلو کیلومترها طبق معمول کم بود وجز چند جا تابلویی که پهن تر شده بو
نشان دهد چند کیلومتر به العین مانده است کافی نبود داخل شهر الیعن مثل همیشه خیلی خلوتر از دبی بود وبرای اهالی 

به ادم دست میدهد یاد قدیم های دبی می افتی  حوالی دبی که مرتب با شلوؼی وترافیک روبرو هستند احساس خوبی 
ونیم ظهر رسیدیم جبل حفیت هوا گرم بود اما نه به گرمی دبی ما باالی کوه نرفتیم به جای ان رفتیم قسمتی که اب 1ساعت 

رودی گرم انجا ست وخیلی خوب در دو قسمت مردانه وزنانه استخر ابگرم درست کرده اند وهر کسی فقط با ده درهم و
میتواند از امکانات ابگرم انجا وبصورت حفاظت شده استفاده نماید امکانات داخلی وسرویس بهداشتی خوبی دارد ودر 

محوطه بیرونی انجا تفریحگاه خیلی خوب با فضای سبزی است که بسیار برای ان زحمت کشیده اند من قبال انجا چند بار 
بر از دارودرختی بود ونه جا ومکانی فقط یک حوض کوچکی بود که مردم سال پیش رفتم نه خ15رفته ام اولین باری که 

رهگذر میرفتند داخل ان وتا کمر داخل ان می نشستند مثل باستانه وبارم خهراوز هم نبود اما طی این سالها وبا مدیریت 
ی استفاده میشود که صحیح وایجاد فضای سبز وساخت وساز وامکانات سالم وبهداشتی از انجا بعنوان یک مکان گردشگر

ادم به حال مناطق خودمان که پر از این ابگرم ها ومناطق دیدنی است افسوس میخورد .در هر حال تا ؼروب انجا بودیم 
وبعد از ان راهی دبی شدیم ایستگاههای بین راهی هم برای بنزین زدن وهم برای نوشیدن چای وؼذا وجود دارد. وقت 

 ت کردید سری بزنید بی فایده نیس

روز دوم به سالم واحوال پرسی وتلفن با اوز واشنایان گذشت چون چهارشنبه روز اول عید بود خیلی ها که بزگتر هستند 
منتظر می نشینند تا کوچکترها زنگ بزنند من طاقت اینکارها را ندارم مهم دل ادمی است که باید خوش باشد ومهم صدای 

باید بشنوی خیلی ها خونه بزرگ خانواده حال از خانواده داماد یا عروس  شنیدن عزیزان واهالی فامیل وطایفه است که
رفته بودند که نهار انجا پیش هم باشند واین سنت پسندیده عیدهای اوز است که اوزیهای اینجا هم تاحدودی رعایت میکنند 

ی بود گریه ها کرده بودیم وحاال .همین روز به خانواه عزیزی که عزیز از دست رفته ای داشتند رفتیم فقط جایش خیلی خال
دوری اش در تاروپود خانه موج میزد واین ؼمی است که نمی رود وتنها باید با ان کنار امد با یاد خوبی هایش وبا یاد 

 ارزوهایش واین بهترین راه برای بازماندگان است که زندگی را بیاد ش ادامه دهند 

کنار هم بودیم واین دو سه روز خوب بود سایت تعطیل بود بعد از سه سال  روز سوم عید هم منزل بودیم به اتفاق بستگان
مدام که یکروز هم تعطیل نشد این سه چهار روز به خودم وسایت تعطیلی دادم تا کمی فشار کاری در ایام تعطیالت نداشته 

روز توی سایت بذار تا اونای  باشم ودوباره برگشتم دیشب یکی از دوستان دیدم گفت اگه جایی میری یه چیزی برای دو سه
 که از صبح تا شب تو خونه بودند دست خالی از سایت برنگردند اجابت کردیم وامروز چند مطلب گذاشتیم 

مثل هرسال سری به کارگرهاوهمکاران شرکت زدم این را سالهاست که با خودم دارم وبرایم خیلی مهم است که به جای 
زند من به انها سر بزنم این نه نمایش است ونه تظاهر این احساس قلبی ام است که انکه که کارگر وکارمند به من سر ب

خود من هم هنورز کارگرم هنوز کارمندم وهنوز ان جایگاه قدیمی ام را که از ان برخاسته ام فراموش نکرده ام مثل هر 
ودند هر چند تعدادی هم رفته بودند سال خیلی خوشحال شدند فقط انتظار داشتند که زودتر از ان سر می زدم بیشترشان ب

شهر برای دید وبازدید فامیل ودیدن جاهای دیدنی دبی جای شما خالی چای کرک خوردیم ویکساعتی پیش انها بودم بد 
نیست انها که دنبال اخرت وقبول طاعات خدا هستند سری به کارگران خود هم بزنند چون توی بهشت وجهنم فقط جای 

 ولدارها نیست انجا بقول احادیث ورسوالن خدا همه یکجا هستند .مدیران وارباب ها وپ

جمعه همیشه فرصت خوبی است برای اماده شدن برای فراؼت واستفاده از زمان حتی اگر بخواهی خوب بخوابی خوب 
ش بگردی یا خوب فیلم نگاه کنی این مدت فیلم های خوب ودرجه یکی گذاشت که در کل خوب بود امیدوارم به شما خو

 گذشته باشد البته موارد دیگری هم بود که میگذاریم برای روز وروزگار دیگری ..



 منطقه جبل حفٌت العٌن امارات

 
  2011سپتامبربر 3فرهاد ابراهیم پور )محمودا( دبی 

 بانو خٌر النسا محب  در گذشت 

شت بانوخیر النسا محب  همسر مرحوم حاجی محمد امین اسماعیلی را به خانواده وفرزندان انمرحومه تسلیت عرض ر گذد
شب در اوز درگذشت یاد وخاطرش  3سال عمرداشت ودیشب ساعت  80مینمائیم مرحومه در زمان مرگ  بیش از 

 گرامی باد 

  2011سپتامبر 3سایت ستاره های اوز شنبه 

رگذشت مرحومه خٌر النسا محب را به اقای احمد اسماعٌلی وسرکار خانم خالده اسماعٌلی ودٌگر با نهاٌت تاسؾ د
تسلٌت عرض مٌنمائٌم  وبرای ان مرحومه از در گاه   اعضای خانواده انمرحومه وبستگان  وخوٌشاوندان ان مرحومه

 خداوند متعال علو درجات وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم

 -محسن نامی  -یونس رهنما  -علی انجام  -محمد رضا میراحمدی  -عزیز ملک زاده -اسماعیل زاده  از طرؾ عبدالکریم
 رامین میراحمدی   -عزیز روستا  -نورالدین نجم دینی  -صالح صمدانی  -عبدالرحیم صدیق 

نمرحومه وبستگان  با نهایت تاسؾ درگذشت مرحومه خیر النسا محب  به خانم خالده اسماعیلی ودیگر اعضای خانواده ا
تسلیت عرض مینمائیم  وبرای ان مرحومه از در گاه خداوند متعال علو درجات وبرای   وخویشاوندان ان مرحومه

 بازماندگان صبر ارزومندیم

نؽمه  –فریبا شجری  –شقایق سعیدی  –مهناز بهمن ابادی  -فریبا صالحی  –فروزان حیدری  –از طرؾ پری ملک زاده 
فاطمه  -مهناز کریما -منیره صالحی   - سوفیا وسونیا پیشداد - -مرضیه  –مژگان  –فرشته  –ه کاریانی فرید  -دهقانی 
سولماز  -خدیجه هنری –فریده خضریان  –فوزیه خضری  -ثریا نامی  -  پوران نجم الدینی-عایشه فقیهی پور - -کریما 
 صالحه ابراهیم پور -  هنری

  
  ٌک طرح پائٌزی

 
وما جشن  / جوا چیزی گفتند/ وپائیز تمام کوچه رافرا گرفت / انروز / تازه درخت کوچه به بلوغ رسیده بوددو دریچه به ن

 . / ناتمامی امان را کنار دیوار بن بست خانه گرفتیم
  فرهاد محمودا ... / دو دریچه به نجوا چیزی گفتند /وما سرگرم برگ ریزان کوچه شدیم

 بی بی حبٌبی در گذشت 

ی حبیبی مادر حبیب هللا ومحمد حبیبی روز پنج شنبه در گذشت که بدینوسیله در گذشت مرحومه را به فرزندان بانو بی ب
سال  80انمرحوم حبیب ومحمد وخانواده وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم /مرحومه در زمان مرگ نزدیک به 

  2.9.2011سایت ستاره های اوز   /  داشت ییاد وخاطرش گرامی باد

 پٌام تسلٌت
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=eZdTTqOnATw
http://www.youtube.com/watch?v=eZdTTqOnATw


با اندوه فراوان درگذشت مرحومه بی بی حبیبی را به فرزندان ان مرحومه حبیب حبیبی ومحمد حبیبی وبستگان واشنایان 
 انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ومارا در ؼم خویش شریک بدانند/ از طرؾ فرزندان عبدالرحمان محمودا

به فرزندان ان مرحومه حبیب حبیبی ومحمد حبیبی وبستگان واشنایان با اندوه فراوان درگذشت مرحومه بی بی حبیبی را 
 انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ومارا در ؼم خویش شریک بدانند /  از طرؾ علی انجام وعزیز ملک زاده

ن با اندوه فراوان درگذشت مرحومه بی بی حبیبی را به فرزندان ان مرحومه حبیب حبیبی ومحمد حبیبی وبستگان واشنایا
محمد  –نورالدین نجم دینی  –انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ومارا در ؼم خویش شریک بدانند / از طرؾ محسن نامی 

  رضا میراحمدی 

 
 خبر

 مقام سومی کهنهپاٌان بٌستمٌن دوره مسابقات فوتسال جام رمضان اوز با قهرمانی شاهٌن اوز و 

 دوطرح عمرانً در شهرستان خنج به بهره برداري رسٌد
  

  ذرخش ، دو نخلستان اوز الرستان را به آتش كشٌدآ

  زلزله خفٌؾ درمنطقه اهل شهرستان المرد رخ داد

 
 HEDRA DOONAههدره دونه 

   

که در صحراهای اطراؾ می روید که تازه ونوبرانه ان را به عنوان سبزی خالی یا با  هدره دونه یکی از سبزیجات محلی
ماست می خورند.وبه مرورکه هدره بزرگ می شود وبه صورت بوته در می آید شوری آن چند برابر می شودوآن را 

ود وبعد با پیازوروؼن سرد شدن چند بار باآب شسته تا شوری آن از بین برازازشاخه جدا کرده وباآب می پزندوبعد 
ومیگوی خشک وفلفل وزرد جوبه تفت می دهند وبا لیمو می خورند.یادش به خیر محله ما چهل سال پیش ننه خجی همیشه 

 این هدره را می پخت ومیداد به ما بچه ها تا ببریم به خانه مردم 

 2011ماه اگوست   ارشٌو اخبار و مطالب

 دوخبر خوب 

 گرگ در اطراؾ اوز بارش باران وت

بر اساس خبر رسیده از اوز بارش باران با تگرگ از اوایل ؼروب خروجی شهر اوز به طرؾ شیراز باریده است اوز 
باران نباریده اما از برزگو تا دانشگاه پیام نور اوز خوب باران وتگرگ باریده است ودر شب عیدی هوای تازه ای به اوز 

 ودشت ها داده است 

  2011اگوست 29

 اگوست  در امارات وقطر وعربستان سعودی ومالزی عید است  29فردا سه شنبه
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ً الثالثاء أول أٌام عٌد الفطر السعٌد فً االمارات  ؼدا

 www.bidshahrhodhod.com/افتتاحٌه پاٌگاه خبری تحلٌلی هدهد بٌدشهر

ساٌت ستاره های اوز ورود ٌکی دٌگر از دهستانهای بخش بزرگ اوز را به عرصه مجازی خوش امد مٌگوٌد امٌدوارٌم 
ردم منطقه باشد ورود هر کدام از اهالی اٌن وبالگ با همت دست اندرکاران ان پابرجا بماند وخانه امٌد بٌدشهرٌها وم

بخش بزرگ اوز به فضای مجازی باعث تبادل اطالعات وشناخت واگاهی امان مٌشود که هر چند نزدٌک هستٌم اما 
سالهاست که از هم دور افتاده اٌم .رسانه های مجازی مٌتوانند در اٌن عرصه اگر صادقانه وبا مردم باشند نقش بسزاٌی 

ق واتحاد وپٌشرفت داشته باشند قبال از وبالگ های مفٌد وارزشمند مربوطی کهنه اوز ونٌز بهار فٌشور در همدلی واتفا
براٌتان نوشته ام بخصوص وبالگ مربوطی که طی مدت حٌاتش نقش سازنده ای در اتفاق واتحاد مردم روستا وتعامل با 

وئٌم وبراٌشان ارزوی توفٌق دارٌم امٌدوارٌم دٌگر وب ساٌت ها ی منطقه داشته است  .ورود انها را خوش امد مٌگ
 هدهد بٌدشهر درٌچه ای به روشنی واگاهی وهمدلی باشد 

 كلنگ كارخانه تولٌد سنگ تزٌٌنً در اوز الرستان به زمٌن زده شد

 ستقبال فعالٌن سٌاسی از آزادی زندانٌانا

 وقتی دالرهای نفتی و توهم مدٌرٌت جهانی به داد قذافی نرسٌد

 حتماال فردا سه شنبه در امارات عید است ا

ا واحتماالت داده شده امکان دارد فردا سه شنبه در امارات وکشورهای عربی منطقه عید فطر باشد اینکه بر اساس گفته ه
واز امسال تعطیلی عید   در اوز چه روزی عید است هنوز مشخص نیست اما احتمال چهارشنبه بیش از دیگر روزهاست

 در ایران دوروز شده است .
وایام   ه شما نمازگزاران وروزه داران وهمشهریان گرامی تبریک عرض میکنیمبه همین مناسبت پیش ا پیش عید فطر را ب

خوشی در تعطیالت عید برایتان ارزومندیم .دید وبازدیدهای خانوادگی یادتان نرود کینه وکدورتها را دور بریزید که چند 
نزدیکانمان واز دوستان هستند سری  عزیزانی طی سالی که گذشت از دنیا رفته اند به خانواده انها که  صباحی بیش نیستیم

بزنید تا کمی این دوری التیام یابد به پدران ومادران وبزرگان حتما سری بزنید انها که دور هستند با تلفنی یاداوری کنید 
 انها سایه امروز وفردای من وشما هستند .خوب وخوش وسالمت باشید

  2011اگوست 29
 
 

  

 بفروشند ؟ اٌا اثار باستانی اوز مٌخواهند

خبرهایی از اوز بدستمان رسیده که عده ای قصد دارند زمین های قنات تاریخی اوز را بفروشند که اگر چنین اتفاقی بیفتد 
باید به حال مسئولین فرهنگی ومیراث فرهنگی اوز گریه کرد چون این اثر از قدیمی ترین اثار منطقه اوز است اما از انجا 

ال بیش ازاین حرفی نمی زنیم  اما انتظار داریم مردم ومسئولین پیگیر این امر باشند واگر خبر که اطالعات مااندک است فع
 موثق ودرستی دارند مارا مطلع کنند. 

 آؼاز به کار دبٌرخانه مراسم نکوداشت استاد دکترعبدالمجٌد ارفعی

 چه نوشتٌم ٌکسال پٌش 
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 دٌروز در الر چه گذشت

بودند   استاندار رفت الر تا فرماندار جدید ورسمی الرستان وویژه را به همه معرفی کنه  از بیشتر مناطق الرستاندیروز 
از گراشیها خیلی کم  از اوز امام جمعه وشورای شهر وتنی چند از معتمدین اوز . انجا فرماندار معرفی شد واستاندار از 

ان خواستند که به بخش های اوز وبیرم وجویم وبنارویه و.. توجه بیشتر شود واینگونه از حرؾ ایشان تعبیر شد که پس ایش
استاندار امده بود  اوز وبیرم جز الر باقی میماند وگرنه چه دلیلی داشت که فرماندار ویژه باید به اینها توجه کند . هرچند 

صلی الریها ومردم شهرهای اوز وبیرم معرفی فقط فرماندار نبود انها منتظر بودند تا خواست ا  فرماندار را معرفی کند اما
استاندار خیلی واضح ورشن بگوید که باالخره تکلیؾ اوز وبیرم چه میشود واستاندار با همه اصرار وعالقه الریها 

سی برنجد ) البته منظور الر واوزیها وبیرمی ها روشن صحبت نکرد وبه قولی انقدر با احتیاط صحبت نمود مبادا ک
وگراش ویا اوز وبیرم است (  استاندار چند طرح خیلی فوری وضربتی هم افتتاح کردند شرکت تولیدی دستمال کاؼذی 
ونوار بهداشتی ومواد پالستیکی در الر وچند طرح دیگر . از انجا استاندار خیلی شتابان به سرعت برق وباد امدند اوز 

کردند جایگاه سوخت اوز که دومین جایگاه سوخت در جنوب استان است وسالن ورزشی وگذری دوطرح افتتاح 
وسرپوشیده اموزش وپروش . مردم که منتظر بودند که هم خواسته هایشان را مشخص مطرح کنند وهم منبع ذخیره ابی که 

ٌک نقشه جدٌد و  تازه شهرستان شدند ساخته بودند واماده بود افتتاح کنند همچنان باید منتظر بمانند . از قضا گراشیها که
 20مار نه چندان دقیقی با ا  زخروجی گراش به طرؾ اوز بها از شهرستان خودشان با دوبخش اوز وبٌرم کشٌده اند
ر فارس را تا اوز مشایعت کردند  وامام جمعه اوز وتنی چند از نیسان پترول گراشی وبا پرچم  شهرستان گراش استاندا

مسئوالن اوز که همراه استاندار از الر به اوز امدند در برگشت استاندار به گراش برای افتتاح فرمانداری گراش هم  
ت اما حرؾ وحدیث استاندار را تا گراش همراهی کردند .اکنون که این مطلب را میخوانید استاندار از الرستان رفته اس

 اوز وبیرم باقیست 

شاید استاندار وبعضی مقامات هم اینگونه   من بعضی وقت ها فکر میکنم چرا نباید ارد وفداغ ارتقا پیدا کنند وبخش بشوند
 89ساٌت ستاره های اوز / سوم شهرٌور    / فکر کنند .البته شاید .

  چند روز پیش شورای شهر اوز از اقای حسنی دعوت کردند

به دعوت شوراي اسالمي شهر اوز،نشستي با حضور آقاي علي اصؽر حسني نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي با 
تشکیل گردید./از پیام  30/5/90حضور کلیه اعضای شورای اسالمی و جمعي از فعاالن در دفتر شوراي اوز ودرتاریخ 

 دانش 

ارتقاست و...بعنوان وکیل مردم خودرا متعهد میدانند هر چه سریعتر  اوز واقعا مستحق قای حسنی در این جلسه گفته اند:ا
 باید این مهم محقق شود

یکی نیست از ایشان سوال کند این سه سال واندی کجا بودید اگر اوز تابع گراش میشد که تا ابد باید همین بخش باشیم پس 
 این سخنان چه معنی دارد 

  کمی به یکسال پیش برگردیم 

نقشه تمام هم وؼم اقای حسنی نماینده مجلس این بود که هر طور شده اوز وبیرم زیر پوشش گراش بمانند وحتی در انزمان 
ه نماینده مردمی که انرا در سایت نزدیک به ایشان می بینید اما سوالی که حاال مطرح میشود این است کگراش بزرگ 

میخواسته شهر اوز را تابع گراش کند وبیرم هم جز متعلقات شهرستان تازه تاسیس گراش نماید چه شده کاسه داؼتر از اش 
شده واز حق مسلم اوزیها در باره شهرستان شدن اوز میگوید ایشان در همین دبی ودر جلسه ای که من هم حضور داشتم 

ا حضور چندین تن از بزرگان ومعتمدین اوز برگزار شد وابتدای کار بودند هم قول دادند که ودرباشگاه ایرانیان دبی وب
 گراش واوز شهرستان میشوند وحرفهای دیگری که فعال ضروری نیست

اقای حسنی این چهار سال انچه تالش وهمت کردند برای به تابعیت در اوردن اوز وبیرم بود نه شهرستان کردن اوز؛ که  
همت دور اندیشان اوزی) نه چاکران ایشان ( اوز نه تنها تابع گراش نشد بلکه با صبوری وبا تیز هوشی ماند تا انهم با 
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گامهای خودرا برای شهرستان شدن بیشتر از پیش کند اقای حسنی اکنون بدرستی مثل خیلی ها میدانند که شهرستان شدن 
هتر وعده وعیدها را زیاد کنند وعمال کارزار انتخاباتی اوز نزدیک است وچون انتخابات مجلس نزدیک است پس چه ب

 خودشان را از همین امروز شروع کنند. 

اقای حسنی از یک نکته بسیار حساس ؼافل مانده اند وان اینکه انکسی که برای انتخابات وحضور مردم ورای دادن 
ه اند از شما در انتخابات بعدی حمایت میکنند تصمیم میگر د ان چند نفری نیستند که در جلسه شورای شهر به شما قول داد

بلکه این مردم شهر وبخش اوز هستند که با چهار سال سابقه کاری شما اشنا هستند وخوب میدانند شما برای اوز چه کاری 
ا باشند اما کرده اید البته شما مثل حامیان خود میتوانید خرسند باشید که عده ای در اوز هم میتوانند طرفدار پیدا وپنهان شم

این حامیان شما اگر کاری میخواستند بکنند در رابطه با تابع شدن اوز به گراش میکردند مردم اوز خود میدانند با چه 
جماعتی از این افراد روبرو هستند اینها همان افرادی هستند که چند تن از انها برای شهرستان شدن اوز پیشنهاد جمع 

ب مردم داده بودند ودالل هم تعین کردند وچک هم رد وبدل شد اما از انجا که بار کج به میلیارد تومانی ازجی4اوری پول 
 منزل نمی رسد این بار اقایان هم به منزل نرسید 

امیدواریم شورای محترم شهر اوز بخصوص شخص رئیس شورای شهر جناب مهندس صباؼی دقت نظر بیشتری راجع به 
ی شهر داشته باشند چون این جلسه به دعوت شورای اسالمی شهر اوز از اقای مسائل مطروحه در اینگونه جلسات شورا

حسنی صورت گرفته است .انتشار مسائل مطروحه در این جلسه میتواند با توافق شورا صورت گرفته باشد بخصوص انجا 
  که عده ای در ان جلسه اعالم نمودند ما از اقای حسنی در انتخابات بعدی حمایت میکنیم 

 ستاره های اوز معتقد است مردم خود با دیدن واقعیات بهترقضاوت خواهند کرد فقط کمی صبر باید داشت  سایت
 خبر 2011اگوست  26برابر با 1390شهریورر4جمعه -سایت ستاره های اوز 

 با نم نم باران ورعد وبرق شروع شده است /   بعداز ظهربوقت دبی2بارش مجدد باران دراوز از ساعت 
   اگوست25ه پنج شنب

 
جهان را دنبال میکنند میتوانند به   این تحلیل خیلی واقع بینانه است وانها که پیگیر تحوالت منطقه هستند ومسائل سیاسی

نکات جالبی در این تحلیل دست یابند حتی مقامات ما هم بد نیست مروری بر این تحلیل ساده ودر عین حال ارزشمند داشته 
 باشند

 ساله قذافی و چند نکته 42سقوط حکومت 

 نخل وخرما همزاد زندگی مردمان اوز بوده است

  

       

شاید هیچ درختی به اندازه درخت نخل ومحصول ان خرما برای اوزیها در زمانهای گذشته از اهمیت برخوردار نبوده 
وهم در مواردی نان بوده است چه در سالهای قحط سالی که با استفاده از هسته ان  وهم میوه  است خرما هم خوراک

وکوبیدن ان وارد کردن ان نان هسته خرما میخوردند وچه در سالهای دیگر که خارک ورطب وخرمای ان زندگی 
خلستانها از ممر میگذرانند خیلی از مردم اوز در گذشته های دور کارشان کشاورزی ودامداری بوده است وباؼات ون

قدر ومنزلتی دارد از   درامد وامرار معاش زندگی بوده است واگر هنوز می بینیم در سفره اوزیها خارک ورطب وخرما
این روست که نخل وخرما در حافظه تاریخی ما جا دارد وبر ماست که انرا در زندگی اینده امان هم حفظ کنیم . از درخت 

یشود از برگ همیشه سبزش از شاخه های محکمش از تاره وتارونه ان از همه جز به جز نخل استفاده های زیادی شده وم
نخل استفاده میشود وچقدر خوب است که هنوز اوزیها یک درخت نخل را در وسط خانه خود میکارند تا همیشه سرسبزی 

 وهمیشه دارایی سبز خانه اشان را که یادگار زندگی ماست قد بکشد وثمر دهد 
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از انواع محصولدرخت نخل خارک وخرماست که برایتان روی سایت قرار داده ام این عکس ها که ین عکس هامجموعه ا
از ان تعداددرخت خرماست که در اوز اینروزها خارک ورطب شده است همه اینها  مربوط به همین فصل است شاید شما 

نام ان ها چیست که سعی کرده ام انها را با نام  هم مانند بسیاری از جوانان ما خارک ورطب اوزی میخورید اما ندانید
معرفی کنم یکی دوتا نام همچون بگشی از قلم افتاده که انهم تصویری از ان نداشتیم که در فرصت های بعدی به ان اضافه 

  برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید   /میکنم

 

 خوشنوٌسان اوزی خوش درخشٌدند
  
خوشنویسان اوزی که از هنرمندان خوب خط وخوشنویسی شهرمان هستند توانستند در  /  بر اساس خبر صحبت نو الر 

بولی را به اقایان شمس الدین جام گوهری وسید محمد هاشمی وخانم ازمون قبولی مدرک فوق ممتازی موفق شوند که این ق
سوم شهریور ماه  /  سایت ستاره های اوز/فریبا صالحی تبریک عرض مینمائیم وهمواره برایشان ارزوی توفیق داریم 

1390  

 هنرمند الرستانً  7سط كسب مدرك فوق ممتاز خوشنوٌسً تو

 المرد افتتاح شد  -اوز  -وارٌانت گردنه ورا درمحورهاي الر 

 

 1390عکس هاٌی از مسابقات شطرنج اوز در ماه رمضان 
 
 
 

رده بزرگساالن ونوجوانان برگزار شد وفرزاد علوی در  چندی پیش مسابقات شطرنج در اوز برگزار گردید که در
بزرگساالن به مقام اول رسید و در نوجوانان محمد خضری به مقام اول رسید عکس این دوره با کمی تاخیر بدستمان 

  رسیده که به نظر شما میرسد
  رای دیدن عکس ها اینجا را کلیک کنیدب

 اٌا هدؾ وسٌله را توجٌه مٌکند ؟

 اٌا برای پٌشرفت اوز باٌد هر کاری کرد ؟

ستفاده کرد عده ای معتقد هستند که برای رسیدن به هدؾ هرکاری باید کرد وهر کاری مجاز است واز هر وسیله ای باید ا
وبا هر ادمی میشود رابطه برقرار کرد وبا هرکس وناکسی میشود سر سفره مردم نشست تا به مقصد ومقصودمان برسیم 

 حتی اگر این وسیله فاسد وکثیؾ باشد 

افرادی هستند که معتقد هستند برای پیشرفت اوز چه اشکالی دارد از ادم های فاسد وکثیؾ وناالیق استفاده نکنیم چون 
دفمون پیشرفت اوز است اشکالی ندارد عده ای از اوزیها که کم وبیش دیده شده ومیشوند حاضرند با ادم هایی دست به ه

یکی شوند که جز ریا وتزویر جز درویی وناالیقی چیزی در چنته ندارند واز انجا که این افراد وسیله خوبی هستند میتوان 
امان انها ؼلتید که اگر همیارشان نیستیند از حامیان انها میشوند واین بدون توضیح بدون روشنگری وتعئین مواضع به د

 یعنی اینکه هدؾ وسیله را توجیه میکند این یعنی اینکه برای پیشرفت اوز هرکاری مجاز است واین فاجعه است 

 ی کنند ؟ایا ما مجاز هستیم که از کسانی حمایت کنیم که جز به قدرت ومال ومنافع خود به چیز دیگری فکر نم
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 ایا ما مجاز هستیم از کسانی حمایت کنیم که دستشان به گناه وظلم وبدبختی دیگران الوده است ؟

 .نه .ما مجاز نٌستٌم 

تاریخ وانسانهای روشن بین که گره منافع اشان با منافع عموم مردم است وابادی وازادی انها را در تالش با ناعدالتی می 
ی رسیدن به هدؾ متعالی فقط مجاز به راه های انسانی ودرست هستیم هرچند کمی زمان ببرد بینند بدرستی میدانند که برا

 اما فراموش نخواهیم کرد که راه درست هزینه دارد .  هرچند سختی بیشتری بکشیم

 خیلی ها باید بفهمند که رختشان را روی طناب چه کسی پهن میکنند 

  2011اگوست 23

 نگاهی به روزگارگذشته 
 
 
 

 اگر افراد دیگری که در عکس هستند کامال میشناسید برایمان ایمیل کنید 

 

 شد2011مسعود شرافت قهرمان بازی بلٌارد ناٌن بال جام رمضان 

اگوست شب پایانی وبرگزاری اخرین مرحله از بازیهای ناین بال بلیارد جام رمضان بود  22دیشب دوشنبه شب برابر با 
شترین برد بودند وطی چندین شب در ماه رمضان با افراد مختلؾ بازی کرده بودند با که طی ان سه نفر که حایز بی

همدیگر دیدار داشتند که طی ان مسعود شرافت توانست با ؼلبه بر حریفان خود مقام اول بدست اورد ونوید نامور طی 
ت یافت این دوره هر چند به همت بازی خوب به مقام دوم دست یافت ومحمد فرج با بازی جذاب به مقام سوم این دوره دس

خود بازیکنان هزینه شده بود اما اقای مهران فقیهی کاپ مقام اول این دوره که مهره بزرگ ناین بال است قبول زحمت 
فرمودند ویاران همیشگی محمود رجایی ومحمد معصومی برگزار کننده این دوره بودند  هر چند همیاری همیشگی 

که از همه انها تشکر میکنیم ضمنا در این دوره یک شگفتی در بازیها بود وانهم نتیجه   د داریمعبدالرحیم صدیق را با خو
 بابک احمدی در دیدارها بود که بدین مناسبت کمیته برگزاری جایزه ای برای ایشان تدارک دیده بودند  0بر9

که سعی میکنم در صورت امکان فیلم  دیشب بازیها تا ساعت دونیم نیمه شب ادامه داشت وبازیهای جذابی شاهد بودیم
 کوتاهی از مسابقه این عزیزان طی امروز وفردا داشته باشیم چون دیروقت است فیلم میماند برای روز بعد 

 دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید برای

 اخرین رده بندی امتیازها از سوی هئیت بلیارد اعالم شد 

   2011اگوست- دبی در اوزی بلٌارد ٌکنانباز امتٌازهای بندی رده امار اخرٌن

 لحظاتی پٌش بارش باران دوباره در اوز شروع شد 
 
 

ونیم بوقت ایران بارش باران همراه با رعد وبرق شدید شروع شده است وامسال اگر اینجوری پیش برود برکه 3از ساعت 
 اشیم ها حتما همه پر خواهند شد وامیدواریم بهار خوبی هم در اینده داشته ب

  2011اگوست 21یکشنبه 
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 نوکران دست به سٌنه قدرت 

از بس بساط مکر وفریب منزلت یافته ونوکران دست به سینه زیاد شده اند وبی عمالن وناپاکان چاکران دربار ومال ومنال 
جایی روزی گشته اند وطالبان جاه ومقام از یکدیگر سبقت میگیرند مرتب باید ادم خودش را نهیب بزند که مواظب باش 

وروزگاری به این دام گسترده فریب ودروغ وتزویر وریا نیفتی واین هشداری سخت وبه جا برای همه ادم هایی است که 
 میخواهند سالم وانسانی زندگی کنند

فکر کنید به باالی همه نردبانها برسید همه جا را فتح کنید رئیس   موالنا چه با این دوبیت همه هستی را تعریؾ میکند
ومدیر شوید تاجر بزرگ وگردن کلفتی شوید هزاران زیر دست وبله قربان گو داشته باشید مال ومنال فراوان داشته باشید 

اما چند دوست شفیق ورفیق عزیز نداشته باشی از ادمیت وانسانیت بدور باشی ومدام در تظاهر   وخیلی ها شما را بشناسند
د فراموش نکنی که تو از همان نردبان افتاده ای وهنوز خبر نداری چقدر اری اگر چنینی بای   وفریب ؼوطه ور باشی.

 شکستی 

ومال ومنال این را درک نخواهند کرد اما گاه به گاه شاید فقط شاید گوش   هر چند نوکران دست به سینه قدرت وجاه ومقام
 شنوایی پیدا شود وبفهمد این دوبیت ارزشمند موالنا را 

 این نردبان بشکستنی ست  منی ست  الجرم نردبان این جهان ماه و

 عاقبت انکس که باالتر نشست   استخوانش سخت تر خواهد شکست  

سالم زندگی کردن هم هزینه دارد سختی دارد اما به اندازه تمام هستی ات با وجدانی اسوده وراحت زندگی خواهی کردواین 
  مهم است 

 

  اگوست ابری وشرجی می باشد21شنبه بعداز ظهر روز ٌک 1وای اوز هم اکنون ساعت ه

  1385وضعٌت امار سرشماری الرستان در سال 

هیچ فردی مجاز نیست امار ؼلط به مردم بدهد حتی اگر بخواهیم شهرستان بشویم به گمان من امار درست میتواند اگاهی 
وهم وفریب دوری کنیم وبا امار ما را نسبت به خودمان وکارهایمان افزایش دهد با در دست داشتن امار میتوانیم از ت

است که در ان  1385درست نسبت به داشته ها ونداشته هایمان بهتر قضاوت کنیم این امار برگرفته از سرشماری سال 
وضعیت کل جمعیت شهرستان الرستان مشخص گردیده که شامل همه بخش ها وشهر وروستاها میشود ووضعیت جمعیت 

است .امیدواریم با داده های درست وداشته های خوبمان برای ارتقای کل بخش هر بخش ومرکز بخش هم مشخص شده 
 اوز و برای شهرستان شدن اوز تالش کنیم 

 نفر   229248          جمعیت کل شهرستان الرستان

   نفر  91083 بخش مرکزی نفر    54688   الر  شهر 

                       نفر  15270  شهراوز       نفر   34501   بخش اوز

 نفر  6531 شهربیرم          نفر 12400  بخش بیرم 

 نفر  13467 بخش صحرای باغ 



 نفر  27767 شهرگراش نفر  39599 بخش گراش 

 نفر  6590شهرجویم  نفر    19710 بخش جویم 

 نفر 9326شهربنارویه    نفر   17196  بخش بنارویه 

که از امارهای ویکی پدیا استفاده میکنند عرض کنم که ویکی پدیا هیچ  قابل توجه همه همشهریان وبینندگان عزیزی
مسئولیتی در باره ارائه امارهای ومطالب منتشره خود ندارد وبیشتر مکانی برای پردازش وویرایش مطالب افراد وارگانها 

اری واطالعاتی محسوب ونهادی هایی است که در انجا مطالب خودرا ارائه یا ویرایش میکنند ومنبع صدردصد موثق ام
نمیشود اما منبعی است که رجوع به ان میتواند مورد راهنمای اولیه ما باشد هر چند میتواند در مواردی از مطالب تا اندازه 

ای موثق ان استفاده نمود خود من وسایت ستاره های اوز هم انجا مطالبی ارائه داده ایم که سعی نمودیم با ذکر منابع 
.اما در بعضی موارد استنادها بدون منبع تاریخی واماری می باشد برای نمونه اگر شما به ویکی پدیا در ومستندات باشد 

 هزار نفر ذکر شده که صحیح نیست23باره اوز رجوع کنید می بینید که جمعیت اوز را باالی 

 سلما جان قبولی ات مبارک باد 

ب را که حاصل تالش وکوشش بی وقفه ات می باشد به تو تبریک دختر گلم قبولی ات  در مقطع دیپلم با نمرات بسیار خو
 میگوئیم وبه تو افتخار میکنیم وهمواره برایت ارزوی سالمتی وموفقیت را داریم  

 از طرؾ پدرت عبدالرحیم صدیق مادرت صفیحه اسفندنیا وبرادرت سینا صدیق     

 
امام جمعه اوز الرستان گفت: براي اجراي فرمان رییس جمهوري مبني بر ارتقاي این بخش، ستاد پیگیري این فرمان در 

  .این منطقه تشكیل خواهد شد

  تصادؾ در خنج دو كشته بر جا گذاشت

 دٌوار حفاظتی )+تصاوٌر(  3کٌلومتر مربعی با  6نگاهی به محل استقرار قذافی: قلعه 

 ثبة انؼضیضیّ ْى فتخ ؽذ / تهگشاف: لزافی اص ساِ تَٕم ْبی صیش صيیُی فشاس کشدِ اعت 

 فزّدگبٍ طزاثلض ثَ تصزف اًمالثیْى درآهذ  /آخرٌن تصاوٌر از شادمانی مردم و درگٌری در طرابلس 

شاعی ٔ اعالو يؼتذل لزافی ْى عمٕط کشد / سئیظ يٕلت نیجی: دکٕيت ثؼذی ثشپبیّ ديٕک  / افی" چشا عشَگٌٕ ؽذ؟ "لز

 خٕاْذ ثٕد 

ایي  /   اداهَ درگیزی در ثبة الؼشیشیَ طزاثلض   / طمْط دیکتبتْر ّ جؼي ػبدی در لیجی )تصْیزی(

 رادیْ ّ تلْیشیْى رژین لیجی ثَ تصزف اًمالثیْى درآهذ  /  افی" ثبػذجظذ ػبیذ "خویض لذ

  روان عبدالرحمن مٌراحمدی  شدٌم توحٌد قهرمان مسابقات چهارجانبه فوتسال جام شادت

 

ادریس زارعی  –عارؾ شمسی  –ابولقاسم قاسمی فرد  –صالح سعید  –داوود محبی  –اسامی تیم توحید / محمد رحمانی 
 محمد رحمانی نژاد و محمد خوشابی    -سیاوش اوزایش –
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مانی را بدست اورد در بازی اول که تیم توحید در شب پایانی ودر یک بازی پر از هیجان توانست با تفاضل گل مقام قهر
از تیم کالنتران ابی  3بر 4بازی حساس وتعین کننده ای بود بین تیم های توحید وکالنتران ابی برگزار شد توحید با نتیجه 

  شکست خورد اما در مجموع وتفاضل گل توانست با گل زده بیشتر به مقام قهرمانی برسد

به پیروزی برسد با این  3بر  12یم بیمه ایران بود که تیم بیمه ایران توانست با نتیجه دیدار بعدی بین تیم های العوضی وت 
نتایج ودر مجموع بازیها تیم توحید اول شد تیم کالنتران ابی دوم وتیم بیمه ایران سوم شد وتیم العوضی پر تالش در رده 

موجب درگیری های لفظی وتنش در بازی اول  اخر قرار گرفت شب پایانی با حساسیت زیادی همراه بود وهمین امر نیز
شد که امیدواریم در بازهای بعدی شاهد صبوری بیشتر بازیکنان باشیم. در این شب بازی بین تیم های بیمه ایران 

والعوضی  با وجود مهم بودن تفاضل گل برای کسب مقام اولی از جذابیت خاصی برخوردار بود نتیجه ای که با همه تالش 
بدست نیامد اما از یاد نبریم که تیم شکست خورده این بازیها تیم العوضی تا اخرین لحظه بازی انچه در توان تیم بیمه 

داشتند ارائه دادند واز این بابت با وجود بازیکن کمتر ومسن تر اما خیلی جدی وخوب بازی کردند وجای تشکر دارد 
ادگاری از بازیکنان تیم العوضی داده شد  اقای فرخ میراحمدی تشکر ویژه ای که همراه با جام بازیکن تکنیکی به نبیل ی

این مسابقه چهارجانبه را بیاد شادوروان پدر گرامی اشان عبدالرحمن میراحمدی برگزار کردند که جای تشکر دارد از 
بعهده  حاج ناصر شمسی ومحمود عبداللهی که بیشترین زحمات این دوره را–هئیت برگزاری اقایان عبدالرحیم صدیق 

 داشتند تشکر میکنیم

 فیلم اعطای جوایز به تیم ها در شب پایانی بازیهای جام شادروان عبدالرحمن میراحمدی 

 برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید  

 

  نتایج دومین شب بازیهای فوتسال جام شادروان عبدالرحمن میراحمدی
 

گل رد وبدل شد وتیم  6.در دومین شب بازیهای با هیجان بیشتری ادامه یافت که در دیدار دو تیم کالنتران ابی والعوضی 

در دیدار بیمه ایران وتیم توحید این تیم توحید بود که پیروزی   به پیروزی رسید 2بر  2.النتران با نتیجه شگفت انگیز ک

 به پیروزی رسید  2بر5دیگری بر بردهای خود افزود وبا نتیجه 
 فردا شب شب پایانی بازیهاست

 بازٌهای فوتسال جام شادروان عبدالرحمن مٌراحمدی شروع شد

 كیهى  /ثبفی ثیٍ تیى ْبی کالَتـاٌ اثی ٔثیًّ ایـاٌ 

 ثبفی ثیٍ تیى ْبی انؼٕضی ٔتٕصیؼ   كیهى /  

 

اگوست که در سالن ورزشی باشگاه ایرانیان دبی برگزار شد در دیدار اول دو 19شب در اولین شب بازیهای چهارجانبه دی
تیم توحید به پیروزی رسید ودر دیدار دوم تیم های  1بر  10تیم توحید والعوضی به مصاؾ هم رفتند که در پایان با نتیجه 

تیم بیمه ایران به پیروزی رسید این دیدارها  2بر6کالنتران ابی وبیمه ایران مقابل هم قرار گرفتند که در پایان با نتیجه 
 فرداشب وپس فردا شب هم ادامه دارد 

  برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید

 2011اگوست 19شب بارانی اوز/ 
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وسالهاست که   دیشب بهترین خبر از اوز برای همه جا دنیا مخابره شد :رعد وبرق وباران همه اوز را فراگرفته است
شب بود  10بود وتا ساعت مخابره خبر که ساعت   اوزیها هنگام باران شاد وخرسند میشوند دیشب از ؼروب رعد وبرق

وز ومناطق اطراؾ داده بود این سومین بارش تابستانی امسال در اوز است. هنوز باران ادامه داشت وتراوت خاصی به ا
 ناگفته نماند بارندکی سمت کورده ولطیفی نزدیک الر هم خیلی خوب بوده است

 ٌدباران سٌل آسای "چهل پسٌن " برای سومٌن روز متوالی الر را در نورد

مردم شهر الر برای سومین روز متوالی شاهد باران سیل آسای موسمی ،موسوم به   - مرداد  28صحبت نو الر جمعه 
بارش سیل آسا که در ؼروب چهارشنبه موجب خسارت دیدن بسیاری از   به گزارش صحبت نو  - "چل پسین" بودند. 

ات و بیلبورد های سطح شهر و شکسته شدن درخت های اماکن عمومی بخصوص واژگون شدن تابلوهای مؽازه ها و ادار
زیادی شده بود امروز با بارش تگرگ همرا شد.البته با توجه به اینکه بارش باران و تگرگ در ؼروب روز جمعه همراه 

ک کمتر است. الزم به ذکر است که باران سیل آسا در شهر الر ،هفته پیش ی با باد شدید نبود احتمال بروز خسارت شدید
 سه مجروح برجا گذاشت. کشته و

  توضٌحات دکتر محمودٌان پٌرامون شٌخ احمد کمالی خادم پٌر برزگو 
 
 

 ادامه مطلب 

 درهم1000ٌه تا سقؾ جرٌمه نداشتن بطاقه هو

روز فرصت دارد تا بطاقه درست کند  60بر اساس اعالن مجلس وزرا هر کس که تاکنون بطاقه هویه درست نکرده است 
روز فرصت دارند تا بطاقه هویه خودرا تمدید کنند بعد از این مدت افراد  30ونیز کسانی که بطاقه خودرا تمدید نکرده 

سال  25درهم جریمه میشوند این اعالن بر اساس قانون مصوبه  20ر روز تاخیر شامل جریمه میشوند وبه ازای ه
 می باشد  2011

 حقوق ماه رمضان زودتر پرداخت شود

بر اساس توصیه وتاکید شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نایب رئیس دولت امارات به خاطر فرا رسیدن ایام عید دستور داده 
اگوست واریز وپرداخت شود وبرای بخش خصوصی ونهادهای ؼیر  22تاریخ  اند که حقوق دوایر دولتی حکومتی تا

 اگوست حقوق کارمندان وکارگران پرداخت گردد تا انها توان خرید برای قبل از ایام عید داشته باشند  25حکومتی تا تاریخ 

 مراجعه نمائید  اگوست  18امارات الیوم برای اطالعات بیشتر به 

 مسابقه فوتسال جام شادروان عبدالرحمن مٌراحمدی 

توحید وکالنتران ابی از شب جمعه به  –بیمه ایران  –یک دوره مسابقات فوتسال چهارجانبه با حضور تیم های العوضی 
ایرانیان دبی برگزار میگردد که در شب پایانی دو تیم از پیشکسوتان فوتبال هم  مدت سه شب در سالن ورزشی باشگاه

دیداری دوستانه برگزار خواهند نمود حضور شما همشهریان وعالقمندان موجب دلگرمی وشور بازیها خواهد شد 
به شماره تلفن های  عالقمندان جهت اطالع بیشتر میتوانند با مسئول برگزاری این مسابقات با اقای محمود عبداللهی

 تماس حاصل نمایند  0505344474و 0555344474

 نیمه شب برگزار خواهد شد  1شب تا  11اگوست از ساعت  21یک شنبه 20شنبه 19این مسابقات در شب های جمعه 

 تخفٌؾ مخالفه رانندگان دبی
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برای سهولت وتشویق کسانی که تاکنون مخالفه  2011سپتامبر  9ضاحی خلفان رئیس شرطه دبی اعالم کردند از تاریخ  
ود این خبر برای همه درصد به کسانی که مخالفه خودرا پرداخت کنند تخفیؾ داده میش 30خودرا پرداخت نکرده اند 

انهایی که شامل جریمه شده اند خبری خوش است  کسی چه میداند شاید اینده نرخ مخالفه هم پائین امد برای اطالع دقیق به 
   اگوست مراجعه کنید17امارات الیوم امروز 

 نظر ٌک همشهری از روز مراسم افتتاح مسکن مهر اوز
  

سایت شما سر میزنن تمام تالشتون را بکنید تا اونا اعتماد به نفسشون باال بره ما  سالم فرهادخان خیلی از جوونای اوز به
باید شهرمون را خودمون بسازیم با کمک جوونا اوزی تفکرات جدید باید شهر را اداره کنند.به نظر من تبلیؽات باید 

ؾ در نظم سالن   . ربه من وآقای مهدفمندتر انجام میشد .باور کن روز مراسم یک نفر از شورا ومعتمدین ومسولین شه
 کمک نکرد.فقط اومدن وروی صندلی نشستن. به امیدارتقاءبخش اوز با همت جوونای شهر

 فرزاد علوی قهرمان مسابقات شطرنج اوز شد

  

در یک دوره مسابقات شطرنج که در شب های رمضان وبه همت هئیت شطرنج وبا همکاری اقایان شاهرخ ضیایی 
ح پور در دو رده بزرگساالن ونوجوانان برگزار شد در قسمت بزرگساالن که هفت دوره وبه روش وعبدالرحمن صال

 5امتیاز دوم شد وعارؾ خادم با کسب  6امتیاز اول شد عبدهللا احمدی با  6.5سویسی برگزار گردید فرزاد علوی با کسب 
 امتیاز به مقام سوم دست یافت . 

امتیاز  6بازی اول شد عبدالمحیط برنا با  7امتیاز از  7فرزند عنایت با کسب ساله ها محمد خضری  15در قسمت زیر 
امتیاز سوم شد که جوایز ومراسما عطای ان به بازیکنان امشب داده میشود .جا دارد از  5دوم شد وحسین افشاری با کسب 

کننده داشت تشکر کنیم امید که هئیت شطرنج اوز وهمیاران وهمکاران وبازیکنان این رشته که نزدیک به سی نفر شرکت 
 2011اگوست  17 این مسابقات ادامه داشته باشد

 نتقاد از کسانی که اینگونه فکر می کنندا  /از وبالگ مربوطی

 (2ی سفر احمدی نژاد به الرستان )حاشٌه ها

 (3ٌک عکس ٌک نظر)

 هزار نفر جمعٌت داشته باشٌد  35رئٌس جمهور گفتند برای شهرستان شدن باٌد 

 اوزٌها همت کنٌد چند قلو بزائٌد

به اوز برای افتتاح مسکن مهر اوز فکر میکردند باالخره یکی از  مردم اوز با خبر امدن رئیس جمهور بسیاری از اهالی
مقامات عالی رتبه کشوری ونفر دوم مملکتی میتواند اوز را شهرستان کند واگر امیدی به شهرستان شدن هست باید در 

ید من در تب ایشان وحرؾ ایشان جستجو نمود .چون باالخره رئیس جمهور کشور هستند وخیلی کارها از دستشان بر می ا
وتابی که خیلی ها را مثل برق سه فاز گرفته بود گفتم که لطفا هزینه مردم را باال نبرید وانزمان خیلی معقوالنه فرماندار 

الرستان هم تاکید کردند که رئیس جمهور برای افتتاح می ایند واگر امکان پذیر شد با ایشان در باره شهرستان شدن اوزهم 
ی ها خودرا برای استقبال انچنان گرم کرده بودند که یادشان رفته بود که رئیس جمهور برای چه صحبت میشود .اما خیل

می اید ویادشان رفته بود که خواسته اساسی مردم چگونه مطرح کنند توی عکس هایی که از این مراسم گرفته شده است 
ی پالکارد کوچکی نوشته ما خواهان یک عکس جالب توجه است وان درخواست یکی از اهالی مردم جویم است که رو
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ارتقای جویم هستیم البته کنار ایشان یک اوزی هم بلند شده که معلوم نیست به هواخواهی از ایشان است یا برای انجام کار 
دیگری بلند شده است شما خوب بگردید ببینید چند نفر از اوزیهای حاضر پالکارد دستشان است چند اوزی خواسته هایشان 

ای شده چند نفر از اوزیها دو تا نوشته دستشان هست اگر دیدید برای ما عکس انرا بفرستید تا از ستاد استقبال تشکر  رسانه
کنیم ستادی که فقط فکر امدن رئیس جمهور بوده تا فکر خواسته ها وابراز خواسته های مردم ما در جلسه حتی یک 

 بازدید نکردند تا اینهمه تبلیؽاتی که با هزینه مردم شده بود ببینند سخنران هم نداشتیم رئیس جمهور حتی از سطح شهر هم 

در باره شهرستان شدن اوز رئیس جمهور چیز تازه ای که موجب خوشحالی یا امید مردم باشد نگفتند جز انکه انرا به 
رایط داشتن شرایطی سخت موکول کردند از بابت وعده رئیس جمهور که گفته بودند برای شهرستان شدن یکی از ش

هزار نفر جمعیت است یاد حکایتی از مالنصرالدین افتادم که : یک نفر میرود پیش مال میگوید جناب مال میشود طنابت 35
را به من قرض بدهی مال میگوید نمی شود وطرؾ می پرسد چرا ؟ مال میگوید چون ارزن روی طناب پهن کرده ام 

ند مال میگوید دنبال بهانه میگشتم طناب به تو ندهم این هم بهانه اش . طرؾ میگوید مگر ارزن هم روی طناب پهن میکن
هزار نفر نمی رسد مگر اینکه افراد متاهل اوزی عزم را  18تا  17حاال حکایت ما است جمعیت اوز خیلی زور بزند به 

زند وچند قلو بزایند شاید جزم کرده از امروز وامشب کمر همت ببندند وطی یکی دوسال اینده به امر بچه درست کنی بپردا
 تا انموقع اگر قانونی تؽئیر نکند ورئیس جمهور هم بر مسند باشند اوز تازه به یکی از شرایط شهرستان شدن برسد 

وجالبی کار توجیه عوامل دست اندر کار این امر است که خواسته اند سفر رئیس جمهور به اوزبرای افتتاح مسکن مهر 
ستان شدن وقریب الوقوع بودن ان پیوند بزنند وحتی تا انجا پیش میروند که به تحریؾ اخبار هم اوز  را با دست اورد شهر

  می پردازند که باید پرسید یا شما معنی بخش با شهر را نمی دانید یا خبرگزاری رسمی مهر دروغ نوشته است 

واحد مسکن مهر اوز که  608ن ساخت /یکی از سایت های محلی در اوز / آقاي رئیس جمهور با تشکر از دست اندرکارا
 به زیبایي و جالب و سریع ساخته شده اند در سخنان پایاني ابراز داشت 

 استهزار جمعیت  35بخش اوز داراي اما شما مردم اوز اگر آنگونه که شنیده ام 

موقع آقاي رئیس  بیاري خدا در سفر چهارم هیئت دولت به استان فارس به شهرستان اوز سفر خواهیم کرد که در این
 جمهور با کؾ زدن هاي ممتد و فرستادن صلوات ازحاضران مورد استقبال قرارگرفت . 

 اما خبر گزاری مهر چه نوشته است 

افزود: امروز مهمترین وظیفه، کار برای ساختن ایران است و در مرحله  خبرگزاری مهر / رئیس جمهور اسالمی ایران
 مکتب و اعتقادات خودمان است.اول کار برای آباد کردن کشور و 

های ارتقا به  شاخصهکی از اوز در خصوص تبدیل شدن این بخش به شهرستان گفت: ی های مردم وی با اشاره به خواسته 
ماه به این شاخصه دست پیدا کنیم و چنانچه  شهرستان شدن شاخص ارتقای جمعیت است که امیدوارم طی سرشماری آبان

 طی سفر دور چهارم به استان فارس این ارتقا انجام خواهد شد.ار نفر رسیده باشد هز 35جمعیت این شهر به 

  

 خیلی روشن واضح باید برای مردم توضیح داد که

: سفر رئیس جمهور به اوز فقط برای افتتاح پروژه مسکن مهر بود که بنام فارس تمام شد وافتتاح ان در اوز بصورت  1 
 پشت سر رئیس جمهور هم نشانی از اوزوالرستان  نداشت نمادین بود حتی تالوی نصب شده 

رئیس جمهور هیچ بازدیدی از شهر اوز ومکان های مهم ان  نداشت  وجلسات ستاد استقبال بیشتر جنبه تبلیؽاتی  – 2
به  داشته تا نشان وبراورد خواسته های اساسی مردم وانهمه تبلیؽاتی که در سطح شهر وبا هزینه باال صورت گرفته بود

 خاطر عدم هماهنگی مسئولین شهری ما وعدم اطالع انها از روند سفرهای سریع ریاست جمهوری است 



کار شهرداری در توسعه وزیر ساخت ها حتی اگر به خاطر سفر رئیس جمهور بوده باشد از انجا که جنبه ماندگاری  -3
ی به اوز بوده است که قبال در این باره چند دارد وبه زیبا سازی شهر کمک کرده است از مزیت های سفر رئیس جمهور

 مطلب نوشته ام 

در باره شهرستان شدن اوز رئیس جمهور هیچ وعده قابل اجرایی که امکان پذیر بوده باشد به مردم نداده است واز این  -4
هزار نفر  35حیث خوشخیالی است اگر فکر کنیم با جمع کردن مردم از شهرهای مختلؾ کشور میتوانیم امار را به 

 برسانیم تازه انهم باید در یکی دوماه زمان امارگیری در ابان ماه باشد 

نکته دیگر اینکه مردم اوز وعقالی قوم سرنوشت خودرا دست ادم هایی ندهند که ثبات فکری ودرایت عقلی ندارند  – 5
د وهمینکه رئیس جمهور میخواهد بیاید یاد عده ای که یکروز دنبال دالل هستند تا با پول چند میلیاردی اوز را شهرستان کنن

 طومار از مردم وشهر می افتند وبقول معروؾ نخود هر اش می شوند 

شهرستان شدن اوز گره گاه انتخاباتی اینده مجلس در منطقه الرستان است باید فرصت چانه زنی هابا کاندیداهای مطرح  -6
یچسپاند پیدا کنیم واین یکی از مسیرها است که اوزیها باید پیگیر ان وقابل قبول را که برگه اش را به خواسته به حق ما م

  باشند 

  16.8.2011 –سایت ستاره های اوز 

 چند عکس از روز افتتاح مسکن مهر اوز وامدن رئٌس جمهور
 
 

وبدور این عکس ها که ؼیر حرفه ای است وبه روال وپسند روزنامه نگاری گرفته نشده است بیشتر به حضور مردم اوز 
از تشریفات معمول است واین ویژگی خوب این عکس هاست معلوم است که عکاس امکان ورود به جلسه سخنرانی نداشته 

   برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا را کلٌک کنٌد  ونزدیک رئیس جمهور نبوده است
 
 

 رئٌس جمهور دوساعتی در اوز بودند

  

با انهمه تدارکاتی که هئیت استقبال برای امدن رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد دیده بودند وبا انهمه هزینه ای که برای زیبا 
ونیم صبح تا  6هلی کوپتر امدند از ساعت  5ا سازی شهر از جیب شهرداری ومردم رفت رئیس جمهور امروز دوشنبه ب

اول رفتند محل افتتاح مسکن مهر وبعد از ان در محل سالن ورزشی اوز جوان سخنرانی کردند واز  9قریب ساعت 
همانجا با همان هلی کوپترها برگشتند وانچه که اوزیها انتظار داشتند نشد یعنی قول مشخص ومعینی برای شهرستان شدن 

د وطبق معمول به سفر دیگری که در اینده به اوز داشته باشند موکول کردند وگفتند انشاهلل در سفر چهارم هئیت اوز ندادن
دولت به شهرستان اوز بیایند. نه در شهر چرخی زدند ونه جلسه ای با مسئولین ومعتمدین برگزار شد تا رئیس جمهور در 

 جریان مشکالت مردم اوز قرار بگیرند

استه های مردم را دیدند یا نه وعکس العمل ایشان چه بوده است هنوز نمی دانیم .چون انکسانی که داخل ایا طومار خو 
سالن بودند افراد انتخاب شده وبا کارت حضور داشتند وخبر چندانی دریافت نکردیم اما میدانیم که باالخره مسکن مهر اوز 

 ا بینندگان خواهیم رساند افتتاح شد. اگر عکس وگزارشی دریافت کردیم به اطالع شم

همانگونه که قبال هم گفته بودم رئیس جمهورها چه کار کنند وچه کار نکنند چه برای شهر ما گامی بر دارند یا برندارند 
باالخره می ایند ومی روند انچه به جا میماند وماندنی است شهر وزادگاهمان می باشد که باید اباد ش کنیم باید در نگهداری 

وبخش بزرگ اوز با همه دهستانها وروستاهایش باشد ودر جهت   یم واگر کاری انجام میدهیم اساس ومبنا اوزاش بکوش
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توسعه وپیشرفت ان بکوشیم .مجتمع مسکونی مهر اوز حاال قسمتی از شهر اوز است جایی که میتواند حداقل دو سه هزار 
 خواهند شد به اینها واینده انها فکر کنیم .  نفر در خود جای دهد همه انها در اینده شهروندان اوز محسوب

 
15.8.2011 

 چند گزارش تصویری ازافتتاح مسکن مهر اوز با حضور رئیس جمهوری
 
 

 -گزارش تصویری  / ١ گزارش تصوٌري/
   

 
 متن کامل سخنان رئٌس جمهور درسفر به فارس

  
ما از خودمان ورئیس جمهور سوال میکنیم   رئیس جمهور در سخنرانی اشان در اوز به اجرای عدالت توجه زیادی کردند

سال سابقه بخشداری هنوز  63سال سابقه بخشداری شهرستان میشود اما اوز با  12این چه عدالتی است که شهری با 
هزار نفر شهرستان شده اما بخش اوز  15التی است که شهری در کشور با جمعیت کمتر از شهرستان نشده این چگونه عد

 هزار نفر شهرستان نشده است ایا این عدالت است55با بیش از 
  

 ا در اوز الرستان افتتاح كرد رٌٌس جمهوري نخستٌن پروژه مسكن مهر وٌالًٌ كشور ر

 رٌٌس جمهوري پس ازافتتاح نخستٌن پروژه مسكن مهر وٌالًٌ كشور در الرستان به تهران بازگشت 

 های نا آرامی های انگلٌس برای مسووالن ما  درس ها و عبرت

 از رباعیات حکیم عمر خیام 
 
 

 باز امده ای کو که به ما گوید راز           از جمله رفتگان این راه دراز
  عمری نگذاری که نمی ایی باز             هان بر سر این دوراهه اه ونیاز

 رس، فردا افتتاح بزرگترٌن پروژه مسکن مهرکشور در اوز فا
 

بزرگترین پروژه مسکن مهرکشور و نخستین طرح مسکن مهر ویالیی فردا با حضور رئیس جمهور در فارس به بهره 
 برداری می رسد.

 برگزار می شود. (evazواحد مسکن مهراستان فارس در شهر اوز ) 645هزار و 17آیین افتتاح 

واحد  6316ساله،  99واحد مسکونی مهر  2646شامل  رئیس سازمان مسکن و شهرسازی فارس گفت: این تعداد واحد
هزار  25واحد مسکن مهر خود مالک در شهرهای زیر  6357هزار نفر ،  25مسکن مهر خود مالک در شهرهای باالی 

 نفر می باشد.
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و  واحد در بافت فرسوده شیراز 919واحد مسکن مهر خود مالک در شهر جدید صدرا ،  602آقای دیهیمی ادامه داد: 
 واحد آن در شیراز به بهره برداری می رسد . 600ساله است که  5واحد مسکن مهر نیز مربوط به اجاره  805

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی فارس خاطر نشان کرد: استان فارس در ساخت مسکن مهر ویالیی مسکن مهر مقام 
 اول را دارد .

ز الرستان به اتمام رسیده و فردا با حضور رئیس جمهور به واحدی مسکن مهر ویالیی در شهراو 608هم اکنون طرح 
 عنوان نخستین طرح مسکن مهر ویالیی کشور به بهره برداری می رسد.

 واحد است.  2طبقه و هر طبقه شامل  2های مهر ویالیی  مسکن

 نازک کاری است. مترمربع مساحت دارد و شامل امکانات آب ،برق، گاز، تلفن ،کابینت، نصب شیرآالت، 105هر واحد 

درصد  7الی  4میلیون تومان وام با سود  20برای هر واحد مسکونی  بوده و میلیون تومان 10آورده هر متقاضی  
 پرداخت شده است.

میلیون لایر کمتر از  50تا 40 در مسکن مهر ویالیی عالوه بر ایجاد رفاه و آسایش بیشتر برای ساکنان هزینه ساخت نیز
 نی است .مسکن مهر آپارتما

هزار مسکن مهر ویالیی در شهرستان های الرستان،  10رئیس سازمان مسکن و شهرسازی فارس می گوید: هم اکنون 
و ممسنی در حال ساخت است که تا پایان امسال ساخته و تحویل متقاضیان  گراش، اقلید، خنج، داراب ، سروستان، آباده

 می شود.

مسکن مهر با حضور وزیر مسکن و  500هزار و 2ن فارس آبان پارسال در مرحله نخست واگذاری مسکن مهر استا
 شهر سازی به متقاضیان این مسکن ها واگذار شد. 

می باشد و امیدواریم  1390آقای دیهیمی گفت: طرح هایی که فردا افتتاح می شود مربوط به دور دوم افتتاح ها در سال 
 باشیم.  تا پایان سال شاهد افتتاح دور سوم و چهارم نیز

، ده هزار واحد بوده که با تالش 1390دیهیمی در پایان گفت: تعهد اداره کل مسکن و شهرسازی تا پایان شهریور ماه 
برابر تعهد خود عمل کنیم و همچنان پر تالش تا افتتاح آخرین واحد مسکن  2جهادی و شبانه روزی توانستیم تقریباً به 

 مهر پیش خواهیم رفت.

ار واحد مسکن مهر در استان فارس در حال ساخت است که تا پایان سال آینده به بهره برداری می هز 94در مجموع 
 رسد.

و پس از افتتاح طرح مسکن مهر  می رود الرستان گفتنی است رئیس جمهور صبح فردا مستقیم به فرودگاه بین المللی
 ویالیی شهر اوز، به تهران باز می گردد.

 کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد. 345معیت در هزار نفر ج 55بخش اوز با 

 90مرداد23صدا وسیمای مرکزفارس   از واحد خبر  به نقل  صد در صد مردم اوز اهل تسنن )شافعی(هستند./

   

 پخش برنامه تلوٌزٌونی در باره اوز از سٌمای ٌک تلوٌزٌون اٌران وکانال فارس



انه سفر ریاست جمهوری به اوزکه فردا دوشنبه می باشد  کانال یک بر اساس خبرهای رسیده از اوز قرار است در است
شب بوقت ایران واز کانال فارس ساعت 9تلویزیون ایران وشبکه فارس فیلمی در باره اوز پخش کنند از کانال یک ساعت 

 ه های مردم است بعداز ظهر بوقت ایران  البته این خبر از کانال رسمی تاکنون اعالم نشده است وبیشتر از شنید 4.45

 1390جدٌدترٌن عکس از مٌدان امام شافعی شهر اوز /مردادماه 
 

 از مٌدان بسٌج اوز در ٌک روز بارانی  ٌک عکس
 

 شٌخ ما خادم پٌر ما شٌخ احمد کمالی

 

شیخ احمد اگه برای شناسایی خودش تبلیػ نکرده وپشت هیچ تربیونی وبلندگوی حرؾ نزده وتوی هیچ هئیت امنایی جاه 
ا خادم پیر معلم کثیر بود ودر ومقامی ندارد اما شیخ بی ادعا ی مردم وخادم صالح وبی ریای همه مردم بوده است. ساله

نگهداری ورسیدگی به ان تالش کرد وچند سالی هم هست که خادم پیر برزگو است چه انموقع ها که پای پیاده میرفت سر 
پیر چه حاال که ماشینی موتوری اورا برساند. اما وظیفه شناسی بوده وهست که یک دم از کار خود ؼافل نبوده است مردم 

ی از او میکنند اما همه مردم شهر اورا بخوبی میشناسند حتی بیش از ادم هایی که بقول بعضی ها سرشناس گاه وبیگاه یاد
است وبقولی معتمد هستند.شیخ ما ساده وصمیمی با لبخندی که خاص خود شیخ احمد وبا زبانی که گاهی که گیر میکند به 

یه خودش است . قرار نیست که خیلی فهیم یادانا باشی نشاطش می افزاید خیلی خودش است وبیش از خیلی از همه ما شب
تا مردم بشناسندت  کافیست با مردم وروزگار ساده وصمیمی باشی وشیخ احمد همین است خود خودش است .اگه گذزتان 

 به پیر برزگو افتاد سالم گرم مرا هم به او برسانید . 

 خبر

 فردا، حضوررٌٌس جمهور در اوز الرستان 

 ساخت آبشار مصنوعی در آٌنده نزدٌک در شهر الر

 دٌدنی های امروز 

 شمسی در گذشت  عبدالرحمن
  

ر گذشت مرحوم عبدالرحمن شمسی فرزند عبدالرحیم را به خانواده ایشان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت بدینوسیله د
 سال عمر داشت یادوخاطرش گرامی باد  50مرحوم در زمان مرگ بیش از   عرض مینمائیم

 پیام تسلیت  13.8.2011سایت ستاره های اوز 

به خانواده وحاجی ناصر شمسی وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت  با نهایت تاسؾ درگذشت مرحوم عبدالرحمن شمسی را
 عرض مینمائیم وبرای انمرحوم از خداوند بزرگ طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 

  سایت ستاره های اوز وبازیکنان فوتبال اوزی در دبی –از طرؾ هئیت بلیارد وتمامی بازیکنان بلیارد 
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 شاهٌن قهرمان شد

 –محمد پدرام  –شاهین صدیق  –بابک افزایش  –اردالن افزایش  –سیاوش افزایش  –سامی تیم شاهین : مهران فقیهی ا
 بیژن کرامتی      مسئول تیم مهران فقیهی  –محمد عبدالرسول  –علی راستگو  –سهند رجایی 

ست با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد دیشب اخرین شب بازیها بود وتیم شاهین در نبردی سخت با تیم بیمه ایران توان
با این نتیجه تیم بیمه که از تیم های خوب این دوره بود دوم شد تیم اتحاد العوضی سوم  وتیم امکان نیز چهارم شد وجام 

ده های اول تا چهارم این مسابقات توسط پیشکسوتان فوتبال وعالقمندان به قهرمان این دوره وتیم های دوم وسوم وچهارم دا
شد  .بازی پایانی که از بهتزین بازی های خوب این دوره وخیلی پرهیجان بود شب خوب وبیاد ماندنی برای تماشاگران 

 رقم زد

در این شب پدران بسیاری از کسانی که فرزندانشان در تیم ها بودند حضور داشتند و با دادن هدیه ای به  فرزندان خود  
کاری به جا ودرست که امیدواریم دیگر پدران هم در بازیهای اینده  بیایند ومشوق  انها را بیش از پیش خوشحال نمودند

فرزندان خود باشند چون هیچ چیزی به انها به اندازه حضور والدینشان نیروی وانرژی نمی دهد و مایه دلگرمی انها 
 نمیشود ومن همین جا از همه انان تشکر میکنم 

ق به تیم پیشکسوتان اتحاد العوضی رسید    بهترین بازیکن این دوره سلطان دیشب شب بهترین ها هم بود  جام اخال
بهروزیان بود  بهترین دروازه بان عادل جنیدی شد  اقای گل محمد رحمانی بود   بازیکن با تعصب دوره نیما نامی بود   

خ میراحمدی بعنوان بهترین مدیر محسن نامی پیشکسوت ترین  بازیکن این دوره بود  بازیکن با اخالق سیامک افسربود فر
 اداری دوره معرفی شد یوسؾ حسینی خردسال پرتحرک وهمیشه حضور این دوره از مسابقات بود 

عبدالرحمن حسینی داوری بازیها را بعهده –محمد رحمانی  -ناصر شمسی  -محمود عبداللهی  –در این دوره حمید نظری 
دوره که با همت وتالش محمود عبداللهی برگزار شده بود با همراهی  داشتند که جای تشکر وقدردانی دارد  در این

ناصر شمسی ومهران فقیهی بود که این دوره خو.شبختانه با کمترین مشکل وخیلی  –همیشگی وپرتالش عبدالرحیم صدیق 
شب جایزه بهترین درست برگزار شد که جا دارد از همه انها تشکر کنیم  شرکت بلسیمو به مدیریت عبدهللا حبیبی که هر 

 بازیکن را عهده دار شده بود  تشکر میکنیم 

همه خوب بودند چه انها که رتبه اوردند وچه انها که رتبه ای کسب نکردند مهم حضور پرشور جوانان وهمشهریان 
 واوزیهایی است که با شور وشوق در یک دوره مسابقه دور هم جمع شده اند واین ارزشمند ترین هدؾ برگزاریهاست

همدلی همبستگی وهمیاری شور ونشاط می اورد واین تیم ها با حضور خود شور وشوق می اورند ومن از همه انها از 
 همه بازیکنان تیم ها ومربیان ودست اندرکاران تشکر میکنم این حداقل وظیفه ما در برابر تالش انهاست 

 درپایان.اگر نام عزیزی از قلم افتاده حتما یاداوری کنید

12.8.2011 

 2011 ودوستی صلح جام امارات مقیم اوزیهای فوتسال مسابقات فینال شب در وجوایز جام اهدام فیلم

 مسابقات سری اول عکس های شب فینال 

 سری دوم عکس های شب فینال مسابقات 

 سری سوم وپایانی عکس های شب فینال مسابقات 

  ثـای ػیؼٌ صلضّ کبيم ایٍ ثبفیٓب ایُزب ؿا کهیک کُیؼ
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 خبر 
 

جمعه  / شنیده ها از اوز حاکی از این است که رئیس جمهور برای افتتاح مجتمع مسکونی مهر اوز دوشنبه به اوز می ایند
   پیام تسلیت 12.8.2011

 
 بهروز منظریان در گذشت 

سالگی در بندرعباس در گذشت که بدینوسیله به خانواده انمرحوم وبستگان ایشان  26حبیب درسن بهروز منظریان فرزند 
 فیلم های دیگری از فوتسال امسال  2011 8. 11 /  تسلیت عرض مینمائیم

 
 3والعوضی بازی بیمه  - .2بازی بیمه والعوضی  --بازی تیم بیمه والعوضی -وبیمه ایران  بازی تیم امکان

 بازی تیم پیشکسوتان اتحاد العوضی وتیم توحید - .بازی تیم شباب العوضی وشاهین - 4بازی بیمه والعوضی  

   

 وکمی شرجی است   عد ازظهر نیمه ابریب 1ساعت 2011اگوست 11هوای اوز هم اکنون پنج شنبه  /چند خبر
 

از امدن رئیس جمهور به اوز هنوز خبر دقیقی نیست ضمن اینکه باران شدید روز سه شنبه باعث شده خیلی از کارهای 
تبلیؽی ستاد استقبال خراب شود از جمله پوستر ها وبنرهای تبلیؽی ونیز قسمتی از زیر سازی های اسفالت نشده شهرک 

شهر وجوی اب ها تمیز کرده بود ودر جاهایی تا اندازه ای مرمت کرده بود تعدادی از   .هر چه شهرداری مسکن مهر اوز
   انها اسیب دیده است اما چون رئیس جمهور قرار است بیاید تعمیرات وبازسازیها با سرعت پیش میرود

 2011نتاٌج هشتمٌن شب بازٌهای فوتسال جام صلح ودوستی رمضان 

  1اتحاد العوضی  1امکان  – 0کالنتران ابی  14توحید  – 0پیشکسوتان اتحاد  3بیمه ایران  – 0ی العوض 4شاهین 

در هشتمین شب بازیها شب گرامیداشت وتجلیل از بازیکنان پیشکسوت فوتبال اوزیها در دبی هم بود هر چند جای بسیاری 
ز همه انهایی که در این دوره از بازیها حضور داشتند به از پیشکسوتان خالی بود که یا نبودند یا خبردار نشده بودند اما ا

گرمی تجلیل شد وتوسط اقای اسحق خضریان رئیس بیمه ایران واقای فرخ میراحمدی که هزینه این پاسداشت وگرامی 
مزین داشت را تقبل نموده بود اهدای جوایز گردید ودر این شب تیم پیشکسوتان با یاد وخاطره عزیز هنری وبا لباسی که 

به یاد او بود چند دقیقه با هم بازی کردند تا یاد ان عزیز رفته دوباره زنده کنیم . دیشب نسبت به دیگر شب ها شاهد تعداد 
 بیشتری از تماشاگران بازی بودیم که در این مراسم هم شرکت داشتند 

ضور شما گرمی بخش فضای امشب پنج شنبه شب پایانی بازیهاست وتکلیؾ تیم قهرمان ورده بندی مشخص میشود ح
  ورزشی وبازیها خواهد بود که امیدواریم بیائید وباعث دلگرمی فرزندان خود وجوانان اوزی باشیم 

از تیم توحید ادریس زارعی  –از تیم پیشکسوتان محمد جوکار  –بهترین بازیکنان این بازیها : از تیم شاهین مهران فقیهی 
 انتخاب شدند واز طرؾ شرکت بلسیمو جوایزی به انان تعلق گرفت از تیم اتحاد العوضی عادل جنیدی  –

  فیلم اهدای جوایز وتقدیر از پیشکسوتان فوتبال

  کنید  رای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیکب

 
 كه همراه ماست   امواج خطرناكي /کسانی که از موبایل استفاده میکنند این مطلب را حتما بخوانند
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 اد عزٌز هنری از پٌشکسوتان فوتبال تجلٌل مٌشودفرداشب  همراه با ٌادی اززنده ٌ

با همیاری  10.8.2011مسئولین مسابقات فوتسال  جام صلح ودوستی  رمضان اعالم کردند که فردا شب چهارشنبه شب 
اقای فرخ میراحمدی وتیم بیمه ایران از پیشکسوتان فوتسال تجلیل میشود ونیز از زنده یاد عزیز هنری یادوخاطره اش 

ی خواهند داشت به همین منظور از همشهریان وعالقمندان تقاضا داریم در این شب بیاد ماندنی ما را همراهی کنند گرام
 شب برگزار میشود   10این مسابقات در سالن معارؾ دبی واقع در راشدیه از ساعت 

 دومٌن باران تابستانه در شهر اوز

رندگی در شهر اوز همراه با رعد وبرق شدید شروع شده است که دقیقه بعداز ظهر با 45و 4ازلحظاتی پیش واز  ساعت 
در ابتدا که توام با گرد وخاک بود برق شهر قطع شد تا اسیبی به دکل ها وترانس های برق وارد نشود باران در جاهای ی 

  با تگرگ همراه بوده است وصدای رچنه از همه خانه وکوچه ها بلند شده است 

  چند عکس زیبا از بارندگی روز سه شنبه اوز

  یک عکس از شدت باران امروز اوز

 مسابقات شطرنج ماه رمضان شروع شد 

بر اساس خبر رسیده از اوز مسابقات شطرنج در سالن شطرنج اوز از دیشب با حضور عالقمندان به مسابقات شطرنج 
 شروع شده است 

9.8.2011 

  بخش ارادان شهرستان شد

ی احمدی نژاد شهرستان شد  این این خبر را همین امروز روی خبر گزاریها بود که بخش ارادان زادگاه ریاست جمهور 
بخش آرادان گرمسار با خبر را اقای عبدالرضا ترابی نماینده مردم گرمسار در مجلس به خبرگزاری فارس اعالم کرد 

 تصویب هیئت دولت به شهرستان ارتقا پیدا كرد /  

 نفر بوده است  10549/ 1385جمعیت ارادان در سال 

دن انتظار شهرستان شدن اوز انتظار زیادی است اوزیها میگویند نه تنها انتظار ایا بعد از شصت واندی سال بخش بو 
  زیادی نیست بلکه این حق مسلم ما سالهاست که نادیده گرفته شده است 

 شروع پنجمٌن دوره بازٌهای ناٌن بال بلٌارد رمضان در باشگاه فالمٌنگو دبی

در ماه رمضان وطی چندین شب برگزار میشود در قسمت ناین بال  این دوره از بازیها که هرسال باهزینه خود بازیکنان
نفره شروع شد که بازیهای خوب وحساسی  5گروه  4تن از بازیکنان اوزی بلیارد از شب گذشته در  20امسال با حضور 

یان محمود داشتیم .الزم به ذکر است که امسال هم مانند سالهای قبل زحمات برگزاری دوره ناین بال رمضان بعهده اقا
   رجایی ومحمد معصومی است که جای تشکر وسپاس دارد

 –فرهاد ابراهیم پور  -نوید نامور  -مسعود شرافت  –محمود رجایی   Aاسامی بازیکنان این دوره بازیهای بلیارد : گروه 
 سامی تابعی 
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محمد  –زمان نامور  Cروه  علی محبی   گ –محمود عبداللهی  –بابک احمدی  –صالح ضیایی  –فرزاد نامی  Bگروه  
 –محمد معصومی  –شریؾ نامور –مهران فقیهی  Dحاجی عسکر  گروه  –سهراب قاسمی  –طیب زمین پیما  –فرج 

 سمیر شمسی   –محسن نامی 

 تعدادی از بازیکنان بلیارد   کس هایع

 

 وضعٌت مجتمع مسکونی مهر اوز قبل از افتتاح / صاوٌرت
  

 
این اخرین عکسهااز محل ساخت مسکن مهر اوز است که قبل از امدن رئیس جمهور به اوز برای افتتاح گرفته شده است 

 واحد است که بصورت ویالیی ساخته شده است انچه در این تصاویر 608این مجموعه شامل 

ش بی وقفه مسئولین شهری وشهرداری اوزمی باشد سرعت اسفالت کردن سرعت لبه گذاری سرعت مشهود است تال
ساخت پیاده روها وهمه اینها به خاطر این است که قرار است رئیس جمهوری بزودی می اید البته شهردار جدید اوز اقای 

ابان کشی ونماسازی دارد که کریمی در مدت حضورش نشان داده است که عالقه زیادی به کارهای شهرسازی وخی
ونه تنها برای مسکن مهر اوز بلکه در سطح شهر وتمام   امیدواریم فقط به این چند روز امدن رئیس جمهور قناعت نکنند

 چند سوال همشهریان در باره مسکن مهراوز  نقاط شهر اوز هم این سرعت بهسازی وبازسازی شهری ادامه یابد

 میشود وشرایط ان چیست ؟ مسکن مهر به چه کسانی داده-1

ایا مسکن مهر به اوزیها می دهند یا برای ؼیر اوزی هم می باشد وایا اوزیها در اولویت هستند وچه شرایط دارد وچند  -2
 خوابه است 

 قیمت ان چقدر است چون بعضی ها میگن ارزان خریده اند واالن میخواهند گران بفروشند  -3

 ارج از کشور بسر می برند میتوانند دارای مسکن مهر شوند ایا انها که اوزی هستند ودرخ 4

 اگر به ؼریبه ها بدهند پس چرا اوزیها باید اینهمه هزینه بدهند وخرج کنند  -5

همشهریان عزیز وبینندگان سایت طی این مدت سوالهای زیادی مطرح کرده اند  که من اطالع دقیق ندارم که امیدوارم 
 ا پاسخ بدهند واین حق طبیعی شما همشهری عزیز است که جواب قانع کننده ای دریافت کنید مسئولین امر به سواالت شم

 

 

 
ي جوانان مام جمعه اوز الرستان گفت: خیرین و نیكوكاران ، سعي كنند منابع مالي خود را براي حل كردن مشكالت اساسا

  .مسلمان وقؾ كنند

 سه پروژه در فرودگاه بٌن المللً الرستان به بهره برداري رسٌد 

 فرصت شؽلً در خنج اٌجاد شد  450بٌش از 
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 سمپاشً نخلستان هاي خنج براي مبارزه با آفت كنه تارعنكبوتً آؼازشد 

 2011نتایج ششمین شب بازیهای فوتسال جام صلح ودوستی رمضان 

 
 1اتحاد العوضی  --  0پیشکسوتان اتحاد  10شاهین  --  0شباب العوضی  8امکان  --  4وضی الع 5کالنتران ابی 

 1  توحید

 -از تیم شاهین سهندرجایی   -از تیم امکان شریؾ تیزپا   –بهترین بازیکنان این بازیها : از تیم کالنتران ابی علی اذری 
برای دیدن بقیه عکس ها  یمو جایزه ویژه به انان تعلق گرفت از تیم توحید داوود محبی انتخاب شدند واز طرؾ شرکت بلس

 اینجا را کلیک کنید 

 فیلم بازیها فوتسال اوزیها در دبی 
 فیلم بازی تیم اتحاد العوضی وپیشکسوتان اتحاد العوضی 

   اهدای جایزه توسط عبدالرحیم صدیق به بهترین بازیکن   

   وامکان العوضی تیم بازی فیلم

 م بازی تیم شباب العوضی وتیم کالنتران ابیفیل

 توضیحات داوران بازی 

 چه مٌشد اگر رئٌس جمهور اب انبار افتتاح مٌکرد

از زمانی که قرار شده رئیس جمهور به اوز بیاید ومسکن مهر اوز را افتتاح ومورد بهره برداری قراردهند مسئولین اوزی 
ی شهر ورئیس ومعاون ودبیر گرفته تا مسئولین ازاد وؼیر ازاد فرهنگی از شهردار گرفته تا تک تک اعضای شورا

ودانشگاهی تا معتمدین بنام وبی نام از روسای ادارات ونهادی های دولتی گرفته تا هئیت های مذهبی همه سخت در تالش 
بان وکوچه ها اسفالت هستند تا رئیس جمهور اگر چند ساعتی در اوز بودند وامدند شهر مرتب باشد شهر تمیز باشد خیا

باشد وچاله چوله ای نباشد مرتب رنگ میزنند مرتب رنگ میکنند مرتب پوستر واطالعیه می چسپانند وخالصه برای امدن 
سال گذشته هم نکرده بودند  30چند ساعت رئیس جمهور سخت در تالش هستند تالشی که شهرداری ومسئولین اوز طی 

 س جمهور دارند انجام میدهند وحاال در عرض چند روز به امدن رئی

  

میلیون تومان وشاید هم بیشتر اما  500میلیون شاید  200مطمئنا برای این همه کار هزینه هم باید در نظر گرفت شاید 
هزار بنر تبلیؽاتی در سطح شهر نصب شود وقتی کوچه  4کمتر از اینها نخواهد بود خودتان حساب کنید وقتی قرار شده 

ولکه گیری میشود وقتی خیابانها خط کشی میشود ودرخت کاری میگرددو وووووو حتما هزینه دارد هزینه  وخیابان اسفالت
ها را چه کسی باید پرداخت کند ؟ از بودجه شهرداری یا از جیب مردم ؟ وشاید هردو اما تا انجا که خبر هست ومیدانیم 

 از مردم وخیرین هستند هئیت استقبال در سطح شهر فعال هستند ودر حال جمع اوری کمک 

ادم به خودش میگوید چقدر خوب که اوز با این سرعت تعمیر تجهیز واماده پذیرایی میشود وهمه مسئولین شبانه روز بفکر 
 هستند ودارند شهر را تر وتازه میکنند ایا همه اینها به خاطر شهر ومردم شهر اوز است یا به خاطر حضور رئیس جمهور 

طی سی وچند سال بعد از انقالب شهردار وشورای شهر ومعتمدین و... کم نداشتیم اما رئیس واقعیت این است که 
جمهوری که بیاید جایی را افتتاح کند هم نداشتیم پس منت انرا مسئولین بر سر مردم نگذارند هر چند امدن رئیس جمهور 
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شده خیابانها تمیز تر شده وچهار تا درخت هم به  حداقل این مزیت را تا اینجا داشته است که چند تا خیابان اسفالت وتعمیر
 فضای سبز اضافه گردیده است 

در این حوالی فکر کردم چقدر خوب میشد یا میشود اگر رئیس جمهور یکبار هم بیایند چند تا اب انبار در اوز افتتاح کنند 
اب انبارهای فلک زده الیروبی شوند تا اب وکمی هم مثل حاال دیر بیایند تا مسئولین خوب به اب انبارها رسیدگی کنند تا 

انبارهای قدیمی که خیلی هم به انها می نازیم وجز تاریخ وفرهنگ وافتخاراتمان حسابشان میکنیم دستی به سروصورت 
انها کشیده شود شاید انموقع انها که مسئولین میراث فرهنگی هستند بیشتر باد به ؼبؽب بیاندازند وجلو رئیس جمهور عرض 

ام کنند  شاید با اینکار هرچه حلبی وپالستک وات اشؽال توی اب انبارهاست جمع اوری شود برکه ها مرمت ورنگ اند
امیزی شوند  انموقع اگر رئیس جمهور برای افتتاح بیایند حتما تندیس برکه مظهر شهر اوز درست میکنند انموقع اگر 

تخ وپاگانح وکاکل ها مرمت میشوند جدا فکر کنید اگه رئیس رئیس جمهور بیایند دور برکه ها اذین بندی میکنند وتی 
جمهور برای افتتاح برکه ها بیایند اوز چه میشود. برکه ها نامگذاری میشوند شاید هم چند برکه بنام سازنده ان لوح افتخار 

بیایند تا بفهمند این بگیرند  فقط بایدمردم اوز ارزو کنند ارزو کنند تا یکروز هم رئیس جمهور برای افتتاح برکه ها 
 مسئولین چگونه سنگ تمام میگذارند وبرکه اباد کن میشوند

پس زیاد عجله نکنید که رئیس جمهور زود بیاید چون هر چه دیرتر به اوز بیایند چهار تا درخت بیشتر میکارند چهارتا 
 خیابان وکوچه اسفالت میشود وشاید هم بلوارهای اوز پر از سبزه وگل وچمن شود 

  2011اگوست 7 –سایت ستاره های اوز    /  رای دیدن عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنیدب

 معرفً سرپرست بخشدار مركزي الرستان 

 
 سٌم کارت موباٌل اتصاالت امارات مادام العمر شد 

  

 تصاالت امارات به تمام مشترکین موبایل خود سیم کارت مادام العمر داد با این کار سیم کارت شما برای تاا
   ینه ای بابت ان پرداخت نمی کنیدابد وتا زمانی که در حیات هستید تمدید شده وهز 

 مراجعه کنید 2011اگوست 2برای اطالعات بیشتر به روزنامه اتحاد چاپ امارات 

   

 2011نتاٌج پنجمٌن شب فوتسال اوزٌهای مقٌم امارات جام صلح ودوستی  رمضان 

 6اتحاد العوضی  1ان ابی  کالنتر – 0پیشکسوتان اتحاد  12توحید  --1شباب العوضی   7شاهین   – 1العوضی  3بیمه 

از تیم توحید محمد  –از تیم شاهین سیاووش افزایش  –بهترین بازیکنان این بازیها : از تیم العوضی شهرام کرامتی 
 از تیم اتحاد العوضی محمد شمسی  ---رحمانی 

 انتخاب شدند وجایزه ویژه از طرؾ شرکت بلسیمو به انها تعلق گرفت

ه از بازیها حضور بیشتر از قبل اوزیهایی است که در امارات بدنیا امده اند یا اینجا مقیم شده یکی از خوبی های این دور
بازیکنان خوب وبا   تیم ها روبرو هستیم که در نوع خود جالب است  اند ومواطن هستند وامسال با جمع بیشتری از

همت میخواهد وجایی که اوزیها بتوانند تمرینات خودرا استعدادی که میتوانند پشتوانه فوتبال اوزیها در دبی باشند اما قدری 
 انجا مرتبا انجام دهند تا اینهمه بابت اجاره زمین هزینه نکنند 

 ا را کلیک کنید برای دیدن بقیه عکس ها اینج
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 چند خبر ورزشی از اوز 

  تٌم فوتبال نفت اوز مقامهای اول دوم وسوم نونهاالن.جوانان و نوجوانان را از آن خود کرد 
 1تیم  8مسابقات فوتبال نونهاالن .نوجوانانوجوانان باشگاههای اوز به پایان رسید در مسابقات نونهاالن بخشهای اوز که 

.شاهین اوزحضور داشتند تیم نونهاالن نفت اوز 8شهرک کهنه  7کهنه  6کوره 5فیشور 4نفت ج  3. نفت ب و2نفت اوز 
شاهین . کهنه.  .تیم نفت اوز7به مقام قهرمانی رسید کوره دوم شد وکهنه هم به مقام سوم رسید در مسابقات نوجوانان 

فیشور دوم شد و نفت اوز به مقام سوم رسید در کوره. بیدشهر. فیشورو هود حضور داشتند که تیم کوره به مقام اولی رسید 
تیم حضور داشت که تیم کوره اول شد نفت دوم شد و فیشور به مقام سومی دست پیدا کرد این  6مسابقات جوانان هم 

 مسابقات زیر نظر هییت فوتبال ! اوز برگزار شد 
  رمضان الر شرکت کردسال به عنوان نماٌنده اوز در مسابقات  25تٌم والٌبال نفت اوز بعد از 

تیم والیبال نفت اوز که به مربیگری مرتضی هاشمی سرپرستی نیما نجم الدینی و مدیریت محمد لطافت جهت شرکت در 
از تیم سایپا یدک الر شکست خورد مسوالن مسابقات از اینکه تیم نفت  2بر 3مسابقات الرستا شرکت کرده بود با نتیجه 

ماینده اوز در این مسابقات حضور پیدا کرده بود بسیار خوشحال بودند و اینده خوبی را برای اوز بعد از مدتها به عنوان ن
 والیبالیستهای اوزی داشتند

 
 خبرهای فوتبال جام رمضان در اوز و فٌشور

 
 15 با وجود اینکه تیمهای نفت اوز و شاهین هر کدام سه تیم دادند در مسابقات جام رمضان امسال در اوز تیمها به عدد

تیم اتحاد اوز .کهنه جویم  2تیم کوره 3تیم شاهین 3نرسیدند مسابقات جام رمضان امسال با حضور تیمهای نفت اوز 
 .بناروبه .هود ومنصور اباد جویم برگزار مییشود

 نفت اوز در مسابقات جام روضان فیشور شرکت کرد
شاهین فیشور الؾ و ب هم گروه شد که در اؼاز این تیم فوتبال نفت اوز در مسابقات جام رمضان با تیمهای شهداد ارد 

از سد تیم شهدای ارد گذشت الزم به ذکر است که در مسابقات فیشور برای هر تیم  1بر  3مسابقات تیم نفت با نتیجه 
هم جوایز نقدی اهدا میشود ولی در مسابقات اوز برای هر تیم  4هزار تومان ورودی و به مقامهای اول تا  50000

 تیم بدهند ورودی کمتر گرفته شده 1ورودی و از جوایز نقدی هم خبری نیست )البته تیمهایی که بیشتر از  200000

 مهمتر از خود خبر چٌست ؟ 

 
عده زیادی از افراد جامعه دوست دارند خبر زیاد بشنوند بخصوص خبرهای هیجان انگیز ؛ اتفاقات نادر وچیزهایی که 

خبرهای  سیاسی وحکومتی  ؛ خبرهای ورزشی  ؛ خبرهای جنگی ؛ خشونتهای بی حد   برای افراد مختلؾ جذابیت دارد
تلویزیون وسینما ورسانه   خبرهایی در باره هنرمندان مطرح  ومرز ؛ کشتارهای وسیع حاصل از سیل وزلزله وطوفان؛

ویدادهای علم وهنرو اخرین ر خبرهای اقتصادی ؛  ؛ مشکالت شدید عاطفی وخانوادگی   های مجازی ؛ خبرهای جنسی
 عرصه تکنولوژی ؛ اخرین فراورده های زیبایی  ؛ جک های دست اول ؛ فال گرفتن و....صدها خبر دیگر 

 
بخصوص در دنیای امروز که شما نمی توانید همه خبرها را باز بینی کنید  ؟ ما وشما وهمه اٌن افراد با خبر چه مٌکنٌم

مجازی پخش میشود وشما اگر بیکار باشید وتمام وقت هم دنبال خبر باشید باز هم  چون میلیونها خبر در یک ثانیه در دنیای
 نمی توانید همه خبرها را دریافت کنید 

. 
اوقات فراؼت است ؟  ایا برای دانستن  و اگاه شدن از    ایا برای پر کردن   ؟ انگٌزه من وشما از درٌافت خبر چٌست
گرفتن از خبر وانتقال ان به دیگری است؟   ایا برای استفاده بهینه خبر در امور حوادث پیرامون است ؟  ایا برای تاثیر 

 زندگی اجتماعی وفعالیت اقتصادی وسیاسی وفرهنگی است  ؟



نسبت به چه خبرهایی واکنش نشان نمی دهید وخیلی ساده از کنار ان میگذرید    چه نوع خبری واکنش شمارا زٌاد مٌکند؟
امل درونی شمارا به سمت خبر خاص میکشاند؟   ایا انساندوستی اتان  محرک است یا امیال ؟ چه عامل بیرونی وچه ع
 شخصی خودتان یا هردو ؟

من دنبال پاسخ خاصی برای همه این سوالها وده ها سوال دیگری که امکان دارد در ذهن شما شکل بگیرد نیستم چون تنوع 
چه من همواره براٌم مهم بوده است اٌن است که ادم ها چگونه بدون اما انادم ها تنوع دیدگاه وعالیق به همراه دارد 

هرچند من در این چگونگی عواملی دخیل میدانم که به نظر من اساسی ومهم هستند اما دوست  تحلٌل جذب خبری مٌشوند
 دارم هر بیننده این سایت یک واکاوی درونی نسبت به این موضوع در خود داشته باشد  

 2011/ اگوست  فرهاد محمودا. 

  

 رئٌس جمهور شاٌد هفته اٌنده به اوز بٌاٌد

تعدادی از همشهریان وبینندگان سایت سوال کرده اند باالخره رئیس جمهور کی به اوز می اید که خدمت 
زمان مشخصی   اما تا کنون  خبر دقیق انرا باید از مسئولین در اوز والر پرسید این عزیزان عرض کنم 

ذکر نشده است  .مردم اوز منتظر هستند ببیند رئیس جمهور در باره مهمترین خواسته  برای امدن ایشان
 5.8.2011 /مردم اوز موضوع ارتقای بخش اوز به شهرستان چه خواهد گفت 

 نادانی هزٌنه دارد

ران شود ما در جهانی زندگی میکنیم که نداشتن بعضی از اطالعات میتواند موجب خسارت مالی وحتی جانی به شما ودیگ
سال گذشته قبل از ماه رمضان توسط همین سایت ستاره های اوز به بینندگان وهمشهریان ساکن امارات خبری دادم مبنی 
بر اینکه در ماه رمضان ساعات پارکینگ های پولی کنار خیابان تؽئیر کرده ومثل همیشه نیست بخصوص شب ها که به 

وپارسال کلی مردم دعای خیر بدرقه کارمان کردند وباعث شد کلی افراد شب باید پول پرداخت کنید  12تا ساعت  9جای 
شامل خسارت نشوند امسال مشؽله زیاد وعدم توجه به اطالعیه های شهرداری دبی یادم رفته بود  وهیچ کسی هم نگفت که 

در ماه رمضان تؽئیر کرده اهای یادت باشه فانون تو ماه رمضون تؽئیر کرده  که امسال هم مثل پارسال قانون پارکینگ ها 
    درهم برگه جریمه بین شیشه ماشین وبرؾ پاکن گیر کند . 150وهمین ندانستن باعث شد 

 ا جعفرمحمد صادق العوضی وسعٌد جعفر صادق العوضی در باره تاالسمی مصاحبه ب

 بسی رنج بردٌم در اٌن سال سی  

از خانواده ای بسٌار محترم وتالشگر در خواست ٌک مصاحبه کردم مصاحبه ای که انان با 26.7.2011من دٌشب 
ٌن وحامٌان انجمن حماٌت از بٌماران تاالسمی بزرگواری انرا قبول کردند وانچه در پی می اٌد مصاحبه با دوتن از فعال

می باشد که شاٌد شما هم برای اولٌن بار باشد که با اٌن عزٌزان اشنا مٌشوٌد افرادی که اعضای ٌک خانواده هستند 
وهمواره با چراغ خاموش وبدور از هٌاهو وجنجال هم بار اٌن سنگٌنی را طی سالها تحمل کردند وهم تدبٌر اندٌشٌدند 

از فعاالن وتالشگران حماٌت از بٌماران تاالسمی شدند شاٌد خٌلی از ماها فکر کنٌم که دارٌم کارهای بزرگ  وخود
وزٌادی انجام مٌدهٌم اما وقتی من به افرادی اٌنچنٌنی مٌرسم واقعا کم می اورم وکارم را در باره انهمه تالش انها اندک 

امٌد را هزاران بار در خود تقوٌت کردند وبا همٌاری ٌکی ٌکی  وخٌلی اندک مٌبٌنم خانواده ای که بٌش از سی سال
 ادامه مطلب  ... سختی ها را پشت سر گذاشتند 

 تر محمودیان توضیحات دک
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 اقای عزٌز ما مٌخواهٌم اسراؾ کنٌم به شما چه ربطی داره؛  دارندگی برازندگی!!؟؟؟!!

 تیم های حاضر درمسابقات جام رمضان در شهر اوز 

تیمی برگزار می شود .تیمهای شرکت کننده : شاهین اوز)  7تیم در دو گروه  14مسابقات جام رمضان در اوز با حضور 
خور و  –کهنه  –جویم  –هود ) الؾ ، ب (  –الؾ ، ب (  ) نفت اوز –بنارویه  –  ( کوره ) الؾ ، ب –  ( الؾ ، ب ، ج

  از وبالگ مربوطی--خلور 

 د از معتمدین خودرا برای استقبال از رئیس جمهور اماده میکنندمسئولین شهری وتنی چن

انچه از تبلیؽات در سطح شهر اوز بر می اید نشان تالش شهرداری اوز ومسئولین شهری واعضای شورای شهر واقای 
ئیس صباؼی رئیس شورای شهر اوز وتنی چند از معتمدین شهر اوز برای استقبال از رئیس جمهور است که قرار است ر

واحدی مسکن مهر در اوز افتتاح یا مورد بهره برداری قرار  608جمهور محمود احمدی نژاد به اوز بیایند تا مجموعه 
دهند مسکن مهر از پروژه های مسکن وشهر سازی دولت است که قرار است در اوز بصورت نمادین برای استان فارس 

فتتاح شهر اوز را انتخاب کردند وقرار است رئیس جمهور به اوز افتتاح شود خیلی ها از خود می پرسند که چرا برای ا
بیایند واقعیت این است که در بسیاری از جاها بخصوص در استان فارس پروزه ها به مرحله تکمیلی نرسیده ویا اگر 

بهره  رسیده به تر وتمیزی وویالیی شهر اوز نیست واز طرؾ دیگر اوز یکی از جاهایی است که هم پروزه در مرحله
برداری است وتکمیل شده بلکه بصورت ویالیی است که تاثیر رسانه ومطبوعاتی زیادی برای اهالی دست اندرکار پروزه 

 مسکن مهر خواهد داشت 

جدا از وظایؾ دولت در قبال ملت وبراورده کردن خواسته های مردم وجدا از اجرای طرح های عمرانی که معموال در 
ل طرح واجرا است چشم اوزیها از حضور رئیس جمهور در بازدید از اوز )پروژه مسکن مهر هر دولتی پروژه هایی قاب

اوز( به این دوخته شده است که مردم اوز توسط مسئولین خود ومعتمدین خود خواسته دیرینه اشان مبنی بر ارتقای 
امری که با شک وتردید توام  شهرستان شدن اوز را مطرح کنند واز این طریق قول مساعدی از رئیس جمهور بگیرند .

است وبه نظر نمی رسد رئیس جمهور در مراسم یک افتتاحیه مسکن به تصویب شهرستان شدن اوز اقدام کند وحرؾ 
از اٌنکه شما از طرق قانونً پٌگٌر خواسته تان باشٌد کامالً موافقم معقولتر شاید از زبان فرماندار الرستان بیرون امد که

هور آمد اوز، انتظار نداشته باشٌد همان لحظه فوري دستور آن را صادر کند ولً شما مکتوب اما چنانچه رئٌس جم
 بنوٌسٌد و من اگر فرصت حاصل شود آنچه که الزم باشد صحبت خواهم کرد

شرایط کنونی دولت اقای احمدی نژاد رئیس جمهور با اتفاقات وحاشیه هایی که روز بروز گسترده میشود وتحت فشار 
فتن جریان موسوم به انحرافی که از نزدیکان رئیس جمهور هستند  دال بر این است که تصمیم هایی در حد قرار گر

شهرستان شدن اوز انهم در یک سفر چند ساعته رئیس جمهور چندان معقول به نظر نمی رسد که اگر چنین اتفاقی بیفتد 
وعید خواهیم شنید پس بهتر است ضمن پافشاری بر  برای اوزیها مطمئنا معجزه خواهد بود البته همچون گذشته  وعده

 مسئولٌن شهری هزٌنه شهر را باال نبرندخواسته هایمان از توهم هم دوری کنیم و

باید منتظر بود وصحبت های رئیس جمهور را در این مراسم شنید وقول ووعده ها هم رصد کرد. اما تا انزمان که اندک 
واولویت های انهم بروشنی مشخص گردد وبر انها تاکید بورزیم وبا نوشته وتهیه است لیست خواسته هایمان روشن باشد 

رئیس جمهورها می ایند ومیروند   طومار واگر امکان داشت در جلسه ای رسمی به همین منظور رودررو صحبت کرد
ندگان بر ما ورفتارمان انچه به جا میماند رد پای ما بر تحوالت تاریخی است که اگر صادقانه کوشیده باشیم بدرستی ای

قضاوت خواهند کرد وگرنه انبوه رفتگان زیاد هستند وهیچ نشانی از انها هم نیست .من معتقدم از هر فرصتی باید برای 
ابراز خواسته هایمان از طریق قانونی استفاده کرد واین نزدیکترین فرصت است هر چند ما به روند حصول ان شک 

 وتردید داشته باشیم
 

31.7.2011  
 برای دٌدن فعالٌت ستاد استقبال از رئٌس جمهور به اٌن عکس ها توجه کنٌد 
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 سمبوسه های اوزی 
 
 

ایران نامی نااشنا بوده ومناطق سردسیر اشنایی چندانی با ان نداشتند اما برای مردم  سمبوسه اگر برای خیلی از نقاط 
جنوب واوزیها نامی دیر اشناست به لحاظ مهاجرت ومسافرت اوزیها در سالهای دور ورفت وامد انها به هند وحوزه خلیج 

مبوسه شیرین با طعم نارگیلی  تا فارس بیشتر اهالی مردم اوز با سمبوسه وطرز درست کردن اشنا بودند  بخصوص س
اینکه بعد از انقالب فردی بنام مصطفی که بنگالی بود سمبوسه فلفلی را در خانه درست میکرد وروی گاری کوچکی که 

تومان می فروخت واز ان سالها سمبوبه تند هندی وبنگالی جز پیش ؼذاهایی شد که  2داشت در کوچه وخیابان  به هرعدد 
ز رونق بیشتری برخوردار بود مصطفی چندین سال در منزل محمد نبی اسماعیل زاده معروؾ به منبی در ایام رمضان ا

 می نشست که اکنون از ایشان اطالعی در دست نیست اما یاد وخاطرش هست 

اما انچه این روزها در اوز درست میشود سه نمونه است که سمبوسه ماستی وسمبوسه گوشتی  وسمبوسه شیرین نام دارد 
 واینروزها خانواده های اوزی برای افطاری از سمبوسه ماستی وگوشتی بیشتر استفاده میکنند 

خردشده. یک عدد سینه مرغ پخته وریش شده    : ماست چکیده یک کیلو.پیاز نیم کیلو سمبوسه ماستی.مواد الزم برای 
خچال گذاشته و نان را بریده )اکنون در دبی نمک وفلفل سیاه  به اندازه الزم همه مواد راباهم مخلوط کرده یک روز دری

بیشتر از نان اماده شده یخزده استفاده میکنند اما در اوز وایران از نان لواش نرم که خشک نشده باشد استفاده میکنند ( و 
 مواد راداخل نان مخصوص می پیچیم  وانرا در روؼن سرخ میکنیم 

عدد 4عدد فلفل تند 3شده   سبزی نیم کیلو وپیاز   ینی نیم کیلو پخته.گوشت چرخ کرده نیم کیلو .سیب زمسمبوسه گوشت.
نمک فلفل به اندازه الزم . همه مواد راباهم مخلوط کرده نان را بریده و مواد راداخل نان مخصوص می پیچیم  وانرا در 

 روؼن سرخ میکنیم .

4.8.2011 

  2011صلح ودوستی رمضان  نتایج دومین شب دیدار بازیهای فوتسال اوزیهای مقیم دبی جام

 

تیم های  امکان وشاهین  بیمه وکالنتران ابی  اتحاد العوضی وشبا ب العوضی  پیشکسوتان اتحاد 3.8.2011در این شب 
 دیدار به مصاؾ هم رفتند که نتایج زیر بدست امد  4العوضی والعوضی  طی 

 0پیشکسوتان اتحاد العوضی   - 0شباب العوضی  7اتحاد العوضی   -  0کالنتران ابی  3بیمه   - 1شاهین  2امکان 
  8العوضی 

از تیم شباب العوضی  –از تیم بیمه سلطان بهروزیان  –بهترین بازیکنان این شب از بازیها : از امکان دروازبان این تیم 
 ا تعلق گرفت از تیم العوضی سمیر بهروزیان  انتخاب شدند وجایزه ویژه از طرؾ شرکت بلسیمو به انه –نواؾ العوضی 

 خبر

 چهار پٌروزی در اولٌن شب بازٌهای جام صلح ودوستی در ماه  رمضان دبی 

 



شب در سالن معارؾ دبی واقع  10تیم شرکت کننده بازیهای فوتسال داخل سالنی از ساعت  9تیم از  8دیشب با حضور 
توانستند  بٌمه اٌران وتٌم العوضی –العوضی اتحاد  –کالنتران ابی در راشدیه برگزار گردید که در این دیدارها تیم های 

 برابر حریفان خود به پیروزی برسند که نتیجه این دیدارها بشرح زیر می باشد 

العوضی   1توحٌد  2بٌمه اٌران  -  1پٌشکسوتان اتحاد العوضی  7اتحاد العوضی     2شباب العوضی   3کالنتران آبی 
  2امکان   3

له تیم پیشکسوتان چند یار اصلی خود همراه نداشت با وجودی که بازی دیشب از گرمی الزم البته بعضی از تیم ها از جم
 برخوردار بود اما با ادامه بازیها در شب های اینده شاهد بازیهای حساستری خواهیم بود 

که به در این شب از هر دیداری یک بازیکن بعنوان بهترین بازیکن انتخاب شد که جوایزی از طرؾ شرکت بلسیمو 
طارق راهپٌما از تٌم اتحاد  –سعٌد اذری از تٌم کالنتران ابی مدیریت اقای عبدهللا حبیبی است به انها داده شد در این شب 

 بعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شدند  سٌؾ بهروزٌان از تٌم بٌمه اٌران و نبٌل ٌادگاری از تٌم العوضی –العوضی 

که بمناسبت جشن تولد شایان صمدانی تدارک دیده شده بود که متاسفانه جز این تکه  بین دو دیدار هم کیک خوری بود
  کوچک عکس دیگری دریافت نکردیم

حمید نظری مهران فقیهی ویار همیشگی اقای -محمود عبداللهی   جا دارد از همراهان این دوره اقایان عبدالرحیم صدیق
 ناصر شمسی تشکر کنیم

  برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید

  

3.8.2011 

 خبر

 واحدي اوز الرستان  608ارازمسكن مهر بازدٌد مدٌركل مسكن وشهرسازي ومعاون استاند

 بودجه ی الرستان و چگونگی تقسٌم آن

 دارند اوزرا تند؛ سرٌع؛ فوری؛ ضرب العجلی اباد می کنند !!

میز کردن شهر وخیابان انقدر بدنبال خبر سفر رئیس جمهور به اوز سرعت تدارکات وکارهای ضرب العجلی وتر وت
سرعت گرفته که مسئولین شبانه روز به تکاپو افتاده اند من قبال فکر میکردم این فقط در دبی است که نخل در خانه ها در 

عرض چند روز بیست متر قد میکشد ظاهرا این اتفاق در اوز هم دارد می افتد وشما یکهو صبح که از خواب بیدار میشوید 
 ار قطار درخت توبلوار ها سبز شده است  می بینید قط

 

مشخصات عکسی که مالحظه میکنید از این قرار است افرادی احتماال از طرؾ شهرداری ویا شورای شهر ساعت 
در حال درختکاری ودرخت نشاندن در بلوار شهر اوز هستند تا  2011اگوست  2برابر با  1390مرداد 10ونیم شب 12

مهور سرسبز تر بنظر برسد ونشانی از سرسبزی داشته باشد که امیدواریم رئیس جمهور این شهر در زمان ورود رئیس ج
تالش شبانه روزی را ببینند وبدانند نزد مسئولین شهر اوز چقدر عزیز هستند که شبانه روز برای استقبال ازایشان کار 

 میکنند انهم در بی برقی وفانوس 
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د از رفتن رئیس جمهور هم به این درختکاری با همین شتاب ادامه دهند درخت کاری خیلی هم خوب است امیدوارم بع
ومطمئنا یکی از چیزهایی که دراینده خواهد ماند وازمزایای سفر رئیس جمهور نصیب شهر خواهد شد این درخت هاست 

 2011دوم اگوست   /بشرطی که فراموش نشوند . 

 خبر

 المرد را لرزاند 'اهل'زلزله ، منطقه 

 آتش زدن كاه و كلش در الرستان به پاٌٌن ترٌن حد خود رسٌد 

 گی برازندگی!!؟؟؟!!اقای عزٌز ما مٌخواهٌم اسراؾ کنٌم به شما چه ربطی داره؛  دارند

دوستی دو روزپیش زنگ زد که چرا راجع به ماه مبارک رمضان واسراؾ وبریز وبپاش زیادی که در این ایام در دبی 
میشود  چیزی نمی نویسی خدمت ایشان عرض کردم که من هر سال یکی دو مطلب در باب تزکیه وعزت نفس وقناعت 

ؾ حسابی نیست مردم انقدر که به پول جیب خودشون وشوهرانشان وچشم و.. نوشته ام اما ظاهرا گوش کسی بدهکار حر
وهم چشمی فامیل وجماعت ودر وهمسایه توجه دارند به حرؾ من وشما کاری ندارند برای عده ای مومن وبا ایمان وخدا 

که در این دنیا با فقر شناس که واقعا میخواهند توی این ماه قدری بار گناهانشان سبک کنند وبفهمند مردم دیگری هم هستند 
وبدبختی روز گار میگذرانند این حرفها بی تاثیر نخواهد بود اما اشتیاق به دارندگی بیشتر وبریز بپاش را نمی توانید از 

کسانی که جیبشان پر ومؽزشان سالهاست که بخواب رفته بگیرید  اره دوست گرامی انچه من دارم مینویسم برای ان عده 
ز قناعت وگذشت وبه فکر همنوع بودن برایشان مطرح است ودوست دارند در این ماه کاری برای معدودی است که هنو

 خود ودیگران بکنند امید که ارزویشان براورده شود

یکی دیگر میگفت شما چرا از ایرادات مینویسید خوبی ها هم زیاد است  که خدمت این برادر گرامی هم گفتم انقدر شما در 
میگوئید که بعضی وقت ها یادتان میرود که نهی از منکری هم وجود دارد چون مردم بیشتر خوبی باب امر به معروؾ 

های خودشان برایشان مهم است در بیشتر مواقع ایراد واشکال ومشکالت خودرا کمتر می بینند وبرای همین ضرور است 
ر تا اخر شب صدها رسانه مطبوعات ورادیو گاهی خودرا واکاوی کنیم تا با ایراداتمان هم اشنا شویم وگرنه از بوق سح

وتلویزیون وانترنت ومحافل ومجالس از خوبی ها میگویند چند نکته مختصری که گاهی هم من مطرح میکنم ناراحتتان 
 نکند که  این عیب جویی نیست بلکه عیب گویی است

   اول ماه رمضان

 اوزیها از امروز روزه هستند 
 
ین است که خیلی ازاوزیها از امروز روزه هستند وماه رمضان را شروع کرده اند در دبی ر اساس خبر رسیده از اوز اب

وبسیاری از کشورهای عربی هم روزه داری را از امروز شروع کردند هر چند در بعضی رسانه امروز قطعا برای ایران 
  روزه داری اعالم نشده اما خیلی ها امروز را یوم الشک گفته اند

 امروز ٌوم الشک است/ حکم روزه ٌوم الشک

 

مجال تفسٌر برای رهگذران فکر می گشاٌد اما برای همسو شدن با حقٌقت باٌد انرا انگونه که هست  هرچند واقعٌت 
اٌن نوشته ها به من به فرهاد تعرٌؾ کنٌم واٌن سخت ترٌن کار برای ادرک ماست تا خودرا به حقٌقت نزدٌک کند . 

ابراهٌم پور کمک مٌکند تا فکر کردن را نه بصورت انتزاعی ومجرد بلکه بصورت ارگانٌک زنده بٌابم که از هرجاٌی که 
 / اص َبخٕداگبِ خٕدو می اٌد ٌا امده نگاهش کنم وشاهد اعمالش باشم
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زندگی مٌکند : دل انگٌزترٌن ودلرباترٌن موجودی اٌن کالم درخت پٌرٌست که کمی مانده به فراموشی در مٌان جنگلی 
که من مٌشناسم موش کورٌست که هر روز از کنار رٌشه های من می گذرد ورٌشه هاٌم از دٌدنش به وجد می اٌند .اری 

 از متنی که در ذهن من خاک گرفته بود ازفرهاد محمودا   فقط ٌک موش کور/

 

 2011ماه ژوالی  ارشٌو اخبار و مطالب

 دٌدنی های امروز

 تیم های حاضر درمسابقات جام رمضان در شهر اوز 

تیمی برگزار می شود .تیمهای شرکت کننده : شاهین اوز)  7تیم در دو گروه  14مسابقات جام رمضان در اوز با حضور 
خور و  –کهنه  –جویم  –هود ) الؾ ، ب (  –الؾ ، ب (  ) نفت اوز –ویه بنار –  ( کوره ) الؾ ، ب –  ( الؾ ، ب ، ج

  از وبالگ مربوطی--خلور 

 تٌم اوزی بازٌهای فوتسال دبی جام صلح ودوستی رمضان شروع مٌشود 9با حضور 

ورزشی به رسم هر سال بازیهای داخل سالنی ماه رمضان از سه شنبه این هفته یعنی از شب دوم ماه رمضان در سالن 
پیشکسوتان  –تحاد العوضی تیم شروع میشود اسامی تیم های شرکت کننده بترتیب تیم های : ا 9معارؾ دبی با حضور 

می کالنتران ابی   وتیم العوضی  –امکان  –شاهین اوز یها  –بیمه ایران  –توحید  –الشباب العوضی  –اتحاد العوضی 
شب شروع میشود ورود برای عالقمندان ازاد است وبازیکنان وجوانان شهرمان  10باشند .این بازیها هر شب از ساعت 

 انتظار دارند همشهریان وبخصوص خانواده ها با حضور خود موجب دلگرمی بیشتر ورزشکاران شوند 

 هور اماده میکنندمسئولین شهری وتنی چند از معتمدین خودرا برای استقبال از رئیس جم  

انچه از تبلیؽات در سطح شهر اوز بر می اید نشان تالش شهرداری اوز ومسئولین شهری واعضای شورای شهر واقای 
صباؼی رئیس شورای شهر اوز وتنی چند از معتمدین شهر اوز برای استقبال از رئیس جمهور است که قرار است رئیس 

واحدی مسکن مهر در اوز افتتاح یا مورد بهره برداری قرار  608ا مجموعه جمهور محمود احمدی نژاد به اوز بیایند ت
دهند مسکن مهر از پروژه های مسکن وشهر سازی دولت است که قرار است در اوز بصورت نمادین برای استان فارس 

یس جمهور به اوز افتتاح شود خیلی ها از خود می پرسند که چرا برای افتتاح شهر اوز را انتخاب کردند وقرار است رئ
بیایند واقعیت این است که در بسیاری از جاها بخصوص در استان فارس پروزه ها به مرحله تکمیلی نرسیده ویا اگر 

رسیده به تر وتمیزی وویالیی شهر اوز نیست واز طرؾ دیگر اوز یکی از جاهایی است که هم پروزه در مرحله بهره 
یی است که تاثیر رسانه ومطبوعاتی زیادی برای اهالی دست اندرکار پروزه برداری است وتکمیل شده بلکه بصورت ویال

 مسکن مهر خواهد داشت 

جدا از وظایؾ دولت در قبال ملت وبراورده کردن خواسته های مردم وجدا از اجرای طرح های عمرانی که معموال در 
هور در بازدید از اوز )پروژه مسکن مهر هر دولتی پروژه هایی قابل طرح واجرا است چشم اوزیها از حضور رئیس جم

اوز( به این دوخته شده است که مردم اوز توسط مسئولین خود ومعتمدین خود خواسته دیرینه اشان مبنی بر ارتقای 
شهرستان شدن اوز را مطرح کنند واز این طریق قول مساعدی از رئیس جمهور بگیرند . امری که با شک وتردید توام 

رسد رئیس جمهور در مراسم یک افتتاحیه مسکن به تصویب شهرستان شدن اوز اقدام کند وحرؾ  است وبه نظر نمی
از اٌنکه شما از طرق قانونً پٌگٌر خواسته تان باشٌد کامالً موافقم معقولتر شاید از زبان فرماندار الرستان بیرون امد که

فوري دستور آن را صادر کند ولً شما مکتوب  اما چنانچه رئٌس جمهور آمد اوز، انتظار نداشته باشٌد همان لحظه
 بنوٌسٌد و من اگر فرصت حاصل شود آنچه که الزم باشد صحبت خواهم کرد
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شرایط کنونی دولت اقای احمدی نژاد رئیس جمهور با اتفاقات وحاشیه هایی که روز بروز گسترده میشود وتحت فشار 
ئیس جمهور هستند  دال بر این است که تصمیم هایی در حد قرار گرفتن جریان موسوم به انحرافی که از نزدیکان ر

شهرستان شدن اوز انهم در یک سفر چند ساعته رئیس جمهور چندان معقول به نظر نمی رسد که اگر چنین اتفاقی بیفتد 
بر برای اوزیها مطمئنا معجزه خواهد بود البته همچون گذشته  وعده وعید خواهیم شنید پس بهتر است ضمن پافشاری 

 مسئولٌن شهری هزٌنه شهر را باال نبرندخواسته هایمان از توهم هم دوری کنیم و

باید منتظر بود وصحبت های رئیس جمهور را در این مراسم شنید وقول ووعده ها هم رصد کرد. اما تا انزمان که اندک 
تاکید بورزیم وبا نوشته وتهیه  است لیست خواسته هایمان روشن باشد واولویت های انهم بروشنی مشخص گردد وبر انها

رئیس جمهورها می ایند ومیروند   طومار واگر امکان داشت در جلسه ای رسمی به همین منظور رودررو صحبت کرد
انچه به جا میماند رد پای ما بر تحوالت تاریخی است که اگر صادقانه کوشیده باشیم بدرستی ایندگان بر ما ورفتارمان 

نه انبوه رفتگان زیاد هستند وهیچ نشانی از انها هم نیست .من معتقدم از هر فرصتی باید برای قضاوت خواهند کرد وگر
ابراز خواسته هایمان از طریق قانونی استفاده کرد واین نزدیکترین فرصت است هر چند ما به روند حصول ان شک 

 وتردید داشته باشیم
 

31.7.2011  
 برای دٌدن فعالٌت ستاد استقبال از رئٌس جمهور به اٌن عکس ها توجه کنٌد 

 توضیحات دکتر محمودیان 
 
 
 

  كولر آبً جان دانش آموز خنجً را گرفت

 اندازي سٌنماي كودك در الرستان راه

 رستانساخت گمرك شهرستان ال

 
      ها بت نفــــس شماســـت مــادر بت

 
برای شناخت بسیاری از ادم ها باید صبر کرد باید انها در موقعیت ویژه ای قرار گیرند تا قسمتی از شخصیت خودرا بروز 

فراد انسانهای پاک به بشریت وخود فکر میکنند و افراد خود بین وخودخواه به کسب قدرت ومال ومقام ؛بخصوص ا  دهند
فرصت طلب چنین موقعیتهایی را میخواهند برای خود مصادره کنند این افراد برایشان فرقی نمی کند که شخصیت مورد 

به نظر شما بیننده   نظرشان چه تناسب انسانی واخالقی دارد مهم برای اینان قصد ونیت است که عموما هم شخصی است
 یگردندعزیز چند درصد از اوزیها دنبال چنین موقعیتی م

 
با   خورشیدی بود .یکی از اوزیهایی که انموقع در چنین محافلی 1356اواخر سال   یاد یک موضوعی در زمان شاه افتادم

 سران شهراوز سروکار داشت در جمعی دعوتش نکرده بودند وخیلی ناراحت شده بود وداشت برای بقیه تعریؾ میکرد که
من بود م که توی جلسه ای که فرماندار اومد اوز چاٌی دست فرماندار داد م اٌنها فکر مٌکنند من کم ادمی هستم اٌن  :

اٌن من   اٌن من بودم که وقتی استاندار مٌخواست بٌاٌد اوز گفتند تو مٌزها رو مرتب کن واٌنجا ها اب پاشی شده باشه
   بودم که که پرچم شٌر وخورشٌد بردم باالی مدرسه هوشٌار زدم

کارها را کرده بود وبه همه انها افتخار میکرد کاری که شاید به نظر خیلی ها هیچ افتخاری نداشته اره اون ادم همه اون  
باشد وتازه انرا حقیر بشمارند که برای فرماندار واستاندار ومقامات شهری کاری کرده وباید مورد توجه قرار بگیرد 

ه عده ای برایشان افتخار وعده ای انجام وظیفه بوده دیگرانی که انموقع هم در اوز مقام ومنصبی داشتند کاری کردند ک
است اره ان ادم بت خودش را افتخار خودش را ارزوی خودش را اینگونه ساخته بود وهنوز هم خیلی ها دارند انرا 

file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/shahdari%20page13%2090.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/shahdari%20page13%2090.htm
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30499603
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30499603
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=9005081024
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=9005080546


 میسازند وبدنبال چیزهایی هستند تا چنین افتخاری نصیبشان شود 
هم تؽئیر دکور دادند واستاندار وفرماندارهای زیادی رفتند وامدند وعده ای   شاه ونظام پهلوی رفت وخیلی ها عوض شدند

 .اما ان بت ها هنوز ساخته میشوند
این دو بت که نشان بت درونی وبیرونی ماست فقط به تقویت همدیگر میکوشند وتا از بت درون خالص   بقول موالنا

این  . ت ها از جایی کسی برای ما میسازد ومی اورد نهنه اینکه فکر کنید این ب  نشویم بت های بیرونی امان زیاد میشوند
بت های بیرونی نماد خواسته درونی ما هستند ما انها را میسازیم وتزئین وبزکش میکنیم واین بت ها میشوند ارزوی ما و 

 افتخار ما
      

  زانکه آن بت مـــــار و اٌن بت اژدهاست        ها بت نفــــس شماســـت مــادر بت

 گٌرد قــــــرار آن شـــــرار از آب مـــــی        آهن و سنگ است نفس و بت شرار                   

 آدمــــی با اٌـــــن دو کـی اٌــــمن بـود       سنگ و آهـــن زآب کی ساکن شـود                   

 بٌش از ٌك هزارنفر در الرستان از تسهٌالت مسكن روستاًٌ بهره مند مً شوند 

 مسجد در اوز الرستان ؼبار روبً شد  75

 كٌلوگرم مواد مخدر در الرستان كشؾ شد  119بٌش از 

 در باره تاالسمی مصاحبه با جعفرمحمد صادق العوضی وسعٌد جعفر صادق العوضی 

  

 بسی رنج بردٌم در اٌن سال سی 

از خانواده ای بسیار محترم وتالشگر در خواست یک مصاحبه کردم مصاحبه ای که انان با 26.7.2011من دیشب 
بزرگواری انرا قبول کردند وانچه در پی می اید مصاحبه با دوتن از فعالین وحامیان انجمن حمایت از بیماران تاالسمی می 
باشد که شاید شما هم برای اولین بار باشد که با این عزیزان اشنا میشوید افرادی که اعضای یک خانواده هستند وهمواره با 
چراغ خاموش وبدور از هیاهو وجنجال هم بار این سنگینی را طی سالها تحمل کردند وهم تدبیر اندیشیدند وخود از فعاالن 

شدند شاید خیلی از ماها فکر کنیم که داریم کارهای بزرگ وزیادی انجام میدهیم اما  وتالشگران حمایت از بیماران تاالسمی
وقتی من به افرادی اینچنینی میرسم واقعا کم می اورم وکارم را در باره انهمه تالش انها اندک وخیلی اندک میبینم خانواده 

 یاری یکی یکی سختی ها را پشت سر گذاشتند ای که بیش از سی سال امید را هزاران بار در خود تقویت کردند وبا هم

 ادامه مطلب 

 ساعت است  6مدت زمان کاری در ماه رمضان در امارات 

مارات صقر ؼباش اعالم کرده است که مدت زمان کاری در ماه رمضان برای تمام  موسسات خصوصی وزیر کار ا
ساعت می باشد وهیچ کس نمی تواند در زمان وحقوق افراد خود دستکاری کند واین  6وشرکت ها ونهادهای ؼیر دولتی 

است که  1980سال  8اتحادی شماره  65قانون برای همه موسسات خاص الزم االجرا است  این قانون از مواد قانونی 
 خیلی ها انرا نادیده میگیرند 

متاسفانه در دبی خیلی از صاحبان کار وموسسات خصوصی این قانون را رعایت نمی کنند وباوجود اینکه خیلی از افراد 
های که این مطلب را در این ماه به روزه داری می پردازند رعایت حال انها هم نمی کنند که امیدوارم اوزیها وخودمونی 
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میخوانند وصاحب مؽازه وشرکت وموسسات هستند به این قانون توجه نمایند   الزم به ذکر است که مدت زمان کاری 
 استبعد از ظهر اعالم شده  2صبح الی 9ساعت واز ساعت  5برای نهادهای دولتی ومراکز حکومتی در ماه رمضان 

 ساعات دوام القطاع الخاص فً رمضان 6

 مراجعه نمائید   2011ژوالی  28امارات الیوم   ای اطالع بیشتر به صفحهبر

  

 تٕضیذبت دکتش عؼیذ يذًٕدیبٌ 
 
 

 وقتی واژه ها خٌلی لطٌؾ مٌشوند

از بس که دنیا زیادی مدرن شده بعضی از واژه ها هم دارند مدرنش می کنند بتازگی جایی خواندم که به جای واژه دالل 
ورشوه گیراسمش میشود  وکار چاق کن وواسطه از واژه کارگشایان استفاده شده بود به خودم گفتم اگه اینجوری یک دالل

کارگشاه حتما فردا به دزد میگویند مال بر به ادم کش وقاتل هم میگویند جان بگیر .   فقط مواظب باشیم با عوض کردن 
  واژه ها گولمان نزنند 

 ثشکّ دبجی یٕعف 
 
 

سیفایی بود انموقع برکه حاج یوسؾ یکی از برکه های قدیمی محله باالست مکان ان به سمت چال گچی )قدیمی ( مرحوم 
که من بچه بودم برای بازی فوتبال وبیشتر برای دیدن بازی بزرگترها به انجا می رفتیم لرد برکه حاج یوسؾ معروؾ بود 

واز اب انبارهای بزرگ ان منطقه بود وقتی اب داخل ومراکز شهر تمام میشد ما که محله باال بودیم به طرؾ برکه حاج 
محله باال بودند بیشتر ودوران نوجوانی خودرا از ان محله شروع کردند   از بازیکنان فوتبال یوسؾ سرازیر میشدیم .خیلی

این اب انبار که زمانی کنار وتا اندازه ای بیرون شهر بود اکنون دور بر انرا خانه وخیابان گرفته است وجا دارد 
میز کنند جای پدر بزرگ اب انبارهای جدید است همشهریان ومسئولین به این اب انبار قدیمی رسیدگی کنند وانرا مرمت وت

از ان مواظبت کنید تا مانند بالیی که بر سر برکه فریدی امد بر سر ان نیاید .این عکس همین دوروز پیش برای من 
 فرستاده اند

   

  

 پنجره ها را محکم بسته ام 

 وبا پشه کشی بزرگ 

 روبروی تلویزیون نشسته ام 

 ت را نگاه میکنم . دارم فیلم مستند حیوانا
 /فرهاد محمودا   20.7.2011   
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dubai eyeدر رادٌو  شب شعر فارسی والرستانی) خودمونی

Persian Wave12تا  10  ساعت  2011/7/29  جمعه شب P.M 

 مٌهمان اٌن برنامه آقای عناٌت هللا نامور/ا سلمانپور ، مهرداد سوداگر و ساؼر ٌاسمیبا حضور سٌلوان

 4001در زمان برنامه   SMSشماره ارسال 8/103ردٌؾ FMموج 

 www.dubaieye1038.comwww.persian wave.comوب ساٌت: 

 ضمناً کسانی که ماٌلند شعرهای بومی آنان دراٌن برنامه خوانده شو نم رکسانا چگٌنیخا –مجری برنامه 

 . ٌا اٌمٌل زٌرارسال نماٌند  به شماره فاکس 2011/7/27د می توانند حداکثر تا تارٌخ چهارشنبه

 Silvana@emirates.net.ae2284873 -04  5242972 -06اٌمٌل آدرس :

---------------------------------------------------- 

 سرپرست سابق فدراسٌون بٌس بال،استاندار فارس شد

 
دارای  / می باشد  حسین صادق عابدینی که به احتمالی قرار است استاندار فارس شود دارای سوابق کاری وتحصیلی زیر

تهران، ریاست  7كارشناس اقتصادی وزارت امور خارجه، شهردار منطقه   سی عمران ؛مدرک کارشناسی ارشد مهند
سایت ستاره   / شورای عالی مناطق آزاد، معاونت ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی و سرپرست فدراسیون بیس بال

 . های اوز

 شکی الرستان مستقل شددانشکده علوم پز

 بر اساس گفته ها قرار است رئٌس جمهور برای افتتاح مسکن مهر به اوز بٌاٌند

خبرهای رسیده از اوز حکایت از این دارد که قرار است رئیس جمهور دکتر احمدی نژاد طی چند روز اینده به اوز بیایند 
د حتی تعین مسیر رئیس جمهور از تهران به فرودگاه الر تاریخ دقیق ان مشخص نیست اما بعضی ها که خیلی ذوق کرده ان

وسپس با هلی کوپتر از فرودگاه الر به میدان نون القلم اوز واز انجا به جایگاه ویژه محل ساخت مجتمع مسکونی مهراوز 
که جناب  وز  واین در حالی است خبرنگار از داخل کشور وخارج می ایند ا 90مشخص نمودند وانها پیش بینی کردند که 

من که مقام :  فرماندار ویژه الرستان اقای علی محمد امیری در جمع اوزیهای حاضر در جلسه الر اعالم داشتند که
مسئول الرستان هستم هنوز اطالع ندارم که چه شخصً قرار است براي افتتاح به اوز بٌاٌد و احٌاناً اگر قرار باشد آقاي 

تقرار وي دست ما نٌست اوالً خدا کند بٌاٌند اگر آمد که آقاي رئٌس جمهور رئٌس جمهور تشرٌؾ بٌاورند جاٌگاه اس
عالقه اي به تحمٌل هزٌنه بر مردم ندارند که مردم بخواهند هزٌنه اضافی کنند و شاٌد نٌم ساعت در محل واحد هاي 

ي مختلؾ سربزنند وجود مسکونً حاضر ، آنرا افتتاح و سخنان کوتاهً داشته باشند و برگردند و مجال اٌنکه به جاها
 ندارد

حتی معاون وزیر راه طی سفری که چند روز پیش به الرستان داشتندبا اشاره به اجراي موفقیت آمیز مسكن مهردر 
واحدي مسكن مهر فارس بصورت نمادین توسط  17740الرستان گفت: ان شا ا... تا پیش از ماه مبارك رمضان ، طرح 

  .ر اوز افتتاح خواهد شدیكي از مقامات ارشد كشور در شه
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جا دارد اذعان کنم که در شهرمان خوشبختانه جوانانی حضور دارند که بدون منفعت طلبی وبدون طلب جاه ومقام خواهان 
ارتقای شهرمان هستند وخواسته انها مبنی بر حضور یکپارچه مردم در حق طلبی ارتقای شهرمان از رئیس جمهور بارها 

 .شاهد بوده ایم 

مواردی که بعضی ها بدرستی اصرار دارند ؛ موضوع پیگیری ارتقا بخش اوز است که هم شورای شهر وهم  یکی از
معتمدین ومردم اوز می بایست انرا به جد مطرح کنند هر چند باز جناب فرماندار با توجه به شناختی که از مناسبات 

ما از طرق قانونً پٌگٌر خواسته تان باشٌد کامالً موافقم : از اٌنکه شدرونی واینگونه بازدیدهای شتابزده دارند گفتند که 
اما چنانچه رئٌس جمهور آمد اوز، انتظار نداشته باشٌد همان لحظه فوري دستور آن را صادر کند ولً شما مکتوب 

 بنوٌسٌد و من اگر فرصت حاصل شود آنچه که الزم باشد صحبت خواهم کرد.

ادی افتادم که خودشان هم نمی دانند کجای کار هستند بخصوص کسانی که چندی در این حین وبین  من یاد یکسری از افر
میلیارد تومان پول اوز را شهرستان کنند وخیلی 4پیش وازاؼاز سال جدید بدنبال واسطه ها ودالل ها بودند تا با پرداخت 

رداد وتیر هم گذشت وخبری جاها هم جار زدند که تا همین اردی بهشتی که گذشت اوز شهرستان میشود اردی بهشت وخ
نشد . جالب اینجاست که تعدادی از این افراد همواره در اینگونه جلسات خودرا معتمد شهری وحتی مسئول شهری 

ملیاردی را تضمین کنند اکنون کجا 4میشناسند اگر بنده حرفی بی جا میزینم بفرمائید انهایی که متعهد شده بودند چک 
 اوز دارند .هستند وچه جوابی برای مردم 

به نظر می رسد انکه دچار توهم نشده وبا این رفت وامدها اشناست وبا روند کار شهرستان شدن اوز بی ارتباط نیست 
فرماندار ویژه الرستان هستند که با اشارات کوتاه خود هم احتمال سفر رئیس جمهور را مشخص کردند وهم چگونگی 

ومسئولین وصداقت ماست که میتواند در راهی روشن وقانونی ومجدانه پیگیر توجه به موضوع ارتقای اوز.  باقی هنر ما 
 خواسته هایمان باشیم البته نه به شیوه یک بام ودوهوا . 

  1390دوم مردادماه  -سایت ستاره های اوز

 آخرٌن اخبار در مورد کاندٌداهای احتمالی مجلس در الرستان بزرگ

متفاوتی برای کاندیداتوری دور آینده مجلس در حوزه انتخابیه ی الرستان،خنج  در روزهای اخیر نام های / صحبت نو الر
 .و گراش )الرستان بزرگ(به گوش می رسد

از قرار اطالع عال الدین بروجردی طی نامه ای خواستار حفظ وحدت برای انتخابات آینده شده است. به نظر می رسد وی 
مایل است فردی همسو با مرام سیاسی خود را وارد این عرصه کند. از در صورت عدم کاندیداتوری از حوزه ی الرستان 

سوی دیگر دکتر سید منصور کشفی نماینده ی اصالح طلب دوره ششم مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 
ع موثق، صحبت نو حضور خود در انتخابات آینده را تکذیب نمود. محمد حسین نخبه الفقهایی در گفت و گو با یک منب

حضور خود را در انتخابات آینده تایید کرده است. اخباری در مورد حضور یوسؾ محبی نماینده پیشین الرستان در مجلس 
  .شورای اسالمی نیز به گوش می رسد

جمعی از معتمدین ساکن شهر الر در مورد کاندیداتوری دکتر جمشید جعفر پور به توافق اولیه رسیده اند. خبر می رسد 
صد جانبازی برای دارا شدن شرایط کاندیداتوری مجلس است .یک منبع موثق به  در 50ور محتاجی در صدد احراز منص

خبرنگارما گفت وی تا به حال چنین مدرکی در اختیار نداشته است. از شهر گراش خبر میرسد، عالوه بر علی اصؽر 
از بیرم نام سید حسن زندوی بیش از نام های دیگر به نام مهروری و رحمانی نیز برای کاندیداتوری مطرح است.   حسنی

گوش می رسد. وی در شهر الر هم عواملی دارد که در حال حاضر خود را همسو با معتمدین این شهر نشان می دهند و 
در جلسات آنها نیز شرکت می کنند. به نظر می رسد عده ای برنامه مطرح کردن کاندیداهای ؼیر مطرح را برای پیروزی 

نهایی کاندیدای مورد نظر خود پیش گرفته اند. در آخر،در روزهای اخیر عده ای که از کاندیداتوری احتمالی دکتر کاظم 
رحیمی نژاد ناخرسند هستند و قصد دارند همه را کنار بگذارند تا کاندیدای مورد نظرشان وارد عرصه شود، شروع به 

نژاد به انتشار خبر کاندیداتوری اش یک جمله است :هیچ برنامه ای برای کرده اند. پاسخ رحیمی  فعالیت علیه رحیمی نژاد
 .کاندیداتوری مجلس ندارم



  

 ؽشٔع ثبسَذگی دس أص
 

بعداز ظهربوقت دبی 6در اوز از ساعت   لحظاتی پیش وبعد از گردو خاک وابری بودن هوا در اوز باران چل پسینی
 2011ژوالی 23وهوای گرم تابستان خواهد داد شروع شده است که با این باران طراوتی به شهر 

 
 برای دیدن بقیه عکس ها اینجا راکلیک کنید 

 
 

  

 مسابقات بلٌارد جام کٌنگ تونی شدند فرزاد نامی وپوٌا نامور قهرمان چهل وششمٌن دوره

دیروز در باشگاه فالمینگو دبی شاهد چهل وششمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام کینگ تونی بودیم که 

گروه به رقابت پرداختند که در 8ودر قالب   Bو Aاین بازیها در فضایی بسیار صمیمی وجدی برگزار شد وطی دو گروه 

دست یافت واقایان محمد فرج   Aقای فرزاد نامی با پشت سرگذاشتن حریفان به مقام اول این مسابقات درگروه گروه یک ا
محمود رجایی ورامین میراحمدی به ترتیب توانستند مقام های دوم تا چهارم این گروه را از ان خود کنند وجوایز وجام این 

هم افراد میتوانستند  Bشتری ادامه داشت چون در این دوره از گروه بازی ها با هیجان بیBدوره را تصاحب کنند در گروه 
پویا نامور به مقام قهرمانی رسید واقایان سامی تابعی  عبدالرحمن  Bتا مقام قهرمانی ورده بندی ادامه دهند که در گروه 

 ن دوره را تصاحب کردند دست یافتند که جوایز وجام ایBحسین نیا وطیب زمین پیما به مقام های دوم تا چهارم گروه 

در این دوره که به اسپانسری شرکت کینگ تونی وبا همت اقای جعفر صدیق رئیس شرکت کینگ تونی در دبی انجام 
پذیرفت تمامی بازیکنان از لباس متحد الشکل شرکت استفاده کردند که جلوه دیگری به مسابقات داده بود  در این روز 

فر صدیق واقای فرید عبدالعزیز صدیق ونیز تولد اقای محمود عبداللهی جشنی از طرؾ بمناسبت سالگرد ازدواج اقای جع
هئیت برگزار کننده واقای عبدالرحیم صدیق برای این عزیزان گرفته شد که با جوایرو .دسته گل وکیک همراه بود این 

افراد در این مواقع بدون  روش پسندیده که در چند دوره انجام شده در نوع خود جالب وخوب است بخصوص که بعضی
اطالع قبلی ؼافلگیر هم میشوند که جا دارد از اعضای هئیت برگزار کنند اقایان عبدالرحیم صدیق محمود رجایی ومحمد 

 معصوم زادگان ودر این دوره از اقای محسن نامی ودیگر عزیزان تشکر کنیم 

 ؿای ػیؼٌ ثویّ ػکل ْب نطلب ایُزب ؿا کهیک کُیؼ

 جهغّ يؼبسفّ ؽٓشداس جذیذ أصثذٌٔ دضٕس ؽٓشداس عبثك اَجبو گشفت 
 

ی مسئولینی از استان وبا حضور با حضور فرماندار ویژه الرستان اقای علی محمد امیر 1390تیرماه  30روز پنج شنبه 
مقامات مسئول اوز بخشدار وشهردار جدید وتنی چند از معتمدین ؛ شهردار جدید اوز اقای مجتبی کریمی که چندی بود 

از نکات جالب این معارفه نبود مهندس کراماتی   بصورت موقت شهردار اوز بود با اابالغ رسمی شهردار اوز شد
  . استعفا داده بود  ند ماه پیششهردار سابق اوز بود که چ

 
 دس دٕاؽی يؼبسفّ ؽٓشداس جذیذ أص 

 
که قرار بود معارفه صورت بگیرد اما به   روز پیش نوشته بودم انموقعی 12این مطلب همانگونه که مشاهده میکنید 
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نکرده جز زمان ومکان  است اما مطلب ما تؽئیری  انجام گرفته21.7.2011معارفه روز پنج شنبه   دالیلی به تاخیر افتاد
 معارفه که به جای دانشگاه در سالن کوچک کتابخانه بوده است 

در پی استعفای شهردار سابق اقای مهندس مسعود کراماتی که چند سال پست ریاست شهرداری اوز را عهده دار بودند 
اوز بودند را بعنوان سرپرست شورا شهر اوز پس از رایزنی ؛ اقای مجتبی کریمی که از کارمندان باسابقه شهرداری 

شهرداری معرفی کرد .معموال سرپرست شهرداریهاتاچند ماه تا تعین وضعیت جدید مشؽول بکار میشوند تا تصمیم قطعی 
برای ماندگاری او یا تعین فرد دیگری از طرؾ شورا شهر واستانداری اعالم گردد. به نظر میرسد هم شورا شهر وهم 

دست یافته اند که اقای کریمی رسما بعنوان شهردار اوز معارفه شوند واز زحمات چندین ساله اقای استانداری به این توافق 
 مسعود کراماتی شهردار سابق قدردانی شود 

( در سالن دانشگاه پیام نور اوز برگزار گردد تردیدی نیست   منظور انموقع بودقرار است مراسم تودیع ومعارفه امروز) 
زحمات اقای کراماتی تقدیر خواهد شد وشهردار جدید هم برنامه های خودرا اعالم خواهد کرد  اما که در این مراسم از 

انچه نباید از نظر دور بماند یکی تالش های صورت گرفته شهردار سابق اوز وکارهای بینادی که در زمان ریاستش 
اوز وکارهای بنیادینی که می باید برشهرداری صورت گرفته است می باشد ودیگری توجه به توسعه وپیشرفت شهری 

صورت پذیرد است  که هم نظارت شورای شهر را می طلبد وهم توجه وهمراهی شهردار جدید تا با استفاده از توان 
مردمی ومنابع دولتی سرعتی بیش از پیش به توسعه شهر وابادانی اوز داده شود زیبایی شهر؛ توجه به مراکز بهداشتی 

ارک های کودک در نقاط مختلؾ شهر؛ بازسازی همه جانبه اسفالت کوچه ها وخیابانها ؛ داشتن ونظافت شهر؛ توسعه پ
میدانهای ابرومند وبزرگ در شان مردم نیکوکار اوز؛  داشتن ورودی وخروجی زیبا شهر با درخت کاری وچندین وچند 

 می باشد خواسته دیگری که گرچه جز مواردی اصالحی وروبنایی شهر است اما دارای اهمیت 

مطمئنا مردم اوز از شهردار جدید انتظار دارند که مسائل ومشکالت پیش رو هم با مردم واز تریبونهای رسمی 
ومطبوعاتی به اطالع مردم برسانند تا مردم در جریان کارها ومشکالت قرار بگیرند مردم انتظار دارند به منابع شهری 

رمایه های ملی مردم اوز نگاه شود  ونشود که برای تامین مخارج اوز همچون زمین های بایر ودایر اوز بعنوان س
شهرداری به فروش زمین اقدام شود. اوز محدوده بزرگی در راستای شهر سازی ندارد دوطرؾ اوز بوسیله کوهایی 

 طویلی احاطه شده است شهرداری می باید به این زمین ها بعنوان سرمایه اینده فرزندان این شهر نگاه کند 

مئنا شهردار جدید با سابقه کاری که دارند به جزئیات امور واقؾ هستند واین جزئیات مانع از ان نخواهد شد که مط
شهرداری به کارهای بنیادی بی توجه بماند.  کار کردن با حرؾ زدن وشعار دادن خیلی فرق دارد امید است عمل واعمال 

گونه که مردم از شهردار جدید انتظار دارند شهرداری هم عالقمند ما همگی در جهت توسعه شهری وابادانی ان باشد وهمان
است که با همیاری مردم این توسعه را به پیش براند باشد که در این معارفه وتودیع انچه در ذهن ما ومسئولین شکل پذیرد 

 قبول مسئولیت وهمیاری وپاکی وصداقت باشد 

خاطر سالها تالش صادقه او وبا عرض خیر مقدم به شهردار جدید  با تشکر از شهردار سابق مهندس مسعود کراماتی به
  مهندس مجتبی کریمی برای قبول این مسئولیت 

 6.7.2011 -فرهاد ابراهیم پور 

 

 ثشگضاسی يغبثمبت ؽطشَج جبو سيضبٌ دس ؽٓش أص 

گردد که مسئول این  قرار است در شبهای ماه رمضان یکدوره مسابقات شطرنج در سطح بزرگساالن در شهراوز برگزار
دوره از بازیها اقای شاهرخ ضیایی از پیشکسوتان شطرنج می باشد .ازدیگر اعضای برگزار کننده این دوره اقای 

عبدالرحمن صالح پورمی باشد که در تدارک وهمراهی این بازیهاست وتا انجا هم که مطلع شدیم در این دوره یکی از 
جهت اطالعات بیشتر از روز    ن بازیها را قبول دارشدند که دستشان درد نکندخیرین وعالقمندان این رشته هزینه ای

  00989390503006و شماره 00989177810645یکشنبه با این شماره تلفن در اوز تماس بگیرید 



  ثؼضی ٔلت ْب ادتیبج ثّ دشف صدٌ َیغت
 

 وتنها توانستم این شعر را الل وار از میان اندوه این کودک دریابم 
 

 نگ های بزرگ / کوه های سنگی /عهد حجر  /سنگ کؾ رودخانه ها / سنگ زیرین اسیاب  س

 / حجراالسود تردید .

 سنگدانه های حماقت / سنگسار مالمت / سفر سنگ / مثل سفر دایناسورها به ساحل دریاست 

 مثل سفرماه به دور زمین / مثل سفر زمین به دور خودش / وسفر خودمان به دور خودمان 

  واظب باشیم سرگیچه نگیریم / این بهت بزرگ را به خاطر بسپاریم/  که سنگ های بزرگ هنوز در راهند .م

 فرهاد محمودا21.7.2011

 عشػت اَتشَت پبئیٍ يی ایذ
  
امکان دارد سرعت    وپالرموی ایتالیا  دلیل پاره ای تعمیرات ونیز سرویس مسیر کابل های انترنتی در اسکندریه مصرب

 ژوالی کم گردد 31تا  25در دبی طی روزهای  انترنت

 ُْذَّٔ عشر ٔؽشی خبد خیبس خؼ 
 

خوبی ایران وبخصوص شهر اوز فصلی بودن میوه هاست تابستان فصل میوهایی همچون هندوانه وخربزه است که نسبت 
تازه از راه رسیده پراز به بقیه میوه ها ارزنتر ومشتری بیشتری دارد وبقولی میوه فقراست .ماشینی که مالحظه میکنید 

  وهندوانه است مثل عکس ما که همین دیروز از اوزدریافت کردیم ( خیار )خربزه
 

 ( )پبؽیذٌ ESHPETAH عٕال یکی اص ثیُُذگبٌ عبیت دس ثبسِ کهًّ اؽپتّ

ع دهید یا خوشحال میشم اگر در این مورد چیزی می دونید به من اطال ,با سالم و تشكر از سایت عالی تون. سوالی دارم

 حداقل این سوال را در سایت بگذارید شاید كسی باشد كه جوابش را بداند

 

splash كلمه ای انگلیسی در گوگل ترجمه شده:noun 

 صدای ترشح.  6 دارای صدای چلب چلوب.  5 شتک.  4 دارای ترشح.  3  صدای ریزش.  2  چلپ چلوپ.1

verb 

 ردنترشح ک.  3  ریختن.   2  چلپ چلوپ کردن.1

 

 كه بر وزن همان eshpeta حاال جالب این كه در گویش اوز دقیقا معادل همین كلمه داریم كه همان معنا را داره: اشپته

splash ادا میشه.  

 ؟آیا این كلمه از انگلیسی امده یا این شباهت اتفاقیه

میدانم که در المانی اشپته  میشود : همشهری گرامی من اطالعات زیادی در این زمینه ندارم اما سایت ستاره های اوز 



اشپریتز وشباهت زیادی به اشپته خودمان دارد اینکه بعضی از کلمات ما در زبان های دیگر میتوان به همان معنا یافت 

شود دور از انتظار نیست انسانها طی قرون متمادی با همدیگر روابط اقتصادی واجتماعی وفرهنگی داشته اند امکان اینکه 

 زبان هم متاثر از هم باشیم وجود دارد .با تشکر از شما  در حوزه

  طشح صیجبعبصی ؽٓش أص
 

شهرداری اوز تصمیم دارد با اجرای یکی از طرح هایش به شهر ومحیط خیابانی اوز تازگی وزیبایی بدهد وبرای 
ومن با کمی کادر بندی  اینمنظور طرحی به دید عموم مردم گذاشته است که قابل توجه است این طرح بدست من رسیده

 ومرتب کردن در فتو شاب انرا به دید عموم مردم شهرمان میگذارم تا اگر ایراد ونظری دارید هم بران اضافه کنید
 رای دیدن انها اینجا را کلیک کنیدب  / از انجا که این عکس بزرگ است انرا در دو صفحه وسایز مختلؾ گذاشته ام

 
 يتٍ لشاسداد ٔعُذ خشیذ لغًتی اص صيیٍ داَؾگبِ اصاد اعاليی ٔادذ السعتبٌ يشکض أص    
 
 

متن قرارداد وسندخرید قسمتی از زمین دانشگاه   اوز از دفتر اقای عبدالقادر فقیهی رئیس هئیت امنای دانشگاه ازاد اسالمی
 برگ ارسال شده است که به اطالع عموم میرسانیم4برای سایت 

 
 20.7.2011 - سایت ستاره های اوز  برای دیدن اسناد روی عکس کلیک کنید /

 دسْبی لذیًی ؽٓش أص 

 

ین مجموعه عکس هایی از بازمانده درهای قدیمی وتخته ای در شهر اوز است که ارام وبی صدا از چهارچوب ها خارج ا
رای اهمیت هستند که میشوند وجای خودرا به درهای اهنی در رنگ ومدلهای مختلؾ میدهند  درهای قدیمی از این لحاظ دا

قسمتی از تاریخ سپری شده مردمان شهرمان طی قرن ها بوده اند  یادگاری که هرچند از انها چند ده تایی باقی مانده اند اما 
بمرور زمان به کنار گذاشته خواهند شد توصیه من به مسئولین وکسانی که هنوز درهای خانه هایشان قدیمی وچوبی است 

ی ومکانی برای نگهداری انها دارید انها را حفظ کنید نه از این نظر که خیلی قیمتی هستند بلکه از این این است که اگر جای
نظر که بازمانده ای از تاریخ زندگی وشکل ونمای خانه های قدیم را نگهداری میکنید واین برای ما بازماندگان ونسلهایی 

همراه عکاسی پرسپولیس وعزیز ارجمند اقای رحیمی اندک تالششان که نیامده اند مهم خواهد بود سایت ستاره های اوز به 
 همین است که می بینید .باشد که کاری کرده باشیم در خور عالقه ودلمان وبرای زادگاهمان ومارا همین بس

 اکثر درهای ساخته شده در اوز بوسیله چوب بوده است وتوسط استادان بنام اوزی ساخته شده است 

 وزی استادان درساز ا

استاد محمد یوسؾ فقیهی واستاد محمد شریؾ فقیهی واستاد حاجی محمد فقیهی معروؾ به استاد حاجی محمد نجار  استاد 
حاجی محمد رسول فقیهی که جملگی از طایفه فقیهی ها وشیوخ اوز بودند  از دیگر استادان که در کار چوب وتخته ودر 

ونیز از هللا داد )جانفدا(  وعبدالصمد صمدانی  نام برد .  شاید   مدالبودند میتوان از استاد محمد رفعت معروؾ به 
 دیگرانی هم بوده باشند که من اسمی از انها نبرده باشم که خواهشمند هستم اگر اسمی از قلم افتاده حتما یاداوری کنید 

بنه وگردو استفاده میشد که  از نظر ساخت درها ونوع چوبی که استفاده میشده برای قسمتهای بزرگ واصلی از چوب های
بیشتر از سردسیر به اوز می اوردند اما در کنار ان از چوب های درخت کنار وگز که در منطقه بفور یافت میشده است 

 استفاده میکردند 
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اجزای اصلی درهای اوزی مانند بسیاری نقاط دیگر کشور بوده است درهای بزرگ وورودی منزل دو لنگه بوده ونزدیک 
متروتا دومتر وبیست تا سی  ارتفاع داشته ودر حدود یک وهفتاد تا دومتر هم عرض داشته است اما این قطعیت برای به دو

درهمه خانه ها نبوده است همچنان که نوع در ونوع چوبی که مورد استفاده قرار میگرفته هم بنا به توان مالی وسلیقه فرق 
 های خانه های قدیمی تشخیص داد .داشته است امری که هنوز هم میتوان از روی در

از دیگر اجزای مهم درها چفت وبست داخلی وبیرونی درهاست که چفت وبست از داخل منزل را خرک وخرک لنگر 
انجام میداد ودر قسمت بیرونی منزل چفت وبست ها اهنی بود وشامل یک چفت کشویی در قسمت وسط در بود که دو 

د ویک قفل هم برزلفین ان میزدند تا از ورود افراد اجانب وؼیر خودی ودزد در قسمت در را به هم متصل ومحکم میکر
زمانی که منزل نیستند جلوگیری کنند   ضمنا خیلی از خانه ها دارای یک چفت در باالی درداشت که در قسمت لنگه سمت 

 راست در درست شده بود وبه قسمت چهارچوب باالی در چفت میشد 

بی دو دستگیره یا بهتر بگویم دو کوبه برای در زدن داشت که یکی کلفت ومثل یک تکه اهن اکثر درهای درست وحسا 
مربع مستعطیل یا شکل پنجه گرگی بود که معموال مردها انرا به صدا در می اوردند ودیگر بصورت حلقه ونازکتر بود 

ی که از داخل خانه صدای در میشنود وبرای در زدن خانم ها بود این دو را برای این منظور درست کرده بودند تا کس
بفهمد انکس که در میزند مرد است یا زن واگر مرد بود معموال پسران ومردها میزفتند در را باز میکردند واگر صدا از 

حلقه نازکترمی امد معموال زنها میرفتند ودر را باز میکردند وکال نوعی شناسه برای صدای حلقه های در بود .اما درهایی 
ودند که یا کوبه نداشتند یا اگر هم داشتند فقط یکدانه بود  نکته دیگری که در باره کوبه وحلقه های در در شهر اوز باید هم ب

اضافه کنم اینکه قبال که اهن کمتر بود بیشتر حلقه ها از جنس برنج بود واز اصفهان وشیراز وهند می اوردند تا اینکه 
افت وچلنگرها که معموال سالی یکبار به اوز می امدند این وسایل هم درست بعدها کوره های اهنگری بیشتر رواج ی

  میکردند  ورونق حلقه های اهنی بیشتر شد

 توجه شمارا به دیدن عکس ها جلب میکنم وبا شعری که اهل ذوقی ویکی از همشهریان از موالنا برایم گفت

 چونست به درد دیگران درمانی             چون نوبت درد ما رسد درمانی

 من صبر کنم تا زهمه وامانی                 ائی برما چو حلقه بر در مانی  
        

 
 19.7.2011فرهاد ابراهیم پور 

 ص ايبسات چُذ خجش ا

 قسمتی ازبدهی های بسیاری از مواطنین بخشوده شد 

قسمتی از بدهی های  2011سال  22بر اساس دستور شیخ محمد بن راشد ال مکتوم حاکم دبی وبر اساس قانون مرسوم 
درصد می باشد  42درصد تا 3مواطنین در بخش مسکن بخشوده شد که درصد بخشودگی بنا به سال ومقدار بدهی از 

 مراجعه کنید  2ژوالی صفحه 17روزنامه البیان امروز به  ت اطالع بیشتر.جه

ین در ماه رمضان .بر اساس قانون کار امارات وجهت توجه به شاؼلساعت می باشد 6ساعات قانونی کار در ماه رمضان 
ساعت در روز برای بخش خصوصی ودولتی می باشد وهرکس که اضافه بران کار کند می باید 6ساعات کار در این ماه 

 اضافه کاری به او تعلق گیرد .

 واکسیناسیون مجانی کودکان در امارات 
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بهداشت اینجا واکسیناسیون جهت اطالع خانواده ها وکسانی که حتی مواطن نیستند عرض کنم که در امارات وزارت 
سالگی مجانی انجام میدهد برای اینکار وتشکیل پرونده نوزاد خود فقط احتیاج به کپی ویزا وکپی اجاره 6کودکان را تا 

 منزل دارید ومیتوانید به نزدیکترین محل وزارت صحه ویا بیمارستانهای تابعه مراجعه کنید . 

    س يمش عبصيبٌ يهم يتذذ دضٕس عشکبس خبَى دکتش َٕؽیٍ ثبصسگبَی د
 
 
 

دکتر بازرگانی متخصص قلب وعروق در بیمارستان دبی هستند ایشان چندی پیش بعنوان اولین زن از خاورمیانه به 
عضویت فدراسیون جهانی قلب که مقر ان در ژنو سویس هست انتخاب شدند هئیت رئیسه دارای پنج عضو از کشورهای 

وافتخارجامعه جهانی زنان و همه ما اوزیهاست که ایشان بعنوان اولین زن ازخاورمیانه  مختلؾ دنیاست که مایه سربلندی
  توانسته اند شایسته وبا لیاقت به این مقام ارزشمند برسند 

امروز نامه ای از مسیر ومفاد برنامه سازمان ملل از طرؾ همسر گرامی اشان اقای عبدالرحیم فقیهی دریافت کردیم 
نیز برای حضور در جلسه رسمی در محل سازمان ملل  2011دکتر بازرگانی در ماه سپتامبر   ار استومطلع شدیم که قر

  حضور داشته باشند که برای ایشان همواره ارزوی توفیق داریم

جهت اطالع از مراحل ومفاد برنامه سازمان ملل که در ان جلسه سرکارخانم دکتر نوشین بازرگانی که بعنوان یکی از 
 کلیک کنید   میتوانید اینجا راسیون جهانی قلب هم حضور داشته اند اعضای فد

 دس أص   لیًت گٕؽت ٔيبْی
 
 
 

 دانند در این ایام قیمت گوشت وماهی در اوز چقدر است انهایی که میخواهند ب

تومان وگوشت شتر  11000تومان  گوساله عادی  12500هزار تومان  گوشت گوساله بی استخوان 14گوشت بز 
 تومان  13500

هزار تومان ماهی 6هزار تومان ماهی سه کله 4هزار تومان ماهی جش 5هزار تومان مارماهی 4ماهی هوور هر کیلو 
 هزار تومان  اینها نرخ ماهی فروشی صدؾ در اوز بود 6ت ج

 هزار تومان هست چه طوری باید زندگی کند؟  400یا  300حاال فکر کنید کارگری که حقوقش در ماه 
16.7.2011 

 

 تُگ چؾًبٌ َظش ثّ يیِٕ کُُذ 
 

 

 ما گداٌان خٌل سلطانٌم
 

 شهربند هوای جانانٌم

 بنده را نام خوٌشتن نبود
 

 ما را لقب دهند آنٌمهر چه 
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 گر برانند و گر ببخشاٌند
 

 دانٌم ره به جای دگر نمی

 زند شمشٌر چون دالرام می
 

 سر ببازٌم و رخ نگردانٌم

 دوستان در هوای صحبت ٌار
 

 زر فشانند و ما سر افشانٌم

 مر خداوند عقل و دانش را
 

 عٌب ما گو مکن که نادانٌم

 هر گلی نو که در جهان آٌد
 

 عشقش هزاردستانٌمما به 

 تنگ چشمان نظر به مٌوه کنند
 

 ما تماشاکنان بستانٌم

 نگری تو به سٌمای شخص می
 

 ما در آثار صنع حٌرانٌم

 هر چه گفتٌم جز حکاٌت دوست
 

 در همه عمر از آن پشٌمانٌم

 سعدٌا بی وجود صحبت ٌار
 

 همه عالم به هٌچ نستانٌم

 ترک جان عزٌز بتوان گفت
 

 نتوانٌم ترک ٌار عزٌز

چند روز پیش دوستی راجع به یک نفر داشت گله وشکایت میکرد ومیگفت نمی دانم چرا بعضی ها فقط به شاخ وبرگ 
میچسپند وحاضر نیستند عمیق فکر کنند وان دور ها را ببیند گفتم چی شده گفت طرؾ که من عمری هم با اون اشنا هستم 

فهمد بعد از این همه سال من اگر کاری میکنم به خاطر دوقرانی نیست که تو وبا هم کار میکنیم همه چیز یادش رفته ونمی 
به من میدهی هر چند امرار معاش جز کار است اما بعد از این همه سال برگشته به من میگه ببین طرؾ هنوز یک ماه 

برای چی هنوز یک  نشده چه جوری تو مؽازه فالنی ترقی کرده من هم بهش گفتم اره راست میگی اما فهمیدی که طرؾ
ماه نشده باال اومده واون گفت لیاقت گفتم تو طرؾ رو چقدر میشناسی گفت از کارش معلومه .من دیدم واقعا حرؾ زدن با 

اون فایده نداره گفتم چرا ؟ گفت برای اینکه اون ادم با پدر سوختی وچاپلوسی وبله قربان گوی به اینجا رسیده  گفتم چرا 
می دونم چی بگم  . این موقع بود که بیاد شعر برازنده وپربار شیخ اجل سعدی شیرازی افتادم که نگفتی ؟ گفت واقعا ن

 میگوید  تنگ چشمان نظر به میوه کنند    ما تماشاکنان بستانیم 

برای همین این شعر پراز پند واندرز سعدی را که درونمایه ای بسیار قوی در باره دور اندیشی وتواضع وخضوع دارد 
 اب کردم وبد ندیدم قدری انرا توضیح دهمانتخ

 .... ماگداٌان اهل سلطانٌم ....

یعنی ای عزیزی که دارا وقوی خودرا می نمایی ما به ان قدر قدرتی وان حال وهوای تو نیازی نداریم بلکه به همین توش 
 وتوان خود قانع هستیم

 بنده را نام خوٌشتن نبود .... 

 ام ونشان نداریم نشان ونام برای انهایی باشد که شب وروز در پی اش هستند برای بندگی وخضوع احتیاج به ن

 گر برانند وگر ببخشاٌند ره به جای دگر نمی دانٌم 

 انکه از پی حقیقت وخلوص وپاکی است چه اورا ببخشتد .چه برانند راهی ؼیر از تعالی وکمال و وصل نمی شناسد 

دالرام مٌزند هی که برگزیده روشن میکند وبی واهمه میگوید که چون سعدی در سه بیت بعدی جایگاه خودرا در را
واین همه فداکاری حاصل نمیشود مگر اینکه عاشق اگر هستی زر بکارت نمی اید شمشٌر  سرببازٌم ورخ برنگردانٌم 

کنید که ما به وباید در پای معشوق وهدؾ واال سر افشاتد وبه همه طرفدارن عقل ودانش وخدا توصیه میکند که عیب ما ن
 نادانی خویش واقفیم واین نادانی نه بی توجهی که توجه به اصل ودرونمایه زندگی است  وباز چه زیبا ادامه میدهد 



واین پیشوازی برای تراوت وزندگی است نه ماندن در باتالق   هرگلی نو که در جهان اٌد   ما به عشقش هزار دستانٌم
عدی دست افشان تازگی وسرزندگی وعشق است  واصل مطلب را سعدی بزرگوار ومرداب روزمرگی واینگونه است که س

تنگ چشمان نظر به مٌوه در این شاه بیت بیان میکند که پراز معانی وفلسفه زندگی همه ما ادمیان است انجا که میگوید 
ون می بینیم این شاه بیت بما که از این منظر دیدگاه گسترده سعدی را نسبت به جهان پیرام  کنند  ما تماشاکنان بستانٌم

میگوید که خیلی ها جهان را در همین اندازه فکری وچهار روز داد وستد وزندگی تکرای می بینند در صورتی که انها که 
تو به به کنیه مسائل وحقایق جهان اشنایی دارند به چیزهای بزرگتر ومهمتری فکر میکنند  وچه خوب ادامه میدهد که 

ر چه گفتٌم جز واین شاعر مصلح اجتماعی تا انجا پیش میرود که/  ه  وما در اثار صنع حٌرانٌم سٌمای شخص مٌنگری
وصحبت یار صحبت کسی است که تو را درک کند کسی که تورا با همه   حکاٌت دوست  در همه عمر از ان پشٌمانٌم

ا این بیت به اتمام میرساند که ترک وجود پذیرفته است ویگانگی شرط وجود میشود واین به دنیایی می ارزد  وسعدی ب
جان راحت تر از ترک یار است واین امکانپذیر نیست مگر اینکه به یگانگی برای تعالی رسید ورسیدن به چنین جایگاهی 

مرگ نه دردناک که با ؼوش باز پذیرا خواهی شد چون وحدانیت وانسانیت ادامه خواهد یافت چون جان باختن واز جان 
 ق وخوبی عین زندگیست گذشتن برای عش

متاسفانه بعضی ها عمر نوح برای خود قائل هستند وبرای همین در نابخردی بسر میبرند وبرای همین نمی توانند  بیش از 
نوک دماغ خودشان ببیند برای انها چیزهایی مهم میشود که در ذات هستی وحقانیت وجود مهم نیستند انکسی که حق کشی 

له های پوشالی برساند انکسی که همه تالش وکوشش او سبقت گرفتن وجلو زدن از دیگری وانباشت میکند تا خودرا به ان ق
مال ومنال زیادی است نمی تواند گذر روزگار را بخوبی ببیند همیشه شتاب دارد همیشه حریص است وقفه وتوقفی برای 

ر ودلدار باهمتی نه عزت پایداری  جدا که دیدن این عمر پرشتاب را ندارد نه  خواهر وبرادری نه دوست شفیقی  نه یا
به تماشای باغ   سعدی بزگوار بدرستی گفته که تنگ چشمان نظر به میوه کنند  وانسانهای وارسته وپرهیزکار نیک اندیش

وبستان میروند چه دارا وچه ندار اگر با چشمانی تنگ وحقیر به دنیا بنگری نه خودرا در می یابی نه دیگران ونه این 
 ن المتناهی را  جها

این صحبت ها را با اون دوست وهمشهری گرامی مطرح کردم کمی بفکر فرو رفت وگفت این شعر یادت هست گفتم 
برایت پیدا میکنم وحاال چنین کردم تا هم خودم را با این شعر دوباره مرور کنم وهم قولی که داده بودم ادا کرده باشم شاید 

 مقبول شما هم بیفتد.
 ..4.7.39.هیم پور )محمودا ( فرهاد ابرا

 

 KHARAK RANG GERETAخرک رنگ گرتا

گرفتن وخارک شدن رسیده  این روزها وبا اوج گرما در فصل تابستان در شهر اوز محصول در خت نخل به مرحله رنگ
است خارک شدن مرحله بعد از خالله وقبل از رطب شدن است است خارک از نوبرانه محصول درخت نخل است که 

رد سفره ها وبازار اوز شده است هر چند عده ای نرسیده میکنند وقبل از رنگ گرفتن کامل وارد بازار میکنند اما وا
 –بگشی  –تورز  –هلیله  –انواع خارک اوزی عبارتند از شاؼانی  .خارک اوز با انواع ان واقعا شیرین وخوشمزه است

 لشت و....   –خاسایی 

 

 ٔف اف ػؿعت َغم يُقل عٕػىبٌ كـمتبػِ امت ایٍ ػکل یکی اف ثیُُؼگبٌ ػیـ

 نٌك اندٌشان الرستان دو مٌلٌارد لاير به ساخت مركز فورٌت هاي پزشكً اختصاص دادند 

 زلزله ، اشكنان المرد را لرزاند

 شاهدافزاٌش ابرورگبارو رعد و برق درفارس خواهٌم بود
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 طشح خٕد اتکبیی َیبصيُذاٌ تٕعظ اَجًٍ خیشیّ أص

ه دبی امروز شاهد بروشوری در دست یکی از همشهریان بودم با در پی سفر چند تن از اعضای انجمن خیریه اوز ب
عنوان طرح خود اتکایی نیازمندان با هدؾ کاهش تعداد نیازمندان که در نوع خود جالب بود چون همواره کار خیر را با 

تاکید بر  ارائه وام این نگاه ارزیابی شده است که نمی تواند بار چندانی از مشکالت مردم بردارد اما در این طرح توصیه و
قرض الحسنه اشتؽال به نیازمندان توانا به کار است یعنی اینکه قرار نیست فقط به افرادی که محتاج هستند فقط پول بی 

بازگشت داده شود بخصوص افرادی که توانایی کار کردن دارند اما توان مالی ضعیفی دارند ونمی توانند بدون حمایت کار 
ا این روش ما در اینده کمتر شاهد افرادی باشیم که چپ وراست در ماه رمضان واعیاد برای گدایی کنند که به نظر من ب

راهی دبی میشوند این روش حداقل مسئولیت پذیر است وهم فرد نیازمند وهم فرد خیر تکلیفشان تا اندازه ای روشن هست 
معه ما که خیلی هم ریشه ای هستند حل کند اما .من معتقد نیستم که انجمن خیریه میتواند همه معضالت ریز ودرشت جا

بنوبه خود وبعنوان یک شهروند خوشحالم که افرادی از همشهریان خودمان راهی بهتر برای کمک به مستمندان شهرمان 
با حمایت خیرین وشناخت نیازمندان وبا ارائه بیالن کاری ودادن گزارش کار به   جستجو کرده اند راهی که قرار است

وشهروندان اساسی وروشن کار کند وهیچ چیز به اندازه صداقت وروشنی وانسانیت اعتماد مردم را جلب نمی کند  خیرین
.در این بروشور از مردم وعالقمندان به مشارکت در امر خیر خواسته شده است که انها را در این راه یاری نمایند  ونیز 

لی خودرا به مواردی از قبیل کمک هزینه تحصیلی دانش اموزان توضیح داده شده بود که خیرین میتوانند کمک های ما
ودانشجویان نیازمند درمان بیماران نیازمند  زنان بی سرپرست واز کارافتادگان بی حامی وحادثه دیدگان ایتام وؼیره 

 اختصاص دهند

هت اطالع بیشتر من امروز متوجه شدم که انجمن خیریه اوز دارای وب سایت می باشد برای همین منظور ودر ج
همشهریان با این انجمن ادرس انرا اینجا ذکر میکنم تا بیشتر با این انجمن اشنا شوید که امیدوارم وب سایت فعالی داشته 

 باشند وکارهای خودرا شفاؾ وروشن به مردم عرضه کنند 

 وب سایت موسسه خیریه اوز  

 اعتخش ؽُبی أص ثؼذ اص يذتٓب تؾُگی ثبالخشِ اة تُی کشد

 
 

استخر شنای اوز که مدتها بالتکلیؾ اب وپمپ وتعمیرات بود نزدیک به راه اندازی شده است وامیدواریم که هر چه زودتر 
اب مهندس شاهد شنای نوجوانان وعالقمندان در این استخر باشیم که جا دارد از دست اندرکاران وشهرداری اوز وجن

رضایی تشکر کنیم فقط اگر امکان دارد که حتما هم دارد این تابلو رنگ ورو رفته وزنگزده هم عوض کنید خیلی خوب 
میشود .هنوز نمی دانیم مسئول انجا کیست وهزینه استفاده از استخر چقدر است و... دیگری که مسلماجزسواالت 

  همشهریان است

 برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید   

 لغًتی اص ْضیُّ ْبی ػیؼ ٔجؾٍ ٔعشٔس دس ؽٓش أص
 
شان بیاید وهم طایفه وجماعت بدانند که عروسی در برای اینکه هم خانواده ها وهم دختران وپسران دم بخت حساب دست 

اوز چه اندازه هزینه دارد قیمت وهزینه بعضی از این ملزومات عروسی را اینجا اورده ام البته هزینه چایی ویخ وشربت 
وحلوا ونوشابه وکیک وشیرینی وطال وجواهرات وکت وشلوار وکمربند وسفره واب وبرق وبرنج وگوشت وشام ونهار 

انه وده ها خرج دیگر هنوز منظور نکرده ام ادم با این هزینه ها نمی داند بگوید خوش به حالشان یا بگوید هر که وصبح
 فیل خواهد جور هنودستان کشد واامروزها 
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 بزرگ شده اند  چقدر فیل ها
 
 

 د هت اطالع همشهریان نرخ وقیمت کارها وملزومات عیش اوزیها در شهر اوز به شرح زیرمی باشج

 هزار تومان  399قیمت ساز ودهل ؛کرنا زدن در عروسی دستمزد الیاس هر شبی *

 هزارتومان.700هزار تومان.  برای.روستاها شبی  350هزار تومان  تا 450*قیمت ارگ زنهادر اوز از شبی 

 هزار تومان بنا به نوع وحجم گل زدن  59هزار تا  39*اماده کردن ماشین عروس وگلزنی ان از 

 هزار تومان  899ردن عروس شب دوم با لباس دست اول *ارایش ک

 هزار تومان  299*هزینه وکرایه لباس عروس دست اول 

 هزارتومان میباشد100تا80*قیمت کرایه کردن اسب

هزار تومان .فقط هزینه درست کردن  39*درست کردن برنج وگوشت عروسی با اشپزی مراد باحسین )بذرافشان ( پاتیلی 

 می باشد

 هزار تومان  200مبرداری شب عروسی هر شب * فیل

 هزار تومان  400* هزینه اجاره باغ یا سالن عروسی 

 چهل وششمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام کینگ تونیسایت ستاره های اوز -1390تیرماه 

 

 33بقات بلیارد جام کینگ تونی روز جمعه به اطالع کلیه عالقمندان وبازیکنان بلیارد میرسانیم که چهل وششمین دوره مسا

در باشگاه فالمینگو دبی با حضور بازیکنان این رشته از ساعت سه بعد از ظهر برگزار میگردد از  ..39ژوالی 

در محل برگزاری حضور داشته باشند .اسپانسر این دوره از مسابقات که  3.29بازیکنان تقاضا میشود که راس ساعت 

ه اسپانسر مسابقات بوده اند شرکت کینگ تونی به مدیریت اقای جعفر صدیق می باشد که جا دارد از قبال هم چندین دور
هئیت برگزاری مسابقات بلیارد واسنوکر     /ایشان تشکر الزم را بنمائیم که همواره پشتیبان فعالیت های ورزشی بوده اند

 اوزیهای مقیم امارات

 ٔصیٓب دس فیظ ثٕک چکبس يیکُُذ؟ا
دنیای مجازی که روز بروز بر تعدادشان زیاد وزیادتر میشود با صفحه فیس بوک اشنایی دارند واوزیها هم در یکی  اهالی

دو سال گذشته در این صفحه حضور پیدا کرده اند هر چند تعداد افراد حاضر اوزی خارج نشین بیش از داخل ایران است 
ارند هم کم نیست واگر مشکل فلتیرینگ وسرعت انترنتی اما تعداد اوزیهای داخل کشورکه در این صفحه حضور د

 وامکانات انترنتی نبود مطمئنا تعداد اوزیهای داخل کشور بیش از اینها بود .

اما اوزیها در صفحه فیس بوک چکار میکنند ؟ این سوال سختی نیست هر چند جواب متفاوتی دارد خیلی ها مثل ادم های 
صفحه یک صفحه هم برای خودشان باز کنند وهم از صفحه به نمایش درامده دیگران استفاده دیگر این دنیا امده اند در این 

کنند عده ای مثل مد برایشان تازگی دارد نه چیزی مینویسند ونه حضور فعالی دارند مثل ایمیل وکامپیوتری که دارند فقط 
بوک هستند یا برادری یا خواهری یا پدر ویا گاهگاهی نگاه میکنند . کسانی نیز بدون اینکه خود بدانند در صفحه فیس 



پسری یا فرزندی برای انها صفحه ای با نام او باز کرده اند تا از قافله پر سرعت دنیای مجازی بدور نمانند وبگویند ما 
 همه اهل منزل فیس بوکی هستیم وعده ای هم هستند که حضور فعالی دارند.

ستند ومعموال این افراد هستند که یا در مسیر خاصی ومشخصی حرکت میکنند یا این افراد )افراد فعال (خیلی متفاوت ه  
بدنبال مسیر دیگران هستند  تعدادی از این افراد در عرصه های اجتماعی صاحب ایده ونظر هستند ومرتب ومدام در 

مجموعه افراد فعال هم نظرات شرکت میکنند هر چند اینگونه افراد کم هستند اما حضورشان بی تاثیر نیست  . در این 
متفاوت هستند؛ بعضی ها به این خاطر فعال هستند که میخواهند مطرح شوند ومدام نظر میدهند ودر جلب توجه دیگران 

کوشا هستند این افراد در همه موارد از رابطه ماه وزمین وخورشید گرفته تا جوانه سیب زمینی وکله پاچه وخاصیت 
ن افراد در گوش دادن وشنیدن ودیدن کم است وانتقاد بیشتری دارند وانتظارات فراوان ؛  دنبالن هم نظر میدهند تحمل ای

طرفدار گفتگو ومجادله منطقی نیستند از بدوبیراه گفتن هم پروایی ندارد عقل کل هستند وفکر میکنند در دنیای مجازی فقط 
  ایشان هستند که صاحب نظر هستند کم اطالع دارند اما زیاد ادعا دارند

افراد فعال دیگری هم داریم که سعی دارند با حضورشان دانه ای نهالی ودرختی بکارند با حضور دیگران سایه ای برای 
تفتگی این روزهای خسته وتشنه باشند  برای مردمانی که عاطفه را میشناسند ودردورنج  وتنهایی را ورق زده اند وبر 

هند جای کسی را اشؽال کنند ونه دنبال مقام ومنزلتی در این دنیای جبین خطوطی از صداقت وصمیمیت دارند نه میخوا
مجازی هستند چون نیک میدانند که ترازوی مردم بهترین ترازو برای سنج کار همه ما ادمهاست اینان هرچند اندک هستند 

را به تابلو نقاشی  اما یافت میشوند ونعمت بزرگی برای این صفحه ها هستند ان کسی که عکسی زیبا میگذارد انکه ما 
دعوت میکند؛ انکه قطعه موسیقی دل انگیزی برایمان در صفحه اش گذاشته است ؛ انکه نقاشی وادرس هنری خوبی به ما 
میدهد؛ انکه همنوا با این جامعه جهانی دردی ورنجی را به چشمانمان می اورد تا بدانیم ما تنها در این دنیا زندگی نمیکنیم 

ی هستند که در رنج مصیبت وگرفتاری می باشند ومیخواهند به ما یاداوری کنند که شیخ اجل سعدی بلکه انسانهای زیاد
بزرگوار بی جا نگفته است که بنی ادم اعضای یک پیکرند پو عضوی بدرد اورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار  

ی مجازی یک خسته نباشید وسالم علیک گرم اری انکه شاید کم بگوید اما گزیده وپربار بگوید  وحتی انکه در این فضا
 وصیمیمی دارد او مفید وانسانی وفعال خوبی ها ونیکی هاست 

اما در این دنیای مجازی مجال برای ناروایی وندانم کاری وهرزگی .لودگی  وکثافت کاری وحتی فریب واؼفال وفحاشی 
ر خوبی می چرخد وهمه افراد حاضر در این فیس وبی ابرویی هم هست واگر کسی فکر کند در این صفحه همه چیز بر د

بوک انسان ومتعهد وابرومند هستند وعاری از خشونت وهرزگی وفساد هستند سخت بیراه رفته اند وبی جا فهمیده اند  فیس 
بوک مجالی است برای شناخت افرادی با ایده های گوناگون وگاه متضاد.  شما در این صفحات میتوانید خوبی وبدی را 

مال کنار یکدیگر ببینید دنیای مجازی این ازادی مفرط را ایجاد کرده است تا افراد با گرایش های متفاوت فکری سنی کا
وجؽرافیایی از هر قوم وقبیله ای در ان حضور داشته باشند مهم این است که قالبت را برای چه انداخته ای ومن وتو 

 چگونه ادمی هستیم ودر قالب چه کسی گیر میکنیم  

هر چند ما ایرانی ها وبخصوص خاورمیانه ای ها به دلیل چند گانگی امان همه جوره هستیم وبعضی وقتها از شناخت 
درونی خودمان هم عاجز میمانیم اما به تناسب فکر وشعورمان وبه تناسب عالیق وانسانیتمان میتوانیم در این صفحه 

 حضور روشن یا تاریکی داشته باشیم 

ا مطلب هم کلی باشد وهم گذری بر انچه برای همه ما در این دنیای مجازی اتفاق می افتد در نظر بگیرم سعی کردم تا اینج
اما میخواهم بعنوان یک شهروند این دنیای مجازی که اوزی هم هستم ومدت زیادی است در صفحه فیس بوک حضور 

ه این نظر شخصی است وتعمیم ان بصورت دارم در باره اینکه اوزیها در فیس بوک چکار میکنند قدری بنویسم البت
صددرصدی اجحافی به همه همشهریان می دانم بنابراین جا برای اظهار نظر همه همشهریان گرامی باز است وخوشحال 

 میشوم نظر انها را بدانم 

ور تعدادشان طی اوزیها تافته جدا بافته نیستند ادم های بافرهنگ ودانش داشته ایم  وهنوز هم داریم که متاسفانه به مر
سالهای بعد از انقالب کم شده است دالیل مختلفی داشته است که البته بیشتر انها محصول شرایط بعد از انقالب وکمرنگ 
شدن فضای حضور اوزیها در عرصه های مختلؾ اجتماعی وتحصیلی است .پس قبل از هر چیز باید یک بیوگرافی با 



ا دچار توهم نشویم واز طرؾ دیگر به دلیل شرایط جدید توانایی وامکاناتمان هم موقعیت جدید برای خودمان تعریؾ کنیم ت
 از دست ندهیم 

حضور اوزیها در فیس بوک با ان پشتوانه فرهنگی ودید باز نسبت به مسائل روز باعث گردیده توانایی جذب ایده های نو 
حال حاضر استفاده نموده اند واینرا بی تعصب باید همیشه داشته باشند  واز هر نواوری وتکنولوزی چه در گذشته وچه در 

گفت که اوزیها از این نظر سرامد همه منطقه الرستان هستند .براساس بررسی که تاکنون از نظر اماری در بین اوزیهای 
ر حاضر در فیس بوک شده اوزیها از امار بسیار باالیی نسبت به دیگر مناطق برخوردارند واین از نکات مثبت این ام

است  اوزیها با توجه به تناسب جمعیتی که دارند در داشتن واستفاده از انترنت وکامپیوتر چه در خارج از کشور وچه در 
شهر اوز از موقعیت خوبی برخوردارند اوز را نه باید با شیراز وتهران ودبی مقایسه کرد بلکه باید با شهرهای اطراؾ 

 رسی قرار داد خود با توجه به تناسب جمعیتی ان مورد بر

این امار وارقام نباید مانع از ان شود که به خود فریبی وتوهم دچار شویم که حاال که چنین است از همه وجودمان عقالنیت 
ودانش وبردباری بیرون میزند وسرشار از هوشیاری ودرایت هستیم خیل عظیمی که در جهان مجازی حضور دارند 

که در فیس بوک ودنیای مجازی هستند بیشتر از جوانان ونوجوانان هستند ) به نظر جوانان ونوجوانان هستند واوزیها هم 
من حتی انها که سن وسالی از انها گذشته ودر فیس بوک هستند هم جوان هستند وتجربه چندانی در این صفحه ندارند 

به گزاؾ نزده ایم همچنان که  (واگر بپذیریم که این قشر از تجربه باال وحتی هوشیاری باالیی برخوردار نیستند حرفی
 شور وهیجان وزندگی پرشتاب را مدیون همین نسل جوان وفعال هستیم .

پس اگر این نسل تندروی کند دچار هیجان کاذب شود وتحملش را در گفتگو از دست بدهد ونخواهد ونتواند که مثل من 
وسرکوفت انها بپردازیم  بگذاریم این تجربه سخت وشما فکر کند جای بحث دارد اما گله مند نشویم ونخواهیم که به طرد 

 ودرناک زایمان بالػ شدن را حس کنیم با صبر وبردباری به تحوالت درونی ان نگاه کنیم .

این دنیای مجازی فضای بسیار باز وازادی است که حتی حکومت ها هم نگران موجودیت ان هستند انقالب فیس بوکی  
ه با همین فیس بوک در خیلی از نقاط دنیا بوجود امده است بر کسی پوشیده نیست پس وحرکت های فیس بوکی وتجمعاتی ک

من وشما نمی توانیم محدوه خاص خودمان را به این دنیای باز تحمیل کنیم ما فقط میتوانیم به اندازه توان وظرفیت 
گاه با نیت ؼیر انسانی است اوزیها هم وفکرمان در ان حضور داشته باشیم  واز ان بهره ببریم گاه این بهره انسانی است و

همینگونه هستند تعداد زیادی در فیس بوک هستند که جز لودگی ومسخره کردن از این وان کار دیگری ندارند واصال 
کسانی هستند که کار وبارشان از صبح )مهم است که به چه زمانی بگوئیم صبح ( نشستن پای کامپیوتر وچت وفیس بوک 

بوکشان همیشه باز است  وهر از گاهی که فرصت کنند سری به ان   هستند که هم سرکارند وهم فیساست  عده ای هم 
 میزنند عده ای هم شاید شبی  وقت فراؼتی یا چند روز یکباری به ان سر بزنند واز مطالب ان بهره گیرند 

وه یا یک محوطه سوژه پیش می اید تا اینجا با مشکل خاصی روبرو نمیشویم اما هر جا که پای حضور چند نفر در یک گر
به دلیل خودخواهی ها تنگ نطری ها وتعصبات ورعایت نکردن حوزه بحث وگفتگو متاسفانه بحث ها از مدار اصلی خود 
خارج میشود ومن بارها شاهد چنین برخوردهایی بوده ام در بیشتر این برخوردها من ناظر بوده ام چون هیچگونه اعتقادی 

دی گروهی در فیس بوک ندارم دبه دو دلیل یکی اینکه اگر ما همه اوزی هستیم میتوانیم با عالقمند بودن به جریان شکل بن
به اد کردن یا قبول عضویت فردی اوزیها را کنار خودمان داشته باشیم ودلیل دوم اینکه ورود افراد به فضای جمعی با 

لطمه روحی وروانی برای فردی خواهد شد که گرداننده ان توجه به ظرفیت افراد عواقبی دارد که جلوگیری از ان باعث 
 است مگر افرادی که بی نام ونشان از خود گروه ایجاد میکنند وپاسخگو هیچ کسی هم نیستند 

هر چند در بین اوزیها گروه هایی بوجود امده وهست که دارای سرگروه ومدیر ومسئولی هست که به مسائل ومشسکالت 
های تبادلی سعی میکند کنترلی بر اوضاع داشته باشد وخودرا مسئول میداند اما افراد ی از عضو مطرح شده در ناهنجاری

هستند که هیچگونه پرنسیبی برای گروه وگفتگو قائل نیستند واین وقت زیادی را از فرد مسئول میگیرد ومدام فرد را به 
تم چندی پیش یک نفر یک حرفی در فیس بوک چالش جمعی میکشاند  .دوستی میگفت که من در این گروه ها حضور داش

به من زد که من تا چند شب خوابم نمی برد چون نه من اونواز نزدیک میشناختم ونه انتظار برخورد انچنانی از او داشتم 
هی بخودم گفتم جوابش را بدهم هی گفتم نه من نباید مثل اون باشم چون در اون گروه بودم ونمی توانستم با اون برخورد 

 کنم خیلی پریشان شدم وازکسی که توی عمرم ندیدم  نفرت پیدا کردم واین اصال خوشایند نبود 



ببینید اینگونه رفتارها وعواقب گفتگو ها در شهر های کالن احساس تندی ونفرت وبدبینی تا این حد ایجاد نمی کند چون 
که فقط اوزیها باشند  وابراز عالیق واحساس انها هیچ نسبتی با هم ندارند وبیشتر افراد ناشناس هم هستند اما درجایی 

نزدیک وقابل توجه است وبده وبستان انها در حوزه فرهنگ وسنن وتاریخ اوز است برخورد نامناسب وؼلط هر عضوی 
از اعضای گروه میتواند به کشمکش جمعی وحتی گروهی وطایفه ای بیانجامد به نظرم کسانی که به عواقب رفتار جمعی 

های قومی )اوزیها از نظر مناسبات جمعی ورفتاری معموال بصورت قومی عمل ورفتار میکنند ( اشنا نیستند به  در گروه
 هوشیاری خود باید شک کنند 

نکته دیگری که الزم دیدم بنویسم راجع به حضور گروه های بی نام ونشان انهم در گروه های شهری کوچک 
بوک هستند عده ای بی نام ونشان گروه تشکیل داده اند که دو نمونه از انها فقط وشهرستانهاست  در بین اوزیها که در فیس 

اینجا ذکر میکنم یکی گروهی که با عنوان مشکالت اوز فعالیت فیس بوکی دارند ودیگری با نام دختران وپسران شهر اوز 
ب وانسانی راه اندازی شده باشد چه که هر دو گروه فاقد هویت وبی نام ونشان ومسئول هستند چه این گروه ها با نیت خو

با اهداؾ بد ومشکوک در هر دو حال خودش را در قبال انچه مینویسد ومیگوید مسئول نمی داند وپاسخگوی کسی نیستند 
واگر پاسخی هم بدهند نشانه وشناسنامه ندارند یا این افراد می ترسند وتوان پرداخت هزینه ندارند یا انچه مینمایند نیستند . 

ن کار دو عیب دارد یکی اینکه مخاطبان اطمینان چندانی به حرفهای انها نخواهند کرد ویواش یواش از انها دور خواهند ای
شد  ودوم اینکه هر فردی که عضو ان گروه هم نباشد میتواند در همین فضا ادعا کند که این گروه از ان من یا همراهان 

 ها را مورد تردید قرار میدهد من است واین ظریب اعتماد پذیری وکارایی ان

جادارد عرض کنم که در این دنیا نمی توان برای رسیدن به مقاصد خوب وانسانی بی در دسر بود وهزینه نکرد فقط باید 
 هزینه ها را باال نبریم باید از راه های انسانی به مقاصد انسانی برسیم  این سخت است اما شدنی است 

اوز عکسی از جمعی از همشهریان که در یک کشتی به مناسبت شب یلدا گرفته شده واز در گروه دختران وپسران شهر 
سایت ستاره های اوز برداشته شده است به عنوان لوگو وارم ان در نظر گرفته شده است که صراحتا بگویم این عمل 

نامور هزینه نمی کردید هر چند  چندان اخالقی نمی باشد وچه بهتر بود از خودتان ابتکار به خرج میدادید واز من واقای
احساس میکنم کسانی در صدد ضربه زدن به روش ایمن ودرست فضای فیس بوک اوزیها هستند که باید با دقت مراقب 

بود وهمین جا بعنوان یک شهروند فضای فیس بوکی  اعالم میکنم که سایت ستاره های اوز با نام ومشخصات خود صاحب 
ودر فیس بوک بعنوان ستاره های اوز حضور ندارد وفرهاد ابراهیم پور هم در فیس بوک با نشان وعالمت خود می باشد 

 نام فرهاد محمودا رسمیت دارد ونشان دیگری ندارد .

امید است از هر انچه در این جهان در اختیارمان قرار میگیرد ومحصول تالش های انسانی وبرای توسعه وبهبود بشریت 
ی مورد استفاده قرار دهیم وپاسدار وارزش گذار کارهای ادم هایی باشیم که از کار وزندگی است به نحو مطلوب وانسان

 خود برای همیاری وهمدلی انسانها مایه میگذارند.باشد که چنین کنیم 

 ..9.7.39.شهروند دنیای مجازی / با عنوان فیس بوکی فرهاد محمودا  

  

 پیشرفت جهانگردی و گردشگری در استرالیا

 حمود دهقانیدکتر م

هنگامی که دریانورد اسپانیائی به سوی فلیپین مستعمره اسپانیا از حاشیه سرسبز استرالیا می گذشت هیچوقت فکر نمی کرد 
که این شبهه قاره روزی جهانگردان جهان را به سوی خود بکشاند. هر چند ناخدای اسپانیائی برای ماندن در این شبهه 

 آوازه ای نداشت بادبان برکشید و سکان به سوی سرزمین فلیپین چرخاند و قاره وسوسه شد ولی چون اینجا 
 ...ادامه مطلب .
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 عیش وساز ودهل ودیگ وبرنج وگوشت
  

 
 

س هایی برایتان انتخاب کرده ام که بوی وحال وهوای عروسی اوز میدهد مراسمی که اینروزها ودر مجموعه ایی از عک
فصل تابستان خوب رونق دارد ومردم زنده دل ودل خش اوزی هم از همه جای کشور وخارج از کشور بدان سوی در 

ارانش شما را به انجا میبرد که یا تا درست کردن برنج وگوشت محلی اوزی انهم توسط مراد وی  از ساز ودهل  حرکتند
این شما واین هم عکس های دوروز پیش از اینگونه عروسی ها در شهرمان   خاطره ای دارید یا گاهی دیده اید وشنیده اید

  اوز
  

 بدون شرح برای اوزیها  برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید
 
 

 این تازه تازه ؛ سفارشی پانارومایی از اوزفرستاده اند بقیه هم دارد که تا فردا روی سایت میگذارم 
 

 خبر

 با تشکر از ایشان /  توضیحات جناب مهندس رضایی در باره استخر اوز .

 سالم و تشکر از زحمات شما جناب آقای ابراهیم پور در جهت اطالع رسانی به مردم فهیم منطقهبا 
در خصوص استخر چون بنده در حال اجرای تاسیسات آن میباشم الزم دانستم به اطالع برسانم که از یک ماه پیش 

روزی بچه های شرکت اینجانب ، کارمندان تاسیسات تصفیه استخر استارت شده و تقریبا" رو به اتمام میباشد. تالش شبانه 
شهرداری بویژه آقای احمد رحیمی ، و دیگر ان که نامبردن موجب تطویل کالم میگردد ستودنی است.موضوع مهم این 

است که سیستم استخر قدیمی است و نیازمند هزینه که با توجه به تماسهای مکرر اینجانب با افراد مختلؾ در اوز و دبی 
که کمکهای ایشان به جهت دید روشنی که در زمینه   مکاری چندانی صورت نگرفته، به جز آقای محمد .نمتاسفانه ه

ی که صورت در است خواهشمند. آمد خواهد عمل به تقدیر ایشان از خود جای در و تتوجه به فرهنگ دارند ستونی اس
اسب جهت تفریح و گذران اوقات فراؼت جوانان صالح میدانید با افراد خیر اندیش صحبت نموده تا بتوانیم یک مکان من
 محیا نماییم. شهردار اوز نیز به شدت پیگیر راه اندازی استخر بوده اند

 ..8.7.39از اوز  یونس رضایی  با سپاس فراوان/

 أص ْى صبدت خظ يیُی ثٕط ساَی ؽٓشی ٔدٕيّ ؽذ 
 
 
 

این مینی بوس ها   ا در داخل شهر جابجا میکندبتازگی چند دستگاه مینی بوس کوچک در سطح شهر اوز مسافرین ر 

تومان می باشد که با این کار ارزشمند اولین خطوط  399و تعداد این مینی بوس ها سه عدد وکرایه دریافتی   شخصی

 داخل شهری اوز بنیان گذاشته شده است وکار بجا ودرستی در جهت جابجایی ارزانتر مسافرین می باشد 

  دیشٔص دس أصچُذ ػکظ اص ثبسَذگی 
 
 
ػیـٔف ثبؿاٌ عٕثی ػؿ أف ثبؿیؼ چُؼ ػکل اف ایٍ اة ْٕٔای ثبؿاَی ثّ ًْـاِ تاله ؿكتگـاٌ ىٓـػاؿی ثؼؼ اف ثبؿاٌ کّ  

 ػمتيبٌ ػؿػ َکُؼ کّ ينیـْب ؿا ثبفگيبیی يیکُُؼ
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 برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید

 شروع باران وتگرگ در اوز 

 

 ػؿ أف ثبؿاٌ ٔتگـگ ػؿ صبل ثبؿیؼٌ امت ..39.ژٔالی 6َٔیى ػصـ ؿٔف چٓبؿىُجّ 4ْى اکٌُٕ کّ مبػت 

هایی که اکنون در انجا ها هستند خبری از این خوشتر کل اوز رعد وبرق وباران است خوش به حال اوز واوزیها وان
 امروز پیدا نکردم 

  

  گشگ خیشِ عش ؽؼشی اص صَذِ یبد فشیذٌٔ يؾیشی
 

این شعر که از شعرهای مثنوی وزیبا وپرمحتوای فریدون مشیری است برای توجه به نفسیات وخودکامگی های انسانی 
پند   اند برنفسیات پلید خود ؼلبه کند فقط گرگ درونش را فربه وچاق میکندسروده شده است ونشان میدهد که انسانی که نتو

واندرزی که برای همه ما ادم ها ضروریست این شعر را دوستی گرامی برای من فرستاد که با وجود انکه قبال هم خوانده 
ایی هم جناب موالنا در همین زمینه البته شعر پرمحتو  بودم اما یاداوریش برای خودم وبینندگان سایت خالی از فایده ندیدم

دارد که به نظر میرسد فریدون مشیری شاعر معاصر کشورمان به پیشواز ان شعر رفته باشند در مجموع زیبا وبا ارزش 
 است 

فریدون مشیری صاحب چندین مجموعه شعر وکارهای ادبی است وگنجینه مهمی در شعر وادبیات معاصر کشورمان 
کوچه   عاشقانه ها در کشورمان معروؾ است شعر زیبای کوچه )بی تو مهتاب شبی باز از ان محسوب میشود وبه شاعر

تهران بود ودر سال  1305مشیری متولد   ..( از شعرهای بسیار خاطره انگیز وجذاب وپر خواننده مشیری است  گذشتم
   در گذشت یادش گرامی باد 1379

 هست پنهان در نهاد هر بشر                     گفت دانایی که گرگی خیره سر

 روز وشب ما بین این انسان وگرگ            الجرم جاریست پیکاری سترگ

 صاحب اندیشه داند چاره چیست                  زور بازو چاره این گرگ نیست

 سخت پیچیده گلوی گرگ خویش               ای بسا انسان رنجور پریش

 هست در چنگال گرگ خود اسیر                وی بسا زور آفرین مرد دلیر

 رفته رفته میشود انسان پاک            هر که گرگش را در اندازد به خاک

 گرچه انسان می نماید گرگ هست       وانکه از گرگش خورد هر دم شکست

 خلق و خوی گرگ پیدا میکند              وانکه با گرگش مدارا میکند

 وای اگر این گرگ گردد با تو پیر         ا بگیردر جوانی جان گرگت ر

 گرگ هاشان رهنما و رهبرند          مردمان گر یکدگر را می درند
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 گرگها فرمانروایی میکنند        اینکه انسان هست این سان دردمند

 گرگهاشان آشنا یان همند          وان تبهکاران که با هم محرمند

 با که باید گفت این حال عجیب            گرگها همراه و انسانها ؼریب

 شیخ عطار نفس انسان را این چنین بیان می کند 

 گوی باز که: چیزی  سایلی گفتا       یافت مردی گورکن، عمری دراز

 کین سگ نفسم،همی هفتاد سال      گفت: این دیدم عجب برحسب حال   

 یک طاعت، نبرد مان یکدمم فر          گور کندن دید و یکساعت نمرد    

  یا موالنای بزرگوار چنین میگوید

 کی گریز از خویشتن، آسان شود          می گریزم، تا رگم جنبان شود

 آنکه نفس اوست، خصم خویشتن         نه بهند است ایمن ونه درختن    

 معارفه وتودٌع شهردار اوز 

کّ چُؼ مبل پنت ؿیبمت ىٓـػاؿی أف ؿا ػٓؼِ ػاؿ ثٕػَؼ ىٕؿا  ػؿ پی امتؼلبی ىٓـػاؿ مبثن اهبی يُٓؼك ينؼٕػ کـايبتی

ىٓـ أف پل اف ؿایقَی اهبی يزتجی کـیًی کّ اف کبؿيُؼاٌ ثبمبثوّ ىٓـػاؿی أف ثٕػَؼ ؿا ثؼُٕاٌ مـپـمت ىٓـػاؿی 

طؼی ثـای يؼـكی کـػ يؼًٕال مـپـمت ىٓـػاؿیٓب تب يؼت مّ يبِ تب تؼیٍ ٔضؼیت رؼیؼ ييـٕل ثکبؿ يیيَٕؼ تب تصًیى ه

يبَؼگبؿی أ یب تؼیٍ كـػ ػیگـی اف طـف ىٕؿا ىٓـ ٔامتبَؼاؿی اػالو گـػػ. ثّ َظـ يیـمؼ ْى ىٕؿا ىٓـ ْٔى امتبَؼاؿی 

ثّ ایٍ تٕاكن ػمت یبكتّ اَؼ کّ اهبی کـیًی ؿمًب ثؼُٕاٌ ىٓـػاؿ أف يؼبؿكّ ىَٕؼ ٔاف فصًبت چُؼیٍ مبنّ اهبی ينؼٕػ 

  کـايبتی ىٓـػاؿ مبثن هؼؿػاَی ىٕػ

هـاؿ امت يـامى تٕػیغ ٔيؼبؿكّ ايـٔف ػؿ مبنٍ ػاَيگبِ پیبو َٕؿ أف ثـگقاؿ گـػػ تـػیؼی َینت کّ ػؿ ایٍ يـامى اف  

فصًبت اهبی کـايبتی توؼیـ عٕاْؼ ىؼ ٔىٓـػاؿ رؼیؼ ْى ثـَبيّ ْبی عٕػؿا اػالو عٕاْؼ کـػ  ايب اَچّ َجبیؼ اف َظـ ػٔؿ 

مبثن أف ٔکبؿْبی ثیُبػی کّ ػؿ فيبٌ ؿیبمتو ثـىٓـػاؿی صٕؿت گـكتّ  ثًبَؼ یکی تاله ْبی صٕؿت گـكتّ ىٓـػاؿ

امت يی ثبىؼ ٔػیگـی تٕرّ ثّ تٕمؼّ ٔپیيـكت ىٓـی أف ٔکبؿْبی ثُیبػیُی کّ يی ثبیؼ صٕؿت پؾیـػ امت  کّ ْى 

ٔنتی مـػتی ثیو َظبؿت ىٕؿای ىٓـ ؿا يی طهجؼ ْٔى تٕرّ ًْٔـاْی ىٓـػاؿ رؼیؼ تب ثب امتلبػِ اف تٕاٌ يـػيی ٔيُبثغ ػ

اف پیو ثّ تٕمؼّ ىٓـ ٔاثبػاَی أف ػاػِ ىٕػ فیجبیی ىٓـ؛ تٕرّ ثّ يـاکق ثٓؼاىتی َٔظبكت ىٓـ؛ تٕمؼّ پبؿک ْبی کٕػک 

ػؿ َوبط يغتهق ىٓـ؛ ثبفمبفی ًّْ ربَجّ املبنت کٕچّ ْب ٔعیبثبَٓب ؛ ػاىتٍ يیؼآَبی اثـٔيُؼ ٔثقؿگ ػؿ ىبٌ يـػو 

ـٔری فیجب ىٓـ ثب ػؿعت کبؿی ٔچُؼیٍ ٔچُؼ عٕامتّ ػیگـی کّ گـچّ رق يٕاؿػی َیکٕکبؿ أف؛  ػاىتٍ ٔؿٔػی ٔع

 اصالصی ٔؿٔثُبیی ىٓـ امت ايب ػاؿای اًْیت يی ثبىؼ 

مطمئنا مردم اوز از شهردار جدید انتظار دارند که مسائل ومشکالت پیش رو هم با مردم واز تریبونهای رسمی 
در جریان کارها ومشکالت قرار بگیرند مردم انتظار دارند به منابع شهری  ومطبوعاتی به اطالع مردم برسانند تا مردم

اوز همچون زمین های بایر ودایر اوز بعنوان سرمایه های ملی مردم اوز نگاه شود  ونشود که برای تامین مخارج 
یله کوهایی شهرداری به فروش زمین اقدام شود. اوز محدوده بزرگی در راستای شهر سازی ندارد دوطرؾ اوز بوس

 طویلی احاطه شده است شهرداری می باید به این زمین ها بعنوان سرمایه اینده فرزندان این شهر نگاه کند 

مطمئنا شهردار جدید با سابقه کاری که دارند به جزئیات امور واقؾ هستند واین جزئیات مانع از ان نخواهد شد که 
کردن با حرؾ زدن وشعار دادن خیلی فرق دارد امید است عمل واعمال  شهرداری به کارهای بنیادی بی توجه بماند.  کار



ما همگی در جهت توسعه شهری وابادانی ان باشد وهمانگونه که مردم از شهردار جدید انتظار دارند شهرداری هم عالقمند 
هن ما ومسئولین شکل پذیرد است که با همیاری مردم این توسعه را به پیش براند باشد که در این معارفه وتودیع انچه در ذ

 قبول مسئولیت وهمیاری وپاکی وصداقت باشد 

ثب تيکـ اف ىٓـػاؿ مبثن يُٓؼك ينؼٕػ کـايبتی ثّ عبطـ مبنٓب تاله صبػهّ أ ٔثب ػـض عیـ يوؼو ثّ ىٓـػاؿ رؼیؼ 

  يُٓؼك يزتجی کـیًی ثـای هجٕل ایٍ ينئٕنیت 

 6.7.2011 -فرهاد ابراهیم پور 

 لقادر فقٌهی رئٌس هٌات امنای دانشگاه ازاد اسالمی اوزتوضٌحات اقای عبدا

اهبی كویٓی ػؿ ؿاثطّ ثب عـیؼ هنًتی اف فيیٍ ػاَيگبِ افاػ اماليی کّ هجال ييکم مُؼ ػاىت طی تٕاكن هبََٕی صٕؿت 

پُذ يیهیٌٕ گـكتّ ثب  تاله ْبی ایيبٌ ْٔئیت تٕاَنتّ اَؼ هنًتی اف  فيیٍ ؿا اف مبفيبٌ ينکٍ ٔىٓـمبفی ثّ يجهؾ ْيتبػٔ

ٔپُزبِ ْقاؿ ٔیکصؼ ٔپُزبِ تٕيبٌ عـیؼاؿی ًَبیُؼ ْـچُؼ هجال پٕنی رٓت ثؼضی ٔامطّ ْب ػاػِ ىؼِ ثٕػ کّ رب ػاؿػ آَى 

ؿٔىٍ گـػػ ايب اهؼايبت اهبی كویٓی ػؿ طی ينیـ هبََٕی ٔىلبكیت ىغص ایيبٌ ػؿ اؿائّ امُبػ ٔپیيـكت کبؿی ربی تٕرّ 

   ؿٔىٍ ایيبٌ ًْٕاؿِ تيکـ ًَٕػِ او ايـی کّ ثبیؼ ثّ ػیگـاٌ ْى تنـی یبثؼػاؿػ ٔىغصب ثُٕثّ عٕػ اف اهؼاو 

 
 

 را کلیک کنیدجهت مشاهده ایمیل ارسالی وکپی فیش بانکی خرید زمین لطفا اینجا 

  

 چشا ساجغ ثّ اْبنی ثخؼ أص کى گفتّ يیؾٕد ؟

يب اْبنی ثغو أف ثّ اَؼافِ هؼيت ثغو ثٕػًَبٌ ثب ْى ثٕػِ ایى چّ اَقيبٌ کّ عُذ رق ػْنتبٌ يب ثٕػ ٔفٔػتـ اف يب 

 يؼِ امتىٓـمتبٌ ىؼ چّ صبال کّ گـاه ىٓـمتبٌ ىؼِ ٔػؿ يزًٕع الؿمتبٌ کٍٓ ػٔ ىٓـمتبٌ رؼیؼ انتبمیل ثٕرٕػ ا

اهالی بخش اوز  اوز را به عنوان مرکز بخش خود قلمداد میکنند  اما در این راستا ایا سوالی که خیلی از اهالی بخش از  
اوزیها دارند براورده شده است ؟وان سوال این است که مرکز نشینان بخش اوز چه اندازه به اهالی بخش خود به اهالی 

لچه به اهالی کهنه  ودیگر روستاهای اوز توجه دارند چه اندازه از مسائل انها توسط کوره وفیشور به اهالی بیدشهر ومح
مرکز نشینان پیگیری میشود مگر نه اینکه اینها اهالی بخش اوز هستند ودر اولویت میباشند مطبوعات محلی چرا راجع به 

یست.  برای اهالی بخش سوال است این جناح وبستک ومیناب مطلب مینویسند ولی راجع به کوره وبید شهر انگار خبری ن
روستاها مگر جز اوز نیستند چرا در نشریات محلی از انها ومشکالت انها گفته نمیشود چرا نشریه پر تیرازی مثل صحبت 
نو الر هم قالب خبری اش را به استان هرمزگان وبستک وجناح وروستاهای انجا انداخته است مگر کوره وجویم وبنارویه 

وهود وبلؽان وکاریان وهیرم جز الرستان نیستند که اقایان دنبال خبر بستک وهرمرزگان میگردند واقعا چرا وحتی اوز 
عده ای نمی فهمند که هرچه ما دچار فراموشی نیروهای خودی شویم گرفتار بالیی خواهیم شد که اولین مصیبت ان 

 بیگانگی با خویشتن است

ن موضوع بصورت جدی روبرو شدند اما انگار درس گرفتن از تجربیات سخت است الریها قبال .در انتخابات قبلی با ای  
چون انکس که قرار است سبد انتخابات وتحرکات انتخاباتی اینده را فعال کند از بستک واستان هرمزگان نیستند بلکه این 

برون روی ودیگر گزینی چیست الرستانیها هستند که قرار است در سرنوشت اتی خود ومنطقه خود دخالت کنند  معنی این 
؟ جز اینکه هنوز نمی توانیم محاسبات خودرا در چهارجوب واقعیات رصد کنیم  ایا چیز دیگریست ؟ بهتر است خوب به 

 این ندارنم کاریمان توجه کنیم چون عدم توجه  اثار خوبی در اینده به جا نخواهد گذاشت

 5.7.2011-فرهاد ابراهیم پور 
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 ت َکُیىثٓتش اعت صٔد لضبٔ

اَنبَٓب يتلبٔت ٔيغتهق ْنتُؼ يخم يْٕبی مـيبٌ يخم ربػِ ْبیی کّ ثّ ًّْ رب کيیؼِ يیيَٕؼ اَنبَٓب يتُٕع ْنتُؼ يخم 

ؿٔػْب يخم ثبؽ ْب ٔرُگم ْبیی پـ اف ػؿعتبٌ يغتهق يخم پـٔاَّ ْب يخم صيـِ ْب . اؿی يب اػو ْب ثّ اَؼافِ ًّْ عٕػيبٌ 

اف عٕػيبٌ يیتٕاَؼ ثبىؼ تب ثّ هضبٔت یکنبٌ َـمیى تب فٔػ تصًیى َگیـیى ٔفٔػ َظـ يتلبٔت ْنتیى  ایٍ يًٓتـیٍ ػؿک 

 ػؿ ثبؿِ ىٓـيبٌ چگَّٕ كکـ يیکُُؼ  کّ اف ًْیُگَّٕ اػو ْب ْنتُؼ  َؼْیى . صبال كکـ کُیؼ ًْيٓـیبٌ ٔثیُُؼگبٌ مبیت

 
 

   بازدید شیخ محمد بن راشد حاکم دبی از اثار دکتر فرهاد فرجام در نمایشگاه دبی
 
 

خبر زٌر مربوط به ساٌت صحبت نو الر است که در باره دست اندازی دٌگران به زمٌن های الر توضٌح مختصری داده 
مٌشود اما انچه برای اوزٌها بخصوص مسئولٌن  است .از نظر صحت وسقم اٌن موضوع وادعای الرٌها به انها مربوط

شهری شورا شهر وشهرداری وحتی بخشداری اوز باٌد مهم گردد تعئٌن وضعٌت مرزی بخش اوز با همساٌگان است تا 
مردم ومعتمدٌن وشهروندان اوزی بدانند که حد ومرزشان کجاست تا کسی ٌا کسانی نتوانند از اٌن مرز تعئٌن شده عدول 

د سال پٌش در تنگ مسجد اوز سمت شرکت پاسکال بتون اٌن موضوع پٌش امد که جا دارد نشرٌات محلی اٌن نماٌند .چن
موضوع را واکاوی نماٌند چون سالٌان درازی است که اوزٌها در اٌن حدود که متعلق به اوزٌها بوده وهست کشت وزرع 

 مٌنماٌند ودامداران اوزی به انجا ها مٌروند

 هشدار در مورد انتقال اسناد ملکی شهر الر

  

 JOLLAABجالب
 
 

جالب.یکی ازداروهای محلی اوزبه حساب می ایدکه برای زنی که زایمان کرده درست می کنند. جالب دارای خواص گرم 
تهیه شده اززیره.روؼن.گندم اسیاب شده.شکر.فلفل بوده وبرای کمر درد وتقویت بدن مفیدبوده وخواص فراوانی دارد.

 وبه.چسیاه.زنجبیل.وزرد 

رالة ایٍ ىیـیُی ؿا ػؿ ؿٔفی کّ ثـگّ ىنتّ  ؿٔفی کّ ثـای تٕنؼ ثچّ يـامى يیگیـَؼ ٔيیغٕاُْؼ ثؼی ٔثیًبؿی اف تٍ 

گیبْبٌ صضـایی أف  فائٕ ثیـٌٔ ثـٔػ ٔػؿػ ٔكيبؿی کّ يتضًم ىؼِ امت مجک گـػػ ػؿمت يیکـػَؼ . فائٕ ؿا ثب ثـگ

يی ىنتُؼ ٔػؿ اَـٔف رالة ػؿمت يیکـػَؼ ٔثب تغى يـؿی کّ ػؿ اة گیبْبٌ صضـایی پغتّ يیيؼ ثّ صبضـیٍ يـامى 

ٔفائٕ ًْٔنبیّ ْب يیؼاػَؼ االٌ ایٍ ؿمى پنُؼیؼِ یٕاه یٕاه ثلـايٕىی مپـػِ يیيٕػ چٌٕ اکخـ فایًبَٓب ػؿ ثیًبؿمتبٌ 

رـاس يتغصص فَبٌ ٔفایًبٌ  صٕؿت يیگیـػ ٔيبيبْب ٔپـمتبؿاٌ يـاهت َٕفاػ ٔيبػؿ ٔيـاکق ثٓؼاىتی ٔثب صضٕؿ يبيب ٔ

ْنتُؼ ايب ػؿ گؾىتّ کّ َّ عجـی اف مقاؿیٍ ثٕػ َّٔ ثیٕٓىی ٔيـاهجت ْبی هجم ٔثؼؼ اف فایًبٌ فَبٌ ثّ مغتی ٔتضت كيبؿ 

ئٕ َٕٔفاػ ثٕػ . ٔاهؼب اَقيبٌ فَبٌ ىؼیؼ فایًبٌ يیکـػَؼ  ثـای ًْیٍ ثـگّ َينتّ ٔرالة عیهی ْى يلیؼ كبیؼِ ثـای فا

 ٔيبػؿاٌ يب ثب فایًبَٓبی ثبالی پُذ ٔىو ْٔيت ثچّ ٔايکبَبت کى چّ طبهت ٔتضًهی ػاىتُؼ 

 
 

 نری ؛ سال ومحل تولد خوانندگان وهنرمندان عرصه موسٌقی اٌرانفهرست نام اصلی وه
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  کار خٌر فقط ساختن برکه ومسجد ودانشگاه نٌست

ایُـا یکی اف ًْيٓـیبَی يیگلت کّ عٕػ ػؿ کبؿ عیـ ثّ اَؼافِ تٕاٌ ٔايکبَو ثّ ؿضبی ػل اَزبو يیؼْؼ َٔبيی اف أػؿ ْیچ 

بیی حجت ىٕػ ایيبٌ ثؼؿمتی يؼتوؼ امت کّ کبؿ عیـ اَؼافِ َؼاؿػ يٓى اٌ امت رـیؼِ ای ثـػِ تيؼِ ًَٔی عٕاْؼ َبيی اف أ ر

کّ ىًب ػؿ رٓت مبنى ٔثب َیت پبک کبؿی ثـای يـػو یب ػیگـاٌ اَزبو ػْی ٔچّ ثٓتـ کّ یبػيبٌ َـٔػ کّ عیـی کّ ثّ عبَّ 

هّ کُُؼ ٔكکـ يیکُُؼ عؼا ًَی كًٓؼ ؿٔامت ثّ ربی ػیگـی صـاو امت  أ يیگلت ايب ػؼِ ای ُْٕف ثب عؼا ْى يیغٕاُْؼ يؼبي

 کّ َیت آَب چینت أ يیگلت ىبیؼ ثتٕاٌ يـػو ؿا گٕل فػ ايب عؼا ؿا ْـگق 

ایٍ ًْيٓـی گـايی کّ يٍ يؼتٓبمت أؿا يیيُبمى ٔػًـی اف أ ثّ عٕثی گؾىتّ ٔعیهی ْى کى ثب أ ػؿ اؿتجبط ثٕػِ او ػنی  

ا َؼاىتّ َٔبٌ کنی ؿا َجـیؼِ ٔاگـ اف ػمتو ثـايؼِ َبَی ْى ثـ ملـِ ىلبف ثؼٔؿ اف کیُّ َٔلـت ػاؿػ ثّ کنی ظهًی ؿٔ

يضتبری گؾاىتّ امت پل يٓى ػًم ثّ کبؿ عیـ امت  انجتّ َجبیؼ کبؿ ثقؿگٕاؿاَی کّ کبؿْبی ثقؿگی اَزبو ػاػِ اَؼ َبػیؼِ 

اَنبَٓبی ٔاؿمتّ َٔیکٕکبؿ گـكت ٔاف یبػيبٌ ثـٔػ کّ آَب ثّ ربی عٕػ َکٕ ٔاؿفىًُؼ امت كوظ َجبیؼ كـايٕه کُیى کّ 

 ػیگـی ْى ْنتُؼ کّ ثُٕثّ عٕػ ٔثی يُت ٔيضبػوّ ثّ يـػو یبؿی يیـمبَُؼ .

ٔهتی ثب ایيبٌ صضجت يیکـػو یبػ یکی اف ایُگَّٕ عیـیٍ اكتبػو کّ ػٔمبل پیو أؿا اف َقػیک ػیؼو    ایيبٌ ثؼٌٔ ایُکّ 

نتضن ٔکى ثضبػت أفی ؿا تب يوطغ ػثیـمتبٌ پؾیـكتّ امت عٕػًَبیی کُؼ تبکٌُٕ ْقیُّ تضصیم كـفَؼاٌ چُؼ عبَٕاػِ ي

 ٔچّ کبؿ َیک ٔپنُؼیؼِ ای ایُگَّٕ اكـاػ اَزبو يیؼُْؼ  ٔثوٕل مؼؼی ىبػـ ثقؿگ کيٕؿيبٌ:  

 ػجبدت ثّ جضخذيت خهك َیغت          ثّ تغجیخ ٔعجبدِ ٔدنك َیغت 

 

 2011ماه ژوئن   ارشٌو اخبار و مطالب

 مٌزی        باٌد بنوٌسم از دوعالم چٌزی ٌک چای ومداد وکاؼذی بر 
  حٌؾ است که از بی ثمری بگرٌزی    ٌک عالمه از عالم بودن باقٌست

 ازفرهاد محمودا 

 عالم کارهای در دست اقدام شهرداری اوز

 

وده شهرداری اوز در اقدامی جالب با نصب پالکادر بزرگی رئوس کارهای در حال اقدام خودرا برای شهر اوز اعالم نم
 –تربیت بدنی  –ابفای اوز  –است که امیدواریم هم بدرستی وخوبی به سرانجام برسد وهم دیگر نهادها همچون اداره برق 

بیمارستان اوز و دیگر نهادها که برای شهر ومردم اوز برنامه وفعالیتی دارند اعالم وضعیت کنند تا  –اموزش وپرورش 
 چ چیز به اندازه شفافیت وصداقت باعث پیشرفت کاری واعتماد مردم نمیشود .مردم با برنامه های انان اشنا شوند .هی

 هزار تن گوشت سفٌد و قرمز در الرستان تولٌد شد  10حدود 

 زلزله، الرستان را لرزاند

 از اوز از شهرمان از والٌت وابادی چه خبر

اینروزها با وجود گرمای روبه افزایش اب وهوای اوز مردمان خونگرم شهرمان دسته دسته از دیگر نقاط کشور وخارج 
 ند هم در مراسم عقد از کشور به اوز وارد میشوند که هم دید وبازدیدی از شهر ودیار وزادگاه خود کن

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30454977
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30454680
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30454680


وعروسی که در فصل تابستان روزانه انجام میشود شرکت کنند برای همین بازار سوؼات بری هم داغ است بازار گاوی  
درهمی؛  سیتی سنتر و.. شاهد مسافرینی است که قصد  5سوق منال  ومرشد وبازار وصل ومؽازه های حراجی ده و

دمونی ها کم نیستند .اوزیها هم در شهر منتظرند یکی برادرش می اید یکی عزیمت به والیت ودیار خودرا دارند وخو
خواهر یکی دامادش یا عروسش یکی خاله وعمه اش وخالصه بساط امدن وروبوسی اینروزها گرم است فقط اشتباهی 

ه خوب وخوشی بگذرد نبوسید  فقط امیدواریم بازار گله گذاری وطعنه وکنایه کم باشد تا این چند روزی که پیش هم هستند ب
وؼیبت ها را کم کنند وحسرت را دور بریزند وبا هم بودن ودلشاد وکنار هم بودن همه چیزمان شود واین کار سختی نیست 

 فقط باید بخواهیم 

امیدواریم مسئولین شهری هم جانی دوباره به فضای شهری بدهند امکانات بیشتر شود بیمارستان ومراکز درمانی اماده تر 
اب رسانی وبرق با مشکالت کمتری سامان یابد ومردم وشهروندان هم رعایت حال واحوال یکدیگر را بکنند و اینها  باشند

  28.6.2011 میسر نمیشود مگر با همیاری واتفاق واتحاد  واوزی دل خش چنین ادمیست .

 در عروسی ها دیده انداین اسب رشید هم اسب سبز علی است که مردم اوز وتازه دامادها بارها وبارها انرا 

 پٌام تسلٌت
  

 
 محمد پاکبین در گذشت 

ا نهایت تاسؾ درگذشت مرحوم محمد پاکبین را به خانواده انمرحوم وفرزندان ان محمدشریؾ ومحمدعلی ودیگر بستگان ب
 در اوز درگذشت یادش گرامی باد 6. 26ایشان تسلیت عرض مینمائیم . مرحوم روز یکشنبه 

  28.6.2011ز سایت ستاره های او

 سخنی کوتاه با بٌنندگان ساٌت

ضمن عرض تشکر وسپاس از حسن توجه همشهریان وبینندگان عزیز الزم دانستم راجع به مطالب ارسالی تنی چند از 
بینندگان نکاتی چند عرض کنم . بسیاری ازمطالبی که برای سایت ایمیل میشود گاه از کتب ونشریات وایمیل های دیگرانی 

رای همدیگر فرستاده شده است وجنبه اخالقی واموزه های دینی واجتماعی است که از بنده میخواهند انرا در است که ب
سایت بیاورم که از این بابت معذور هستم به دو دلیل یکی اینکه اگر بخواهم چنین کاری بکنم روزانه باید ده ها مطالب از 

لب واموزه ها منبع روشن ومشخصی ندارد وسایت در برابر انها نمی این نمونه روی سایت قرار بدهم ودوم اینکه این مطا
تواند مسئولیتی بپذیرد  اما از لطؾ وعنایت شما ممنون هستم وخودم اگر وقت کنم سری به این مطالب میزنم وبهره مند 

 میشوم 

شد از انجا که اینکار احتیاج تعدادی از همشهریان خواسته اند سایت پیگیر نیاز شخصی وخانوادگی ودردمندان ومحتاجان با
بیشتر در شهراوز هستند در صورت امکان میتوانند با انجمن خیریه اوز وهئیت   به تحقیق دارد ومعموال افراد محتاج

امناهای مختلؾ در شهر اوز تماس بگیرند  سایت وظیفه انعکاس وروشنگری وبررسی مشکالت بصورت عام  وگاه 
ی رفع انها ندارد از انجا که سایت افرادی در اوز یا شهرستانها ومناطق دیگری که خاص دارد ومسئولیت اجرایی برا

اوزیها هستند ندارد نمی تواند تحقیق الزم راجع به نیازهای انان داشته باشد مگر اینکه خانواده ها با ارسال ایمیل با نام 
نا سایتا این توان را دارد که با نام مشخصات که محفوظ بماند مشکالت خودرا بیان کنند تا ما منعکس کنیم  ضم

 ومشخصات افراد که ایراداتی به نحوه کمک وهمراهی دارند بازگو کند بشرطی که مستند وقابل ارائه به افراد مسئول باشد

سایت ستاره های اوز سایتی شخصی ومحلی است که با نگاه مدیر مسئول ان به حوادث ورویدادهای پیرامونش می نگرد 
ازگو کننده همه خواسته ها ی بینندگان نیست اما تاکنون با عالقمندی به مسائل شهر اوز وحوادث کشور عکس ومطمئنا ب

العمل نشان داده وسعی نموده جوهره انسانی واخالقی خودرا حفظ نماید به ارا واندیشه دیگران احترام گذاشته  از ازادی 
 برای توسعه وپیشرفت تاکید ورزیده است  وحرمت انسانها دفاع کرده وبر عدالت ومسیرهای قانونی



هرچند سایت در ششمین سال خود همچنان به تنهایی اداره میشود وهمچنان در داخل کشور فیلتر شده است وهزینه های 
زیادی متحمل شده است اما با عشق وعالقه وبا هر سختی که بوده ادامه پیدا کرده ومخاطبان بیشماری در داخل وخارج از 

دا کرده است وامید است با دلگرمی شما همچنان پایدار بماند . مجددا از همه شما همشهریان وبینندگان تشکر کشور پی
 میکنم وبرایتان ارزوی موفقیت دارم.

  2011ژوئن 27دبی  –فرهاد ابراهیم پور  –مدیر مسئول سایت ستاره های اوز 

 تر مٌشود حلقه محاصره رئٌس جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد تنگ وتنگ

بعد از عدم تمکین وبروز اختالؾ رئیس جمهور با بیت رهبری ودفاع رئیس جمهور از هواخواهان وهواداران نزدیک 
خود همچون اسفندیار رحیم مشایی وحمید بقایی وجناب رحیمی معاون اول رئیس جمهوری مسیر اتفاقات وحوادث در 

نزاد وهمراهانش پیش میرود  زمانی اگر صحبت کردن در باره حاکمیت به سوی تنگتر شدن دایره مانور اقای احمدی 
کارکرد رئیس جمهور وانتقاد از کارهای او خط قرمز نظام ومحافل قدرت محسوب میشد اینروزها طرفدران پروپاقرص 

مچیان گذشته اقای احمدی نزاد همچون مصباح یزدی شریعتمداری کیهان  محافل موتلفه وحجتیه اقایان عسکر اوالدی وبادا
وبسیاری از نمایندگان مجلس کاسه داؼتر از اش شدند وروزی نیست که برگی از کارهای نابجای دولت را به معرض 

 عموم وانتشار جراید نگذارند 

واقعیت هر چند میتواند فراتر از انچیزی که اینروزها اعالم میشود باشد اما در این مورد تردیدی نیست که عوامفریبی 
لب ودروغ رکن اصلی وبنیانی کسانی است که بعنوان جریان انحرافی در محافل دولتی از انها یاد میشود وباند بازی وتق

بارها از سوی اصالح طلبان کشور وسران جنبش سبز  88حرؾ بجا ودرستی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 
جرم همین حرؾ حق وبیان همین حقیقت مورد مطرح شد افرادی که اکنون بسیاری از انان در زندان بسر می برند وبه 

 شدیدترین توهین ها وناسزاها وسرکوب قرار گرفتند 

تاریخ گواه روشنی بر حقانیت انسانهایی است که دست از مسیر درست خود نکشیدند وبه انچه به حق گفتند ایستادند وکوتاه 
ونت وبا تکیه بر نیروهای مردمی وداخلی کشور نیامدند. جنبش سبز کشورمان در راه اصالح جامعه وبرای دوری از خش

تاکنون حقانیت خودرا به اثبات رسانده است واتفاقات کنونی واخبار منتشر شده در باره گروه انحرافی ونزدیکان رئیس 
اعالم نموده  88جمهوری گواه روشنی بر ادعاهایی است که جنبش سبز از ابتدای موجودیت خود وپس از کوتای انتخاباتی 

 ست  ا

اما انچه در این شرایط کنونی اوضاع را پیچیده تر کرده است عدم برخورد شفاؾ وتوام با احتیاط با عناصری از همین 
هواداران نزدیک ریاست جمهوری است به نظر میرسد اهداؾ گردانندگان نظام ورهبری در این است که حلقه محاصره 

د اخری که میتواند فشار به استعفا ویا اسیضاح وکناره گیری باشد با اقای احمدی نزاد را انچنان تنگ نمایند تا برخور
 هزینه کمتری باشد

دستگیری ها ی عوامل نزدیک رئیس جمهور که با رمال ها وجن گیرها وپخش کنندگان نوار سی دی ظهور نزدیک است  
ردن مشایی در مطبوعات ومحافل شروع شده بود حاال به مقامات وحلقه یاران ریاست جمهوری رسیده است  بی اعتبار ک

سیاسی واجتماعی در مساجد ومنابر؛  دستگیری یاران نزدیک اقای مشایی  که از همراهان ایشان در میراث فرهنگی 
ودیگرکارهای مرتبط با ایشان بوده اند تا روکردن سند ومدرک مربوط به اختالس ورشوه وفساد مالی معاون اول رئیس 

تنایی شدید مجلس به سخنان رئیس جمهوری وده ها نمونه دیگر حکایت از تنگتر شدن فضای جمهور اقای رحیمی  بی اع
 مانور وحرکت اقای احمدی نژاد در مدت باقیمانده تا انتهای ریاست جمهوری ایشان است

ت اقای رئیس جمهور تاکنون نشان داده است که نمی تواند از یاران نزدیک خود چشم چوشی کند یارانی که در بقدر
رسیدن او نقش داشته اند وانها هم از سبد وسفره ای که رئیس جمهور پهن کرده بود بی نصیب نمانده بودند حتی تا همین 

یکی دور روز پیش رفتار ومجموع مراودات ریاست جمهوری با عناصر عالیرتبه نظام هم نشان از موضع قبلی ایشان در 
 حمایت از جریان خودی است 



ن داخلی معتقد هستند که این روند وتنگ شدن فضای مانور رئیس جمهور زمینه ساز کوتاه کردن بسیاری از تحلیلگرا
دست دولت در انتخابات مجلس در اسفندماه همین سال است وشاید هم این انتخابات با عملکرد  اقای محمودی نزاد به انجا 

جموعه حاکمیت ونیروهای تاثیر گذار به این نتیجه بیانجامد که انتخابات زودرس وقبل از موعد دیگری هم داشته باشیم وم
ادامه داشته باشد وبا انتخاباتی زود رس  92رسیده باشند که ضرورتی ندارد ریاست اقای احمدی نژاد تا پایان دوره سال 

 خیلی قانونی وبی هیاهو کنار گذاشته شوند .

نتخابات اتی مجلس از منظر همین اتیه ریاست رایزنی اصولگرایان برای جلب مشارکت اصالح طلبان برای حضور در ا
برگرداند وهم میتواند کمی به  88جمهوری قابل بررسی است روندی که هم میتواند فضای کشور را به قبل از انتخابات 

 فضای باز سیاسی در داخل کشور بیانجامد 

 26.6.2011فرهاد ابراهیم پور )محمودا ( دبی 

 در امارات تعطیل رسمی می باشد  ر اسالممعراج پیامب 30.6.2011پنج شنبه 

 خیرین خنج بیش از هفت میلیارد لایر به امور درمان این شهرستان كمك كردند

ده در پی اتش سوزی مبلمان ر اساس گفته های عادل افشاری صاحب مؽازه سرویس خواب ومبلمان میزان خسارت وارب
 پایتخت اوز بالػ بر بیست میلیون براورد شده است .علت دقیق حادثه هنوز مشخص نشده است

 

 

بر اساس خبر دریافتی از اوز کسبه واصناؾ اوز از برگزاری عرضه مستقیم کاال توسط افرادی که از بیرون سازماندهی 
م که تعداد همشهریان از دیگر نقاط کشور وخارج به اوز می ایند اوردن شده اند راضی نیستند ومعتقد هستند در این ایا

اجناس انباری وفروش انها باعث لطمه زدن به کسبه شهر میشود مگر اوز چقدر جمعیت دارد که با این اجناس مانده 
  . ونازل پرشده است

وقتی جنسی میفروشند فکر نکنند همه از  هر چند این حرؾ کسبه ها بی ربط نیست اما مؽازه داران وکاسبان محل هم لطفا
 دبی وکویت امده اند وکیسه کیسه پول همراه خود اورده اند.حمایت از خودی به شرط انصاؾ خیلی هم خوب است

 اداره مسكن و شهرسازي خنج افتتاح شد

 

  خالنّ

 

 

ت خرما همان نخل یکی از با ارزشترین درختان مناطق گرم وجنوب است که در دیار اوز ومنطقه سرشار از نعمت درخ
 وفایده بوده است از برگ وچوب ان گرفته تا بر وبار این درخت همیشه سبز 

رتیب تاره نانه ؛ درخت نخل که ثمره نهایی ان خرما است قبل از اینکه به خرما تبدیل شود مراحلی را میگذراند که بت
خالله ؛ خرک رطب وخرما می باشد اگر اینروزها اوز باشید با درختان به بر نشته خرما در مرحله خالله خواهید بود 

.قدیما برای ان سینه چاک بودیم اما از نسل مدرن انترنتی بعید است کامپیوتر وانترنت وچت را ول کند وبرود سراغ خالله 
 22.6.2011 چینی  .یادت به خیر .

 مبلمان پاٌتخت اتش گرفت ؛اتش نشانی سوراخ بود 
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کامال عجیب وؼریب اما خیلی هم واقعی بود .دیروز دوشنبه ظهر یکی از نمایشگاههای مبلمان وسرویس خواب شهر اوز 
ان به بنام مبلمان پایتخت روبروی کشتارگاه اوزکه متعلق به اقای افشاری بود  اتش گرفت همه امید مردم وصاحب مبلم

اتش نشانی اوز بود که طبق معمول دیر امد ووقتی هم که امد لوله هایش سوراخ بود شما به این عکس ها نگاه کنید ایا 
لیاقت مردم شهر اوز با این همه ساخت وساز وکمک های مردمی باید اتش نشانی اش اینطوری  باشد یا باز هم مسئولین 

طرؾ اتش گرفت ودود شد ورفت هوا  به قول یکی از همشهریان از اوز که دنبال توجیه وبهانه اوردن هستند. مؽازه 
میگفت باز جای شکرش باقیست که کسی نسوخت واتش نگرفت وگرنه که باید زؼال جمع میکردیم باز نگوئید این سایت 

گونه است ؟ ستاره اوز ندیده مینویسد اقایان مسئول شهرداری ؛ شورای شهر به نظر شما چرا وضعیت اتش نشانی این
 باالخره شما 

 ..6.39..3مسئول هستید باید دلیلی برای این موضوع داشته باشید . 

 رای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنیدب

 عجـ

 ثش پبیی ًَبیؾگبِ ػشضّ يغتمیى کبال دس ؽٓش أص 

 .ؿمبَي ثّ يـػو، ًَبیيگبِ تبثنتبَي ػـضّ ينتویى كبال ػؿ ىٓـ أف ثـپب ىؼ ثّ يُظٕؿ عؼيبت

ػؿ ؿامتبي  :ٔگٕ ثب عجـَگبؿ كبؿك ػؿ أف اظٓبؿ ػاىت يؼیـ ًَبیيگبِ تبثنتبَي ػـضّ ينتویى كبال ػؿ أف ايـٔف ػؿ گلت

  .ي ثّ ىٓـَٔؼاٌ ٔ ػمتـمي آمبٌ ثّ كبالْب، ًَبیيگبِ تبثنتبَي ػـضّ ينتویى كبال ػؿ ىٓـ أف ثـپب ىؼِ امتؿمبَ عؼيبت

ْبي تٓـاٌ، كبؿك، اصلٓبٌ، آؽؿثبیزبٌ ىـهي،  ػأٔػ ؿمتًي اكقٔػ: ایٍ ًَبیيگبِ ثب ىـكت تٕنیؼكُُؼگبٌ كبال اف امتبٌ

  .امتؿٔف تيكیم ىؼِ  10عٕفمتبٌ ٔ عـامبٌ ؿضٕي ثـاي يؼت 

ؿـكّ ثٕػِ كّ ثّ اؿائّ كبالْبي يٕؿػ َیبف يـػو ثب ثٓبي  45ٔي اضبكّ كـػ: ًَبیيگبِ ػـضّ ينتویى كبال ػؿ أف ػاؿاي 

  .پـػافػ ثنیبؿ َبفل يي

ؿمتًي ػؿ اػايّ گلت: ػؿ ایٍ ًَبیيگبِ تبثنتبَي يٕاػ ؿؾایي، پٕىبى فَبَّ ٔ يـػاَّ، كیق، كلو، يجهًبٌ، ٔمبئم ػكٕؿي ٔ 

  .ىٕػ اؿائّ يي ...ٔ تقئیُي 

يؼیـ ًَبیيگبِ تبثنتبَي ػـضّ ينتویى كبال ػؿ أف ػؿ پبیبٌ اثـاف ػاىت: يضم ًَبیيگبِ ػؿ يضٕطّ ثبف ػثیـمتبٌ ثٓـٔفیبٌ 

ػائـ ٔ آيبػِ ثبفػیؼ ٔ اؿائّ كبال ٔ كـٔه ثّ يتوبضیبٌ  24تب  17ؿٔفِ اف مبػت  ٔاهغ ػؿ يیؼاٌ اَوالة اماليي ىٓـ أف ْـ 

  .امت

ؼاؿ أف َیق ػؿ صبىیّ ثبفػیؼ اف ایٍ ًَبیيگبِ ػؿ ایٍ يٕؿػ ثّ عجـَگبؿ كبؿك گلت: ثّ يُظٕؿ ؿكبِ صبل ىٓـَٔؼاٌ ٔ ثغي

  .يُؼي آَبٌ اف كبالْبي يغتهق ایٍ ًَبیيگبِ ثـپب ىؼِ ٔ ايیؼ ػاؿیى كّ يٕؿػ تٕرّ هـاؿ گیـػ ثٓـِ

 30.3.1390صضجت َٕالؿ/ایٍ نضظّ ثنیبؿ عٕة ثٕػِ امتامتوجبل يـػو اف ایٍ ًَبیيگبِ تب  :كـاف اكقٔػ صنیٍ آتو يضًؼ

 َبيّ یکی اص ثیُُذگبٌ عبیت دس ثبسِ خشاة کشدٌ ثشکّ ثضسگ فشیذی 

اینجا در امارات عربی متحده، میان آثار تاریخی میسازن، اما در شهر ما خراب میکنن. این اثری که میبینید، جای خالی 
تنها   ه ما از اونجا آب به خونه بردیم ازش خوردیم و با آبش بزرگ شدیم.که تقریبا هم  ای برکه فریدی هستش. برکه

که پلکانی به پائین داشت که میشد از زیر آب برکه آبی خنک و گوارا نوشید. و این به نوعی در کّل منطقه   ای برکه
راحت و ساده   توجه به آن ، خیلیمنحصر به فرد بود. این برکه در حقیقت متعلق به آیندگان بود. که متاسفانه بعضیها بدون 

 خرابش کردن

 . ٔاهؼب چّ ثٕػ ٔچّ ىؼ

گانست. چون هر انسان عاقلی میداند که  این متاسفانه یک بهانٔه کامالً بچه  در حاال فرو ریختن بود.  شان هم این که بهانه
  .هیچ چیز ماندگار نیست، و تمام سازه های قدیمی احتیاج به نگهداری و مرمت دارند
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همین آقایان االن برکه سلفی رو کردن تو بوق و   نرسیدن.  موندن، به عقب رفتن، و به جائی    مثل اینکه ما محکومیم به ده
کرنا که مال زمان تیموریست. خوب اگه پدران ما از آن نگهداری نکرده بودند و مثل این اشخاص آن را به دلیل قدیمی 

شعور فردی که دستور تخریب داده خندید   زی داشتن که بهش بنازند؟ واقعاً باید بهبودن تخریب میکردن، آیا االن اینها چی
نظر بنده باید از این فرد شکایت کرد. که به شهر ما به اثار فرهنگی ما خیانت    که میخواهد باشد. حتی به  حال هر کسی

 کرده

 ژوئن19الؾ .ا 

 شهرداری هم فعالٌت مٌکند

 

باره مشکالت شهری من جمله در باره استخر شنای اوز وعدم توجه کافی مسئولین امر اوز بعد از درج بعضی خبرها در 
چند خبر وگزارش در باره فعالیت شهردار جدید اوز بدستمان رسیده که انرا هم انعکاس میدهیم  تا خدای نکرده این تلقی 

 ایؾ شهرداریهاستنگردد که ما فقط یکطرفه به قاضی میرویم هر چند فعالیت های عمرانی از وظ

 را کلیک کنید  طفا اینجا برای دیدن عکس ها وبقیه گزارش ل

 کودکان وبچه های اوزی برای شنا کجا بروند
 

شنای اوز است مدتهاست هم خودشو معطل کرده وهم کودکان وبچه های عالقمند به ورزش شنا .  این عکس استخر
تابستان هم پشت سر هم اومده ورفته ومدرسه ها هم تعطیل شدند  دریػ از همت واالیی دریػ از توجهی ودریػ از گوشه 

اؼت دانش اموزان وکودکان ورزش یکی از راه های پر کردن درست اوقات فر چشمی به این معضل مردم شهر اوز. 
 وبازی های ابی وبخصوص شنا است این کودکان ودانش اموزان کجا بروند ? 

مسئول کیست؟  ایا اوزیها مستحق چنین استخری هستند . قدیم ها برکه ای برکه باندی وحوضی وبارم خری بود وبیشتر  
بری از پیشرفت وساخت وساز در این زمینه ها در اوز ومنطقه اوزیها وجوانان انجا ها شنا یاد میگرفتند. انموقع ها هیچ خ

الرستان  نبود اما حاال چرا کارمان به اینجا رسیده است . ادم از دیدن این عکس دلش واقعا میگیرد  ادم دلش برای 
    فرزندان وجوانان شهرمان میسوزد .

.9.6.39. 

 يٕضٕع عبخت صَذاٌ دس أص
 

ٌا اطراؾ اوز تعدادی از بٌنندگان وهمشهرٌان سوال کردند که جا دارد توضٌح دهم که اٌن در باره ساخت زندان در اوز 
موضوع دوسال قبل پٌرامون ان توضٌح داده شد وتا انجا که من اطالع دارم مردم اوز با اٌن امر موافق نبوده اند اٌنکه 

اٌی اعالم نکردند که جا دارد مسئولٌن مسئولٌن امر شوراشهر اوز شهردار وبخشدار وامام جمعه نظرشان چٌست هم ج

اعالم کرده  2499ومعتمدٌن نظرات روشن خودرا بٌان کنند  .ساٌت ستاره های اوز قبال نظر مشخص خود در تٌرماه 

 است که جهت اطالع بٌنندگان دوباره اٌنجا می اورم 

 عبخت صَذاٌ دس أص  يطهت گزؽتّ دس ثبسِ

يگـ   يیغٕاُْؼ ثّ أف فَؼاٌ ثؼُْؼ ٔػؿ َقػیکی أف َؼايتگبِ ػؿمت کُُؼ   تبٌ ىؼٌيـػو أف يی پـمُؼ چـا ثّ ربی ىٓـم

چـا ثّ اصنبك ٔايُیت عبطـ يـػو   اف ثُؼؿػجبك تب اَطـف عُذ رب کى ػاؿیى کّ ثبیؼ یک فَؼاٌ ؿا کُبؿ ىٓـ أف مبعت
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ؾٔؿیت عٕػ ثب ایٍ ايـ يٕاكوت کُُؼ ایب ىٓـأف ثُب ثّ يؼ  َلـ اف اػضبی ىٕؿای اماليی4  تٕرّ َؼاؿَؼ ایُکّ یک َلـ یب

ؿیـ اف يزـيیٍ   يگـایٍ فَؼاَیبٌ  َظـ ًّْ يـػو ىٓـ أف امت ثـامتی چّ کنبَی يیغٕاُْؼ ػؿ ایٍ فَؼاٌ َگٓؼاؿی ىَٕؼ

ٔعالكکبؿاٌ ٔػؿ ثٓتـیٍ صبنت ثؼْکبؿاٌ ثّ   ربَیبٌ ثّ ربٌ َٔبيٕك يـػو ٔثقْکبؿاٌ  يٕاػ يغؼؿ ػفػ ْب ٔاػو کو ْب

ایب ایٍ ايـ يٕرت َگـاَی ٔمهت اؿايو يـػو أف َغٕاْؼ ىؼ؟ ایب عبَٕاػِ ْبی ثؼثغت ٔثیچبؿِ ٔثؼٌٔ توصیـْنتُؼ . توصیـ 

ایٍ فَؼاَیبٌ رق ؿَذ َٔبؿاصتی مٕؿبت ػیگـی ثّ أف يی أؿَؼ؟ ایب اؿتجبط ایٍ فَؼاَیبٌ ثب يزـيیٍ ثیـَٔی ثبػج َغٕاْؼ 

ایب ایٍ ايـ ثبػج َگـاَی ٔػنٓـِ يـػو أف َغٕاْؼ  ػؿ ىٓـ أف مکُی ًَبیُؼ؟  ىؼ کّ ًْٕاؿِ صبيیبٌ آَب ػؿ َقػیکی أف یب

؟مبعت فَؼاٌ َٔؼايتگبِ َّ تُٓب ثـای ىٓـ أف کّ ثـای ْـ ىٓـ ػیگـی کّ ثبىؼ ْى صالس َینت ػؿ َقػیکی ىٓـ ىؼ 

کـػٌ ربی يُبمجی امت چـا چـا ثـای ىٓـمتبٌ ىؼٌ يب أفیٓب صؼ هبََٕی رًؼیتی َینتیى ايب ثـای فَؼاٌ ػؿمت  ثبىؼ 

َؼاؿػ يیتٕاَؼ فَؼاٌ ػاىتّ ثبىؼ يٍ ًَی ػاَى ينئٕنیٍ ايـ ایٍ ػٔگبَگی ؿا چگَّٕ تٕضیش يیؼُْؼ يـػو أف   ىٓـی کّ ػاػگبِ

اف ينئٕنیٍ ىٓـی اف ثغيؼاؿی اف كـيبَؼاؿی الؿمتبٌ اَتظبؿ ػاؿَؼ ثّ ایٍ يٕضٕع تٕرّ ػًین ػاىتّ ثبىُؼ ٔایٍ َگـاَی 

 جـَؼؿا افثیٍ ث

 روزتان مبارک باد طرؾ من پدر به همه پدران جهان ؛ زا

امیدوارم یواش یواش اعضای خانواده هایتان بفهمند که این پدرباالخره صاحب یک روز شده ومی طلبد یادی از انها بکنید  
که روز پدر خارجی بابت . این ما که بی نصیب نشدیم وامسال چندمین سال است که گرامی داشته میشویم وممنونیم از این

میگیرید یا ایرانی زیاد فرقی نمی کنه مهم یادشه که از یادت نره . تا شب نشده فکری به حال پدران زنده اتان بکنید که 
روزگار با شتاب میگذرد وهمین یاد ها ویاداوریهاست که میماند ؛یه شاخه گل ؛یه جوراب یه کروات یه تی شرت ویه 

میتونه این یاد ویادواره را بهتر کنه  اگه پیشتون هم نیستند یه تلفن یه سالم وعلیک ویه  شلوار وکال یه چیز یادگاری
 سرکشی داشته باشید خیلی خوبه . فقط یادتون نره 

16.6.2011 

 ضٌه ماه گرفتگی )خسوؾ ( در دبی وتوت فرنگی در تهرانق

چ ربطی به هم نداشته باشند اما تو ذهن من این دوتا اینکه این دوتا چه ربطی به هم دارند واقعیتش تو عالم بیرون شاید هی
 بهم ربط پیدا کردند .

ونیم شب ماه گرفتگی .ونیم شب به وقت دبی یواش یواش ماه زیر سایه زمین قرار گرفت وتا ساعت 9.دیشب از ساعت 

دادند که اگر میتوانید بیائید ادامه داشت از نکات جالب این ماه گرفتگی برای من این بود که چند تن از عزیزان به من خبر 
اکنون در دبی می باشند وبا تلسکوپ   هستند  جمیره بؽل پارک جمیره چون یکی ازاساتید فن که کارشناس ابزار رصدی

میخواهند این ماه گرفتگی را به ما نشان دهد. هر چند دیر خبردار شدم وفرصت نشد تا انرا در سایت اعالم کنم ودیگر 
  اما فرصت را ؼنیمت شمرده به اتفاق اهل  عالقمندان بیایند

 خانواده به انجا رفتیم  

  

برای اولین بار در عمرم بود که برای چنین حادثه ای وقت گذاشته بودم وبر خالؾ همه کسوؾ ها وخسوؾ ها که خیلی 
پ مجهز وخوب وکنار یک ساده از کنار انها می گذشتم ودر حد یک خبر بود اینبار این امکان فراهم شده بود که با تلسکو

امین تفرشی به مشاهده این حادثه نادر بپردازیم ؛حادثه ای که بقول اقای   متخصص وکارشناس ورزیده اقای بهرنگ

سال اینده نخواهیم داشت  برای اولین بار بود که با تلسکوپ توانستیم زحل وحلقه ای انرا 7تفرشی تا این حد ماه گرفتگی تا 

 وچه شگفت انگیز بود زنده از دور ببینیم 

توانستیم برای اولین بار بدلیل ماه گرفتگی ستاره های کنار ماه را ببینیم ستارگانی که در زمان ؼیر خسوؾ بدلیل ػیيت 
روشنایی بیش از حد ماه انها را نمی بینیم  جالبتر وقتی بود که ماه گرفتگی از نیمه گذشت ؛ دیدن سطح ماه با ان چاله ها 

 مثل روزی که برای اولین بار رفته بودم تهران   ویک تجربه مهم وارزشمند  فرصت خوبی بود زیبا بود واین



من توت فرنگی را در کتاب وعکس ومجالت دیده بودم وچون انموقع ها حمل ونقل بعضی از میوه ها بدلیل مسافت 
فرنگی هم خیلی زود در اثر گرما طوالنی بین مناطق سرد سیر تا اوز وجنوب دشوار بود ومیوه ها خراب میشدند وتوت 

 له وخراب میشد توت فرنگی تمایلی نداشت که به سمت وسوی اوز بیاید ؛ نهایت بردش تا شیراز بود

میدان بهارستان نبش یه مؽازه میوه   اما من وقتی که برای اولین بار رفتم تهران واونو تو خیابان مخبرالدوله نرسیده به 
م که این میوه نخورده ؛ ندیده را برانداز کنم وبخورم برای همین چند دقیقه ای جلو مؽازه فروشی دیدم خیلی دوست داشت

ایستادم بعد اونارا تو دستم گرفتم وبعد بو کردم دیدم با همه میوه هایی که تا حاال خوردم فرق میکند قرمزوعجیب وؼریب 
 است نمی دونستم هسته دارد یا نه ؛ شیرین است یا ترش یا تلخ .

توی دستم گرفته بودم داشتم نگاهش میکردم که میوه فروش گفت اقا میخواهی یانه ؟نچلونش . گفتم اقا این توت ت كـَگی تٕ
فرنگیه با تعجب نگاهم کرد گفت اره گفتم میشه من چند تا دونه بردارم گفت واسه چی ؟ گفتم راستش رو بخواهی من از 

 ا دیده ام اما نخورده ام میخوام ببینم چه جوریهاهالی جنوب هستم تا حاال فقط عکس این میوه ر

گفت بیا اینجا بنشین .خیلی با معرفت بود یه مشت توت فرنگی ریخت تو یه کاسه مسی اونو زیر ابسرد گرفت وشست   
وگفت بیا حاال هرچی دلت میخواد بخور . واقعا لذت بخش بود خیلی به من چسپید ترش وشیرین بود هسته هم نداشت وتازه 
همه اینها مجانی بود وکلی هم برام توضیح داد که این میوه چه جور میوه ای است وخیلی ازش تشکر کردم اره دیشب هم 

یه جورایی مثل انموقع بود خیلی از توت فرنگی مهمتر بود تلسکوپ وکار با اونواز نزدیک ندیده بودم یه ادم مطلع 
زحل   گاه تا دیشب از نزدیک وبه این وضوح با تلسکوپ ندیده بودموکارشناس ندیده بودم واز همه مهمتر یه خسوؾ هیچ 

 ویه ادمی که انقدر معلومات داشته باشه ومجانی هم در اختیارت بزاره هم کم دیده بودم   وحلقه هایش با چشام ندیده بودم

نمی توانم بکنم. واینجوری برای همین از همه انها که مارا خبر کردند واز استاد وهمراهان ایشان جز تشکر وسپاس کاری 
 بود که توت فرنگی با خسوؾ به هم ربط پیدا کردند. 

 شبی که ماه گرفت وما هم بودیم  -دبی  -فرهاد ابراهیم پور 

  يغئٕنیٍ ايش ثش اة ثشکّ ْب َظبست کُُذ

اخته اند برای با خبر شدیم مدتی است که تعدادی از افراد فرصت طلب که در خارج از شهر واطراؾ اوز باغ وویال س
ابیاری درختان خود وبریز وبپاش های دیگر به جای اینکه چاهی بزنند یا از اب ؼیر قابل شرب استفاده کنند از اب برکه 

های قابل شرب استفاده میکنند واین از نظر بسیاری از مردم اوز درست نیست چون اینها اب ذخیره وبرای مصارؾ 
سد سلمان مصرؾ میشود اما هنوز هم خانواده های زیادی هستند که از اب برکه  اشامیدنی است درست است که اکنون اب

ها استفاده میکنند وثانیا کسی نمی داند وضع بارندگی هر سال چقدر است وباید جنبه احتیاط را نگه داشت این وظیفه 
 انها جلوگیری کنندمسئولین شهری واداره ابفا می باشد که به اینگونه افراد تذکر بدهند واز کار نادرست 

 باخبر شدٌم که ٌکی از قدٌمی ترٌن اب انبارهای شهراوز اب انبار فرٌدی که در مرکز شهر اوز بود / بر بدخ
 

ومیتوانست جز اثار کهن شهر اوز باشد خراب شده است هنوز از چگونگی این امر اطالع دقیق نداریم که طی روزهای 
 اینده به اطالع همشهریان خواهم رساند

این اب انبار دارای پلکانی طویل بود که تا عمق اب انبار می رفت ومردم در فصل تابستان میتوانستند از اب سرد وخنک  
ته اب انبار استفاده کنند این برکه عظیم که در منطقه الرستان وجنوب از کمیابترین اب انبارها بود چندین سال مورد بی 

که چندی سقؾ ان خراب شد وفروریخت ونهایتا در ان بسته شد وبتازگی هم  توجهی مردم ومسئولین قرار گرفت تا جایی
 . خراب شده است

میشد در مرکز ان وبا .این اب انبار میتوانست خالی شود وبعنوان موزه ونماد برکه ها در شهر مورد استفاده قرار گیرد 
سنتی ساخت .میتوانست ده ها وصدها چیز  کانال کشی واستفاده از معماران ومهندسین اوزی طرحی زیبا برای چایخانه

دیگر باشد اما مسئولین راحترین راه را انتخاب کردند ان کسانی که ادعای میراث فرهنگی وصنایع وگردشگری در اوزرا 
شورای شهر چه پاسخی برای   کجا بودند انهایی که تاریخ وقدمت اثار به جا مانده برایشان مهم است کجا بودند  دارند



 دن برکه فریدی دارد شهردار اوز با چه دلیلی به خراب شدن این اثر رضایت داده وانرا خراب کرده اندخراب ش
 

چندین سال پیش وقبل از انقالب قله تاریخی اوز که مقابل بیمارستان اوز خراب کردند وتاریخ مهمی از اوز را با خاک 
گاه کردند شهروند واقعی کسی است که اول خودش یکسان کردند هم همین بساط بود مسئولین خراب کردند ومردم ن

شهر خود همت کند وگرنه نظاره گر بودن از   نگهداری اثار وتاریخ  مسئوالنه کار کند وفقط شعار ندهد بکوشد وبرای
 .  سنگ ودرخت وباد هم بر می اید

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

ر بد / باخبر شدیم که یکی از قدیمی ترین اب انبارهای شهراوز اب انبار فریدی که در مرکز شهر اوز بود ومیتوانست خب
جز اثار کهن شهر اوز باشد خراب شده است هنوز از چگونگی این امر اطالع دقیق نداریم که طی روزهای اینده به اطالع 

 15.6.2011 همشهریان خواهم رساند

 درصد هزینه احداث راه آهن شیراز، جهرم، الر ، بندرعباس را متقبل شد 85بخش خصوصي 

 مربی جوان اوزی زیر نظر فلیپ اسکوالری مربی سابق تیم فوتبال برزیل

 نشسته از راست نفر دوم اقای مسعود عبداللهی هستند 

ی مسعود عبداللهی از جوانان ورزشکار شهرمان به تازگی برای یک دوره مربیگری به اردوی مربیگری برزیل عازم اقا
 را در رشته فوتبال دارند  b  وcشدند ایشان کارت مربیگری 

مرین سالگی در باشگاه االهلی دبی زیر نظر مربیان برزیلی ت 20تا  16هستند که در سنین  1974اقای عبداللهی متولد 
 25میکردند ودر بندرعباس هم زیر نظر مسعود اقبالی در رده  سی وبی برای لیگ برتر ایران دوره دیدند . ایشان در سن 
سالگی به تیم ملی جوانان کشور دعوت شدند که به خاطر مشکالت سربازی نتوانستند ادامه بدهند ومشکالت ایشان در 

تبال دچار پارگی رباط صلیبی پایشان شدند ومجبور شدند که بعنوان بازیکن بازی فوتبال انگاه بیشتر شد که در بازی فو
 بازی فوتبال را کنار بگذارند 

اقای عبداللهی چندین سال با تیم های اتحاد وامید اوزیها در بندرعباس بازی کرده وهمواره از فعاالن بازی فوتبال بوده 
 است .

 –برزیل این افراد بودند / رضا حسن زاده بازیکن سابق تیم استقالل همراهان ایشان در این دوره مربیگری در کشور 
حمید قلیلی  –جهان بخش جعفری بازیکن سابق تیم پرسپولیس  –احمد فاتحی مربی تیم داماش لرستان  –احمد قادری نژاد 

 یا بلیته بازیکن سابق تیم بارسلونا اسپان  -پترویج بازیکن سابق پیروزی  –فر مربی شاهین بوشهر 

در حال حاضراقای مسعود عبداللهی مربی لیگ برتر فوتبال ساحلی استان هرمزگان هستند که برایشان همواره ارزوی 
 پیشرفت وموفقیت را داریم 

  

 
  محمد ربٌع شکوه )طالب( درگذشت

یم نمود که بدین با کمال تاسؾ دوروز پیش محمد ربیع شکوه که چندی در بستر بیماری بود در اوز جان به جان افرین تسل
  / وسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم

  15.6.2011سایت ستاره های اوز/ 
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--------------------------------- 
در گذشت محمد ربیع شکوه را به همسر گرامی وفرزندان وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم وبرای انمرحوم از 

 خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزو می کنیم
 از طرؾ صالح صمدانی وخانواده 

 
در گذشت محمد ربیع شکوه را به همسر گرامی وفرزندان وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم وبرای انمرحوم از 

 خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزو می کنیم
 ین نجم دینی وخانوادهاز طرؾ نورالد

 بٌمه صحت وسالمتی در دبی برای همگان 
 بر اساس تصمیم مسئولین بهدا شت وسالمت در دبی بزودی بیمه سالمتی افراد اعم از مواطنین وؼیر مواطن

برای تمامی شؽل ها اجباری میشوند وصاحبان موسسات دولتی وخصوصی وارگانها ونهاد های دولتی وؼیر دولتی  
   ند افراد خودرا بیمه کنندموطؾ هست

 مراجعه کنید14.6.2011برای اطالعات بیشتر در این زمینه به روزنامه البیان امروز 

 گردنه صحراي اوز الرستان ، بهسازي شود

  شاه لٌموی اوز
 
ین عکس از یک در خت لیموی بی نظیر بنام شاه لیمو در شهراوز است که قدمتی چندین ساله دارد ودر منزل ح.غ می ا

ه ان اندازه باشد اندازه این لیمو از اندازه های معمولی ان که زرد رنگ است بزرگتر می باشد وبه شکل گالبی است انداز
این عکس تازه گرفته شده است البته این لیمو هنوز نرسیده وتا زرد شدن چند روزی فاصله   یک بادمجان متوسط است

    13.6.2011دارد/ 
 

-------------- 
 باني در خانه هنر باؼچه      /در همین حوالی از وبالگ مربوطی

 

 مذاکرات نتیجه داد :انتخابات پرشور با حضور دکتر عال الدین بروجردی 

همانگونه که قبال هم پیش بینی میشد الریها اینبار نمی خواهند اشتباه دوره قبل انتخابات مجلس تکرار شود تا فردی ؼیر 
به مجلس راه یابد حوادث بعد از انتخاب شدن اقای حسنی بعنوان نماینده مردم الرستان وخنج درمجلس شورای الری 

اسالمی باعث فراز ونشیب هایی در روند مناسبات مجامع الرستان شد که مهمترین انها شهرستان شدن گراش از یکسو 
برای اوزیها سودی به همراه نداشت باعث شد تا از  وفرمانداری ویژه الرستان از سوی دیگر بود اما این کشاکش اگر

نزول اوز به تابعیت گراش جلوگیری شود امری که  خوشایند اقای علی اضؽر حسنی نماینده واطرافیان ایشان نبود واب 
 سردی بود که روی رایزنی های ایشان برای به تابع اوردن اوز وبیرم ریخته شد 

ی معقوالنه در پیش گرفتند وبا رایزنی وگفتگو وبا ارسال طومار وبیانیه با روشی اوزیها در این مناسبات وکشاکش راه
مسالمت امیز  نگذاشتند باعث افول اوز شوند اینرا از فعالیت های امام جمعه اوز وتنی چند از اعضای شورای شهر 

سیس شهرستان شدن گراش وشهردار انزمان اوز ومعتمدین داخل وخارج از کشور فهمیده شد  فعالینی که از بدو تا
وحوادث بعد از ان  میدانستند که عده ای هم در اوز بوده وهستند که بی میل نبودند که امور اوز از طریق گراش سامان 

یابد رفت وامدهای این افراد ومصاحبه های قبل از شهرستان شدن گراش بعضی از افراد واظهار نظر بعضی ها در 
ست. افرادی که هنوز هم فکر میکنند با تالش اقای حسنی اوز شهرستان میشود وبی میل مطبوعات محلی موید این نکته ا

نیستند که برگه وطومار خواسته های مردم اوز در باره ارتقای اوز به فعالیت های اقای حسنی در چند ماه باقی مانده 
 نمایندگی ایشان گره بخورد
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شورای امنیت ملی کشور بودند ودر حوادث الر فردی تاثیر گزار اگر امدن دکتر عالالدین بروجردی که چندین سال در 
بودند ونقش تعئین کننده ای در بازگشت اوز وبیرم به الرستان داشتند قطعی شود گراشیها وحتی کاندیداهای دیگر توان 

ت خوبی پیدا کرده رقابتی بسیار کمتری پیدا میکنند تا فرد تاثیر گزاری چون اقای بروجردی که بعد از حوادث الر موقعی
است کنار بزنند  هر چه به انتخابات نزدیک شویم چهره ها روشنتر ووعده ها مشخص تر ورفتار سیاسی افراد وکنشکران 
عرصه انتخابات بیش از پیش اشکار خواهد شد بر ما اوزیهاست که سبد ارزوها وخواسته هایمان پر از عقالنیت ودرایت 

گران تنهایی نخواهیم بود  هم حضور خواهیم داشت وهم میخواهیم اولویت های شهرمان  وهوشیاری باشد ما اینبار نظاره
که یکی از مهمترین انها ارتقای اوز است بدرستی وبروشنی پاسخ داده شود هیچ کاندیدایی نمی تواند بدون توجه به 

م تا هر انکس که کاندیدای دوره خواست برحق مردم بخش اوز در انتخابات پیش رو پیروز باشد این را قاطعانه میگوئی
بعدی انتخابات مجلس است بدانند که اینبار اوزیها منتظر وعده وعید پوچ وتوخالی از انمونه که دوره قبل به انها داده شد 

سال قدمت بخشداری همراه با روستاهای خود فعاالنه  60نیستند بلکه منتظر عمل وکار هستند بخش بزرگ اوز با بیش از 
 واسته هایشان هستند  اینرا در انتخابات اینده بدرستی مشاهده خواهید کرد .پیگیر خ
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 اطالعٌه 

   هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام صلح ودوستی اوزیهای مقیم دبی

برگزاری سعی دارد در ماه بدین وسیله به اطالع کلیه بازیکنان وعالقمندان رشته ورزشی فوتسال میرسانیم که هئیت 
مبارک رمضان یک دوره مسابقات داخل سالنی فوتسال برگزار نماید عالقمندان جهت شرکت و اطالع بیشتر میتوانند با 

  تماس حاصل نمایند 0558088809ومهران فقیهی با شماره تلفن  0505344474اقایان محمود عبداللهی با شماره تلفن 

 گاه در اوزشب شعر ونماٌش نواله ی لرد

ونیم شب در باغ مولوی اوز 8ساعت  1390تیرماه 2شب شعر ونمایش وموسیقی نواله ی لردگاه در پنج شنبه شب 
برگزار میشود این شب شعر با حضور شاعران وهنرمندان اوزی ومیهمانان انان برگزار میشود . ورود برای عالقمندان 

   ازاد است

 ساخت درمانگاه در خنج آؼاز شد

اؿائّ ىؼِ امت کّ ٔاهؼب ثبیؼ ثـای افاػاؿِ ايٕفه ٔپـٔؿه أف مٕال کـػ ٔاف  ايبس تٕعظ ٔثالگ يشثٕطی کُّٓ أص ایٍ

ف ثّ ربی ػؿك عٕاَؼٌ ػؿ عٕػيبٌ مٕال کُیى کّ چّ ػبيهی ثبػج ىؼِ امت کّ يضصالٌ ػٔؿِ ػثیـمتبٌ ؿٔمتبی کُّٓ أ

يـکق ثغو أف ثیيتـ آَب ؿاْی ىٓـْبی گـاه ٔالؿ ىؼِ اَؼ يوصـ ایٍ َبًْبُْگی ْب کینت اػؿِ ايٕفه ٔپـٔؿه أف 

یب عیـیُی کّ يؼاو ػؿ کبؿ مبعت ٔمبف يؼاؿك ٔيٕمنبت ثقؿگ ٔکٕچک ايٕفىی ْنتُؼ ایٍ ثـای   ىٕؿای ىٓـ أف

اْم كـُْگ ٔػاَو ثٕػِ امت َگـاٌ کُُؼِ امت .ثٓتـ امت ْـ چّ فٔػتـ تٕمظ ىٓـی کّ مبنیبٌ ػؿافی ثؼُٕاٌ ىٓـی 

 ثـای ػیؼٌ ایٍ ايبؿ ثّ ایُزب يـارؼّ کُیؼ /   ينئٕنیٍ ايـ ٔيؼتًؼیٍ ىٓـ ثّ ایٍ ٔضغ املُبک ؿمیؼگی ىٕػ

 ستجّ دٔو السعتبٌ دس اثتال ثّ عشطبٌ عیُّ دس فبسط

 پیبو تجـیک 

  عزیزمان سعید فقیهی پور)فرزند عبدهللا (

دبی را تبریک گفته وهمواره برایت BRUSSELSس لس جشن فارغ التحصیل شدنت را در رشته تجارت از دانشگاه بر
 ارزوی موفقیت داریم 
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 قضیه ؛ شکل اول ؛ شکل دوم ؛ فیلمی از عباس کیارستمی 
خته شده است .در این فیلم از سا 1358این همان فیلمی است که قبال در باره ان توضیح کوتاهی داده بود م این فیلم سال  

سوال شده است وانها پاسخ میدهند شما هم در این   از هنرمند وکارشناس تربیتی تا فعاالن سیاسی  بسیاری افراد سرشناس
  باره فکر کنید که اگر در چنین موقعیتی قرار میگرفتید چکار میکردید

   ای دیدن فیلم لطفا اینجا را کلیک کنیدبر

در یک مدرسه ودر کالس درس یک معلم دبیرستانی یک دانش اموز موقع تدریس معلم صدایی در می اورد مانند در زدن 
اما همینکه معلم رویش را بر میگرداند همه ساکت میشوند وصدایی نمی اید معلم اول حوصله میکند اما دوباره صدا می اید 

اینبارعصبانی میشود وافراد دو میز اخرکالس را فرا میخواند وبه انها میگوید یا بگوئید چه کسی این صدا  را در  معلم

 نفر هستند بمدت یک هفته بیرون کالس می ایستید . 7اورده یا اینکه همه شما که 

نید به این پرسش فکر کنید و پاسخ روز جمعه فیلمی در همین رابطه برای شما روی سایت قرار میدهم اما تا انزمان میتوا
 دهید/        به نظر شما دانش اموزان چکار کنند؟ 

 ىـٔع ػٔثبؿِ ٔؿفه ٔانیجبل ػؿ ىٓـ أف پل اف ثینت مبل عبيٕىي ثب صضٕؿ تیى يُتغت ؿٔمتبي كُّٓ

 یک ثبصی صيبَی

ری نزد کسانی هست که بدانند در کجا ودر چه زمانی بازی شروع شده است وتوپ در زمین چه کسی است درایت وهوشیا
.کسی که این را نداند میتواند شانس خودرا به ورق کسی بچسپاند که شانسی برای برنده شدن ندارد واین اوج حماقت است 

 /فرهاد محمودا

 تصادف پرایذ با هْتْر سْار ُا در اّز 

یغ در اّس هْتْر طْار اى جْاى اّسی ثب یک پزایذ تصبدف کزدًذ کَ دّ هْتْر طْار چٌذ ػت پ
ضزثبت ػذیذی ثَ پبُب ّصْرت اًِب ّارد ػذٍ کَ رّاًَ ثیوبرطتبى ػذًذ ّخْػجختبًَ حبل اًِب 
رضبیت یخغ اطت ػلت تصبدف طزػت سیبد ًّبثلذی راًٌذٍ پزایذ ّحزکبت ًوبیؼی ثْدٍ اطت 

یکذیگز کْرص گذاػتَ ثْدًذ ضوي ایٌکَ راًٌذٍ پزایذًْجْاى ّفبلذ گْاُیٌبهَ  ّهْتْر طْارُب ُن ثب
 90عـػاػ17  /ثْدٍ اطت 

 عّ دّْ تؼهم دس تبعیظ اداسِ ساِ ٔتشاثشی أص 

ثب سیز هجوْػَ ُبی ادارٍ راٍ ّتزاثزی الرطتبى ،جْین 5101ادارٍ کل راٍ تزاثزی الرطتبى در طبل 
آى سهبى تب کٌْى ادارٍ راٍ ّ تزاثزی اّس تبطیض ًؼذٍ اطت ّ ،الهزد ّ اّس تبطیض ػذ .اهب اس 

 ،راُذارخبًَ در ایي ثخغ کِي الرطتبى تبطیض ػذ.  چٌذی پیغ ثَ جبی اادارٍ

ایي در حبلیظت کَ ًبم ادارٍ راٍ ّ تزاثزی گزاع کَ ٌُْس هجْس تبطیض ًگزفتَ در ثْرػْر   - 
.تؼکل الرطتبى ثیذار ثزای پیگیزی دلیل ػذم ًْرّسی ادرٍ کل راٍ ّ تزاثزی الرطتبى ّجْد داػت 

تبطیض ادارٍ راٍ ّ تزاثزی اّس در اطفٌذ هبٍ ثَ ادارٍ کل راٍ تزاثزی الرطتبى ًبهَ ًگبری کزدٍ ّ ثب 
فزهبًذاری ّیژٍ ایي ػِزطتبى ًیش در چٌذ ًْثت هذاکزٍ داػتَ اطت اهب تب اهزّس ُیچ جْاة لبًغ 

ثخغ اّسًیش اػتزاض خْد را ثَ ایي اهز ثبرُب ثَ اطالع  کٌٌذٍ ای دریبفت ًؼذٍ اطت . هظئْالى
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هظئْالى ادارٍ کل راٍ ّ تزاثزی الرطتبى رطبًذٍ اًذ .طْال ایي اطت کَ ایي ادارٍ کَ چبرت 
طبسهبًی آى در ادراٍ کل راٍ ّتزاثزی الرطتبى ّجْد دارد ّ ًیبسی ثَ اخذ هجْس اس جبی دیگزی ًذارد 

 5135خزداد50جت ًْ الر صح/چَ سهبًی تبطیض خْاُذ ػذ ؟

 صَذگی ایُجٕسی ْى ْغت 

زندگی یعنی اینکه وقتی پرتقال ونارنگی میخوری نگن بهت که برات ضرر داره زندگی یعنی اینکه نگن چایی بدون قند 
بخور مبادا قند خونت بره باال سکته کنی .  زندگی یعنی اینکه وقتی تشنته یک دل سیر اب خنک خنک بخوری تا جایی که 

ل وروده ات خنک بشه وکلی کیؾ کنی  فقط نگی فقط تو لیوان خودم میخورم . زندگی یعنی اینکه بتونی وقتی گشنته یه د
بشقاب پلو وخورش بخصوص اگه پوالو وگوشت اوزی باشه با ترشی بادنجون وماست وخرما سر پا بشینی وبخوری 

ا وا بری . زندگی یعنی اینکه خوب بتونی راه بری وهیچکی هم بهت نگه مواظب باش چربی وکلسترولت باال نره مباد
خوب بتونی بشینی وخوب ....خوب بتونی با دودستات کؾ بزنی زندگی یعنی اینکه هنوز میتونی با ساز واوز برقصی 

ودلت خوش باشه .  زندگی یعنی اینکه وقتی کچل هم شدی یه شونه نرم کوچک بؽل جیب پیراهنت یا شلوارت باشه 
ودارو نخوری . زندگی یعنی وقتی خوب همه موهات سفید شد بتونی رنگش کنی یا توی بی رنگی باهاش وحسرت ادم م

خوش باشی .زندگی یعنی وقتی چشات سو نداره به جای اینکه خواهر زنت را با زنت اشتباه بگیری بری یه عینک بگیری 
گی یعنی اینکه بتونی کار کنی واز کاری که وخوب بزاری رو چشات تا خدای نکرده تو چاله چوله زندگیت نیفتی . زند

میکنی لذت ببری  بتونی خسته بشی وخوب بخوابی  احتیاج به ارام پز وارامبخش وارام شو نداشته باشی . زندگی یعنی 
اینکه بخندی  گریه کنی  داد بزنی  جیػ بکشی  شکلک در بیاری وادا واطوار داشته باشی مسخره کنی ومسخره ات کنند  

 ه انچه که زیاده ادمهای موقر وماشینی یه .  وگر ن

اره زندگی یعنی اینکه بقیه این مطلبو هرجور دلت خواست ادامه بدی ومطمئن باشی کسی کاری بهت نداره  وهزار چیز 
كـْبػ اثـاْیى پٕؿ يضًٕػا أفی        خیلی انگار جدی نوشتم ولی شما میتونید جدی نگیرید !!// دیگه . فهمیدی حاال 

 2011ژٔئٍ 5

 کبؿ ثقؿگ َتیزّ تاله اَنبَٓبی ثقؿگ امت

  

  دس دبؽیّ يؼشفی کتبة فشيبٌ کٕسػ ثضسگ تبنیف دکتش ػجذانًجیذ اسفؼی
ایٍ کتبة کّ ػؿ ثبؿِ گم َجيتّ يُيٕؿ کٕؿه امت َتیزّ چُؼیٍ ٔچُؼ مبل فصًبت ػکتـ اؿكؼی امت کّ ىبیؼ ًْيٓـیبٌ 

ثّ چبپ ؿمیؼِ ٔاينبل ػؿ  ْقاؿ َنغّ 3ىًنی ػؿ  1389ب ثبىُؼ کتبة ػؿ مبل کًتـ ثب ایٍ ثقؿگ يـػ تبؿیظ کيٕؿيبٌ اىُ

ًَبیيگبِ ثیٍ انًههی کتبة ػـضّ گـػیؼِ امت ٔػٔمت كٓیى ٔػقیقی اَـا ثب عٕػ ثّ ػثی أؿػِ ثٕػ ٔيٍ اَـا رٓت اطالع 

ب ثٕػ کّ ثـایتبٌ ثلـمتؼ ؿلهت ىًب ٔػٔمتؼاؿاٌ كـُْگ ٔتبؿیظ کيٕؿيبٌ ایُزب أؿػِ او کّ اگـ ایـاٌ ؿكتیؼ ٔیب کنی اَز

َکُیؼ کّ ػاىتٍ چُیٍ کتبثی ػؿ عبَّ ْـ ایـاَی ْٔـ کنی کّ ػالهًُؼ تبؿیظ ٔصیبت ثيـی امت انقايینت ٔکبؿ اَؼک يٍ 

ثـای مپبك ٔهؼؿػاَی اف ثقؿگًـػی چٌٕ ػکتـ اؿكؼی ثنیبؿ َبچیق امت ايیؼ کّ ثب عٕاَؼٌ ایٍ کتبة تاله ٔفصًبت چُؼ 

  ػاؿیى ػّْ امتبػ ؿا پبك

 

اَچّ ػؿ ؽیم يی ایؼ صبصم رًغ أؿی يٍ اف يُبثغ اَتـَتی امت کّ يب ؿا ثب گٕىّ ای اف فصًبت چُؼیٍ مبنّ امتبػ اىُب 

 يیکُؼ 

نزدٌک کوه گنوه بندرعباس متولد شدند دکتر ارفعی هرچند در اوز بدنٌا  3131شهرٌورماه  9دکتر عبدالمجٌد ارفعی در
 ستند وبه گوٌش اوزی صحبت می کنند وعالقه زٌادی به مردم اوز دارند نٌامده اند اما اوزی االصل ه

سالگی به دلٌل انتقال پدرش به تهران ، دبستان را  31تا ده سالگی در ٌزد به دبستان می رفت و سپس از  دکتر ارفعی 
ٌن پارگی چشم در در دبستان منوچهری به پاٌان رساند و دوران دبٌرستان را در دبٌرستان البرز آؼاز کرد ، اول

دبٌرستان البرز مانع از حضور ٌک ساله وی در سر کالس شد اما شادروان استاد دکتر مجتهدی مدٌر آن زمان دبٌرستان 
 البرز اجازه داد تا او به شکل مستمع آزاد آن ٌک سال را درس بخواند تا در تحصٌلش خللی وارد نشود .



لی با آثار استاد بزرگ ابراهٌم پور داوود آشنا شد . در همان سال های سالگی در کتابخانه ی م 33دکتر ارفعی در سن 
نوجوانی و پٌش از پاٌان دبٌرستان ، دبٌر ادبٌاتش به او فارسی باستان را آموخت و پس از خواندن کتاب "کارنامه ی 

آموخت . در همٌن سال  اردشٌر بابکان" شادروان استاد مشکور به زبان پهلوی عالقمند شد و آن را از روی همٌن کتاب
ها زبان اوستاٌی را نٌز از روی "گات ها" به ترجمه ی استاد پورداوود به شکل خود آموخته فرا گرفت . سال های پاٌان 

 دبٌرستان را به دلٌل عالقه به ادبٌات فارسی در مدرسه ی دارالفنون گذراند .

تحصٌل دهد : حقوق ، باستان شناسی و ادبٌات فارسی  پس از پذٌرفته شدن در کنکور در سه رشته می توانست ادامه ی
. به اصرار خانواده دانشجوی حقوق شد اما سه روز بٌشتر در اٌن رشته دوام نٌاورد و وارد دانشکده ی ادبٌات فارسی 

چار شد در حالی که زبان های اوستاٌی و پهلوی را به خوبی می دانست . پس از پاٌان دانشکده برای بار دوم چشم او د
 پارگی شد و ٌک سال از تحصٌل باز ماند .

برای ادامه ی تحصٌل راهی آمرٌکا شد . دو سال در دانشگاه پنسٌلوانٌا به آموختن زبان "آکدی"  3122مهرماه سال 
مشؽول شد اما چون به زبان "اٌالمی" عالقه داشت به خواست شادروان استاد دکتر خانلری و تاٌٌد استاد پورداوود 

گشاٌی از فارسی باستان راهی دانشگاه موسسه زبان های شرقی شٌکاگو شد تا زبان "اٌالمی" را بٌاموزد . برای رمز
مشهورترٌن استاد آن زمان زبان "اٌالمی" ، "هلک" بود و دکتر ارفعی آموختن اٌالمی را نزد او آؼاز کرد . در همٌن 

د ، هلک آن زمان برا ی آموختن اٌالمی چند کتٌبه ی زمان نخستٌن برخورد ارفعی با ِگل نوشته های اٌالمی روی دا
ترجمه شده ی اٌالمی به ارفعی می داد و صبح ترجمه ی او را با ترجمه های پٌشٌن مقاٌسه می کرد ، بعدها ارفعی آن 

تا در  قدر در اٌالمی مهارت ٌافت که استادش کتٌبه های خوانده نشده ی اٌالمی را به او می داد تا او آن ها را بخواند
 کتاب "گل نوشته هاى باروى تخت جمشٌد" از آن ها استفاده کند .

ارفعى از رساله ی دکترى خود به عنوان زمٌنه هاى جؽرافٌاى فارس براساس گل نوشته هاى تخت  ١۱۳۱تٌرماه 
را می دانست  جمشٌد دفاع کرد و با مدرک دکترى راهى تهران شد و به اٌن ترتٌب او نخستٌن اٌرانی شد که زبان اٌالمی

. دکتر خانلری که منتظر بازگشت او به اٌران بود به سرعت او را در فرهنگستان ادب و هنر اٌران مشؽول به کار کرد . 
سال در اٌن فرهنگستان مشؽول کار بود و مهم ترٌن کار او در فرهنگستان راه اندازی کتابخانه ای بزرگ  1دکتر ارفعی 

ها و مقاله هاى فراوان درباره ی تارٌخ اٌران و جهان و گل نوشته ها و خط هاى خوانده  از کتاب ها ، مجله ها ، نوشته
مٌلٌون دالری و با کمک دکتر مهرداد بهار ، صدٌقٌان و مزداپور  2شده بود ، کتابخانه ای که در سه سال با بودجه ی 

تان به شمار می رود . متاسفانه روندی شکل گرفت و امروزه گنجٌنه ی بزرگی برای پژوهش درباره ی تارٌخ اٌران باس
 1که ارفعی در راه اندازی اٌن کتابخانه پٌش گرفت پس از او دنبال نشد و هر چه در اٌن گنجٌنه هست همه حاصل آن 

 . سال است . اٌن کتابخانه اکنون در پژوهشکده علوم انسانى قرار دارد

دور می ماند . در اٌن بٌست سال او شاگردانی را بر می  سال از ارتباط با فرهنگستان 01دکتر ارفعی  3131پس از 
گزٌند و به راٌگان به آنها آموزش می دهد و ترجمه ی متن هاى حقوقى بٌن النهرٌن از روى کتٌبه ها را نٌز انجام می 

کتٌبه دهد . در پاٌان دهه ی هفتاد با درخواست رٌٌس مٌراث فرهنگی وقت مهندس بهشتی ، مسوول راه اندازی تاالر 
اٌن خواسته چندبارى تکرار مى شود تا اٌن که ارفعى قبول مى کند به شؽل دولتى بازگردد .  هاى موزه ملى می شود .

در آن زمان تاالر کتٌبه هاى موزه ملى هنوز راه اندازى نشده بود و ارفعى به کمک دو نفر دٌگر حتى قفسه هاى اٌن 
ٌى که خرٌد کتاب دشوار بود و اٌن تاالر کتابى در اختٌار نداشت ، بهشتى تاالر را نٌز خودشان نصب کردند . از آن جا

سال قبل  ۰۲دستگاه فتوکپى در اختٌار ارفعى گذاشت و او نٌز با مراجعه به پژوهشکده علوم انسانى ، کتاب هاٌى را که 
 خودش سفارش داده بود گرفت و به همراه شاگردانش فتوکپى کرد .

کند ، با انجام طرحى تصمٌم مى گٌرد کتٌبه هاٌى را که در دانشگاه شٌکاگو   ملى را رها مى ارفعى پس از آن که موزه
به آمرٌکا سفر مى  3112کتٌبه خوانده شده به چاپ برساند . او در سال  ۱۴۲نگهدارى مى شود ، بخواند و به همراه 

مى کند . ارفعى اکنون در حال خواندن  کتٌبه که متعلق به باروى تخت جمشٌد است ، عکسبردارى ۰۴۲کند و از حدود 
 اٌن کتٌبه ها براى چاپ است .



همچنٌن همکارى او با بنٌاد پژوهشى پارسه پاسارگاد منجر به خوانده شدن کتٌبه هاى خزانه تخت جمشٌد شد که در 
شناسنامه  موزه همان جا نگهدارى مى شد . عبدالمجٌد ارفعى در حال حاضر براى آجر نوشته هاى شوش و چؽازنبٌل

 تهٌه مى کند و همچنان همکارى خود را با بنٌاد پژوهشى پارسه و پاسارگاد ادامه مى دهد .

 4.6.2011مبیت متبؿِ ْبی أف 

بعد از سالیان سال باز هم در اوز مسابقات دوچرخه سواری بر گزار شد جای خوشحالی دارد..  چند خبر از ورزش اوز
کیلومتر بود که علی خوشابی  29شهرهای اوز و الر شرکت داشتند مسافت مسابقه شرکت کننده داشت که از  29بیش از 

از اوز به مقام قهرمانی رسید وخبری دیگر از ورزش اوز بعد از سالیان سال تیم والیبال در اوز تشکیل شد باشگاه 
ر رسمی تیم والیبال نفت اوز فرهنگی ورزشی نفت اوز که در رشته فوتبال .فوتسال .والیبال خواهران فعالیت دارد به طو

د تا بتواند جوانان شهر را به سوی ورزش بکشاند در ضمن از تمامی نوجوانان و جوانان برای حضور کر اندازی راه را
 و ثبت نام دعوت به عمل می اورد

 ّ أفٔیؼئٕیی اف موٕط تیـْبی ثـم ػؿ کُٓ

 .یات ورزشهای بومی محلی بانوان شهر اوز انتخاب شد

تن از بانوان فعال اوز و هیات ورزش بومی محلی آقایان ) ابراهیم احمدی، محسن و محمود محبی، حاجی 49با حضور  

خرداد جلسه ای در سالن دانشگاه 9.روز سه شنبه صدیقی، مرتضی هاشمی، محمد فروؼی و نورالدین صمدانی( 

  .رگزار گردیدباوز

در این جلسه ابتدا ابراهیم احمدی ریس هیات ورزش های بومی محلی ضمن خوشامدگویی به حضار از چگونگی تشکیل 

سال متوالی و یلختر و بازده آن 5در الرستان و اجرای بازیهای لهپرگاله در  89هیات ورزش بومی محلی مردان از سال 

لسه خواستند که در صورت تمایل و همکاری و انتخاب چند بازی بومی سپس از خانمهای حاضر در ج .صحبت نمودند
  .محلی اوز هیاتی تشکیل داده تا بازی بومی محلی بانوان در اوز احیا گردد

نفر داوطلب این هیات شدند: ناهید فاضلی، قدریه ؼیاثی، زبیده میرزاده، فتحیه فتحی،  5.در آخر از حاضرین در جلسه 

مرادی، فاطمه کامیاب، سیده فاطمه هاشمی، فاطمه گل کاریانی، مریم شمسی، بلقیس و ریما کامیاب،  حمیرا نامدار، الهه
 .راحیل اجرایی، ریحانه سعیدی و فاطمه هاشمی

  .خبر بعدی این هیات متعاقبا اعالم می گردد

یگیری هیات بازی بومی در ضمن عالقمندانی که حاضر به همکاری با این هیات می باشند درخواست می شود با مسئول پ
 07823625535 .محلی الهه مرادی تماس حاصل گردد

 يذًذ دغیٍ آتؼ فشاص عشپشعت ثخؾذاسي أص ؽذ

 یبدی اص ْٕؽُگ فشصیٍ

شناسند. هوشنگ میبخوبی او را وین مدتی است که زندانیان اها نشناسند، ولی ْٕىُگ كـفیٍ ؿا ىبیؼ ثنیبؿی اف أفی
ترین همبند سبزهای اوین است. او ولی با سن هفتاد و پیج سالگی خود بیش از آنکه به مراقبت، احترام و بردباری  مسن

بخشد. او تکیه گاه محکم و استوار  دیگران نیاز داشته باشد با شور، سرزندگی و بردباری خود به همه نیرو و روحیه می
 خسته و بستوه آمده است. زندانیان

هوشنگ ولی نباید برای اوزیها فردی ؼریبه باشد. هوشنگ فرزند محمد شاه اوزی وبرادر کوروش فرزین از اساتید 
بنیان گذاشته شد رفته  محمد هوشٌاردانشگاه المان است .مطمئنا هر کس که به دبیرستان هوشیار اوز که از سوی دایی او 

هر کس که در ایران   مداوا شده باید بنوعی او را بشناسد. مهمتر از آن، ٌزدانیدایی پدری او و هر کس که در درمانگاه 
تپد باید او را بجای آورد. هوشنگ چیزی جز شور و سرزندگی، دل خوش و  و جهان قلبش برای آزادی و دموکراسی می

 . خواهد. جرم او شور و سرزندگیش، آزادگیش است نمیزندگی سبز برای انسانها 

هوشنگ در اوز بدنیا آمده و در الر و شیراز بزرگ شده است. دانشگاه را در آلمان خوانده و با مدرک دکترای   
خواست با دهقانان و روستائیان دلی خوش داشته باشد  کشاورزی در تهران در وزارت کشاورزی کار کرده است. دلش می

 بلوار کنار کارمندانی دلخسته کار کند.  ولی مجبور بود در ساختمان بلند وزارتخانه در خیابان

http://www.marbooti.blogfa.com/post-1286.aspx
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1920
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1920


اکنون چهار ماه است که او در اوین است تا محکومیت حبس یکسالۀ خود را بگذاراند. یاد او با ماست. یادی که هیچ نشانی 
یک  از اندوه و درد ندارد. هوشنگ هم اکنون احتماالً در حال خواندن آواز "دت گله بو" برای همبندیهایش یا نقاشی پرتره

خواهیم ناخوشی و درد او را ببینیم. زندان به هر  زندانی یا حتی یکی از زندانبانها است. خوشی او خوشی ماست. ما نمی
 و درد و رنج خود را دارد. ما او را آزاد و رها در کنار خود میخواهیم.  ها رو نا مالیمتی

 براه آزادی او هستیم.کاهیم. ما چشم  در گذر زمان و زندگی ما هیچ از یاد هوشنگ نمی

اوین است فارغ التحصیل فوق لیسانس موسیقی از دانشگاه  ۰۵۳کیوان فرزین، موسیقیدان محبوس جنبش سبز که در بند 
 هنر و مدیر مسئول نشریه هنری فرهنگ و آهنگ ، برادر زاده این زندانی سبز است

  فرودی می رود اتش فراز می اٌد

ی اضؽر فرودی که چندین سال بخشدار اوز بود جای خودرا به اقای محمد حسین اتش خرداد اقای عل 9.فردا سه شنبه 

فراز میدهد .اقای فرودی طی مدتی که در شهر اوز بود وبخش اوز را سر پرستی میکرد به گواه بسیاری از همشهریان ؛ 
ودر بسیاری از کارهای عام  ومعتمدین فردی موفق وهوشیار واهل تعامل با اهالی بخش ومردم اوز بوده است  مسئولین

المنفعه وخیر اوز همکاری داشته وتوانسته بود از محل بودجه دولتی نیز به توسعه کارهای عمرانی در اوز ومنطقه اوز 

ارائه دادند که در جای خود قابل تقدیر  289.بپردازد که همین چند روز پیش هم اماری از عملکرد بخشداری در سال 

 ی ارزوی موفقیت مینمائیم است. برای اقای فرود

مردم اوز  امیدوارند بخشدارجدید اوز اقای اتش فرازضمن توجه به اولویت ها وخواسته های مردم بخش اوز همت و 
 تعامل بیشتری در راستای توسعه وارتقای بخش اوز با مردم داشته باشند .امید که چنین شود

 تایپ شده که تصحیح گردید واتش فراز درست است  باپوزش قبال نام خانوادگی بخشدار جدید اتش افروز 

 ٔاژگَٕی عٕػؿٔی مًُؼ ػؿ ينیـ ربػِ أف صبػحّ آكـیؼ

 

 2011 می ماه  مطالب و اخبار ارشٌو

 عتبَذاسي فبسط ثّ عیذ فشْبد عجبدی سعیذعشپشعتی ا

 ثشداؽت ثیؼ اص عّ ْضاس تٍ گُذو دس فیؾٕس

 رشته فلسفه وتارٌخ علم کشور شد  مجٌده قاضی زاده نفر برتر واول کنکور فوق لٌسانس  پیبو تجـیک ٔىبػثبه 

که قبال در رشته ریاضی موفق به کسب لیسانس وفوق لیسانس از دانشگاه صنعتی شریؾ شده سرکار خانم قاضی زاده 
بودند با افتخار دیگری برگ زرینی به افتخارات خود وجامعه علمی اوز وکشور افزودند که جا دارد این موفقیت را به 

نمائیم  .سایت ستاره های اوز برای  ایشان به پدر گرامی اشان جناب عبدهللا قاضی زاده وخانواده ایشان تبریک عرض
  ایشان در راهی که برگزیدند ارزوی موفقیت وسربلندی مینماید .

برای اشناٌی همشهرٌان وبٌنندگان ساٌت استاد قاضی زاده اطالعات بٌشتری در اٌن زمٌنه در اختٌار قرار داده اند که 
 توجه شما را بدان جلب مٌنماٌم 

  1390 -سراسری دولتی کارشناسی ارشد رشته فلسفه و تارٌخ علم رتبه نخست کشوری در کنکور-1
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  1387 -فارغ تحصٌلی از مقطع کارشناسی ارشد رشته رٌاضی محض دانشگاه صنعتی شرٌؾ -2

کشوری در  151)قبولی با رتبه  1383 -فارغ تحصٌلی از مقطع کارشناسی رشته رٌاضی محض دانشگاه تهران-3
  (1379کنکور سراسری دولتی 

تاکنون در دانشگاه آزاد اسالمی  1388تاکنون در دانشگاه پٌام نور اوز و از تابستان  1384بعالوه اٌنجانب از مهرماه 
 استاد رٌاضی بوده ام. اوز

 

 

بخشداری اوز طی چند سال گذشته با ارائه بیالن کاری فعالیت خود در کارهای عمرانی اوز گام روشنی برای اطالع 
ه است که امیدواریم شهرداری اوز وشورای شهر اوز ودیگر نهادها هم در این زمینه چنین کنند انچه شهروندان انجام داد

ادامه ... شمسی است که توسط بخشداری اوز ارائه شده است 289.مالحظه میکنید امار فعالیت های انجام شده در سال 

 مطلب وامار 

 

 ثذٌٔ ؽشح

 بسي ثخؼ خصٕصي ثبیذ ثّ صفش ثشعذآيبس ؽؼ ْضاس َفشي ثیكبساٌ السعتبٌ ثب ًْك

 انجمن عکس اوز آؼاز به کار کرد

 شجاع السلطنه بٌد مشکی وقضٌه رطب

سال گذشته وتاکنون هٌچ جا بر تخت سلطنت ننشسته وحتی ٌک چهار  68شجاع السلطنه بٌد مشکی که حاال عمرش از 

اٌه هم کسی زٌر پاٌش نگذاشته از زمانی که امده خارج نه تنها شجاعتش را از دست داده بلکه سلطه وسلطنت پ
خانوادگی اش هم مخدوش گشته واز فامٌل خوش بو معطرش هم چٌزی جز بٌد لرزانی و سوراخ مشکی بٌش براٌش 

می تراکند که اگر در زمان عبٌد زاکانی  نمانده است اما اٌن شجاع گاهگاهی که وقت اندک مجال مٌدهد سخنانی نؽز
زندگی مٌکرد وٌا با اٌرج مٌرزای بد دهن هم عصر مٌبود از افراد طناز محسوب مٌشد چه کنٌم که نه هم عصر شد ونه 

 اکنون با اٌن ارتباطات پر سرعت جاٌی برای پٌشرفت شجاع السلطنه باقی مانده است 

ی خوانده وچند مدتی هم مدکار ومددٌار وهواخواه زنان بوده است وپای لنگ شجاع السلطنه که چند کتاب در باره برابر
شجاعتش بٌن لنگه های در فمنٌسم گٌر کرده معتقد است رطب هم اگه زٌادی به ادم بدهند ٌکروز انچنان توی گلوی 

 ع السلطنه پرسٌد مبارک گٌر کند که خفه بشی  اٌنکه چه ربطی بٌن فمنٌسم ورطب وگلو وجود دارد باٌد از جناب شجا

 الو سالم علٌکم اقای شجاع السلطنه 

 بله بفرمائٌد   

 ببخشٌد من مدٌر ساٌت ستاره های اوز هستم  اگه وقت دارٌد مٌخواستم چند تا سوال از جناب شجاع داشته باشم 

 خٌلی زٌاده  

file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/bakhsdariewaz%20bilan89pag.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/bakhsdariewaz%20bilan89pag.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/bakhsdariewaz%20bilan89pag.htm
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1251.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1251.aspx
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1848
http://www.taebeevaz.blogfa.com/post-228.aspx
http://www.taebeevaz.blogfa.com/post-228.aspx


 نه ٌکی دو تا بٌشتر نٌست 

 خب اشکالی نداره بفرمائٌد   

 گلو گٌر مٌکنه درسته ؟ شنٌدم شما گفتٌد رطب توی

 بله درسته 

 اخه رطب به اٌن خوبی که نباٌد توی گلو گٌر کنه اونی که مٌگن گٌر مٌکنه حناقه  

 اٌن هم از اون حرؾ هاست دروغ وحناق االن خواهر وبرادر هم شده اند وتوی هٌچ گلوٌی هم گٌر نمی کنند  

 پس منظور شما چٌست ؟   

من مثل خانم ها نمی تونم ٌکساعت گوشی تو دستم بگٌرم  کبرا وصؽرا بچٌنم وچند ببخشٌد برای جواب دادن سوال 
ساعت به شما جواب بدم   اگه وقت دارٌد بٌائٌد اٌنطرفا   تو وقتی که کاری ندارٌم به سواالت شما جواب بدهم  فعال 

 خداحافظ 

حرفش که تموم شد سالم وعلٌک کردم بعد از کار رفتم سراغ بٌد مشکی گرامی  دٌدم داره با تلفن صحبت مٌکنه  
ونشستم .گفت ببخشٌد صبحی انطوری پشت تلفن حرؾ زدم ٌکوقت ناراحت نشده باشی از تو که بعٌد نٌست فوری بری 

 توی ساٌت ٌک چٌزاٌی بنوٌسی 

 گفتم جناب شجاع شوخی مٌفرماٌند 

 اٌت داردگفت االن در خدمتم بابت رطب مٌخواستم بگم که اٌن کلمه واٌن جمله ٌک حک

 گفتم متوجه نمی شم  

 گفت با چه کسی صحبت مٌکردم .گفت وقتی اومدی داخل مؽازه من چکار مٌکردم  گفتم داشتٌد با تلفن صحبت مٌکردی  

هزار درهم 3گفت با ٌک مشتری . بٌست کارتن جنس مٌخواد  بابت فروش اٌن اجناس حداقل   .گفتم اونو نمی دونم .

گفتم  .دانگ حواسم جمع باشه که مشتری نپره وتو اٌن بی بازاری نره جای دٌگه  جنس بخره سود داره ومن باٌد چهار 
خب .  گفت خب خب نداره ببٌن من از صبح تا شب جون مٌکنم که ٌکی رو دوتا کنم تا کاسبی کنٌم تا امورات بگذره 

مرغ بخورٌم وماشٌن وکراٌه منزل وفاٌده ای نصٌب بشه واٌن زندگی خوب بچرخه  که به جای نون وسٌب زمٌنی برنج و
وخرج تحصٌل وهزار کوفت وزهر ماری دٌگر اماده ومهٌا شود والبته وقتی هم خواستٌم ٌه کاسه ماست با رطب بخورٌم 

 با خٌال اسوده مٌل کنٌم 

 گفتم خب حاال هم مٌل کردی که چی بشه ؟ 

ٌم واز برادری وبرابری هم دم مٌزنٌم نمی اخه مشکل همٌن جاست ما که چند ساله درگٌر اٌن بدبختی ومصٌبت هست
 دونستٌم که ٌکروز همٌن رطب تو گلو گٌر مٌکنه .

 اخه چه جوری  ؟ 

مٌرم سر اصل مطلب . ٌکروز ظهر که از سرکار اومدم خونه وبا کلٌد در خونه رو باز کردم و طبق معمول هٌچ استقبالی 
ه کشک السلطنه  رفتم تو اشپزخانه .انگار رفته بودم تو هم از مرد خانه وکار نشد  وشجاع السلطنه بٌد مشکی شد

سٌبری ؛ دٌدم اشپزخانه از تو اطاق هم سردتره  ؛ نه چراؼی روشنه نه دٌگی روی اجاقه ونه بوی ؼذاٌی توی خونه 



دی شده پٌچٌده . البته اٌن حادثه ؼٌر منتظره ای نبود چون در هفته حداقل ٌکی دوبار از اٌن اتفاقات هست وبراٌمان عا
 است 

خب ٌعنی هٌچ کس برات ؼذا درست نکرده بود . اره ؼذا که هٌچ بعضی وقت ها زورشان می اٌد که جواب سالمت  
بدهند درٌػ از ٌک پٌاله چاٌی که خستگی ات در کنی همٌنکه مٌگی چاٌی دارٌم. فورا بهت مٌگن انهمه چاٌی تو مؽازه 

م شاٌد خشن برخورد مٌکنی  .گفت خشن  مشن چٌه ما فقط اسممون خوردی بست نٌست که بازم چاٌی مٌخواهی  . گفت
شجاع السلطنه است  پروبالمان سالها رٌخته ؛ با ترازوی حرؾ ما کسی پٌاز هم نمی کشد تا چه برسد به خشونت 

 وشجاعت 

 خب بازم نفهمٌدم اٌن موضوع چه ربطی به رطب داره ؟

ؽول حرؾ زدن با تلفن هستند وانگار مشکل جهان را دارند حدود اره همانروز بعد از اٌنکه دٌدم خانم همچنان مش
ٌکساعتی است با کسی حل مٌکنند وحاضر هم نٌستند تلفن را کنار بگذارند واول به خانه وزندگی برسند وبعد به تلفن ؛  

شتم واومدم رو رفتم سراغ ٌخچال؛  تنها چٌزی که دٌدم اگه بخورم کمی گرسنگی ام را کم مٌکنه رطب بود ؛ اونو بردا
صندلی توحال نشستم  ٌکی دوتا خوردم  ؛ سومی که خوردم دٌدم ٌه چٌزی توی گلوم ٌکهو گٌر کرد ؛ اره خود رطب بود 

دهنم خشک بود وتا اومدم به خودم بجنبم دچار تنگی نفس شدم ؛ خانم توی اطاق مشؽول ادامه صحبت تلفنی حل 
ر کسی ؼٌبت مٌکردند ( بود.  از هول اٌنکه فورا خدای نکرده پس مشکالت جهان وزنان )فکر نکنٌد داشتند پشت س

نٌفتم ونمٌرم با شتاب اب را از تو ٌخچال در اوردم که بخورم که ناگهان شٌشه از دستم اوفتاد وشکست ومن هم به جای 
را رسٌد وبا کلی اب داخل ٌخچال سرٌعا از اب شٌر استفاده کردم که در همٌن بٌن خانمم که صدای شکستن شنٌده بود فو

 تشر وناراحتی وکناٌه گفت : ٌه شٌشه اب هم نمی تونی از تو ٌخچال در بٌاری ؛ اگه من نباشم تو چه مٌکنی !!!!!!!؟؟؟

گفتم هٌچ کاری نمی تونم بکنم ؛ چون تو مثل رطبی هستی که تو گلو گٌر مٌکنی . زنم هم که فکر کرد اٌن رطب هم مثل 
کنه دارم ازش تعرٌؾ مٌکنم  ٌه خورده خندٌد وبه دوستش که پشت خط تلفن هنوز حضور قضٌه هلو بپر تو گلو است ون

 داشت گفت : هٌچی نشده فقط خودشو داره لوس مٌکنه  مردا اٌنجورٌن دٌگه !!

حاال فهمٌدی رطب چطور تو گلو گٌر مٌکنه ؟ فهمٌدی رابطه اش با فمنٌسم وشجاع السلطنه چٌه ؟ فهمٌدی که چطور من 
از صبح تا شب پول در می ارم واونا با تلفن فقط پول خرج مٌکنند ؟  معنی قدر شناسی ووقت شناسی رو  با تلفن

فهمٌدی ؟ فهمٌدی وقتی مٌگن ٌه پدر سگ نٌست که محل سگ بهت بزاره ٌعنی چه ؟ فهمٌدی چی برای مرد مهمه چی 
 برای زن ؟ 

است که دوباره از شدت عصبانٌت خدای نکرده حناق بگٌره  دٌدم داره لحظه به لحظه صداش بلند تر مٌشه واالن ساعتی  
 گفتم اره اره فهمٌدم .

گفت  اگه نفهمٌدی ٌکروز بٌا خونه ما البته قبلش مٌرٌم بٌرون ٌه ؼذاٌی مٌخورٌم بعد مٌرٌم تا خدای نکرده رطب تو 
 گلوت گٌر نکنه .

 ٌگه براتون می نوٌسم قرار شده ٌکروز برم خونشون اگه عمری باقی بود ورفتم ٌه گزارش د

 3122دبی ماه می –فرهاد ابراهٌم پور )محمودا (   /. تا انموقع بدرود 

 

 برهان کرامتی درگذشت 



با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم برهان کرامتی دٌروز در اوز بر اثر سکته قلبی در گذشته است که بدٌن وسٌله در گذشت 

سال داشت 75وم تسلٌت عرض مٌنمائٌم  . برهان در زمان مرگ انمرحوم را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرح

 3122می 33.روانش شاد وٌادش گرامی باد / ساٌت ستاره های اوز 

 شرٌؾ نامور برای چندمٌن بار قهرمان مسابقات بلٌارد جام تندر شد

در باشگاه فالمٌنگو دبی  چهل وپنجمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم دبی  جام تندر3122ماه می  31دٌروز جمعه 

برگزار شد که بعد از تالش وکوشش بازٌکنان اقای شرٌؾ نامور به مقام قهرمانی اٌن دوره دست ٌافت واقاٌان سهراب 
قاسمی  محبوب عبداللهی به ترتٌب به مقام های دوم وسوم اٌن دوره دست ٌافتند که با حضور اقای فرج هللا فقٌهی نژاد  

سعٌد محبی   زمان خواجه جواٌز اٌن دوره با برندگان داد شده ضمن اٌنکه در اٌن دوره به اقاٌان محمدعلی نامور ومحمد
مقام های چهارم تا ششم نٌز جواٌزی داده شد  اٌن دوره با وجود اٌنکه اسپانسری   واحمد رضاٌی  ومحمد زمان خواجه

محمد فرج از بازٌکنان خوب بلٌارد بود که با  نداشت اما حضور بازٌکنان همشهری خوب بود وتا ٌادم نرفته جشن تولد
حضور اٌشان اٌن جشن در مٌانه بازی برگزار شد بازٌکنی که همواره کنار بازٌکنان بوده واز دانش وتجربه اٌشان 

استفاده شده است .شاٌد برای بعضی از بٌنندگان ساٌت اٌن سوال پٌش اٌد که چرا اقای شرٌؾ در بٌشتر مسابقات صاحب 
مٌشوند خدمت شما وهمه عالقمندان عرض کنم که در بٌن بازٌکنان اٌن رشته شرٌؾ از جمله افراد نادر وکمٌاب  امتٌاز

است که مرتب به تمرٌن اٌن رشته می پردازد وبصورت اصولی ادامه مٌدهد هر چند استعداد وتالش وکوششان در اٌن 
ه ارزوی موفقٌت بٌشتر برای او ودٌگر بازٌکنان راه مثمر ثمر بوده است اٌشان بازٌکن خوب وخوش اخالقی است ک

 دارٌم .جا دارد از زحمات هئٌت بلٌارد بخصوص اقاٌان عبدالرحٌم صدٌق ومحمود رجاٌی تشکر کنٌم .

 ای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا را کلٌک کنٌد بر

 بخش اوز به شهرستان شدن دو دستگی وجود ندارد در ارتباط با ارتقای

مدتهاست که در باره ارتقای بخش  اوز به شهرستان عده ای اٌنگونه استنباط ٌا شاٌع کرده اند که دلٌل اٌنکه اوز  
ٌها می باشد که متاسفانه در اٌمٌل تنی چند از همشهرٌان وحتی  شهرستان نمی شود به خاطر اختالؾ ودودستگی بٌن اوز

اشناٌان هم دٌده ام مطمئنا هر ادم عاقلی باٌد از خود سوال کند که چه دلٌلی دارد که عده ای نخواهند اوز شهرستان شود 
از تحلٌل وتفسٌر . متاسفانه اٌنمورد همچون موارد دٌگری که تاکنون در جامع ما مشاهده شده وقتی افرادی عاجز 

واقعی مسائل هستند فرافکنی مٌکنند   وبه چند خبر سرسری وبی پشتوانه افراد تکٌه مٌکنند.و مطمئنا نتٌجه گٌری ؼٌر 
 از اٌن نخواهد بود که بله اگر اوز شهرستان نمی شود به علت اختالؾ ودودستگی بٌن اوزٌها می باشد!

ن ومسئولٌن اوز ومردم کوچه وبازار وهمشهرٌان مقٌم خارج از کشور من با توجه به اطالع وشناختی که از معتمدٌ 
 دارم تاکنون ندٌده و مشاهده نکرده ام که ٌک اوزی گفته باشد من مخالؾ شهرستان شدن اوز هستم 

من پٌشنهاد مٌکنم که اگر کسی دلٌل مشخصی دارد که افرادی از مسئولٌن ومعتمدٌن وافرا اثر گذار در روند اجتماعی 
ر اوز نمی خواهند اوز ارتقا پٌدا کند به مردم معرفی کنٌم؛  البته با دلٌل روشن وواقع بٌنی نه با توسل به هوچٌگری شه

وتهمت زدن به افراد . اگر چنٌن افرادی ٌافتٌم وفهمٌدٌم به مردم بگوئٌم چه کسی وبه چه دلٌلی موافق اٌن ارتقا 
 واقعٌت توجه کنٌم . وپٌشرفت نٌست ؛ پس تا انموقع به جای شاٌعه به

من همچون بسٌاری از شهروندان اوز معتقدم که راه ارتقای اوز بٌش از گذشته مهٌا می باشد واگر اختالفی هست در 
مسٌر چگونگی تحقق اٌن امر است ؛ اگر اختالفی هست برسر اصول واساسی است که می باٌد طی شود ؛  تا با کمترٌن 

هم گفته ام واکنون نٌز مٌگوٌم که عده ای به خاطر عدم درک مسائلی که موجب شده هزٌنه اوز ارتقا پٌدا کند .قبال 
تاکنون اوز ارتقا پٌدا نکند بدنبال مجرم داخلی مٌگردند تا بار سنگٌن شهرستان نشدن اوزرا به گردن مردم وخٌرٌن 

کسانی است که طی سی سال بعد از بٌاندازند؛ اٌن عمل حتی اگر با نٌت خٌراٌنگونه افراد همراه باشد  توهٌن  به همه 
 انقالب خالصانه وبدون هٌچ چشمداشتی برای ارتقا بخش اوز تالش کرده اند .
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وقبل از تحوٌل سال نو عده ای انقدر خوش خٌال بودند وانقدر وعده های زود دادند که تعدادی از :249در پاٌان سال 

رگشتند دبی مٌگفتند که انها )منظور ان هئٌت وان عده ای که همشهرٌان که برای تعطٌالت نوروز رفته بودند اوز وقتی ب
بدنبال ارتقا بخش اوز هستند ( قول داده اند تا اخر اردٌبهشت اوز را شهرستان کنند وگفته اند تا زمانی که در تلوٌزٌون 

به اٌن عده از  من انموقع.اٌران اعالم نشد وپرچم فرمانداری اوز باال نرفت کسی از هٌچ کسی چٌزی نمی خواهٌم  
همشهرٌان عرض کردم چه کسی اٌن تضمٌن را مٌدهد ؟ وزارت کشور ؟ استاندار فارس ؟ فرمانداری وٌژه الرستان ؟ ٌا 
......... ها ؟  جدا تضمٌن اٌنکار وزمان بندی ارتقای اوز با کٌست ؟ اٌا انها که جدٌتی در اٌن راه دارند از خود پرسٌده 

 د ؟اند زمان ان کی مشخص مٌشو

بدون اٌنکه بخواهٌم کسی را مقصر اصلی ومانع اصلی قلمداد کنٌم .من با فرض اٌنکه همه اٌن عزٌزانی که برای ارتقای 
بخش اوز به شهرستان در حال جمع اوری پول هستند ادم های خوب ودرستی هستند وفکر مٌکنند با پول مشکل حل 

شتوانه ای از حٌث قانونی واجتماعی متعهد شده اٌد که مبالػ مٌشود  ٌک سوال دارم  . شما با چه تضمٌنی وبا چه پ
سنگٌنی در اختٌار واسطه ها قرار گٌرد حال اٌن مبلػ بصورت چک باشد ٌا تعهدات مالی دٌگر ؟  واٌن واسطه ها که 

قدر برای ان قرار است مبلؽی بالػ بر سه مٌلٌارد ونٌم تومان رد وبدل کنند تا موافقت برای شهرستان شدن اوز بگٌرند چ
 افراد پٌگٌر کننده اوزی مورد اعتماد هستند ؟ 

فعال ازان وعده های خوب وزود که تا اخر اردٌبهشت اوز شهرستان مٌشود خبری دال بر واقعٌت نٌست وتا انجا هم که 
 خبر هست زمان دٌگری برای ان مشخص نشده . 

گاه تحوالت انتخاباتی نماٌندگان مجلس درمنطقه  خٌلی ها هنوز متوجه نشده اند که موضوع شهرستان شدن اوز گره
الرستان در دوره بعدی است که تا اسفند ماه بٌش از اٌن شاهد ان خواهٌم بود.زٌن پس روبروز که به انتخابات نزدٌک 
 مٌشوٌم شاهد وعده های زٌادی خواهٌم بود  وعده هاٌی که مٌتواند حقٌقی باشد و وعده هاٌی که صرفا خوراک تبلٌؽاتی

 انتخابات اٌنده است 

در دوره قبلی ما بوضوح دٌدٌم که اٌن روند چگونه شکل گرفت؛ گسترش ٌافت وبرای عده ای ومنطقه ای نتٌجه داد  .  
خامی وبی عقلی خواهد بود که فکر کنٌم فقط ما شتاب شهرستان شدن دارٌم ودٌگران فقط ناظر حرکت ما هستند.باٌد 

بٌنی وجدٌت بٌشتر برای شهرستان شدن تالش کنٌم اٌن امر روز بروز برای اوزٌها عزممان را جزم کنٌم وبا روشمن 
 مهٌا خواهد شد بشرطی که از تمامی ظرفٌت قانونی مردمی وراٌزنی ها استفاده کنٌم 

ی با .باٌد خٌلی با هوشٌاری وتٌز بٌنی به انچه در اٌنده در حال رخ دادن است نگاه کنٌم تا بهتر بفهمٌم منافع چه کسان 
چه جرٌاناتی همسو قرارگرفته  وچه افرادی با دراٌت وهوشٌاری وبا توجه به واقعٌات موجود وصادقانه برای ارتقا اوز 
تالش مٌکنند .شما از حاال تا اسفندماه وعده های زٌادی خواهٌد شنٌد که بر بستر خواسته های مردم منطقه بٌان خواهد 

ماجرا قبل از قضاوت ببٌند وبسنجد وبشناسد تا دچار اشتباه فاحش نشوٌم تا  شد. هوشٌار وعاقل کسی است که در مٌانه
 اعتبار واطمٌنان مردم را از دست ندهٌم .امٌدوارم که دلسوزان واقعی مردم وشهر اوز چنٌن کنند . 

 3122می 31دبی  –فرهاد ابراهٌم پور )محمودا ( 

 شهرام اکبری در گذشت  

م اکبری فرزند احمد دٌروز ظهر در بندرعباس بر اثر تصادؾ موتورسٌکلت جان به با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم شهرا
جان افرٌن تسلٌم نموده است که بدٌن وسٌله به پدر گرامی اشان وخانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض 

 3122می  31ساٌت ستاره های اوز    مٌنمائٌم .روانش شاد ٌادش گرامی باد /

--------------------------- 



وبستگان   را به اقای احمد اکبری وخانواده واقای وحٌد افسری وخانوادهيشدٕو ؽٓشاو اکجشی بدٌن وسٌله در گذشت 
برای انمرحوم از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر    واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم

 ٔيب سا دس غى خٕد ؽشیک ثذاَُذ   َذیىارزوم

 اص طشف صبنخ صًذاَی ٔخبَٕادِ

ثب َٓبیت تبعف دس گزؽت ؽٓشاو ايیشٖ سا ثّ خبَٕادِ يذتشيؾبٌ اصصًیى لهت تغهیت ػشض يىكُى ٔخٕد سا ؽش یك غى 

 اص کٕیت ػجذانغفٕس غفٕسی  / ٔاَذْٔتبٌ يی داَى

 
ره صفوی وقاجار هم بهتر از بعضی وقت ها ادم چه بگوٌد وقتی به دو تا از اٌن پل ها نگاه کردم بخود گفتم پل های دو

اٌن پل ها هستند برای ماندگاری در تارٌخ وگذاشتن در موزه مناسبتر هستند تا اٌنکه ماشٌن ورهگذران از روی ان 
عبور کنند .براستی مسئولٌن امر اٌن پل ها هم در کهنه اوز دٌده اند اگر ندٌده اند اٌنجا روی مطلب وبالگ مربوطی 

 کلٌک کنند 

 تصوٌری از پل های روستای کهنه اوز

---------------------------- 

 چِل ّپٌجویي دّرٍ هسابقات بلیارد اّزیِای هقین اهارات جام تٌذر

ماه  20رد جام تندر  فردا جمعه   بدٌنوسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان بلٌارد مٌرسانٌم که چهل وپنجمٌن دوره مسابقات بلٌا
بعد از ظهر در باشگاه ورزشی فالمٌنگو دبی برگزار مٌشود از بازٌکنان تقاضا مٌشود سر ساعت 3ساعت  2011می 

هئٌت برگزار کننده مسابقات بلٌارد واسنوکر اوزٌهای مقٌم   مقرر در محل برگزاری مسابقات حضور ٌابند  / با تشکر 
 امارات

 مراسم شمشٌر بازی خور در کاخ گلستان تهران برگزار می شود

فً، بناروٌه ، جوٌم ، واحد مسكونً در شهرهاي الر، خور، لطٌ 250رٌٌس بنٌاد مسكن انقالب اسالمً الرستان گفت: 
 اوز و بٌرم الرستان به مالكان آن واگذار شد. 

 دٔ خجش يٓى اص تٕعؼّ ٔپیؾشفت أص 

 اولٌن رشته فوق لٌسانس به پذٌرش دانشگاه پٌام نور مرکزاوز اضافه گردٌد

سانس دانشجو می بر اساس  خبر درٌافتی از اوز دانشگاه پٌام نور اوز که قبال هم در رشته زمٌن شناسی تا مقطع لٌ
پذٌرفت از اٌن ببعد دراٌن  رشته مٌتواند تا مقطع فوق لٌسانس زمٌن شناسی دانشجو بپذٌرد واٌن حرکت نوٌد بخشی 

 برای دانشجوٌان اٌن رشته تحصٌلی می باشد 

 زمٌن دانشکده بهداشت ودرمان اوز مهٌا شد 

شکده بهداشت ودرمان اوز مهٌا گردٌد .اٌن زمٌن با موافقت خٌر ٌن ومنابع طبٌعی ده هکتار ونٌم زمٌن احداث دان
ورثه مرحوم عبدالؽفور افزاٌش واقای فاروق ضٌاٌی بود که با توافق منابع طبٌعی برای احداث ساختمان   اهداٌی

دانشکده بهداشت ودرمان اوز در اختٌار هئٌت پٌگٌری وساخت قرار مٌگٌرد اٌن زمٌن از زمٌن های فارٌاب تنب بهر بٌن 
اه پٌام نور اوز وهنرستان رافعی واقع گردٌده است که جا دارد از هئٌت پٌگٌری وخٌرٌن محترم ودست اندرکاران دانشگ

 تشکر شود  

http://www.marbooti.blogfa.com/post-1243.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1243.aspx
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1811
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1811
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30391606
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30391606
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 دبدثّ َبگٕاس ثشای یک جٕاٌ ًْؾٓشی 

ونی موتور بر اساس خبردرٌافتی از اوز محمد راهپٌما فرزند امٌن راهپٌما معروؾ به امٌن حاجی بابا در قشم بر اثر واژگ
سٌکلت جان به جان افرٌن تسلٌم نموده است که بدٌن وسٌله به خانواده انمرحوم وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت 

سال داشت ودرجزٌره قشم کار مٌکرد .روحش شاد وٌادش گرامی باد /  39عرض مٌنمائٌم /محمد هنگام مرگ نزدٌک به 

 28.6.3122ساٌت ستاره های اوز 

 

 يُتؾش ؽذ BOSTANEHُّ کتبة ؽؼش ثغت

مجموع اشعار شاعر با ذوق وخوش لحن اوزی اقای فاروق ضٌاٌی با عنوان بستنه منتشر شد .اقای ضٌاٌی که سابقه 
دٌرٌنه ای در سرودن اشعار به زبان محلی دارند اولٌن مجموعه شعر خود که به گوٌش اوزی می باشدرا امسال 

ان به زادگاه وداشته های روانه بازار نشر کرده اند عالقمندی اٌش
فرهنگی وزبانی در تمامی اشعار اٌشان بفور ٌافت مٌشود خٌلی ها با اشعار اٌشان در شب های شعر ومحافل دوستانه 

 وادبی اشنا هستند اما هٌچگاه کتابی از اٌشان نشر نٌافته بود .

نٌز در معرض عالقمندان قرار گرفته است  1:اٌن کتاب در نماٌشگاه بٌن المللی کتاب تهران در اردٌبهشت ماه امسال  

هنوز اٌن کتاب به دبی نرسٌده است .اما در اوز در کتابفروشی کرٌما موجود است .برای اٌشان که همواره دؼدؼه زبان 
 وفرهنگ وپاسداری از گنجٌنه های گوٌش وسنن اوزی دارند ارزوی موفقٌت می نمائٌم 

  

 شده استقاتل حاجی محمد امٌن اسماعٌلی دستگٌر 

در منزل  2009.اگوست  30مرحوم حاجی محمد امٌن اسماعٌلی که از افراد خٌر ونٌک اندٌش اوز بود در تارٌخ 
شخصی خود به قتل رسٌد که از انموقع تاکنون مسئولٌن انتظامی وخانواده متوفی در جرٌان پٌگٌری اٌن امر بوده اند که 

شده اند. تحقٌقات بٌشتر در اٌن زمٌنه توسط نٌرهای انتظامی ادامه بتازگی موفق به دستگٌری ٌک نفر در اٌن رابطه 
 دارد 

 محمد رفٌع کامٌاب در گذشت  



با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم محمد رفٌع کامٌاب فرزند محمد علی دٌروز شنبه  بر اثر سکته قلبی جان به جان افرٌن تسلٌم 
نمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم/ محمد رفٌع راننده امبوالنس نموده است که بدٌنوسٌله به خانواده وبستگان واشناٌان ا

  2011می 15سال عمر داشت روحش شاد وٌادش گرامی باد .  / ساٌت ستاره های اوز  43بٌمارستان اوز بود و

 المرد، مخالفان به فرمانداری قفل زدندتجمع در 

 اردٌبهشت ۳۰اعالم حماٌت چهل و پنج دانشگاه و مرکز آموزشی کشور از اعتصابات 

 برداشت گوجه فرنگً در خنج فارس آؼاز شد 

 احمد عالی زاده در گذشت 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم احمد عالی زاده هنگام موتورسواری امروز شنبه در اوز در گذشته است که بدٌن وسٌله اٌن 
لٌت عرض مٌنمائٌم /احمد عالی زاده  از تعمٌرکاران ضاٌعه تاسؾ بار را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تس

سال نداشت . روانش شادو ٌادش گرامی باد /      ساٌت  50خوب رادٌو تلوٌزٌون در اوز بود ودر زمان مرگ بٌش از 
  2011می 14-ستاره های اوز 

 دزدی با دستگاه طال ٌاب!!!!؟؟

ٌسٌد علم بهتر است ٌا ثروت وخٌلی ها مٌنوشتند ثروت وقتی قدٌما توی انشای مدرسه ها به دانش اموز مٌگفتند بنو 
خٌلی ها علم پٌدا کردند وثروتی حاصل نشد عده زٌادی گفتند ثروت اما ٌک اتفاق نادر وجالب اٌنکه عده ای مٌگوٌند با 

بازرگانان نمی استفاده از علم وثروت ٌعنی هم علم خوبه وهم ثروت اٌنرافقط  دانشمندان وصاحبان علم ٌا تجار بازار و
گوٌند بلکه اٌن دزدان مجهز به دستگاه فلز ٌاب وطال ٌاب هم مٌگوٌند  وقتی اسم دستگاه فلز ٌاب وطال ٌاب برده مٌشود 
ادم فکر مٌکند باٌد منظورشان کشؾ واکتشاؾ عتٌقه جات وطال های مانده در دل زمٌن باشد اٌن دستگاهها اولش برای 

 بعد ها کاربردهای دٌگری هم پٌدا کرده اند همٌن منظور ساخته شده اند اما 

مشاهده شده است در خٌلی از دزدی های منازل دزدهای مدرن و پٌشرفته با استفاده از طال ٌاب دٌگه زحمت گشتن  
وخردکردن وساٌل به خوشان نمی دهند وبا استفاده از دستگاه طال ٌاب مستقٌم مٌروند سراغ جاٌی که شما طال خودرا 

 ه اٌد چه داخل گاوصندوق باشد چه داخل کمد وزٌر وساٌل منزل پنهان کرده باشٌد انجا گذاشت

دستگاه های فلز ٌاب با ظرافت انقدر زٌاد شده ودر اندازه های مختلؾ روانه بازار شده است که هر کسی مٌتواند انرا 
بازار هست  حتی اگر بروٌد زٌر متر هم در  10وحتی 8بخرد از چٌنی تا المانی ان از ٌک متر ودومتری زمٌن تا عمق 

طال وجواهراتتان را پنهان کنٌد باز در عرض چند دقٌقه مٌتوانند طالی وجواهرات شما را  پٌدا کنند  توی  زمٌن هم 
تبلٌؽات بعضی از اٌن شرکت ها ی فروشنده از طال ٌاب تصوٌری گنج ٌاب تصوٌری وعٌنک های طال ٌاب هم اسم برده 

امئال تارٌخی وشخصی را به نهاٌت رسانده اند وبقول خودشان سنگ تمام گذاشته اند اٌن مٌشود ؼارتگری زمٌن و
دستگاه ها با هٌچ کسی شوخی ندارند واز هٌچ چٌز قٌمتی حتی اگر ٌک انگشتر وٌک ٌادگاری مادری نمی گذرد فقٌر 

 ن تری بگردٌد وتاجر هم براٌش معنا ندارد پس خودتان مواظب موجودی اتان باشٌد ودنبال راههای ام

.از ما گفتن بود. چون در ٌکسری از دزدی ها در منطقه مشاهده شده که دزد بدون اٌنکه سراغ چٌز دٌگری برود ٌا 
جای دٌگری را به هم برٌزد  مستقٌم رفته سراغ طال وجواهرات مثل اٌنکه ٌکنفر انگار مٌدانسته طال کجا است. بٌشتر 

روی هم انباشته نکنٌد وٌادمان باشد که  تا اٌن ادمٌزاد وسوسه گر ومحتاج  مراقب باشٌد  چمبر چمبر اسرته اسرته
وکنجکاو وجود داردعلم با همه خوبی هاٌش مٌتواند موجب بدبختی هم بشود.  هرچند روز روشن هم با انواع ترفندها 

 2011می  -ه های اوزساٌت ستار   ودوز وکلک ها از جٌب من وشما می دزدند اما اٌن ٌکی هم به انها اضافه کنٌد/

  کشوراوز در فهرست آثار ملً   ثبت قلعه پروٌزه

http://www.sahamnews.net/2011/05/تجمع-در-لامرد،-مخالفان-به-فرمانداری-قف/
http://www.sahamnews.net/2011/05/اعلام-حمایت-چهل-و-پنج-دانشگاه-و-مرکز-آمو/
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 مٌز سرماٌه گذاري الرستان، تشكٌل شد

 دوتا خط تا نخورده دٌروز  

فقط امروز فرصت نوشتن بود   مٌان نه دٌده ها چشم ها به نظاره اٌستاده اند  کلمات صؾ کشٌده اند مٌان نه گفته ها
وخواندن برای انکه هنوز مٌتواند به همه نه گفته ها نگاه کند وبه همه ندٌده ها با خوانشی در متن اٌن انتظار 

 .دٌگر چٌز جدٌدی به خوابم نٌامده است /فرهاد محمودا   بنگرد

 
 ر عسکرٌان در گذشت ؼفو

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم که دوروز پٌش ؼفور عسکرٌان در اوز درگذشت که بدٌنوسٌله ضمن تسلٌت به بازماندگان 
سال  45وخودرا در ؼم انان شرٌک مٌدانٌم /ؼفور در زمان مرگ بٌش از   وخانواده انمرحوم برای انها صبر ارزومندٌم

 12.5.2011ساٌت ستاره های اوز  /نداشت ت 

  

 مجوز اصولی آموزشگاه راهنماٌی و رانندگی اوز صادر شد

 من گاو هستم

چند دقٌقه ای بعد از زنگ مدرسه ٌک نفر دربان دم در مدرسه را صدا کرد وگفت اقا لطفابه مدٌر بگوئٌد ٌک نفر با شما 
بگوئٌد ٌک   بان پرسٌد بگوٌم چه کسی ؟ طرؾ نگاه خٌره ای به چشم دربان انداخت وگفت  من گاو هستمکار دارد. در
 گاو امده اند

دربان خٌلی متعجب به مرد نگاه کرد وبخودش گفت حتما قاطی دارد اما چٌزی نگفت ورفت سراغ مدٌر شما کاردارد.  
مدٌر که   ل مدٌر اٌستاده بودوخودرا معرفی کرد وگفت: من گاو هستمانهم گفت بگوئٌد بٌاٌد بعد از چند دقٌقه ان فرد مقاب

حتما شوخی مٌفرمائٌد گفت نه جدا دارم مٌگم من گاو هستم واگه باور نمٌکنٌد به اقای ...   : خٌلی تعجب کرده بود گفت
دری تعجب کرد وفکر کرد معلم کالس سوم بگوئٌد بٌاٌد تا معلوم شود من دروغ نمی گوٌم اٌشان مرا می شناسند . مدٌر ق

حتما از اون دٌوانهاست که اومده ما را سرکار بگذارد اما باز بخودش گفت با اٌن سر وضع شٌک ومودبانه صحبت 
اما برای ارضای کنجکاوٌش ٌکنفر فرستاد سراغ معلم ومعلم هم بعد از چند   اٌن ادم نمی ٌاد که دٌونه باشه  کردن به

   درسهدقٌقه اومد داخل دفتر رئٌس م

مدٌر مدرسه از اقا معلم پرسٌد شما اٌن اقا را می شناسٌد اقا معلم ٌه خورده نگاهش کرد گفت نه من تا حاال ندٌدمش 
مدٌر باز گفت اما اٌن اقا معتقده شما اونو مٌشناسٌد  در اٌن بٌن اون اقا که طی اٌن مدت خٌلی مودب ومتٌن سرپا 

را نمی شناسٌد  من گاو هستم من پدر حبٌب ... دانش اموز کالس سوم هستم اٌستاده بود روبه معلم کرد وگفت چطور م
دقٌقه دٌر امده بود وشمابه او گفتٌد گوساله نفهم دفعه دٌگه اگه دٌر امدی با پدرت بٌاد .حاال من  5همان کسی که دٌروز 

مدٌر تا چند روز حتی ٌک کلمه از  اومدم من گاو پدر اون گوساله هستم .. واٌن را انقدر با متانت وادب گفت که معلم و
اٌن موضوع هٌچی نگفتند ونپرسٌدند فقط وقتی مدٌرمدرسه پرونده دانش اموز حبٌب .. را مجددا بررسی مٌکرد جای 

 شؽل ولی  انش اموز نوشته شده بود استاد دانشگاه ......

تبدٌل کند کاری که از عهده هٌچ جراح  اری به همٌن سادگی ٌک معلم مٌتواند ٌک استاد دانشگاه را ٌک ادم را به گاو
 ودانشمندی بر نمی اٌد 

 سوژه اٌن مطلب از ٌکی از بٌنندگان ساٌت است . 

 بازدٌد معاون استانداراز بخشداري،شهرداري وآموزش وپرورش اوزالرستان
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ژه الرستان، بخشداري،شهرداري وآموزش وپرورش  دار وفرماندار فرمانداري وٌامٌري معاون استان  -  < بخش ها
وي ضمن بازدٌد از واحدهاي مختلؾ با كاركنان وكارشناسان اٌن ادارات   - .بخش اوزاٌن شهرستان راموردبازدٌدقرارداد

 دگفتگو كرد ودرخصوص رفع مشكالت وتسرٌع در امور اداري مراجعٌن به آنان تذكروتوصٌه نمو

 توزٌع كنندگان چك پول تقلبً در خنج دستگٌر شدند 

  ی کنٌمتمامی امکانات و تسهٌالت را برای سرماٌه گذاران در الرستان بزرگ فراهم مفرماندار وٌژه الرستان /

 کتاب کاتای تی تٌا 

کتاب کاتای تی تٌا در باره قصه های قدٌم اوز به همراه نگارشی از قصه ها به گوٌش اوزی می باشد که توسط سرکار 
نسخه منتشر شده 1000صفحه و 369خانم فاطمه خضری وجناب مهندس عبدهللا خضری به رشته تحرٌر در امده ودر 

 است

ای قدٌم ( اولٌن کتاب در عرصه معرفی قصه های مردم اوزمی باشد وشامل سه بخش است کتاب کاتای تی تٌا )قصه ه
 بخش اول کتاب کاتای تی تٌا  نگارش قصه ها به زبان فارسی است که شامل بٌست وهفت قصه

 است که سرکار خانم فاطمه خضری با دقت فراوان انرا به فارسی نوشته اند که کاری در خور تقدٌر وتوجه است  

بخش دوم کتاب به نگارش ده قصه به گوٌش اوزی اختصاص ٌافته است که نتٌجه تالش وهمت مهندس عبدهللا خضری 
است  اقای خضری بدرستی در مقدمه بخش دوم ٌاداور مٌشوند که : در عصر ارتباطات که دنٌا به دهکده کوچک جهانی 

د تحقٌر وهجوم همه جانبه قرار داده وموجودٌت مبدل شده  فرهنگ وزبان مسلط ورسمی فرهنگ های کوچکتر را مور
انها را به نحو اسفباری به خطر انداخته است .در چنٌن شراٌطی حفظ وحراست زبان مادری وظٌفه همه کسانی است که 

 مٌراث فرهنگی خودرا دوست دارند

فته که مولؾ با اوردن بخش سوم کتاب به جمالت واصطالحات به زبان فارسی ومعادل انها به گوٌش اوزی اختصاص ٌا
کلمات وجمالت بسٌاری ما را متوجه خطاها وهجومی که از سوی دٌگر زبانها به زبان اصلی صورت گرفته می کند که 

 اٌن تفاوت ها مٌتواند درشناخت  چگونگی شکل گٌری وفاصله گذاری با زبان اصلی طی گذر زمان مفٌد واقع شود 

از سوی مخاطبان وعرصه ادب وهنر وفرهنگ به اٌن کتاب وارد شود باٌد اذعان  جدا از هر گونه اٌرادی که امکان دارد
دارم که اٌن کتاب قرنها جاٌش در کتابخانه های ما خالی بوده است جای ان در کتابفروشی ها ودر ذهن کودکان ما خالی 

 بوده است .جاٌش در مٌان زبان های محلی اٌران وجهان خالی بوده است .

صه ها که برای گذشتگان مملو از خاطره وٌاداوری وبرای کودکان امروز وفردا سرشار از حس لطٌؾ جمع اوری اٌن ق
ودوست داشتنی فرهنگ وزبان ماست بسٌار ارزشمند است وبنوبه خود از تالش اٌن عزٌزان تشکر وقدردانی مٌکنم که 

ب وبارارزش برای همه دوستداران هر چند دٌر اٌن ورق از کتاب بزرگ گوٌش اوزی گشوده شده است اما اؼازی خو
 فرهنگ وزبان محلی است واز اٌن حٌث دستشان درد نکند .

 2011دبی می –فرهاد ابراهٌم پور  –مدٌر ساٌت ستاره های اوز 

 روستاي الرستان فارس آؼاز شد  10آبرسانً به 

 

 برداشت گندم و جو آبً در خنج فارس آؼاز شد 
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 قسمت دوم -ٌان در باره رادٌو خاطرات دکتر سعٌد محمود

 
شٌخ حنٌؾ فقٌهی گوٌنده فارسی رادٌو قاهره  -خانم پاکروان دختر خانم مرٌم بهنام مجری برنامه اخبار جهان در لندن 

  ..ادامه مطلب دکتر زرنگار گوٌنده فارسی رادٌو کراچی ولطفعلی خنجی گوٌنده فارسی رادٌو بی بی سی لندن .

  هوشنگی که اٌنجوری شناختمش / از وبالگ انجمن ادبی تائب

 ماجرای آن دو آمبو النس چه بود ؟!

متاسفانه اخٌرا علی اصؽر حسنی اخذ اٌن دو دستگاه را به خود نسبت داده است.در زٌر متن کامل درخواست شبکه 
 ادامه مطلب بهداشت و درمان الرستان ارائه مٌشود تا خوانندگان خود در اٌن مورد قضاوت کنند . ..

 نفهم، فاشٌست، بی چشم و رو، لجن پراکن: صحبت نو آقای نماٌنده

 نظر ٌک همشهری / اٌن بچه ها چه گناهی کرده اند 

سانم كه حدود چند ماه قبل اٌن زمٌن كه قبال سنگ فروشى بوده اقاى ابراهٌم پور با عرض سالم مٌخواهم به عرضتان بر
 حاال هم كه متاسفانه متاسفانه تبدٌل به اهن فروشى شده است است

حال مٌخواهم بگوٌم مگر اٌن بچه ها چه گناهى كرده اند كه باٌد بخاطر منفعت چند نفر ادم سود جو دچار عواقب ان 
 بشوند

 مدرسه نصب شده است كه در اٌن زمٌنه كاري از دست من و شما بر نمى اٌددكل مخابراتً كه قشنگ در حٌاط 

 اما در زمٌنه اهن فروشى چرا.

اوزى كه در ان شهرك صنعتى دارد چگونه است كه باٌد در شهر انهم در جلوى مدرسه ابتداٌى و در منطقه مسكونى 
 است. ه.ن و  …اٌن اهن فروشى متعلق به پسر دو قرار بگٌرد.

متر و تأسؾ اورتر اٌن مً باشد كه اٌن زمٌن متعلق به كسى نٌست جز ع. كسى كه الگوى فرهنگ و پٌشرو در و از مه
 ساخت د.... است چگونه راضى شده است كه اٌن زمٌن را به انها اجاره ٌا بصورت مجانى واگذار نماٌد

 من اٌن عكسها را شخصا خودم در سفرى كه در نوروز به اوز داشته ام گرفته ام

خواهشمند است پس از تحقٌقات خودتان در اٌن زمٌنه براى اطمٌنان كار انرا در ساٌت خودتان قرار دهٌد در صورت 
 امكان

ولى خواهشمند است كه اسم من ذكر نشود چرا نسبت فامٌلى نزدٌكى با ع  دارم ولى از انجاٌى كه اٌن كار موجب ازار و 
  منطقه مٌشد دور از انصاؾ دانستم كه چٌزى نگوٌم.اذٌت دانش اموزان عزٌز و ساكنٌن محترم ان 

  با تشكر از شما و زحماتتان /  سبز و پٌروز باشٌد.

 برای دٌدن عکس ها اٌنجا را کلٌک کنٌد 
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 حاجی ازادی در گذشت 
حاجی ازادی فرزند محمد رفٌع امروز در شارجه درگذشت حاجی ازادی سالٌان درازی در شارجه زندگی مٌکرد ومجرد 

حاجی   بود حاجی برادر صدٌق ازادی بود که بدٌنوسٌله به برادر انمرحوم وبستگان واشناٌان تسلٌت عرض مٌنمائٌم
 2011می 5ای اوز ز سال داشت / ساٌت ستاره ه 60بٌش از 

-------------- 

 سال اٌرانسل در کهنه اوز راه اندازی شد 3پس از 

 از مٌرزٌنل امٌری نژاد اوزی  شعر پٌر پس

هنوز ازدواج نکرده اند وتوقعاتی هم / اٌن شعر در باره مردانی است که بعد از مٌانسالی  پٌر پس اندح گتای که زنه مای
از زن دارند اٌن شعر که پٌر پسر نام دارد با همراهی خانم شکوفه زارع از شاعران خنج بصورت دونفره خوانده شده 

 پٌر پس شعری از مٌرزٌنل  /است 

 جشنواره شعر در دانشگاه پٌام نور اوز با حضور راشد انصاری شاعر طنز پرداز نامی کشور

 خور -الر شروع عملٌات اجراًٌ بزرگراه

  وقوع زلزله شدٌد در اوز

زلزله نسبتا شدٌدی شهر اوز ومناطق اوز را به لرزه در اورد بر اساس خبرهای رسٌده از اوز اٌن زلزله ساعت ٌک 
چهارشنبه بوقوع پٌوسته است که موجب وحشت مردم شده اما خوشبختانه هٌچ گونه خسارت وتلفاتی در   ونٌم شب

 برنداشته است 

 شهرٌان وبٌنندگان ساٌت نظرات هم

  

جا دارد قبل از هر چٌز از توجه واظهار لطؾ بعضی از بٌنندگان ساٌت تشکر کنم که با نظرات خود همراه ساٌت هستند 
 الزم مٌدانم در باره خواسته ها وپٌشنهادات وانتقادات انها مطالبی بٌان دارم 

 

         1-       *اند که عکس های بٌشتری بگذارٌم که سعی مٌکنٌم با  همشهرٌان وبٌنندگان از من خواسته
 همراهی شما انرا امکان پذٌر سازٌم 

در باره زندگی خسرو پرسٌده اند که قبال توضٌح داده ام اٌن رواٌت مستند ٌک زندگی است که من انرا  *      -2
شتر نمانده باشد که احتٌاج به سپری کرده ام وباز پرسٌدٌد کی تمام مٌشود اعالم کنم که احتماال چند قسمت بٌ

 وقت دارم تا ان را بپاٌان برسانم 
نتقاد کردٌد که قسمت نظر دهی بروز نٌست واٌن امکان در ساٌت بصورت انالٌن فراهم نٌست انتقاد شما ا*       -3

امکان بجا ودرست است وسعی مٌکنم تا دوماه اٌنده اٌن امکان را بوجود بٌاورم هر چند از طرٌق اٌمٌل اٌن 
 همواره فراهم بوده است 

پرسٌدٌد چرا در اوز وبعضی مناطق اٌران ساٌت فٌلتر است وبزحمت باز مٌشود  باٌد عرض کنم تا کنون *       -4
جواب روشنی مبنی بر اٌنکه چرا ساٌت اوز استارز را فٌلتر کرده اند در ٌافت نکردٌم هر چند گمان مٌکنٌم که 

ق عده ای خوشاٌند نٌست افراد وجرٌانی که فضای بسته را بٌشتر می پسندند روشنگری ومطالب ساٌت به مذا
.خوشبختانه تا انجا که طی چند ماه گذشته خبر دارٌم افراد بٌشتری در اوز وشهرستانها با استفاده از فٌلتر 
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ار بٌشتر شکن موفق به بازدٌد از ساٌت شده اند واٌن روند رو به گسترش است ومخاطبان ما از اٌن لحاظ بسٌ
 از گذشته شده است 

در پاٌان از اظهار لطؾ شما ممنون هستم وباز برای ان عده از دوستان که سوال کردند همکاران شما چه       -5
کسانی هستند عرض کنم که اٌن ساٌت از ابتدای بوجود امدنش شخصی بوده است اٌن ساٌت فقط با ٌک نفر که 

ر انچه که در اٌن ساٌت با اسم ونام من هست با من می باشد سختی خود من هستم اداره مٌشود ومسئولٌت ه
کار وبروز نگداشتن ان به تنهاٌی خٌلی سخت ودشوار است اما عالقه وامٌد به شهر ودٌار تاکنون شور وشوق 

برای من در ادامه اٌن راه بوده است وبرای همٌن هم در لذت ان وهم در سختی های ان شرٌک هستم وبا 
ی وگاه تبلٌؽی اداره مٌشود هر چند که امٌدوارٌم برای پابرجا ماندن وبروز بودن ساٌت از همکاری هزٌنه شخص

 ومساعدت شما هم بهره مند شوٌم 
 2011می 4فرهاد ابراهٌم پور )محمودا( دبی  –مدٌر ساٌت ستاره های اوز  

 اه بٌن المللً الرستان به اداره كل ارتقا ٌافتمدٌرٌت فرودگ

 شود ساعته مً 24شبكه تلوٌزٌونً فارس 

 بقول اوباما رئٌس جمهور امرٌکا اسامه بن الدن کشته شده است

د که برج های دو قلوی تجارت جهانی امرٌکا با بن الدن از انروز در محافل سٌاسی ومطبوعاتی جهان بٌشتر مطرح ش
 دو هواپٌما مورد اثابت قرار گرفت وموجب کشته شدن بسٌاری از انسانها در اٌن فاجعه وحشتناک تارٌخی گردٌد .

 

اٌن بن الدن که بنٌان گذار القاعده محسوب شده بود از دهه هاٌی که اتحاد شوروی سابق بر بخش های بزرگی از خاک 
ان تسلط داشت در رابطه تنگاتنگی با گروه طالبان وبا حماٌت دولت امرٌکا وکشورهای ؼربی بر علٌه نٌروهای افؽانست

شوروی سابق وحاکمٌت مورد تائٌد انها در حال جنگ بودند وهمانها نٌرو وامکانات خودرا از طرٌق هم پٌمانان امرٌکا 
ن ورق بزودی چرخٌد وزمانی که گورباچؾ رئٌس جمهور در منطقه برای مقابله با روسها درٌافت مٌکرد ند اما اٌ

اصالح طلب روسٌه شد وبه انتقاد از بسٌاری از سٌاست های گذشته شوروی پرداخت حضور روسها در افؽتنستان 
کمرنگ شد وبا امدن ٌلتسٌن رئٌس جمهور طرفدار امرٌکا در روسٌه فروپاشی اتحاد شوروی سرعت گرفت وچٌزی نپا 

وری واقمار سوسٌالٌستی اٌن بلوک در اروپای شرقی ٌکی پس از دٌگری از ارٌکه قدرت پائٌن امدند ئٌد که اتحاد ش
وامرٌکا توانسته بود به همراه دٌگر کشورهای ؼربی خودرا ازپٌشروی سوسٌالٌزم اسوده ببٌند اما در اٌن بٌن انچه به 

پرقدرت بود وامرٌکا همواره بعد از جنگ جهانی  نظر امرٌکائٌها چندان جالب به نظر نمی رسٌد پاٌان ٌافتن ٌک دشمن
احتٌاج به مقابه با ٌک دشمن برای ابراز برتری در جهان داشت . امرٌکا  خطر کمونٌسم وارتش سرخ وبلوک شرق 

خطری مستند ودارای اهمٌت استراتژٌک برای مقابله با جنبش های ازادٌبخش وگسترش حٌطه نفوذ سٌاسی ونظامی در 
وهمواره از اٌن بلوک خطری بزرگ ترسٌم مٌکرد تا وجود خودرا در بسٌاری از مناطق جهان توجٌه  جهان می دانست

 سٌاسی ونظامی نماٌد 

با فروپاشی بلوک شرق امرٌکا دٌگر نمی توانست برای حضور خود در منطقه دلٌل قابل قبولی وقابل توجٌه پٌدا کند 
پس باٌد دشمنی قوی واساسی پٌدا مٌشد ٌا بوجود می امد اٌن  دٌگر نمی توانست خطر کمونٌسم وارتش سرخ مطرح کند

چرخش واٌن تحول که برای امرٌکا فوق العاده حاٌز اهمٌت بود با اثابت دو هواپٌما به برج های دوقلوی ساختمان 
ند که سپتامبر انچنان افکار عمومی مردم امرٌکا وجهان را تحت تاثٌر قرار داد که بسٌاری از ٌاد برد11تجاری در 

القاعده وطالبان دست پرورده خود امرٌکا وکشورهای ؼربی در افؽانستان بودند که با تجهٌزات نظامی ؼرب وبا اندٌشه 
بنٌاد گراٌی اسالمی به نقش افرٌنی های جدٌدی فرا خوانده مٌشدند بسٌاری فراموش کردند که نزدٌکان بن الدن شرٌک 

ها بودند  اکثرخبرگزارٌهای بزرگ  جهان همچون سی ان ان  بی بی سی  تجاری جورج بوش وخانواده تجاری امرٌکا ئٌ
ام بی سی و.. در اختٌار کشورهای بزرگ همچون امرٌکا وانگلٌس هستند  از اؼاز اٌن روٌدا حجم تبلٌؽات انچنان 

ر را درٌافت کنند گسترده وبی سابقه بود که دور افتاده ترٌن کشورها ومناطق جهان هم توانستند لحظه به لحظه اٌن اخبا
اٌن حجم تبلٌؽات از بن الدن انچنان ؼولی ساخت که همه مطبوعات در ان سمت سوق داده شدند ولبه تٌز ان بر ترور 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1707
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وترورٌسم وطالبانٌزم قرار داشت وعملٌات طالبان در افؽانستان وعراق وپاکستان وبمب گذارٌها وکشتن افراد بی گناه 
ای بزرگتر شدن بن الدن وخطر جدی وجهانی ان الزم بود مطرح مٌشد وبن الدن همه ان مسٌری بود که می باٌد بر

 وترورٌسم واقاعده وبن الدن جاٌگزٌن خطر کمونٌسم وارتش سرخ شد 

حاال بعد از ٌک دهه وبا اعالم رئٌس جمهور امرٌکا  که بن الدن رهبر ترورٌستهای جهان کشته شد سواالت متعدی در 
ت که با گسترش روزافزون ارتباط جمعی وهوشٌاری مردم دم به دم بر سواالت پاسخ نٌافته اذهان عمومی نقش بسته اس

 اٌن سالها افزوده مٌشود 

مهمترٌن سوال اٌن است که چگو.نه ٌک گروه ؼٌر حکومتی که نه دارای سرزمٌن مشخص ونه دارای پاٌگاه مشخص 
شور جهان امرٌکا وهمپٌمانان انها را مؽلوب نظامی در کشوری مقتدرباشد توانست بٌش از ده سال بزرگترٌن ک

مانورهای نظامی خود کند امرٌکاٌی که دارای بٌشترٌن امکانات نظامی در جهان بوده وهست واز اخرٌن فن اوری های 
اطالعاتی روز بهره مند بوده وهست  اٌا واقعا امرٌکا از دستگٌری بن الدن عاجز مانده بود ٌا نمی خواست او را 

 د ؟دستگٌر کن

اٌا امرٌکا با توجه به دارا بودن انواع واقسام شگردهای جاسوسی وامکانات ماهواره ای از ردٌابی مکان ومحل زندگی 
 بن الدن بی خبر بوده است ؟

در هرحال وجود انها  ماٌه مباهات مردم جهان نبود وجز قتل وزخم واندوه چٌزی به جهان نٌفزودند وحتی برای اگاهی 
م ارزشی قائل نبودند نقشی به مراتب مخرب در حٌاط سٌاسی جهان بازی کردند وتارٌخ از انها به نٌکی ودانش انسانها ه

ٌاد نخواهد کرد هر چند به جد وجهد وتا پای شهادت رفته باشند اما زخمی عمٌق بر پٌکر قربانٌان خود وحتی نزدٌکان 
مسالمت امٌز معناٌی انسانی دارد ودر هٌچ جنگی که خود نهاند جدٌت فقط برای بقای انسانها وشرافت وصلح وهمزٌستی 

 انسانی هالک وکشته شود انسانٌتی بالنده نمٌشود . 

اٌا واقعا بن الدن کشته شده است ٌا خبر بعضی از خبرگزارٌها درستتر است که عکس گلوله خورده بن الدن مونتاز شده 
 است واو نمرده است 

اصلی ؛ چه بن الدن مرده باشد وکشته شده باشد وچه زنده باشد ودر جاٌی در هر حال چه اٌن عکس مونتاژباشد وچه 
مخفٌانه به زندگی ادامه دهد زٌاد مهم نٌست ؛ مهم اتمام بازی سٌاسی ورهبری بن الدن بر جرٌان القاعده وطالبانٌسم 

ن مرده است وحٌات است که توسط رئٌس جمهور امرٌکا اعالم شد .از اٌن به بعد از نظر رهبران جهان ؼرب بن الد
سٌاسی او ارام ارام باٌد محو شود تا جای خودرا به جرٌان دٌگری برای حضور بدهد اٌنکه جرٌان بعدی کٌست وچٌست 
؟باٌد منتظر تحوالت اٌنده بود تحوالتی که اٌنروزها در خاورمٌانه وشرق وحتی خاور دور انجاٌی که چٌن دارد بزرگ 

  وبزرگتر مٌشود باٌد دٌد

 2011می 3اره های اوز ساٌت ست

واحتمال دارد باران ببارد   اردٌبهشت گذشته است ابرٌست11عصر روز ٌکشنبه 6.30وای اوز هم اٌنک که از ساعت ه
 هنوز گزارشی از باران درٌافت نکرده اٌم .

  

 ثًُبعجت أل يبِ يی سٔص جٓبَی کبسگش 

 به خاطر گارگر خواب وخوراک ندارم

نی کارگر است بعضی ها مٌگوٌند نه .هرروز روز جهانی کارگر است وما شبانه روز ولحظه امروز اول ماه می روز جها
به لحظه بفکر کارگر هستٌم .ما از دست اٌنها خواب وخوراک ندارٌم هٌچ کس به اندازه ما بفکر انها نٌست وبه انها فکر 



ا هم هستند کسانی که حتی نشان وپرچم نمی کند می پرسٌد مگر مٌشود؟  بله خٌلی هم مٌشود از اٌن دسته بٌن اوزٌه
 انروز هم با خود دارند وزمانی سٌنه چاک طبقه کارگر  بودند

انها در تمام روز فکر مٌکنند که چرا اٌن کارگر جماعت خوب کار نمی کند چرا حرؾ اٌن اربابان جدٌد را روی چشم نمی 
به دهان مٌشوند   انها مدام به کارگر فکر مٌکنند که گذارند وانقدر پررو شده اندکه بعضی وقت ها با صاحب کار دهان 

چرا هنوز سال نشده تقاضای مرخصی مٌکند وتازه ادعای اضافه حقوق هم مٌکند کارگر که نباٌد اٌنقدر بی چشم ورو 
قط باشد همٌنقدر که براٌت وٌزا دراوردٌم واز گرسنگی نمی مٌری باٌد خدا وارباب را شکر کنی  انها مٌگوٌند کارگر ف
شب تا روز کار مٌکند انوقت حقوق شب تا صبح هم از ما مٌگٌرد چونما بٌش از انها دارٌم فکر وکار مٌکنٌم انها 

مٌگوٌن اگر پول وسرماٌه ما نباشد کارگر کار پٌدا نمی کند پس باٌد مرتب وهمٌشه گوش بفرمان باشد نباٌد زٌاد خرج 
پاراتا ودوتا تخم مرغ که خرجی ندارد  باٌد پس انداز کنند  نباٌد زود دال وٌک دانه نان   کند مگه خرجشان چقدر است ٌه

زود بروند مرخصی چون خرجشان زٌاد مٌشود  انها معتقد هستند هر چه کارگر بٌشتر کار کند به نفعش هست واٌنکه 
ا مٌگوٌند چرا کارگر ٌک عده ادعا مٌکنند چرا اضافه کاری نمی دهٌد اٌن حرؾ ادم های تنبل وزٌر کار در رو هستند  انه

 ساعت کار کند ٌا بگوٌد من روز های تعطٌل نمی اٌم مگر وٌزای باباش هست که چنٌن ادعاٌی دارد9باٌد 

شعار جدٌد بعضی ازبه اصطالح طرفداران طبقه کارگر اٌن است کارگرکارگر  کار بکن  کاربکن  داد نزن  حرؾ نزن   
 اتحاد  اتفاق  شعار مورچگان است    فقط بگو چاکرم وبفرمان   کارگر کارگر   - پٌشم بمون  حماٌتت مٌکنٌم

ٌک کارگر که نباٌد ٌک نوشابه کامل بخورد پس لٌوان ٌکبار مصرؾ برای چه درست کردند تازه نوشابه خوب نٌست 
ر انها وصد تا بٌماری می اورد اٌنها که بفکر خودشان نٌستند برای همٌن است که ما از صبح تا شب به فکر انها وکا

هستٌم فالن کارگر که هی مرٌض مٌشود که نباٌد صاحب کار هزٌنه اش را بپردازد سردرد چشم درد و ودست وپا درد 
وسرماخوردگی که مرٌضی نٌست حاال انفوالنزای خوکی گرفته باشه ٌه چٌزی پاٌش شکسته شده ٌه چٌزی کارگر  باٌد 

نرود با دوستاش ننشٌند باٌد مثل مرغ وخروس بروند جاٌی بتپند احتٌاط کند که مرٌض نشود زود بخوابد اٌنور وانور 
وصبح قدقد کنان وقوقولی قوقو خوانا ن شاداب وجست وخٌز کنان  سر کار حاضر باشند باٌد منفعت رسان باشند لب 
 کالم کارگر خوب باٌد بفکر صاحب کارش باشد چون صاحب کارش اٌن همه بفکرش هست  فهمٌدٌد ٌا نه !!!!!!!!!!

  جدی

/ بسٌاری از کارگران جهان بدلٌل موقعٌت معٌشتی وزندگی خانوادگی که توام با فقر ونداری بوده است از دانش وفرهنگ 
باالٌی برخوردار نٌستند وخٌلی از مواقع به ارزش کاری خود وحق وحقوق خود واقؾ نٌستند دارای رفتارهای ناهنجار 

رش الزم نٌافته اند   وهمٌن موضوع باعث سواستفاده صاحبان سرماٌه هستند واز نظر اٌمنی وبهداشتی اموزش وپرو
ودالالن بازار مٌشود وهمٌن اربابان سرماٌه ٌکی از دالٌل بد رفتاری ونادٌده گرفتن حق وحقوق انها را با توجٌه کم 

تی که انها محصول ماٌگی وبی فرهنگی انها توجٌه مٌکنند وانها راپست شمرده و الٌق تحقٌر واهانت مٌدانند در صور
همٌن جامعه جهانی هستند ومعلول فقر ونابسامانی هستند .وای به حال ادم هاٌی که با دانش واگاهی از اٌن امر حق 

وحقوق انها را نادٌده مٌگٌرند وبرای ثروت اندوزی خود از هٌچ تحقٌر وظلمی نسبت به کارگران اباٌی ندارند .مطمئنا ما 
ٌن امور را به نفع طبقه کارگر وزحمتکشان تؽئٌر جهت دهٌم اما مٌتوانٌم در حد توان وامکان به سادگی نمی توانٌم همه ا

باری از دوش انان بردارٌم مٌتوانٌم حق وحقوق انها را برسمٌت بشناسٌم مٌتوانٌم مرخصی های بحق انها را بدهٌم 
به انها بدهٌم هزٌنه بٌمارٌهای هنگام اضافه کاری اشان را درست وقانونی حساب کنٌم  سالی ٌکبار مرخصی با حقوق 

کار را به انها پرداخت کنٌم اگر در توانمان هست که اکثر صاحب کارها دارند در مساعده دادن به انها درٌػ نورزٌم هزٌنه 
های جنبی همچون تمدٌد وٌزا و... انها را پرداخت کنٌم  به شخصٌت حقٌقی وحقوقی انها توهٌن نکنٌم به مذهب ودٌن 

ن ونزاد وقومٌت انها توهٌن روا ندارٌم وبرای کاری که برای من وشما انجام مٌدهند با دٌده احترام نگاه کنٌم هر چند وائٌ
انها خالی از عٌب ونقص نٌستند هر چند انها از دانش واگاهی الزم برخوردار نباشند مگرخٌلی ها  به ؼٌر از سرماٌه 

مه مهمتر ٌادمان نرود که کارگران در اٌن جهان ٌکروز بٌشتر بنامشان اشان چقدر بٌشتر از انها اموخته اند  واز ه
 اردٌبهشت روزجهانی  کارگر است انرا پاس بدارٌم . 22نٌست وانهم اول ماه می برابر با 
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 اول ماه می روز جهانی کارگر مبارک باد

ول ماه می برابر با ٌازده اردی بهشت هر سال روز جهانی کارگران جهان است که بپاس وٌاد وخاطره همه کارگران ا
تر کارگران در جهان به تظاهرات وگرد هم وزحمتکشان اٌن روز را جشن مٌگٌرند ودر اٌن روز برای اتحاد واتفاق بٌش

اٌی می پردازند وخواسته ها ومشکالت خودرا در قالب بٌانٌه ها واعالمٌه ها وتوسط اتحادٌه ها  کار وکارگری به گوش 
 مسئولٌن ومردم جهان می رسانند 

ان است بلندترٌن کارگران جهان بار ساخت وساز جهان وهر انچه در اٌن جهان ساخته وتولٌد مٌشود بر دوش ان
ساختمانها وشٌک ترٌن مراکز تجاری وصنعتی مسکونی با دست های توانا وکارامد انها ساخته مٌشود مراکز تفرٌحی 
وگردشگری به دست انها ساخته مٌشود  پل ها وگذرگاه ها وراه اهن ومترو وخٌابانهای طوٌل توسط همٌن زحمتکشان 

کارگران هستند اما خود کمترٌن بهره از اٌن امکانات می برند ودر بٌشتر  ساخته مٌشود  بطور کلی سازنده بزرگ جهان
  کشورهای جهان مورد ستم وبهره کشی قرار می گٌرند

 ادامه مطلب 

  

 

 2011 اورٌل ماه  مطالب و اخبار شٌوار

  

 مردم اوز هوشیار ی خودرا حفظ کنید

جریان شکست خورده ای که تالش داشت اوز تابع گراش بماند هنوزهم دارد در موضوع بازگشت تابعیت اوز به الر سخن 
م وسومی ها  انجام پراکنی میکندکار انها در وهله اول تردید در موضوع بازگشت اوز به الر است که توسط دست دو

میگیرد ومهره های اصلی خودرا ان پشت پنهان کرده اند .  همه مسئولین ومعتمدین واقعی ودلسوز اوز در جریان هستند 
که این بازگشت با چه تالشی همراه بوده است .امسال سال انتخابات مجلس است وراجع به این موضوع در اینده بیشتر 

 ته ها به کجا وصل هستند. برایتان خواهم نوشت که این رش

 يی كـٔ ْب عبَّ ثبو ثّ نـفاٌ ٔ ْـامبٌ ، ثبىؼ آيؼِ ؿهص صضُّ ثّ ثبؿ أنیٍ ثـای کّ ثبنـیُی ًْچٌٕ ثبؿاٌ ْبی هطـِ

 . ؿمیؼ ػٔؿ ؿاْی اف عنتّ ٔ کٕچک ْبی ثچّ اف کبؿٔاَی   . ؿیغت

يی گبْی . کيیؼَؼ کٕل ثّ ثؼ ٔیب عٕة ْبی تزـثّ اف عٕؿریُی کؼاو ْـ ، گؾىتُؼ پُبِ ثی ، ػًـ ْبی کٕچّ الثالی اف   

 )) چگَّٕ کّ ثٕػ آيٕعتّ کٕػکی اف أ ايب ، ؿكتُؼ يی عیقاٌ ٔ اكتبٌ گبِ ٔ يبَؼَؼ 

 . گؾؿاَؼ ؿا فَؼگی عى ٔ پـپیچ ػاالَٓبی اكتغبؿ پـ چّ . کُؼ تکیّ عٕػ ثّ ، ثبىؼ (( خودش
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 أنیٍ ٔ فػ ثبال ؿا ًْت آمتیٍ . پیٕمت َیکٕکبؿاٌ هبكهّ ثّ ، ٌثٕػ عٕة کًبل ٔ اتًبو ػؿ ٔ یبكت ؿا عٕػ فٔػ عیهی أ

 . صـکت ایٍ اف ثٕػ ؿاضی ٔ عـمُؼ چّ ٔ َٓبػ ثُب اه ػؿعبَّ ػًـه ؿٔفْبی ٔاپنیٍ ؿاػؿ ىٓـيبٌ کٕػک عبَّ عيت

  . َٕاعتُؼ اَتظبؿ ثی چّ ؿا پـٔافت آٔاف ىٕو ْبی کالؽ . امت کٕؿ ٔ مٕت تٕ ثی ىٓـيبٌ   

 و قول می دهٌم که عهدت را به اتمام رسانده و قافله نٌکوکاران ، همٌشه با ٌاد تو حرکت خواهد کرد .ولی همگی بت 

 روحت شاد...         

عبدالرحمن  –جعفر صدٌق  –محمد رفٌع شمسی  –عارؾ عبدالرحمن  –ابراهٌم صدٌق  –ناصر اسفندنٌا  –فاروق رکنی 
احمد ثرٌانژاد  –عبدالرحٌم هنری  –عبدالحمٌد عابدی  –علی نورانی  –عبدالؽفور رنجبر  –جعفر محمد صادق  –هنری 

   عزٌز فضلی –عبدالقادر عابدی  –محمود بارور  –

ػؿ ؿاِ ٔينیـی کّ اَتغبة کـػِ ثٕػ اػالو يیؼاؿػ ثؼُٕاٌ   مبیت متبؿِ ْبی أف ضًٍ اؿد َٓبػٌ ثـ تؼٓؼ ػٔمتبٌ ػقیقکّ

 َیک ٔعیـ عٕاْبَّ ػقیق صبضـ ثّ ًْکبؿی ٔعجـ ؿمبَی امت ػضٕ کٕچکی اف ایٍ ربيؼّ ػؿ رٓت اؿفْٔبی 

 دو سوی زیبای امدن ورفتن 

 لطفا یک دقیقه خیلی عمیق به این عکس نگاه کنید روزگار وقصه همه ما ادمهاست 



 

جال این عکس اوج احساسی است که هر انسانی میتواند انرا بوضوح مشاهده کند .نشان امدن ورفتن وبودن تا انجاست که م
میدهد .انکه می اید تا از فراز ونشیب روزگار از خوشی وسختی ورنج وعشق بگذرد وانکه از همه انها گذشته ودر انتهای 

بودن هنوز میتواند حس لطیفش را تجربه اش را با ما قسمت کند .کودکی وپیری هر دو ناتوان ومحتاج کمک ما هستند 
ج به راهنمای ومحبت وکمک ماست وانکه خسته از روزگار سپری شده در کودکی که قرار است برخیزد وامید ومحتا  .ان

اخرین روزهای زندگی توان خویش را در گذر روزگار از دست داده یا دیگر کمتر میتواند برپای خود بایستد محتاج محبت 
 ورسیدگی هستند.

 هر دوی انها را دریابیم  همیشه فرصت جبران نیست  

  

   

 َٕینُؼِ اػثیبت كٕػكبٌ ٔ َٕرٕاَبٌ ػؿ أف :ثـاي يـػو ٔ اف يـػو ثُٕینیى

 قصه نوٌس كودكان در اوز : نوٌسندگان حرؾ دل مردم را بزنند

 ه زمان فقیهی پور در گذشت شا
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بدین وسیله در گذشت بانو شاه زمان فقیهی پور را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم .مرحومه 
 ..39اوریل 36سایت ستاره های اوز   سال نداشت ./58در زمان مرگ بیش از 

-------------------------------------------------------------------- 

 همسر محمد سعیدی در گذشت 

بدین وسیله در گذشت همسر محمد سعیدی را با ایشان وخانواده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم / 
 ..39اوریل 36سایت ستاره های اوز 

 ن وشما چگونه ایم؟؟و

کنند  ؟ ایا شرم میکنند ؟ ایا مطلع نیستند ؟ شاید هم می شما تا کنون به افرادی برخورده اید که نمی توانند ابراز عقیده 
 ترسند ؟

از چه می ترسند ؟ از دانایی یا نادانی اشان ؟ از جانشان یا از مالشان ؟ از خودی یا از بیگانه می ترسند ؟ از حکومت یا 
د ؟ یکسال  ده سال  بیست یا از افراد ؟  در هر حال این افراد منتظر چه کسی وچه زمانی برای ابراز عقیده اشان هستن

 پنجاه سال یا تا اخرین لحظه عمرشان بر نظر وعقیده اشان خط بطالن می کشند ؟ 

ایا این عمر که مثل باد میگذرد ارزش اینرا دارد که ادمی جوهر وجودش که همانا افکار واعتقادش هست کتمان کند وانرا 
.نه تخمی میکارند ونه از نهال برامده ای از شعور وشجاعت وتالش   به خاک بسپارد ؟. دریػ ودرد که بسیار چنین میکنند

 گذشته انسانها پاسداری میکنند . .....      من وشما چگونه ایم؟؟

طی اؿمبل َبيّ ای اف طـف اهبی ػجؼانوبػؿ كویٓی ؿئیل ْئیت ايُب ػاَيگبِ افاػ اماليی أف ثب عجـ ىؼیى کّ عٕىجغتبَّ مُؼ 

 يالصظّ كـيبئیؼيتٍ َبيّ ؿا ایُزب يتـ يـثؼی ثّ حجت ؿمیؼِ امت کّ يیتٕاَیؼ  ْقاؿ22یک هطؼّ فيیٍ 

 حادثه رانندگً در خنج پنج كشته برجاي گذاشت

 کنر بنگ بنگ /عکسی از وبالگ کهنه اوز 

 شاه جهان بارور در گذشت  بانو

سالگی 89اوریل در سن .3ر گرامی احمد قائدعالی اسفندنیا روز پنج شنبه با اندوه و تاسؾ بانو شاه جهان بارور همس

درار فانی را وداع گفت که بدینوسیله در گذشت انمرحومه را به همسر ایشان وفرزندان وخویشاوندان وبستگان واشنایان 
 تسلیت عرض مینمائیم 

  ..39اوریل 32-سایت ستاره های اوز 

 در وداع با شادروان عزیز هنریهمراه با دو بیت از ؼزل سعدی  

 دیده از دیدار خوبان بر گرفتن مشکل است   هرکه مارا این نصیحت میکند بی حاصل است

 گر به صد منزل فراق افتد میان ما ودوست       همچنانش در میان جان شیرین منزل است 

 خجش فٕسی 
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ػاَيگبِ افاػ اماليی أف ثب عجـ ىؼیى کّ عٕىجغتبَّ مُؼ  طی اؿمبل َبيّ ای اف طـف اهبی ػجؼانوبػؿ كویٓی ؿئیل ْئیت ايُب

 يالصظّ كـيبئیؼيتٍ َبيّ ؿا ایُزب ْقاؿ يتـ يـثؼی ثّ حجت ؿمیؼِ امت کّ يیتٕاَیؼ 22یک هطؼّ فيیٍ 

 افتتاح نخستین كلینیك تخصصي پزشكي توسط بخش خصوصي در خنج

 تان الرستان شدندقرٌب به ٌك مٌلٌون وسٌصد هز ار مسافر نوروزي وارد شهرس

 پشٔاص اثذی ؽبدسٔاٌ  " ػضیض ُْشی " ٔ تهُگشی ثش رٍْ

 ؿ يـامى عتى ػ

ان عزیز هنری در مسجد بازار اوزیها دبی بود مسجدی که به گواه مراسم ختم شادرو..39اوریل 32امروز شنبه  

روزگارسپری شده ان شاهد ختم خیلی از همشهریان وبازاریها بوده است ومطمئنا شاهد ایندگان هم خواهد بود من با کمی 
ودرا خیلی زود به تاخیر رسیدم عده ای با شتاب زیادی خودرا برای خواندن نماز قبل ختم به مسجد بودند ومیخواستند خ

مراسم برسانند  هر وقت من شتابی اینچنینی در افراد در حیطه مرگ می بینم بیاد هراس زندگان از مرگ واتمام مراسم 
می افتم شاید به همین دلیل است که زندگان شتاب ؼریب وعجیبی در خاکسپاری مردگان دارند مردم در هیچ کاری به 

این حداقل نزد مسلمانان به کرات ووفور دیده ام من از نظر مذهبی اطالع چندانی در کم اندازه دفن مردگان شتاب ندارند و
.کیؾ این مراسم ندارم واگر بگویم بیشتر بر اساس انچه دیده ام می باشد اما برایم همیشه جالب بوده است که انسانها را نه 

من میگذرد وبه حساب چند سالی که در جبهه جنگ فقط در مواجهه با زندگی بلکه با مرگ هم ببینم به سن وسالی که از 
بوده ام مرگ بسیاری از نزدیک دیده ام وهمیشه از انزمان به خود گفته ام این شتر میتواند هر دم در خانه من وشما بخوابد 

ر پس تعارفی در کار نیست انچه از مرگ دیگران برای ما میماند فقط درس وعبرت وزندگیست واینکه روزگار ما هم د
 حال سپری شدن است 

وقتی از پله های مسجد میرفتم باال عزیزی همراه من بود که تالش زندگی وعمری سپری شده اش را برای مردم گذاشته 
بود وهمیشه انقدر که دؼدؼه زندگی دیگران داشت دؼدؼه خودش نداشت او میگفت شتاب بعضی ها در این جمع به 

جربه اموختن از زندگی ومن گفتم همینقدر که اینجا اوزیها همدیگر را می بینند خودنمایی بیشتر شباهت دارد تا درس وت
 بزرگترین فرصت ودعای این ختم برای انهایی است که امده اند تا دیدار تازه کنند

د کسی نمی داند از این جمعی که باالی مسجد جمع شدند چند نفراز این جمع  ماه یا سال اینده یا سالهای بعد با ما هستن
جوگندمی هایی که روز بروز زیاد تر میشوند وبیماریهایی که امده اند واماده اند  تا فرصت زندگی از ادم ها بگیرندما بهتر 

است مراقب خودمان باشیم وارزوی سالمتی برای همه داشته باشیم اما  انچه از همه ما میماند فقط یاد وخاطره خوب 
 وزندگی شرافتمندانه است

 ن موضوع فکر میکنیم یا همچون گذشته فراموشی می اید ودر ذهن ما النه میکند ؟. ایا ما به ای 

مدتهاست که اوزیهای زیادی فقط در اینگونه مراسم است که می بینیم وچه خوب است که یاداور هم شویم که معلوم نیست  
عزیز هنری اگر در جمع ما بود چه  فردا وپس فردا مراسم ختم چه کسی دیگر در مسجد بازار برگزار میشود من نمی دانم

میگفت اما حداقل شناخت من از او انقدر هست که بگویم او انقدر اهل زندگی بود که از مواهب ونعمات ان استفاده کند 
سخت کوش بود واز انچه بدست اورده بود استفاده برد وکمک حال دیگران هم بود من نمی دانم دیگران که دست به دعا 

و برداشته بودند برای چه بود اما من به روانی درود فرستادم که زندگی واستفاده از مواهب زندگی برای برای خود یا ا
 خود وخانواده وعزیزان ومردم جهان برایش ارزشمند بود . یادش گرامی وروحش شاد 

 

 .................؟
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والی درخت ها مٌگردد وگل تازه شکفته  هر چه از کشاکش بودن وماندن می گوئٌم ؛ باز بادی بی سبب از راه می رسد
 .  ای را پر پر مٌکند

 فمظ ًْت يیخٕاْذ 

خیلی ها پول می فرستند در تایلند وبنگالدش وهند ومالزی چیزی درست کنند اوزیهایی که شاید بدانند وشاید ندانند ما در 
عروؾ خیری که به خانه رواست به شهر ودیارمان جاهایی داریم که بمراتب از هند وبنگالدش واجب تر است وبقول م

برون حرام است این عکسی که می بینید کاروانسرای قدیمی نزدیک اوز معروؾ به کاروانسرای سیفا می باشد که سال به 
سال خراب و ویران تر میشود خرجش به اندازه یک یک اب انبار هم نمیشود یادگار شهر ودیار ماست هر کسی همت کند 

 .جای دوری نمی رود خیرش را هم می بیند

 

 اظٓبس تؾکش البی تٕيبج ُْشی ٔخبَٕادِ 

اقای توماج هنری فرزند مرحوم عزیز هنری طی پیامی برای سایت ستاره های اوز از ابراز همدردی همشهریان واشنایان 
 در مرگ پدرشان تشکر وقدردانی نمودندوبرای همگان ارزوی سالمتی دارند

 اف عٕػو 

ی ست / شک نکرده به خواب بلند می خوابٌم واز تلنگر بٌداری به روشناٌی صبح می ترسٌم / با لٌال جان روزگار عجٌب
 اٌنه واب هم به ما می خندند .لٌال جان فقط گرٌه نکن تو هم بخند  اٌن ادمٌان پا در هوای امدن ورفتن

 چند عکس از تٌم های فوتبال قدٌم اوز مربوط به بٌش از سی سال پٌش 

 با مرگ چه کنٌم ؟

انسوی زندگی مرگ است.  شاید بهتر باشد بگوئیم زندگی زندگیست ومرگ مرگ است واین دو نه به هم شبیه هستند ونه 
یکی توراه براه میبرد؛ یکی تورا از راه باز می دارد. یکی به تکاپوست ودیگری تورا بی جان میخواهد.    مثل هم هستند.

 زندگی تالش است ورفتن ومدام نفس کشیدن ومرگ نه تالش است ونه حرکت  بل سکون است وخفه شدن .

در روزگار در حال سپری همه شاید بهتر است بگوئیم مرگ وزندگی مثل خط ریل وقطار هستند که در خطی موازی  
زندگان در بی ارتباطی  با هم  ؛کنار هم جریان دارند.  ریل هایی که ما از بدو تولد انها را کنار خودمان  با فکرمان 

وتجربه هستی امان قرار داده ایم وقرار گرفته اند؛ تا فراموش نکنیم که زندگی تا ابد نیست وکسی ابدی نمی شود واین ریل 
 یی به هم میرسند وقرار است مسافر زندگی از ان پیاده شود اخر یکجا

کاری به کوله بار این مسافر نداریم که هر انچه بدست اورده محصول زندگی اش است ؛ محصول جدل وتالش وتفکر 
وحس هایش می باشد چه خوب وبد باالخره هرکسی به اخرخط میرسد وچه بخواهد چه نخواهد باید یک جایی از قطار 

 گی پیاده شود .زند

برای مرگ اهمیت ندارد تو که وچه هستی.  چه دانشمند وپروفسور باشی ویا کارمند ومدیر ورئیس یا کارگر  
وکشاورزوراننده وفروشنده یا کودک وجوان وپیر بد اخالق یا خوش اخالق زرنگ یا تنبل ترسو یا شجاع و.. و و..   برای 

زندگیست؛ مال هر کسی باشد؛ او دهنده نیست فقط میگیرد جان ونفس میگیرد  مرگ همه یکسان هستند برای او مهم اتمام
اهل معاوضه هم نیست سود وزیان هم سرش نمیشود اهل تزویر وریا هم نیست خود خودش است با هیچ کسی تعارؾ 

 ندارد در هر مقام و منزلتی باشد
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گاهگاهی ما برای رسیدن به او با کارهایمان مرگ حاکم مطلق دنیای خودش است  هیچ شریک وهمکاری ندارد هر چند  
خودرا زودتر از موعد به او میرسانیم اما او برای امدن من وشما شتابی ندارد. صبر وحوصله وشتاب فقط در زندگی ما 

 ادم ها هست ودر منظر مرگ اینها معنی ندارد 

قرار است چیزی را از دست زندگی  .مرگ نه اهل کینه ودشمنی  است ونه اهل دوستی ورفاقت ومهر ومحبت.او فقط
بگیرد وان انتها ایستاده است  شتاب ندارد؛ میداند همه یکروز بسویش می ایند عده ای با پای خودشان وعده ای با حوادث 

واتفاق بسویش میروند  چون میداند همه یکروز ویکساعت ودقیقه وثانیه ای بدانجا میرسند او نگران دلتنگی ودلخوری 
شما از مرگ نیست نه عاشق است ونه احساساتی او یک کار بیشتر ندارد وان گرفتن زندگی از دیگران  وترس ووحشت

 است . کار مرگ همین است

زیاد به او سخت نگیرید او وظیفه اش خوب بلد است ما هم بیاد داشته باشیم که مرگ همیشه کنارمان هست اما ما وظیفه 
 ی کنیم  داریم که فقط زندگی کنیم.اری فقط زندگ

 عزیز از اهالی زندگی بود .

  2011اوریل 16فرهاد ابراهیم پور )محمودا ( دبی 

 کمی کاریکلماتور از خودم 

 فرهاد محمودا   /سنگ شکن ها پی سنگ مٌگردند وکلٌه های من با اب سنگ می سازند .         

 فرهاد محمودا /رده وما هٌچ نگفتٌم .       ته دلمان سنگ وسر دلمان تنگ. چگونه اٌن همه سنگ از دل تنگمان عبور ک

 هر دم از اٌن باغ بری مٌرود 

 عزٌز هنری در گذشت 

در امریکا بر اثر سکته قلبی در  با نهایت اندوه وتاسؾ امروز صبح باخبر شدیم عزیز یکی از خیرین ونیکوکاران  دیشب
بود به خانواده وهمسر گرامی اشان خدیجه طاهر گذشته است که این ؼم ومرگ باور نکردنی عزیزکه برای ما هم عزیز 

وفرزندان ایشان پیام وتوماج وسولمازوبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .روح وروانش شاد باد / سایت 
  2011اوریل 15ستاره های اوز 

 خاکستری ام دست خودم نیست عزیز 

 گفتی تو به من برای من اشک مریز 

 اه می چرخد ابادی ما به هر نگ

   برای او که از اهالی زندگی و دوستی بود/    بی تو چه کند بهارم اندر پائیز  

 تبعیض 

چندین سال است که مردم منطقه الرستان از مسیر فرودگاه الر به دبی یا شهرهای قابل پرواز داخلی سفر میکنند واین خود 
بعیضی که وجود داشته است گله مند بوده اند بخصوص در دو نعمتی برای مردم منطقه است اما همین مردم همواره از ت

زمینه میزان بار ونرخ ان وقیمت بلیط هواپیما از دبی به الر وبلعکس این صداها هر چه در داخل نشنیده شده است اما 
ن بیابیند که بتازگی اعتراض ها سر از سفارت ایران در امارات در اورده است تا شاید مسئولی انرا بشنود وراهی برای ا



مردم وفرودگاه بین المللی   اگر چنین نشود تمایل وگرایش مردم به پرواز به خارج از الرستان کشانده میشود واین مطلوب
  الرستان نیست / سایت ستاره های اوز 

 

 /الرستانی های مقیم امارات در نامه ای به سفیر ایران در این کشور

 تبعٌض بٌن مسافران الرستانی و ساٌر شهرستان ها را برطرؾ کنٌد 

 از طرؾ هئٌت فوتبال اوز جهت درج در ساٌت 

 

 ػؿ أف ٔػثی اثـینت ٔاصتًبل ػاؿػ ثبؿاٌ ثصٕؿت َى َى ثجبؿػ 14.4.2011پُذ ىُجّ ْٕای ايـٔف 

 مّ ىُجّ ىت مًیُبؿ ؿٔاَيُبمی ػؿ ػاَيگبِ پیبو َٕؿ ثـگقاؿ ىؼ

 اسِ ؽٓذای اْم عُت فبسط دس ؽیشاص ثشگضاس يی ؽٕدیبدٔ

اوریل در اوز با شدت کمتری وبصورت قطع ووصل جریان داشته .این بارندگی 2.بارندگی تا صبح امروز چهارشنبه 

 بیشتر مناطق الرستان را تحت پوشش قرار داده بود حتی مناطق هرم وکاریان وبلؽان هم تا صبح امروز بارانی بوده است 

 دعتگیشی عبسلبٌ کبثم ْبی يخبثشات ٔ ثشق ؽٓش ْبی اعتبٌ دس خُج 

 ثشخی پضؽکبٌ دس الس ثب داسٔخبَّ ی خبصی دس استجبط ْغتُذ

 ثب ييبؿم ؿٔمتبی کُّٓ أف 

 دقٌقه شب سه شنبه در اوز شروع شده است21و21بارندگی از ساعت 

دقیقه شب سه شنبه باران همراه با رعد وبرق در اوز شروع شد که ابتدای  9.و 9.بر اساس خبر دریافتی از اوز ساعت  

مان با این بارندگی هوای دبی هم که طی چند روز گذشته ابری وبارانی بوده است باران لحظاتی برق شهر قطع شد .همز

دقیقه نیمه شب تاریخ  9.و 3.از اوایل شب نم نم بارید ودر ساعات دوازده شب بر میزان ان افزوده شد  /ساعت 

.2.4.39.. 

 مانداری وٌژه الرستان به درخواستها وسواالت مردم بخش اوز پاسخ فرماندار فر

چُؼی پیو ٔة مبیت صضجت َٕ الؿ اف يـػو أف عٕامتّ ثٕػ کّ مٕاالت ٔعٕامتّ ْبی عٕػؿا اف ایٍ طـین ثّ اطالع  

اَؼ ثّ ىلبف ينئٕنیٍ ثـمبَُؼ کّ اهبی ػهی يضًؼايیـی كـيبَؼاؿ ٔیژِ الؿمتبٌ ثّ آَب رٕاة ػاػِ امت کّ ایٍ ايـ يیتٕ

مبفی ثیيتـی ػؿ ؿاثطّ ثب ينبئم ىٓـ أف اف رًهّ يٕضٕع ىٓـمتبٌ ىؼٌ أف يُزـ ىٕػ .مبیت متبؿِ ْبی أف يؼتوؼ 

امت کّ ْـچّ ينبئم ؿٔىُتـ ٔثب ٔضٕس ثیيتـی اف طـف ينئٕنیٍ ٔرـایؼ ػؿ اعتیبؿ يـػو هـاؿ گیـػ ؿاِ ثـای كـصت 

مبیت متبؿِ قیُو ؿا ْبی هبََٕی ثـای اصوبم عٕامتّ ْبیيبٌ ثیيتـ يیگـػػ /طهجبٌ ثنتّ عٕاْؼ ىؼ ٔايیؼٔاؿی يـػو ػؿ گ

 ْبی أف .
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باسالم به همشهرستانیهای گرامی و تشکر از همه عزیزانی که از طریق این سایت ، سواالت،  -  صحبت نو الر 
در یک جمع بندی کلی   - پاسخ. پیشنهادها وانتقادات خود را با اینجانب در میان گذاشتند وبا عرض پوزش از تاخیر در 

 می توان مواردمطروحه را به چند دسته تقسیم نمود.: 

 عدادی از درخواستهای مطروحه درخصوص ارتقاء بخش اوز به شهرستان بودت*

که درپاسخ به این درخواست، اینجانب به جرات وقاطعیت عرض می کنم اکنون من هم بعنوان یک الرستانی هدفی جز 
نبه وپیشرفت کل الرستان بزرگ وبه تبع آن بخشهای تابعه این شهرستان کهن ندارم ومطمئن باشید چنانچه توسعه همه جا

دولت درخصوص ارتقاء منطقه تصمیمی بگیرد با تمام توان مصوبه دولت را اجرا خواهم نمود. هرچند امیدوارم با تعامل 
اساسی واصولی زمینه ارتقاء شهرستان وبخشهای تابعه  وهمبستگی روز افزون بین مردم ومسئولین با ایجاد زیرساختهای

فراهم گردد. ضمن اینکه نباید از این امر ؼافل بود که توسعه صرفا با ارتقاء اتفاق نمی افتد واگرما همه تالش وهمت خود 
نیز به دنبال را صرؾ خدمت صادقانه به مردم کنیم قطعا رفع موانع ، مشکالت وکمبودها ودر یک کالم توسعه وارتقاء را 

 خواهد داشت. 

 واسته تعدادکثٌری از شهروندان نٌز استقرار ادارات مستقل در بخش اوز بودخ*

که الزم به ذکر است پیگیری مستمر این موضوع نه تنها برای بخش اوز بلکه تمامی بخشهای تابعه یکی از برنامه ها 
ه اندازی دادگاه وبرخی ادرات از جمله کانون پرورش واهداؾ مجموعه مدیریتی شهرستان است کما اینکه استقرار ورا

فکری کودکان ونوجوانان دربرخی بخشهای تابعه چون اوز در راستای همین برنامه بوده است.در این زمینه در بخشهایی 
جد که دالیل توجیهی متقن ومعیارها وشاخصه های مورد نیاز را برای راه اندازی واستقرارادارات را دارند موضوع به 

پیگیری خواهد شد ودر بخشهایی که فاقد این شرایط وشاخصه ها هستند سعی بر آن است تا آنها را به این معیارها نزدیکتر 
کنیم. *در پاسخ به بهبود وضعیت مدیریتی برخی از ادارات وارگانهای مستقردر بخش اوز؛ موضوع بررسی خواهد 

مدی مدیری اثبات شد تصمیمات جدی اتخاذ خواهد گردید.هرچند براین شدبدیهی است اگر با مستندات ودالیل متقن ناکارآ
 باورم در نظام مقدس جمهوری اسالمی مسئولین مردم را ولی نعمتان خود می دانند وهدفی جز خدمت به آنان ندارند. 

  اوز ونٌز گردنه وراءومسٌر ارتباطی اوز بناروٌه:–الرستان  -درپاسخ به درخواست بهسازی راه قدٌم*

%نفت وگاز مبلػ 2لایر واز محل  000/000/800/2کمیته برنامه ریزی شهرستان ، از محل اعتبارات استانی مبلػ 
جهت رفع نقاط حادثه خیز که یکی از این نقاط گردن وراء می باشد مصوب  1390لایر برای سال 000/000/100/1

پیگیری است ودرمکاتباتی که با وزارت راه  اوز نیز موضوع در حال–نموده است. درخصوص بازسازی راه الرستان 
وادارات کل ذیربط استانی صورت گرفته درخواست مصوب نمودن پروژه وتعیین اعتبار شده است واین طرح همچنان در 

 حال پیگیری است..

 آقای امٌری معاون استاندار چراتابه حال به اوز و توابع آن سفر نکرده اٌد ما منتظرحضور شما هستٌم*

بارتوفیق حضور در مرکز بخش  12ماهی که در خدمت مردم عزیز این شهرستان هستم 6:اینجانب در طول پاسخ
وروستاهای تابعه اوز را یافته ام که ضمن دیدار با مسئولین ومعتمدین با جمعی ازمردم خونگرم ومهمان نواز این بخش 

دهد برای پیگیری مشکالت وشنیدن خواسته هایتان درجمع نیز دیدارداشته ام. امیدوارم خداوند بیش از این به بنده توفیق 
 شما عزیزان حضور یابم.هرچند روزهای پنجشنبه هرهفته نیزمیزبان شهروندان عزیز در دفتر کارخود هستم. 

ٌكً از مشكالت اوز عدم اختصاص بودجه دولتً به اٌن بخش الٌق شهرستان است .البته بودجه بخورونمٌري براي *
د تااگر مقامات خواستند قسم بخورندكه به اوز بودجه اي داده اٌم قسمشان دروغ از اب در نٌاٌد. از اوز مً فرستن

دولتمردان در محضر خداسوال مٌكنٌم اٌا بودجه دولتً اختصاص ٌافته به اوزنسبت به پولً كه مردم اوز وخٌرٌن در اوز 
  ابر متفاوت است ؟اگر نظري دارٌد لطفا امار اراٌه دهٌد.هزٌنه مٌكنند باساٌر شهرها برابر است ٌا اٌن نسبت هزاران بر



در پاسخ به گالیه آندسته از عزیزانی که از تخصیص کم ونابرابر اعتبارات دولتی در بخش اوز، خاطر نشان می سازد: 
تمامی نقاط یکی از اهداؾ وبرنامه های دولت خدمتگزار دکتر احمدی نژاد وبه تبع آن مدیران شهرستان نگاه عادالنه به 

روستای وشهری بویژه نقاط دوردست ومحروم در توزیع اعتبارات دولتی وملی به منظور توسعه وعمران و رفع مشکالت 
تاکنون مبلػ  1383وارتقاءسطح رفاه مردم است.الزم به ذکر است بااعالم قاطع جناب آقای فرودی بخشدار اوز از سال 

حمد نژاد برای بخش اوز الرستان اعتبار منظور نموده است به نحویکه می میلیارد تومان دولت عدالت محور دکتر ا80
% اعتبارات هزینه شده دولتی ومابقی با همت نیکوکاران بلند همت منطقه تامین شده است.هرچند 95توان گفت بیش از 

دولت درخدمت  نیک اندیشی ودست خیر وپربرکت خیرین ونیکوکاران الرستان واوزیهای خیر همواره حامی وپشتیبان
 رسانی هرچه مطلوبتربه مردم بوده وهست. 

در مورد پٌگٌری تاسٌس دانشکده بهداشت آخرٌن اخبار چٌست ؟آٌا فرمانداری وٌژه الرستان هم پٌگٌر بوده ٌا کارها از *
  طرٌق شبکه بهداشت انجام شده .؟

،یکی از آموزشگاههای موجود شهر اوزتعیین، پاسخ: پس از اخذ مجوز وتعیین هیات امنا دانشکده ، برای استقرار موقت 
بازسازی وساخت کالسهای مورد نیازآن انجام شده است. امیداست برای سال آینده دانشجو بپذیرد وان شا ا... به محض 

رفع مشکل زمین ،احداث ساختمان اصلی دانشکده بهداشت اوز، مراحل اجرایی آن آؼاز خواهد شد. ضمن اینکه 
ستان بعنوان باالترین دستگاه اجرایی ونظارتی ونیزریاست کمیته برنامه ریزی شهرستان، پیگیری فرمانداری هر شهر

وفراهم نمودن زیرساختهای توسعه وپیشرفت شهرستان را مهم ترین وظیفه ومسئولیت ذاتی خود دانسته ودراین مسیر تمام 
رستان این وظیفه خطیر را به نحو احسن انجام سعی وتالش مجموعه را بکار می گیرد تابا تعامل دستگاههای اجرایی شه

 دهد. 

ضمن تشکر از آقای امٌری که در الحاق مجدد اوزبه پٌکره الرستان تالش کردند و بخشدار محتر م اوز می خواستم * 
بدانم اٌا امکان دارد ٌک نفر از مردم اوز به سمت مدٌرٌت ارشد اٌن منطقه منصوب شود ؟پٌش از اٌن آقای حبٌبی از 

اهل تسنن منطقه ،فرماندار بستک بودند .فکر می کنم با ظرفٌت باالی نظام جمهوری اسالمی و روشن بٌنی جناب 
  فرماندار اٌن موضوع عملی باشد

پاسخ: اوزوالرستان از یک پیکره اند ودر انتخاب وانتصاب مدیران، مالک شایستگی ها وتوانمندیها ودیگر معیارها  
ی واخالقی آنان مدنظر قرار می گیرد. *در پاسخ به آن دسته از عزیزانی که در مورد همچون تعهد، وصالحیت فرد

وضعیت ورزش اوز سوال ویا پیشنهاداتی مطرح نموده بوده اند خاطر نشان می سازد: با توجه به تؽییر وتحوالتی که در 
ل کشور امور مربوط ورزش وتربیت ساختار سازمان تربیت بدنی کشوروتبدیل آن به وزارتخانه در دست اقدام است در ک

بدنی دچار وقفه شده ووقفه ای که در روند پیگیریهایی که تا کنون برای تامین نیروی انسانی ونیزبهبود وضعیت شهرستان 
دراین عرصه صورت گرفته امری اجتناب ناپذیر است که ان شاء ا... به محض مشخص شدن وضعیت روند پیگیریها با 

 خواهد شد. سرعت بیشتری دنبال 

درپاسخ به درخواست آن دسته از عزٌزانی که درخصوص درج نام بخشهای اوز وبٌرم در دفترچه آزمون سراسری *
 در ذٌل شهرستان گراش دؼدؼه خاطر داشتند90سال 

نیز مجددا عرض می شود این موضوع با توجه به مصوبه اولیه هیات دولت درخصوص تقسیمات کشوری در حوزه  
مطلع نبوده واین اصالحیه در دفترچه  89ستان صورت گرفته وسازمان سنجش از اصالحیه مصوبه در سال شهرستان الر

به ریاست محترم سازمان سنجش کشور درخواست  89-16/9ثبت ولحاظ نگردیده بود که بالفاصله طی نامه ای در تاریخ 
 اصالح در سایت این سازمان گردید .

  فیهى دیگشی اص ثبساٌ دیؾت دس دثی

شب وده ونیم شب باران وتوام با رعد وبرق  8باران دیشب در دبی خیلی ها را ؼافلگیر کرد این باران طی دو مرحله 
ظهردوشنبه است ابری ونم نم باران در بعضی جاها 1شدید ودر جاهایی توام با تگرگ بود .هوا هم اکنون هم که ساعت 

اران دیشب دیدم خیل عظیمی از مور فلی )مورچه بالدار ( بود که می بارد . جالبترین چیزی که امروز صبح وبعد از ب



 مدتها ندیده بودم .
 ب ونیم ش10ساعت  2011اوریل 10باران در دبی 

 بمظ صضجت َٕالؿ ثّ پـمو ٔتٕضیش یکی اف ثیُُؼگبٌ صضجت َٕ الؿ پ

يی ػاَیؼچّ  .صضجت َٕ :يب مُؼی ػؿ اعتیبؿ ػاؿیى کّ ٔی َبيّ ای ؿا ايضب کـػِ ٔ ثـای ىٓـمتبٌ َيؼٌ أف تٕریٓبتی کـػِ

ت ػؿ صبل پیگیـی امت ٔ َیبفی ثّ رٕ مبفی تٕریٓبتی؟...عؼا ؿا ىکـ کّ ىٓـمتبٌ ىؼٌ ثغو ْبی الؿمتبٌ اف ينیـ ػؿم

 َینت ٔگـَّ ثـای پبمظ ثّ مغُبٌ صنُی َبيّ اه ؿا يُتيـ يی کـػیى 

 
قبال سایت ستاره های اوز توضیحاتی در رابطه با شهرستان شدن اوز به عرض بینندگان سایت رسانده است که بی ارتباط 

   رایتان خواهم نوشتبا این موضوع نیست طی همین هفته توضیحاتی روشنتر ب
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 دیشب هوای اوز ابری بود وهوای دبی بارانی که توام با رعد وبرق بود 

  دبی در اوریل9.  شب8 ساعت شنبه شب ارندگیب از کوتاهی فیلم

 اص يغیشْبی لبََٕی يیؾٕد استمب پیذا کشد 

 4219َلـ ٔ ػًبػػِ ثّ ػُٕاٌ يـکق ثغو ٔ ثب رًؼیت  5201َلـ ، كیيٕؿ ثب رًؼیت  3872ؿٔمتبْبی ثیؼىٓـ ثب رًؼیت 

  .ـ يی تٕاَُؼ تجؼیم ثّ ىٓـ ىَٕؼَل

ٔثب تاله رًؼی اْبنی ثغو أف ثّ   پیـٔ عجـ ثبال ایٍ يٕضٕع کّ أف ْى يیتٕاَؼ ثب تؼبيم ثیيتـ ٔاف ؿآْبی هبََٕی

ىٓـمتبٌ اؿتوب پیؼا کُؼ ثیو اف پیو ىؼِ امت ًْٔبَگَّٕ کّ هجال ْى َٕىتى يب ػؿ امتبَّ َٔقػیکی ایٍ ايـ هـاؿ ػاؿیى َٔجبیؼ 

 تٍ ثّ ْقیُّ ْبی مُگیٍ ثؼْیى

 جهغّ ؽٕسای ثٓذاؽتی ثخؼ أص ثشگضاس ؽذ

 عشلت اتٕيجیم ٔيجشٔح ؽذٌ ساَُذِ خُجی 

 خنج تودی: اتفاقی کم سابقه، یک شهروند خنجی با شلیک گلولهء فرد ناشناس مجروح شد. 

شب  شنبه اواخر سه -باشد از صحت و صقم آن اطالع دقیقی فعال در دست نمی که–از همشهریان  هطبق خبرهای نقل شد
است بعد از مقاومت  خنجی آن را داشته شود قصد سرقت ماشین با راننده می گفته فردی ناشناس که ۷۱/۷/۷۰۳۳ مورخه
بیمارستان انتقال  مجروح به خوشبختانه شده انندهباعث مجروح شدن فرد ر و متاسفانه کرده سمت او شلیک و درگیری، به راننده

 باشد. بهبودی می ایشان رو به شود حال عمومی می و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد و گفته شده داده

 نوٌد نامور قهرمان چهل وچهارمٌن دوره مسابقات بلٌارد جام زنده ٌاد شاهٌن پرواز شد

 

گو دبی چهل وچهارمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام اوریل در باشگاه ورزشی فالمین8دیروز جمعه 

زنده یاد شاهین پرواز با حضور بازیکنان بلیارد برگزار گردید که در پایان این مسابقات ودر رقابتی فشرده اقای نوید 
ترتیب به مقام های دوم تا نامور به مقام اول این دوره دست یافت واقایان محمد فرج  محمود رجایی ومحبوب عبداللهی ب

چهارم این مسابقات دست یافتند وجام وجوایز این دوره از طرؾ اسپانسر ها واقای عبدهللا ملک زاده دریافت نمودند در این 
دوره اهدای قاب عکس زنده یاد از طرؾ هئیت برگزار کنند ه وسایت ستاره های اوز به بستگان  شاهین پرواز واسپانسر 

http://www.youtube.com/watch?v=uyosmTi9-XA&feature=related
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1526
http://www.youtube.com/watch?v=vhd6Pf6TLCY
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1510
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1510
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1519
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1519


اوریل مصادؾ با تولد 8شد .در این دوره بپاس قدردانی از زحمات وحمایت های اقای جعفر صدیق که  این دوره داده

ایشان بود کیکی زیبا از طرؾ هئیت برای ایشان تدارک دیده شده بود که توسط فرزند ایشان اقای سعید جعفر صدیق بریده 
پرواز که خود از بازیکنان این رشته ورزشی بود شد  وتقسیم شد. در این دوره ودر پایان یاد مجددی از شادروان شاهین

وامیدواریم که ؼم اخر بستگان وخانواده انمرحوم باشد هرچند شاهین دیگر پیش ما نیست اما یاد وخاطره اش تا ابد با 
  ماست ودر دل ما جای دارد .روحش شاد ویادش گرامی باد 

 بقیه عکس ها را میتوانید اینجا ببینید 

 افكیهى کٕتبْی اف چٓم ٔچٓبؿيیٍ ػٔؿِ ينبثوبت ثهیبؿػ ربو ىبػؿٔاٌ ىبْیٍ پـٔ

 نماٌشگاه کارتهای عروسی اوزٌها در مردؾ دبی برگزار شد

 

اوریل همزمان با برگزاری بلیارد اوزیها در گوشه دیگری از شهر دبی نمایشگاهی از کارتهای عروسی 8دیروز جمعه 

القمندان اوزیها در مردؾ دبی برگزار شده بود که نتیجه همت وتالش اقای عنایت هللا نامور بود اقای نامور که از ع
وتالشگران عرصه فرهنگ وزبان منطقه وگویش اوزی هستند در ابتکاری جالب وکم نظیر با جمع اوری کارتهای 

سال پیش تاکنون یاد وخاطره انروزها وعروسی ها وکارت های انها را در دل وجان مردم  59عروسی های اوزیها از 

د دارند ونشان از سالیق وعالیق ما به کارت های عروسیست زنده کردند.  کارت هایی که هر کدام صد ها خاطره با خو
.عروس ها ودامادهایی که با اشتیاق انها را خریده وخیلی ها انرا خود به در خانه مردم برده اند  کارتهای ریز ودرشتی که 

شد ایده ها وطرح های جالب هر سلیقه ما اوزیها در انتخابمان را نشان میداد البته بین انها نمونه های خارق العاده هم پیدا می
چند بعضی ها به گرانی بعضی از انها توجه داشتند اما عده زیادی به نواوریها در کارتها توجه داشتند یکی از همشهریان 
میگفت من االن نزدیک سی سال است ازدواج کردم ونمی دانستم وحتی فراموش کرده بودم که کارت عروسی ام چطور 

 ش کردم وبا موبایلم از ان عکس گرفته ام بود اما اینجا پیدای

این نمایشگاه در فضای بازوزیبا ودر منزل اقای فریدونی برگزار شده بود وجای تشکر وقدردانی دارد در این فضا چند 
زن اوزی  ودختران اوزی با لباس های محلی جلوه خاصی به این نمایشگاه داده بودند چقدر خوب میشد که این تعداد بیشتر 

د ولباس محلی وقدیمی اوزیها هم بر تن همشهریان مرد وپس هم میدیدیم .در این فضا اقای علی تیز پا به اتفاق همکاران بو
خود مثل همیشه سرگرم فیلمبرداری وتهیه گزارش ومصاحبه بودن  تا انرا ضبط ودر اختیار ایندگان ودیگر همشهریان 

از ثبت ازدواج بیساری از همشهریان همدر نمایشگاه بود که تاریخ بگذارند که دستشان درد نکند .ضمنا دفتر بزرگی 
 سال پیش در ان درج شده بود  59وروز ازدواج بسیاری از همشهریان از 

در هر حال اگر رفته بودید که برایتان جالب بوده واگر نرفتید امیدواریم در فرصتی دیگر برگزار شود تا عالقمندان 
مجددا از کار زیبا ودر خور توجه واز تالش های اقای نامور در جمع اوری این کارت ها  بیشتری انرا ببینند جا دارد

تشکر کنیم ویک خسته نباشید جانانه نثارش کنیم که اینگونه کارها همت وصبر وعشق میخواهد که در اقای نامور 
 خوشبختانه وجود دارد وخسته نباشند .

 ػکل ثیيتـ ػؿ كـصتٓبی ثؼؼی

 2-ػثی يـػف ػؿ أفیٓب ػـٔمی کبؿتٓبی ًَبیيگبِ اف کٕتبْی كیهى

 ػثی يـػف ػؿ أفیٓب ػـٔمی کبؿتٓبی ًَبیيگبِ اف کٕتبْی كیهى-1.

 3- ػثی يـػف ػؿ أفیٓب ػـٔمی کبؿتٓبی ًَبیيگبِ اف کٕتبْی كیهى

 4-كیهى کٕتبْی اف ًَبیيگبِ کبؿت ْبی ػـٔمی أفیٓب ػؿ يـػف ػثی 

file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/44belyardpagewaziha.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/44belyardpagewaziha.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lbYL7LA99Dw
http://www.youtube.com/watch?v=lbYL7LA99Dw
http://www.youtube.com/watch?v=HE_DUmJ5ECI
http://www.youtube.com/watch?v=gVKuiqQaCLE
http://www.youtube.com/watch?v=gVKuiqQaCLE
http://www.youtube.com/watch?v=JePboTidzGQ
http://www.youtube.com/watch?v=ipwR9SgMx7U


  ثی تٕجٓی يب

ٌن مطلب را همشهرٌان بخوانند تا بٌشتر بدانٌم که چرا ما ؼفلت کرده اٌم وبه اٌن گٌاه وبسٌاری از گٌاهان داروٌی ا
ومحلی چندٌن سال است بی توجهی نشان داده اٌم اوزٌها که زمانی در تهٌه واستفاده از گٌاهان داروٌی در منطقه پٌشرو 

 سٌه صادر مٌکردند االن کجا هستند ؟بودند وحتی انرا به کشورهاٌی مثل هند ورو
 برداشت گل بابونه در شهرستان خنج آؼاز شد 

 ک عٕال ی
یا فروش زمین های شهری توسط شهرداری یا با توافق شهرداری وشورای شهر برای تامین هزینه شهرداری درست ا
 ست؟ .در این سوال منظور شهرداری اوز یا جای دیگری فعال نیست بلکه بعنوان یک راهکار پرسیده میشود؟ا

 فییُبل نٓپش گبنّ ثذٌٔ دضٕس صَبٌ ثشگضاس ؽذ 

رقابتهای لهپرگاله با قهرمانی تیم اوزجوان پایان یافت و تیم یاران عبداله و مازیار الؾ مقام دوم و سوم را کسب 
  خالق به تیم پیشکسوت و با انظباط )بان کوه( رسیدکاپ ا. کردند 

 

فروردین در شرایطی برگزار 6.فینال پنجمین دوره مسابقات سنتی محلی لهپر گاله بعد از سه روز تاخیر دیروز سه شنبه 

گو شد که خواهران وزنان اوزی از حضور منع شده بودند وبرای اولین بار نه در دامن طبیعت سر سبز اوز نه در برز
بلکه در زمین فوتبال اوز جوان برگزار شد بازی که بقول چند تن از حاضرین در شب فینال نه جوش وخروش سالهای 

 قبل را داشت ونه ان گرمی جان بخشی که محصول این ورزش بومی ماست واین سردی نتیجه عدم دقت ماست

 .به عکس های دو سال قبل نگاه کنید وخودتان قضاوت کنید 

 ./ ثب تؾکش اص عبیت أص ثشای ؽًب 98ػکظ ْبی اص فیُبل ثبصیٓبی نٓپش گبنّ دس ثشصگٕ أص عیضدِ ثذس 

  88َٕؿٔف- ػکل ْبیی اف مٕيیٍ ػٔؿِ ينبثوبت نٓپـ گبنّ ػؿ أف1انجٕو  /88یادی از گذشته سال  

 يجشٔح771کؾتّ ، 71دس السعتبٌ :09دٕادث َٕسٔص 

 ُؼتی يٓش،اَشژی ثشاليشدٔ أص السعتبٌ ثّ ثٓشِ ثشداسی يی سعُذؽٓشک ْبی ص

 

 اولٌن نماٌشگاه کارتهای عروسی اوزی ها

می باشد توسط اقای عنایت هللا نامور جمع  سال پیش تا کنون  50نمایشگاهی از کارت های عروسی اوزی ها که از حدود 
شب در مردؾ دبی به معرض 8بعد از ظهر تا  2ت از ساع 2011اوریل 8که در روز جمعه تاریخ آوری شده است 

 .  عموم گذاشته میشود 

  

در این نمایشگاه عالوه بر کارتهای قدیم و جدید اوزی ها که از اوز و دیگر شهر ها و در دوبی گرد آوری شده است ؛ 
شرکت کنندگان تعلق خواهد شما شاهد مسابقه زیباترین رخت گشاد هم خواهید بود که جا یزه هایی از طرؾ اسپانسر ها به 

 گرفت . ادرس دقیق طی روزهای اینده اعالم میشود . دوستان مقدم همه شما در نمایشگاه بهترین خاطره ها گرامی باد

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30327139
http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30327139
http://www.evaz4u.com/pages/evaz4u_13bedar_Lahpar_album/evaz4u_13_album/index.html
http://www.ewazstars.com/album1
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1484
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1482


  

 توضٌحی کوتاه 

 
در باره مطلب پائین وچرایی برگزار نشدن فینال لهپر گاله در اوز عرض کنم روی سخن من با فرد خاصی چه اوزی 

نیست واگر این استنباط بوجود امده ضمن پوزش وتصحیح بگویم که روی سخن با مجموعه عواملی است که وؼیر اوزی 
منجر به تعطیلی وعدم برگزاری این مسابقه در سیزده بدر شد ه است ضمن اینکه برای همه دست اندرکاران برگزار کننده 

پیرامون این مسائل بوجود امده است بهتر است گفته این دوره ودوره های قبل احترام قائل هستم اما انچه حرؾ وحدیث 
 وشکافته شود تا پنهان بماند وخودسانسوری کنیم

 چرا فٌنال مسابقه لهپر گاله اوز امسال در روز سٌزده بدر برگزار نشد

  گنه کرد در بلخ اهنگری    به شوشتر زدند گردن مسگری

ه بود اما در شهر شوشتر ٌک نفر دٌگر که نه گناهی ونه جرمی مٌگوٌند ٌک نفر در شهر بلخ گنه کرده بود ومتهم شد  
 مرتکب شده بود را گردن زدند واٌن حکاٌت امروز ماست 

مسابقات ورزشی سنتی لهپر گاله که ابتدا پاٌه واساس ان در دبی رٌخته شد ومن خودم هم دست اندر کار ان در دو دوره 
لٌل عالقه ای که در اوز پٌدا شد با تالش وبرنامی رٌزی اقای عناٌت هللا به اتفاق عزٌزان اقای نامور و روستا بودٌم بد

نامور به همراه تنی چند از همشهرٌان وباشگاه اوز جوان االن چند سال است که در اوز با شور وشعؾ فراوان برگزار 
ان در دل طبٌعت ودر  مٌشود وامسال پنجمٌن دوره اٌن مسابقه بود که قرار بود همچون سالهای گذشته مسابقه فٌنال

منطقه برزگو برگزار شود که متاسفانه با مخالفت عده ای اٌن امر انجام نشده وفٌنال انرا به روز شانزدهم فروردٌن در 
 باشگاه اوز جوان انداخته اند اما چرا اٌن کار شده است؟ 

ده ومسائل اٌمنی در انروز دانسته اند اما تا انجا که قبال از گفت وشنودها درٌافتٌم دلٌل انرا ترافٌک سنگٌن در روز سٌز
بتازگی وهمٌن امروز خبرهای دٌگری درٌافت کردٌم که فٌنال اٌن مسابقات بدون حضور خواهران تماشاچی برگزار 

 مٌشود  

تفاوت ٌک ادمی که مدٌرٌت مٌداند ومدبر است با ادمی که نمی داند  اٌن است  که ادم مدبر اول فکر مٌکند مسائل 
ن را مٌسنجد واز تجربه های دٌگران در باره موضوعات مشابه بهره مٌجوٌد اما ادمی که بهر جهت نمی تواند  پٌرامو

راهبر خوبی در مشکالت باشد ونمی تواند جوابگوی منطقی مشکالت باشد به جای راه حل به ترد وٌا قبول ٌک مسئله 
 تن مٌدهد 

ه لهپر گاله در برزگو میدانند بهتر است سالهای قبل از سیزده بدر هم بیاد انها که ترافیک را بهانه عدم برگزاری مسابقاوال 
خود بیاورند تعدا اوزیها دارای ماشین طی این چند سال خیلی زیاد شده از اطراؾ اوز خیلی بیشتر از سالهای گذشته به 

صورتی که جاده ها نه بیشترو  سمت اوز می ایند وبا ارزان شدن موتورسیکلت تعداد انها بیش از دوره های قبل است در
 نه عریض تر شده است . 

اگر قرار است به خاطر مشکل ترافیک خیلی از مسابقات که جنبه بومی ومحلی وحتی رسمی دارد برگزار نشود تمام دوما 
کلی اتفاق  باشگاههای فوتبال جهان ومسابقات بین المللی باید تعطیل کنند وبروند پی کارشان ساالنه در هر مسابقه فوتبال

وحوادث رخ میدهد اما تاکنون ندیده ایم مدیر باشگاه یا مسئولی از ان ورزش دلیل ان حوادث را فقط مسابقه بدانند این 
طبیعی است که هر تیمی وهر ورزشی عالقمندانی دارد که دوست دارند برای دیدن ان به انجا بروند وببینند وطبیعی هم 

 اما کسی به لؽو بازی وتعطیل ان نرسیده است   هست که شلوؼی وترافیک ایجاد شود



حل مشکالت چون ایمنی جاده ها  تصادفات ومسائل ترافیکی به عهده مسئولین انتظامی وراه وترابری وپلیس سوما 
ومسئولین شهری است در تمام دنیا رسم بر این است که در ایام جشن ها وتفریحات وجشنواره ها ومسابقات نیروهای 

ون وبرون شهری خودرا موظؾ به برقرای انتظامات وتسهیالت در روان سازی جاده ها می دانند نه به خاطر انتظامی در
اینکه چون جاده شلوغ شده وترافیک دارد وشاید حادثه اتفاق بیافتد ان مسابقات را تعطیل کنند وبه ساده ترین روش ممکن 

ا که اینگونه دؼدؼه ها دارند لطؾ کنند موقع بازیهای مهم خودرا از زیر بار مسئولیت خالص کنند  توصیه میکنیم انه
فوتبال در تهران وشیراز سری به استادیوم های وجاده های منتهی به ورزشگاهها بزنند تا بدانند ترافیک چیست وعالقه 

بزنند مردم چیست ووظیفه انها چیست  اگر انجا نمی روند روزهای پایانی هفته سری به خروجی های شیراز وتهران 
وببینند چه ترافیک سنگینی وجود دارد انها به خاطر ترافیک مسابقات وتفریح وسرگرمی مردم را تعطیل نمی کنند.  فکر 
کنید مردم کهنه اوز برنامه کوهنوردی راه بیاندازد وبروند کوه ودر انجا یکی پایش سر بخورد وبشکند اگر اینجوری باشد 

 ن من باید مراقبت را بیشتر کرد باید ایمنی را چند برابر کرد باید کوهنوردی تعطیل شود .نه عزیزا

حوادث بد واتفاقات ناگوار همیشه در مسافرتهای ایام نوروز وتعطیالت بوده است به امار حوادث کشور وحوادث جاده ای 

زخمی  داشته هزار 8کشته و 299در همین نوروزی که گذشت نگاه کنید که طبق اخرین امداد هالل احمر کشور بیش از 

است اما نه تعطیالت تعطیل شده ونه به خاطر ترافیک وحوادث جاده ای از تفریح ومسافرت نوروزی مردم جلوگیری شده 
 است.

ایام نوروز ایام شادابی وتراوت وبهار وسرزندگی است واین مسابقه که از قدیم االیام در دل طبیعت برگزار میشده  چهارما
روز پایانی ان که مصادؾ با سیزده بدر است در دل طبیعت جایگاه همیشگی ان برگزار شود  .حداقل انتظار این است که

وخوشبختانه مردم وبخصوص جوانان طی این پنج سال هم بیشتر به این ورزش فراموش شده عالقمند شدند وهم خود با 
به همه عالقمندانی است که از تشکیل گروه های ورزشی در ان شرکت نمودند وعدم برگزاری ان در دل طبیعت توهینی 

 شهر اوز واطراؾ اوز به برزگو می امدند تا این مسابقه زیبا را ببینند

این دوره ها از اؼاز تاکنون با حمایت مالی ومعنوی خیرین  دبی وبا تالش اقای نامور ودست اندرکاران وتعدادی از  پنجما
ی سنتی ومحلی را داشته اند کاری که طی انهمه سال حتی یک همشهریان در اوز بوده است  که دؼدؼه زنده کردن بازیها

اوزی در اوز به ان نپرداخت نه مسئولین شهری وورزشی اوز ونه ان اوزیهایی که توان وقدرت مالی در اوز داشتند 
پوشش  سایت ستاره های اوز گام به گام از اؼاز ان در دبی هم همراه بوده وهر سال وطیفه خود دانسته این بازیها را

خبری دهد وموفق بوده است وشوروشوق انرا با دیگر همشهریان تقسیم نموده است  اما نمی تواند نظاره گر باشد وببیند که 
 عده ای انرا از شور وشوق میخواهند خالی کنند وانرا از دل طبیعت بردارند 

انرژی در کنار هم در دل طبیعت به این  متاسفانه  عده ای را چندان خوش نمی اید که  اوزیها شادان وخندان وباششما 
بگذارند همانگونه که اوزیها چند سال انرا بخوبی برگزار کرده اند باز    بازی مفرح وزیبا می پردازند که توصیه میکنیم

هم برگزار کنند اینکه قرار است این مسابقه به جای سیزده بدر در روز شانزدهم انهم در زمین اوز جوان وبدون حضور 
 اهران برگزار شود جای تامل داردخو

جا دارد از مسئولین وکسانی که تصمیم به چنین کاری گرفته اند پرسید دلیل شما برای اینکه زنان ودختران اوزی نباید  
چیست؟  چه کسانی تشخیص داده اند که خواهران ومادران وزنان وبستگان ما   تماشاچی مسابقات محلی لهپر گاله باشند

دار این مسابقه پر هیجان که هم محلی وهم سنتی اوزیهاست بروند؟  بر اساس کدام موازین واخالقی چنین حکم نباید به دی
ودستوری صادر کرده اند.؟ اوزیها هر جا که بوده اند ودر بیشتر موارد ومسائل زندگی اشان زنان هم حضور داشته اند 

ن اقایان دیده اند که برای بازی به این مهمی برای زنان اوز گاه کم وگاه بیش  چه امر ناپسند وزشتی از زنان اوزی ای
 نسخه می پیچند ؟

اینکه یک عده زن ودختر حرؾ های بقول عده ای نامحرم میزنند وبه ؼیرت خیلی ها برمیخورد مگر اقایان کم از این 
بازی را تعطیل کرد یا انها را  حرفها میزنند اگر یک عده دعوا وجنجال براه می اندازند وحرمت بازی نگه نمیدارند باید

  جریمه یا از دور مسابقات خارج کرد 



در سالهای گذشته در بسیاری از فامیل حتی زنان هم با شوهران وبرادران خود لهپر بازی میکردند یا جدا از انها زنها یک 
ن اوزیها عصابی هستند ونمی )گروه( بیله جدا داشتند وبا هم بازی میکردند .نکند از شادی وخوشحالی ودور هم جمع شد

توانند این شور وشعؾ را ببینند یا نکند از فرط خشکی ودگم اندیشی یک عده است که باید زنان ما از دیدن تالش 
 ودلبستگی مردان خود به ورزش محلی دل بکنند وبروند گوشه خانه بنشینند 

وتماشاگران است اگر حرؾ بیجا یا حرؾ نادرستی  به زنان اوزی  توهین ودهن کجیراه ندان زنان برای تماشای بازیها 
از زنی زده شد راهش این است که انها را برای تماشای بازی راه ندهیم اگر اینچنین است واگر مردان اینکار را کردند 

 انوقت شما چه میکنید بنظرم بهتر است به جای محروم کردن زنان وراه حل ساده دنبال راه حل منطقی تر بگردیم .

 ن کوتاه /پس با این شعر که در خاطرم مانده است وبی ربط نیست به این مقال پایان می دهمسخ

 گمراه گشته ای زپس رهبران کور    گم نٌست راه درست ؛ ولٌکن تو خود گمی

 1390فروردین 14 ( فرهاد ابراهیم پور )محمودا

 اژگونی خودروی پیکان در حوالی دو راهی کهنه به اوزو
--------------------------------- 

عدادی از همشهریان در باره نتیجه مسابقات لهپر گاله در اوز پرسیده اند که بعرض میرسانیم که مسابقه فینال دیروز در ت
شب بدون حضور خواهران 9وز جوان ساعت در زمین باشگاه ا  برزگو برگزار نشده است وقرار است روز سه شنبه

 برایتان خواهم نوشت  برگزار شود .که بزودی مطلبی در همین زمینه

 سٌزده بدر بدون تلنگ وپلنگ برگزار شد 

هر چند تعدادی از اوزیهای مقیم دبی برای روز سیزده بدر به پارک ممزر امده بودند اما مثل سال قبل نبود سال قبل سیزده 
ه بود وبازار هم تعطیل بود وتعداد بیشتری امده بودند اما امسال خیلی از ان افراد در مؽازه ها بودند وبعضی بدر روز جمع

از انها فقط زن وبچه هایشان امده بودند بعضی ها هم نه خود بودند ونه زن وبچه هایشان از جوانان تعداد اندکی حضور 
جمع کرده بودند بعضی ها دوستانه وبعضی ها بصورت خانوادگی  از داشتند اوزیها بصورت پراکنده در نقاطی از پارک ت

انجا که موسیقی وساز ودهل در کار نبود فقط جمع کوچکی از یک فامیل اوزی در گوشه ای تمبک میزدند که انهم مدام 
شنا یان را زیارت نبود ودر کل بی برنامه وبی تلنگ وپلنگ سیزده بدر گذشت اما انهم بد نبود وحداقل خیلی از دوستان وا

 کردیم وسالم علیکی وعید مبارکی گفتیم

اما یک نکته در این سیزده بدر مشهود بود وان اینکه اوزیها بعنوان یکی از اقوامی که همواره با فرهنگ تلقی میشوند در  
شاید این حرؾ زمینه پاسداشت ونکوداشت سنن اصیل ایرانی هنوز خیلی عقب هستند  هندوانه زیر بؽل خودمان نگذاریم 

من به مذاق خیلی ها خوش نیاید اما من برای خوش امد مذاق کسی نمی نویسم من بر واقعیتی انگشت گذاشته ام که نمی 
 توان انرا توجیه ایرانی وفرهنگی کرد 

ن واز .بسیاری از اقوام از ملیت های مختلؾ در دبی زندگی میکنند خیلی ها هندو هستند خیلی ها مسیحی وخیلی ها مسلما
دیگر ائین ومذاهب وفرق هستند خوشبختانه در دبی این محیط امن وازاد برای بسیاری از مذاهب وفرق فراهم است تا ائین 

خودرا پاس بدارند یک هندو تمام سعی خود را میکند که روز خود را پاس بدارد واگر شما هم به اومرخصی با حقوق 
ه برای او هست بیشتراز بازار وپول می ارزد اگر یک بوره ای ایام ندهید او سر کار نمی اید چون روز مخصوصی ک

تاسوعا وعاشور تعطیل میکند وبعضی ها ده روز در مؽازه های خودرا می بندند چون برایشان این ایام مهم است  .یک 
تعطیل مسیحی روز میالد حضرت مسیح تعطیل میکند یک مسلمان برای ائین های اسالمی در همین دبی چندین روز 

رسمی میکنند وخیلی از ایرانیهای ؼیر خودمونی من بارها دیده ام هم روز عید نوروز وهم سیزده بدر را تعطیل میکنند 
وسرکار نمی روند من اینجور مواقع از خودم سوال میکنم ما اوزیهای ساکن دبی وخارج از کشور چکاره ایم فرق بین من 

در اوز پا میشود وحاضر است در مؽازه اش را ببنددورو به سوی دشت ودمن اوزی در دبی با ان اوزی که از کله سحر 
کند چیست؟ فکر میکنید ان اوزی که در اوز نشسته در امدش ازامثال من وشما بیشتراست  به هر چه پیر وپیؽمبری که 
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نی جز وجودی امان شده باشد شما قبول دارید قسم که اینگونه نیست فرهنگ وائین ها در مردم باید نهادینه وجاندار باشد یع
 ووقتی نشد ونیست بزور نمی شود از کسی انتظار داشت انرا پاس بدارد

 وٌک حکاٌت نه چندان جدی 

 یک سرحدی از یک اوزی می پرسد رسول جان فردا سیزده بدر کجا میروی؟ 

 اقا رسول مادرت چشه  فردا من نمیرم /  چرا نمیری /  اخه مادرم مریضه خون هم گیر نمی یاد  / خدا بد نده 

 اون سرما خورده/   پس خون واسه چی میخای؟  / واسه خودمو ومادرم وخواهرم وزن وبچه هام 

 مگه مادرتون مرض واگیر داره ؟ / نه /  پس اینهمه خون واسه چی میخاین؟ 

 م میشه خوابید؟ میخواهیم بریم شب توش بخوابیم/  اقا رسول ماشنیدیم خیلی ها تو شیر میخابن  مگه تو خون ه

 اگه گیر بیاد که اره / 

 .اقا رسول ببخشید دنبال چه گروه خونی هستید ؟ بعدش این همه خون کجا گیر میاد؟

اگه نمی دونی بدون این خون تو چدرو تو برزگو تو دشته وطرفای معلم کثیر پیدا میشه ولی االن همه رو گرفتند بعدش 
 جایی برای ما نیست 

 م باالخره اوزیها چه جور خونی میخان عجب ما که نفهمیدی

 اقا رسول دستی زد پشت شونه دوستش وگفت فردا صبح پا شو بیا همرام  بهت نشون میدم اوزیها چه جور خونی میخان . 

 فرهاد محمودا

  

ی خبرهای رسیده از اوز حاکیست که مردم اوز روز جمعه هم در دشت ودمن اطراؾ اوز گذرانده اند وخیلی هافقط برا
تهیه اذوقه مجددا به اوز برگشته اند تا شب هم در بیرون اوز بگذرانند وفردا سیزده هم انجا باشند طی تماسی یکی از 

تدارک   همشهریان میگفت اوز از جمعیت خالی شده ومواظب امنیت شهر مسئولین باشند میگفت عده زیادی از همشهریان
انجا سپری میکنند دیده شده عده ای کله پاچه عده ای نون وتخم مرغ صبحانه هم در صبح سیزده برای کسانی که شب را 

وپنیر ومربا برای صبح دیده اند روز سیزده قرار است فینال مسابقات هم در برزگو اوز برگزار شودمردم اوز و تیم های 
و نشود ومردم ومسئولین راه یافته منتظر فردا وبرگزاری فینال هستند امیدواریم سیزده نوروز امسال با حادثه ای روبر

رعایت رانندگی بنمایند وموتور سوارها هم به نکات ایمنی توجه نمایند وویراژ ندهند ودر دبی هم شنبه سیزده بدرطبق 
   خبری که دریافت کرده بودیم اوزیها در پارک ممزر جمع میشوند

 جشنواره ؼذاهاي سنتً شهرستان خنج گشاٌش ٌافت 

 هواپٌماي اٌرباس در فرودگاه بٌن المللً الرستان 

 اٌر قشم  لؽو مجوز پروازهای الر دبی الر هواپٌمائی فارس

 
 حادثه رانندگی جان دو نفر را در بلوک اوز گرفت 
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دیروز صبح چهارشنبه در حادثه رانندگي خودروي پژو به رانندگي آقاي مجتبي حسیني از اهالي قالت بخش اوز در جاده 
د.الزم به ذكر بلوك منتهي به اوز حوالي كارگاه سیفایي همسر ایشان به همراه كودك خردسالش جان خود را از دست دادن

از وبالگ مربوطی کهنه   است ایشان از روستاي قالت عازم بندرعباس شدند كه متاسفانه دچار این حادثه ناگوار شدند/
 اوز ./

 این حادثه تاسؾ بار را به ایشان وبستگان انها تسلیت عرض مینمائیم / سایت ستاره های اوز 
 میزان اقامت مسافران نوروزي در الرستان نسبت به سالهاي گذشته رشد داشته است 

 سٌزده بدر ومسابقه طناب کشی در پارک ممزر 

از این دارد تعدادی از اوزیهای عالقمند قرار است مسابقه دوستانه طناب کشی در عصر   خبر نه چندان موثقی حکایت
 در در پارک ممزر داشته باشند ما امیدواریم که این خبر صحت داشته باشد وطنابی بکشیمسیزده ب

 اوزیها یک روز زودتر میروند 

از پس فردا و روز جمعه برای گرفتن جای بهتر به دامن   هر چند روز شنبه روز سیزده بدر است اما بسیاری از اوزیها
ا مثل همیشه پر تعداد .برای همین انتظار میرود مردم ومسافرین سیزده دشت ودمن میروند تعداد خون ها کم است واوزیه

 حضور یابند   بدر در قسمت دشت بزرگ وکوچک ومنطقه برزگو وچدرو بیشتر از سایر نقاط
بیش از سایر نقاط الرستان محل تجمع مردم از گوشه وکنار   در این ایام منطقه اوزچه بسمت شیراز وچه به سمت الر

 ی باشد .الرستان م

 سٌزده بدر در پارک ممزر دبی 

خورشیدی است طبق سنت دیرین  299.فروردین 2.برابر با  ..39اوریل 3امسال روز سیزده بدر نوروز روز شنبه 

 ایرانیان مردم ایران این روز را در دل طبیعت میگذرانند 

را در پارک ممزر دبی بگذرانند .تا انجا که  از همشهریان  در امارات قرار گذاشته اند که روز سیزده بدر نوروز تعدادی
اطالع پیدا کرده ایم مکان ان وسط پارک ممزر  کنار برج چوبی  می باشد جایی که سال گذشته هم انجا بوده است 

وهرکس خودش به اتفاق خانواده ؼذا وملزومات این روز سیزده را تهیه میکنند عده زیادی از صبح یا ظهر میروند ونهار 
ا میخورند که مطمئنا کنار هم بودن حال وصفای دیگری دارد عده ای هم از بعد از ظهر می ایند انهایی هم که را انج

میخواهند بختشان باز شود سبزه هایشان بیاورند انهایی هم که بختشان باز شده بیایند ونحسی وکدورت سال را بدور 
 یکبار است .نوروز را پاس داریم بیاندازند .بازار وکاسبی هر روز هست اما سیزده بدر سالی

 ضمنا اگر کسانی در زمٌنه های هنری وموسٌقی تواناٌی دارند مٌتوانند در روز سٌزده بدر انرا ارائه دهند 

 ؟ٌا اوزٌها به فرهنگ وسنن اٌرانی ارزش الزم مٌدهند 

وز هستٌم و درٌػ از ٌک روز که ٌا برای نوروز وائٌن های باستانی احترام قائلٌم ٌا فقط در حرؾ طرفدار سنن ونورا 
برای اٌن اٌام قائل باشٌم .عده ای که خٌلی هم دٌده ام پر طمطراق از اٌرانی وارٌاٌی وتخت جمشٌد وفالن وبستان اٌرانی 
صحبت مٌکنند پای تعطٌالت که بمٌان می اٌد عٌن جن وبسم هللا مٌشوند و نه اٌرانی هستند ونه حتی اوزی  وجای بسی 

تعدادی از افرادی که خودرا روشنفکر وازاد اندٌش هم مٌدانند اٌن مواقع انگار در دبی وجهان  نٌستند در  تاسؾ است که
صورتی که مردم شهر اوزحداقل چندٌن سال است که نوروز را پاس مٌدارندوبرای روز سٌزده بدرارزش خاصی قائل 

ن اوزی هم دٌده ام که خانواده ها انها را با خود به هستند وکمتر اوزی هست که روز سٌزده در اوز بماند حتی من بٌمارا
بٌرون از شهر می برند اما اٌنجا از اٌن خبرها خٌلی کم است چندٌن سال است که من می بٌنم فقط عده محدودی از 

 اوزٌها در اٌن اٌام  نوروز را پاس مٌدارندوروز سٌزده به دامان طبٌعت وبه بٌرون از خانه مٌگذرانند
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موضوع وعدم توجه چٌزی بٌش از توجه به روند بازار وکاسبی نٌست وشما مطمئن باشٌد بعضی ها انقدر به البته اٌن 
منافع وبازار دلبسته هستند که اگر مٌشد روز جمعه هم بٌاٌند وتوی ذوق کارگر نمی خورد حتما مؽازه ها را از کله صبح 

حال تؽئٌر است اما خٌلی کند است  امٌدوارم همشهرٌان باز مٌکردند هر چند اٌن روند در مٌان بعضی از اوزٌها در 
وبٌنندگان ساٌت به اٌن موضوع توجه بٌشتری داشته باشند که هم خودشان وهم خانواده وهمکارانشان در مناسبت های 

 /  ائٌنی وسنتی اوزٌها بٌشتر حضور داشته که هم دلی وهم زبانی مٌتواند به هوٌت فرهنگی ما ٌاری رساند

30.3.2011 

 ؽؼش اص خٕدو 

 بال بال   بال بزن بال بزن             باز شو از نکته وپر کن خٌال
 رهرو عشق است وطرٌق وصال     انکه پرٌد از قفس نفس خوٌش

 

 2011 مارس ماه  مطالب و اخبار ارشٌو

 

 YALAKHTORبازی سنتی ومحلی ٌلختور 

هاست ومعموال در دوران کودکی ونوجوانی زٌاد بازی مٌکردند بازی ٌلختور که از بازٌهای بسٌار پر تحرک وقدٌمی اوزٌ
 مجددا وپس از سالها دوباره دارد جان مٌگٌرد

 31باخبر شدٌم در شب هاٌی که مسابقه لهپر گاله در باشگاه اوزجوان برگزار مٌشود دو تٌم ٌلختوربٌن بازٌها به مدت 

با نفرات تعٌئن شده اٌن بازی انجام مٌگٌرد. هر چند دقٌقه هر شب ٌلختوربازی مٌکنند وبا داور وزمٌن مخصوص و
امسال مسابقه رسمی برای ان تدارک دٌده نشده است اما در اٌنده نزدٌک اٌن امر انجام خواهد شد تا اٌن ورزش سنتی 

 ومحلی که بسٌار کم هزٌنه است دوباره زنده گردد

 اؼاز پنجمٌن دوره مسابقات لهپرگاله در اوز

تیمی وبا حضور 4گروه  7دوره مسابقات لهپر گاله با حضور   ودر هوای خوب وبهاری اوز پنجمین فروردین5شب جمعه 

مسئولین ومردم عالقمند در باشگاه اوز جوان شهر اوز برگزار گردید در این دوره که بیاد یوسؾ کوهگرد وعبدالحمید 
این بازی بومی ومحلی وسنتی اوزیها هستند که  زمین پیماست  چون دوره های قبل عالقمندان با شور واشتیاق زنده کننده

اکنون چند سال است با همت عالقمندان ودست اندرکاران برگزار میشود.روز پایانی این بازیها که مصادؾ با سیزده بدر 
  نوروز است در دل طبیعت ودر برزگوه اوز برگزار میشود 

 نان های محلی در روستای کهنه اوز

 2-دو نظر در باره شهرستان شدن اوز 

 هیچ حادثه ای به لحاظ تاریخی در فرهنگ ملت ها بدون هویت نیست 

اینروزها بحث شهرستان شدن اوز در جلوه دیگری مطرح میشود که الزم است هم مردم وهم کنشگران وفعاالن اجتماعی 
مد نظر داشته باشند .به لحاظ تاریخی وقدمت بخش بودن شهر اوز می باید قبل از خنج وگراش  با حوصله بیشتری انرا

 3.شهرستان میشد  چون خنج قبال از دهستانهای بخش اوز بود که بعد بخش شد وبعد هم شهرستان وگراش هم بیش از 
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ه بخش بوده وباقی مانده است  نه سال است ک 69سال از بخش شدن میگذشت که شهرستان شد در صورتی که اوز بیش از 

 در سی سال قبل از انقالب اوز شهرستان شد ونه در سی سال بعد از انقالب 

شاید شما هم مثل عده ای فکر کنید که اوزیها در این راه تالش نکرده اند واین از بی همتی ماست که اوز شهرستان نشده یا 
.اما به گواه اسناد وامار ومکاتبات انجام شده  س وکار بوده است مثل عده ای فکر میکنید اوز طی این شصت سال بی ک

بعد از انقالب وطی دوره های مختلؾ اوزیها انرا به گوش مسئولین رسانده اند از تالش های همیشگی جناب شیخ محمد 
با رئیس  فقیهی در سالهای دور گرفته تا تالش های معتمدین و شهرداران اوز وروسای شورای شهر اوز تا طرح ان

جمهور ومسئولین کشوری واستانی طی سالهای گذشته همه نشان میدهد که اوزیها از طرح وپیگیری ان ؼافل نبوده اند اما 
 چه عواملی باعث شده تااین خواسته بحق مردم اوز محقق نشود جای تامل دارد

الت انی میشوند واز دور اندیشی فاصله به گمان من کسانی که فاقد درک تاریخی از مناسبات جامعه ما هستند شیفته تحو
 میگیرند 

برای اینکه به موضوع شهرستان شدن اوز توجه عمیقتری داشته باشیم سعی میکنم نوشته ها وبازتاب انها واسناد ومکاتبات 
ل انها مطرح شده را تا حد امکان برایتان روی سایت قرار دهم تا به طرح موقعیت جدید برسیم .  واین دو نظر را در خال

 مطرح میکنم  

 14.8.1382َبيّ اف فَؼِ یبػ يـصٕو ىیظ يضًؼ كویٓی يلتی اْم مُت الؿمتبٌ ٔايبو رًؼّ أف ػؿ تبؿیظ 

 

 3-نظر در باره شهرستان شدن اوز دو ػايّ يطهت / 

/ ػؿ صٕانی ىٓـمتبٌ ىؼٌ گـاه 1387يٓـيبِ 4/  ػؿ صضجت َٕ گـاه  ظـی ثـ یک طـس اف اهبی صبػم ؿصًبَیَ

ًْبَگَّٕ کّ هٕل ػاػِ ثٕػو يیغٕاْى ثیُُؼگبٌ ًْٔيٓـیبٌ ؿا ثب پـٔمّ ىٓـمتبٌ ىؼٌ گـاه ٔكـيبَؼاؿی ٔیقِ الؿمتبٌ /

 وبهتر است اندیشه کنیم   فکر میکنم فعال قضاوت نکنیم  اتی به جمع بندی واضحتری برسیم یتب ػؿ كـصت ْب  اىُب کُى

 فرمانداري براي گراش  فرمانداري کل براي الر،

 بخش گراش رد شد.’ ین تقاضای حسنی از وزارت کشور برای ارتقااول

 تصویر نامه های حسنی و موسی پور را در الرنیوز ببینید

 

 4-ادامه مطلب /دونظرٌه در باره شهرستان شدن اوز 

  

نظر در باره چگونگی شهرستان شدن اوز وجود دارد که بقیه نظر ها هم در  همانگونه که قبال هم نوشتم در مجموع دو
 خود جای داده است 

نظر اول بر این اعتقاد است که بعد از شهرستان شدن گراش وبازگشت اوزوبیرم به تابعیت مجدد الرستان اوز نسبت به 
با ارتقا به فرمانداری ویژه  میتواند چندین  گذشته از موقعیت بهتری برای شهرستان شدن برخوردار است چون الرستان هم

شهرستان داشته باشد وبرای خود الریها هم مهم است که اوز زودتر شهرستان شود تا بتواند تالش خودرا برای ارتقا به 
ا استان جنوبی بیشتر کند پس الر در وضعیت کنونی نه تنها به عنوان مانع اوز برای شهرستان شدن قلمداد نمیشود الریه
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در کشمکش با گراش بر سر تابعیت اوز وبیرم راه دشواری با حمایت اوزیها پیمودند واز منظر موقعیت شناسی این تمایل 
هنوز هم با شدت برای ابراز وجود بیشتر الریها مطرح است پس الریها نه تنها در این موضوع سد راه اوزیها نیستند  

. امری که بزودی صورت خواهد گرفت وخرج کردن اوزیها شاید این بلکه برای انها هم ارتقای اوز ارزشمند است 
 موضوع را سرعت بخشد  

نظر دوم بر این اعتقاد است که ما از راه قانونی به نتیجه نمی رسیم ودلیلی که اوز تا حاال شهرستان نشده خرج نکردن 
اسطه بگردیم پس این کار هزینه دارد وباید اوزیهاست وباید مثل دیگران برای شهرستان شدن اوز پول خرج کنیم ودنبال و

مردم اوز پول انرا پرداخت کنند تا اوز شهرستان شود این عده حتی معتقد هستند که الر همچون گذشته تمایلی برای 
 شهرستان شدن اوز ندارد

لحاق شهرستان نو تاسیس به اعتقاد من نظر اول بیشتر به واقعیت نزدیکتر است گراشیها  بعد از عدم تمایل اوز وبیرم به ا 
گراش پذیرفته اند که دنبال راه حلی برای ایجاد دوبخش بگردند  وطبق اخرین خبرها قرار است فداغ وخلیلی را به بخش 

ارتقا دهند واگر موضوع بخش شدن ارد هم به ان اضافه نمائیم شهرستان گراش با دوبخش جدید  شهرستان نوظهور منطقه 
با ارتقا به فرمانداری ویژه  وداشتن معاونت استانی در بعضی ادارات وبازگشت اوز وبیرم خواهد بود / الریها هم 

 توانمندی بیشتر در صحنه استان فارس برای رایزنی  وکارهای مهم دارند که در اینده بیشتر شاهد ان خواهیم بود 

وکوشش ها بیش از پیش نتیجه دهد چه  بنابراین معقول ومنطقی خواهد بود که زمینه ارتقا اوز در رایزنی ها مهم شود
پولی خرج ان بکنیم وچه نکنیم زمینه ان از هر زمان دیگری اماده تر است وخرج کردن این پول هنگفت شاید بتواند 

سرعت انرا باال ببرد ضمن اینکه میتواند چشمان طماع واسطه ها ودالالن را بیشتر باز کند تا انجا که من از بسیاری از 
ونیکوکاران مطلع هستم تاکنون نظر مساعدی برای پرداخت پول  از سوی انها برای شهرستان شدن اوز  بیان  خیرین دبی
 نشده است 

ضمن اینکه نمی توانم نگرانی خودرا از اقدامات پنهان واسطه ها بیان نکنم.من از تالش همه دلسوزان که میخواهند اوز 
تان از مسئولین شهری از بخشداری اوز ازفرماندار ویژه الرستان از استاندار ارتقا پیدا کند حمایت میکنم واز مقامات الرس

وعلمای الرو اوز تقاضا داریم همت بیشتری برای این خواسته بحق مردم اوز بخرج دهند  وخیلی شفاؾ وروشن در باره 
ینه به این خواسته بحق ودیرین شهرستان شدن اوز وراه رسیدن به ان اظهار نظر نمایند . امیدوارم  اوزیها با کمترین هز

خود برسند واین را چندین سال است که در این سایت ونوشته ها ودر بسیاری از محافل مطرح کرده ام ودر جریان 
 بسیاری از مکاتبات مسئولین شهری وعلمای اوزوتالش مردم اوز بوده ام

 هزٌنه ساخت خون با ملزومات ان چقدر است

چند تن از همشهریان ابراز تمایل برای ساختن ان کرده   خیلی کم است در سایت اوز استارز بعد از درج مطلب تعداد خون
اند اما میخواهند بدانند هزینه ان برای ساخت یک خون معمولی چقدر است .کسانی که اطالع دارند با نام ومشخصات 

 برای ما ایمیل کنند

 فشُْگ ٔعٍُ َیک خٕدسا پبط داسیى 

روز را خارج از کشور برگزار میکنیم واز همان سالها با همکاران ودوستانی که کار میکردیم سال چندین سال است که نو
نو ایرانی را به ؼیر ایرانیها هم شناساند یم وسعی کرده ایم به همین مناسبت شیرینی هم بدهیم االن چندین سال است که 

 وروز کی می اید هندی ها وبنگالی ها وپاکستانی وفلپینی ها و..هم میدانند که ن
 امسال کار دیگری هم کردیم وان اوردن سفره هفت سین بود ومعرفی این سفره به انها که برایشان جالب بود

 تمذیش ٔتؾکش 

بدینوسیله از کلیه عزیزان که در مراسم تشییع ؛تدفین ؛ وختم انمرحوم محمد شریؾ خادم شرکت نموده ویا بوسیله تلفن از 
جب تسلی خاطرمان گردیده اند خالصانه تشکر وقدردانی میگردد .از خداوند منان برای همه داخل وخارج از کشور مو



 عزیزان طول عمر با عزت وبرای انمرحوم طلب مؽفرت وارامش الهی خواستاریم 
  

  تعداد خون خٌلی کم است

 

ک پیش خوان هستند خون درست شنیدید وخواندید اوزیها به کلبه های بیرون از شهر که معموال شامل یک اطاق با ی
میگویند بعضی از این خونها بزرگ وبعضی کوچک هستند خون ها نقش بسیار مهمی در ابادی وتجمع وگردش وتفریح 
مردم اوز داشته اند اما با افزایش جمعیت وبیشتر شدن وسیله نقلیه این خونها به اندازه کافی والزم زیاد نشده وبیشتر انها 

خیرین معموال در مناطقی که از ان خود بوده یا نبوده انها را ساخته اند وکنار ان یک اب انبار مربوط به گذشته است که 
برای تهیه اب ویک نمازگه برای خواندن نمازدرست کردند  دست همه انها درد نکند این خونها باعث میشود افرادی که در 

ان سپری میکنند از ایمنی کافی برخوردار باشند . اما  انجا یک روز وگاه یک شبانه روز به اتفاق خانواده یا دوستان در

وسیزده بدر  3.حاال زرنگ ان کسی است که ز.ودتر برود وانجا را بگیرد در ایام نوروز وبهار وبخصوص در روز 

خیلی ها برای اینکه خون گیرشان بیاید افرادی را مامورنشستن در ان میکنند وپولی هم به طرؾ میدهند تا صبح یا یک 
روز انجا باشد تا ان افراد یک روز بعد به اتفاق خانواده به انجا بروند  به نظر من وبرای این که مردم اوز که حاال بخش 

 وجود دارد   اوز هم در ان مشارکت وتجمع دارند بتوانند از این خونها استفاده کنند چند راه حل

گذشته خود باز هم کلبه ها وخونهایی با توجه به شرایط خیرین در مناطقی از اطراؾ اوز به روال عادت پسندیده  – .

امروز بسازند که میتواند چندین خون کنار هم باشد یا با فاصله های معین که دسترسی به اب ودسشویی امکان پذیر باشد 
 درست کنند 

لبه ها نمایند وانرا اجاره افرادی که توانایی مالی وسرمایه گذاری با سود کمتری دارند مبادرت به ساخت این خونها وک -3

دهند چه بصورت روزانه چه بصورت شبانه روزی یا چند روز . در بسیاری از نقاطی که گردشگری در انجا رواج دارد 
از این شیوه استفاده میشود البته مورد اوز اندکی فرق میکند وگردشگر ان در طول سال وماه زیاد نیست وبیشتردر ایام 

 نوروز وبهار است 

شورای شهر وشهرداری مکان هایی برای ایام گردش وتفریح در نظر بگیرد ودر ساخت ونگهداری ان تالش کند  -2

باالخره عمران وابادی وتهیه ملزومات ان در جهت رفاه شهروندان خواهد بود ومسئولین شهری باید مستقیما بران نظارت 
 ن داشته باشند هم در ساخت ان هم در نگهداری وتامین بهداشت ا

مردم از خیر ساخت وسازخون بگذرند وبه همین چادرهای مسافرتی روی بیاورند که در بازار فروخته میشود وهرکس  -4

 مسئول خودش باشد وهر کسی هرجا خواست پهن شود وقید ایمنی وراحتی وبزرگی خون ها را بزنند

وز جریان دارد خونی که به فصل گرما اما خودمون هستیم .هیچ کدام خون نمیشود خونی که در رگان دشت وصحرای ا
وسرما سایه باالی سرما در دشت ودمن اوز بوده اند وخونی که مردم اوز انرا بیادگار خود گذاشته اند تا در خلوت 

وسرسبزی وسکوت دشت ها وکوه های اوز نظاره گر شب های پر ستاره اوز باشیم  .انها مامن راه ومسافرین وحادثه 
جای   خونهای باقیمانده ای که هستند حفظشان کنیم واگر در توان داریم بر انها بیفزائیم  بوده انددیدگان دشت وصحرا 

دوری نمی رود  این خون اگر خون رگان ما نیست خون رگان دشت وصحرای اوز است ومردم اوز بدرستی این نام با 
 ا در کمتر جایی میتوانید بیابید .معنا را به کلبه  داده اند خون در قاموس زندگی اوزی هویت دارد واینر

 299.فرهاد محمودا./ سه روز قبل از سال نوایرانی سال 

 

 ْجشی ؽًغی  1380نذظّ تذٕیم عبل ایشاَی 



 

 ۱۳۰۹كـٔؿػیٍ  ۱ؿٔف ػٔ ىُجّ  حبَیّ ۵۰ ػهیوّ ٔ ۰۹ ٔ ۲مبػت /  ثـامبك مبػت ؿمًی ایـاٌ نضظّ تضٕیم مبل رؼیؼ

 يی ثبىؼ   يیالػی ۲۹۱۱يبؿك  ۲۱ْزـی هًـی ٔ  ۱۵۳۲ؿثیغ انخبَی  ۱۶ يطبثن   ْزـی ىًنی )صجش فٔػ!!(

 

مبنی مـ ىبؿ اف ىبػی   ثـ ىًب يجبؿک ثبػ 1390ًْٕطٍ ػقیق ْى فثبٌ گـايی ایـاَی ؛ تبریک ٔاكـبَی مبل َٕ مبل 

 مبیت متبؿِ ْبی أف   /   ٔيٕكویت ٔماليتی ثـایتبٌ اؿفٔيُؼو

 

 ثـَبيّ ؿاػیٕیی طُق َُّ ػقت ٔ         ثـَبيّ ؿاػیٕیی عَّٕ تکَٕی ػیؼ /ىُیؼَی

 

 دل خش  تن درست  سال نوتو مبارک

داره میاد پا روی گل ها نزاریم پا روی حق کسی نزاریم پاهامون از مواظب باشیم جلوی پاهامونو نگاه کنیم  سال نو 
گلیممان درازتر نکنیم پایدار باشیم وپایبند به همه حقوق انسانها دست یاری داشته باشیم وسرسبزی وامیدواری توی دلمان 

 زنده باشه 

 نوروز باستانی در بهار زندگی اتان مبارک باد 24:1سال نو اٌرانی سال   

سال نو هدیه سایت برای شما همشهری عزیز وبیننده گرامی چیزی دم دست تر از اس ام اس های نوروزی پیدا  برای
 نکردم که تقدیم میدارم

ثانیه دوستی ۰۷۵۰۳۳دقیقه برکت ۵۱۵۶۳۳ساعت عشق ۰۱۶۳روز سالمتی  ۰۶۵هفته خنده  ۵۱ماه شادی  ۷۱با ارزوی 
 سال نو پیشاپیش مبارک

يیبٌ  ۰۹ًبؿِ تهلُت ؿٔ افو عٕامتٍ يُى ثٓيٌٕ ػاػو  یکیيٌٕ عٕىجغتی ٔ أٌ یکی مؼبػت مبل َلـ آػؿك ٔ ى ۲ايـٔف 

 مـاؿت !ْٕاىَٕٕ ػاىتّ ثبه !

 ت ثویّ اك او اك ْب ایُزبم

  

 پخش برنامه تلوٌزٌونی در باره درٌاچه هٌرم نزدٌک اوز از سٌمای فارس

بعداز ظهر از کانال تلویزیونی شبکه استان فارس پخش شود دریاچه  2مارس ساعت 9.این برنامه قرار است روز شنبه 

های دیدنی است ویکی از کیلومتر با اوز فاصله دارد واز جا 69هیرم حوالی جویم وبنارویه وکوره است که نزدیک به 

دریاچه های است که پرندگان مهاجر فصلی از دیگر نقاط ایران وجهان واز جمله روسیه به انجا می ایند این برنامه با 
همکاری اقای رحیمی مسئول استودیو عکاسی وفیلمبرداری پرسپولیس اوز وتلویزیون فارس درست شده است که توجه 

 ب میکنم همشهریان وعالقمندان به ان جل

 ًَبیؾگبِ صُبیغ دعتي دس أص السعتبٌ ثشپب ؽذ 

 کنسرت گروه گلستان دکتر خنجی درامارات مول دبی برگزار شد 
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ندان ومردم منطقه پنج شنبه شب سالن نمایش امارات مول دبی شاهد برگزاری کنسرت گروه گلستان دکتر خنجی بود عالقم
الرستان از خنج واوز والر وبستک واهالی منطقه برای شنیدن ترانه های محلی دکتر خنجی که بهمراه گروه موسیقی 
مجاری خود به اجرای ان در سالن پرداختند مورد استقبال عالقمندان قرار گرفت دکتر خنجی که ضمن خوش امد به 

 ر نمود وبا ترانه های خود موجب وجد وشوق دوستداران حاضرین شد حاضرین از توجه انها به ترانه محلی تشک

دکتر خنجی برای دومین بار است که در دبی کنسرت برگزار میکند کنسرت اول ایشان در چند سال قبل در باشگاه 
ونی در ایرانیان دبی بود که بیشتر حاضرین ان کنسرت محلی بودند اما اینبار خودمونی ها نسبت به افراد ؼیر خودم

موقعیت تساوی قرار گرفته بودند وجمع متنوعی شاهد بودیم از اوزیهای حاضر در این کنسرت که توسط دوستان خنجی 

نفری میشد  از نقاط قوت این کنسرت حمایت تعداد بیشتری از خنجی ها از کنسرت دکتر 49خود دعوت شده بودند حدود 

بود که تماشاگران وعالقمندان بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای  خنجی بود که قابل تشکر است وهمین امر باعث شده
 بابت کنسرت در ان حضور یابند واین موجب جذب .جلب اقشار مختلؾ شده بود وسالن به اندازه کافی پر از تماشاگر بود

اما یکی دو ترانه  دکتر خنجی در این برنامه بیش از ده اجرا به همراهی گروه خود داشت که بیشتر ترانه ها از قبل بود
جدید هم به برنامه خود اضافه کرده بودند ترانه های اچم هشت بهشت وچندین ترانه که از اجراهای قبلی ایشان بود موجب 
همراهی تماشاگران وبخصوص خنجی های حاضر در سالن هم بود از صحنه های جالب وبا ارزش این شب رقص زیبای 

 که فوق العاده زیبا وهماهنگ اجرا گردید  دختر خانم کوچولو با لباس محلی بود

در باره کیفیت وکارهای موسیقیایی گروه وارزیابی ونقد وبررسی  وسیر کارهای دکتر خنجی از گذشته تاکنون فرصت 
دیگری می طلبد که فقط در این شب بیاد ماندنی بگویم که دست همه گروه وتهیه کنندگان وحامیان ودوستداران موسیقی 

 ..39مارس 8./ ی درد نکند وخسته نباشید وگویش محل

 ػثی ػؿ عُزی ػکتـ کُنـت ػؿ يضهی نجبك ثب عُزی  ػعتـعبَى فیجبی ؿهص  /تصٕیـی

  1- ػثی کُنـت ػؿ عُزی ػکتـ ْبی تـاَّ اف هنًتی  /تصٕیـی

 2- ػثی کُنـت ػؿ عُزی ػکتـ ْبی تـاَّ اف هنًتی  /تصٕیـی

 

 ػؿ كـصت ْبی اتی كیهى ٔػکل ْبی ثیيتـی اف ایٍ يـامى ؿٔی مبیت هـاؿ عٕاْؼ گـكت

 نمایشگاه صنایع دستي در اوز الرستان برپا شد 

 بخشداری اوز به جای پاسخ پوشه فرستاد 

  

  تعداد خون خٌلی کم است

 

رون از شهر که معموال شامل یک اطاق با یک پیش خوان هستند خون درست شنیدید وخواندید اوزیها به کلبه های بی
میگویند بعضی از این خونها بزرگ وبعضی کوچک هستند خون ها نقش بسیار مهمی در ابادی وتجمع وگردش وتفریح 

شده وبیشتر انها مردم اوز داشته اند اما با افزایش جمعیت وبیشتر شدن وسیله نقلیه این خونها به اندازه کافی والزم زیاد ن
مربوط به گذشته است که خیرین معموال در مناطقی که از ان خود بوده یا نبوده انها را ساخته اند وکنار ان یک اب انبار 
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برای تهیه اب ویک نمازگه برای خواندن نمازدرست کردند  دست همه انها درد نکند این خونها باعث میشود افرادی که در 
بانه روز به اتفاق خانواده یا دوستان در ان سپری میکنند از ایمنی کافی برخوردار باشند . اما انجا یک روز وگاه یک ش

وسیزده بدر  3.حاال زرنگ ان کسی است که ز.ودتر برود وانجا را بگیرد در ایام نوروز وبهار وبخصوص در روز 

د وپولی هم به طرؾ میدهند تا صبح یا یک خیلی ها برای اینکه خون گیرشان بیاید افرادی را مامورنشستن در ان میکنن
روز انجا باشد تا ان افراد یک روز بعد به اتفاق خانواده به انجا بروند  به نظر من وبرای این که مردم اوز که حاال بخش 

 وجود دارد   اوز هم در ان مشارکت وتجمع دارند بتوانند از این خونها استفاده کنند چند راه حل

طقی از اطراؾ اوز به روال عادت پسندیده گذشته خود باز هم کلبه ها وخونهایی با توجه به شرایط خیرین در منا – .

امروز بسازند که میتواند چندین خون کنار هم باشد یا با فاصله های معین که دسترسی به اب ودسشویی امکان پذیر باشد 
 درست کنند 

متری دارند مبادرت به ساخت این خونها وکلبه ها نمایند وانرا اجاره افرادی که توانایی مالی وسرمایه گذاری با سود ک -3

دهند چه بصورت روزانه چه بصورت شبانه روزی یا چند روز . در بسیاری از نقاطی که گردشگری در انجا رواج دارد 
یست وبیشتردر ایام از این شیوه استفاده میشود البته مورد اوز اندکی فرق میکند وگردشگر ان در طول سال وماه زیاد ن

 نوروز وبهار است 

شورای شهر وشهرداری مکان هایی برای ایام گردش وتفریح در نظر بگیرد ودر ساخت ونگهداری ان تالش کند  -2

باالخره عمران وابادی وتهیه ملزومات ان در جهت رفاه شهروندان خواهد بود ومسئولین شهری باید مستقیما بران نظارت 
 ساخت ان هم در نگهداری وتامین بهداشت ان  داشته باشند هم در

مردم از خیر ساخت وسازخون بگذرند وبه همین چادرهای مسافرتی روی بیاورند که در بازار فروخته میشود وهرکس  -4

 مسئول خودش باشد وهر کسی هرجا خواست پهن شود وقید ایمنی وراحتی وبزرگی خون ها را بزنند

ون نمیشود خونی که در رگان دشت وصحرای اوز جریان دارد خونی که به فصل گرما اما خودمون هستیم .هیچ کدام خ
وسرما سایه باالی سرما در دشت ودمن اوز بوده اند وخونی که مردم اوز انرا بیادگار خود گذاشته اند تا در خلوت 

راه ومسافرین وحادثه  وسرسبزی وسکوت دشت ها وکوه های اوز نظاره گر شب های پر ستاره اوز باشیم  .انها مامن
جای   دیدگان دشت وصحرا بوده اند اخونهای باقیمانده ای که هستند حفظشان کنیم واگر در توان داریم بر انها بیفزائیم

دوری نمی رود  این خون اگر خون رگان ما نیست خون رگان دشت وصحرای اوز است ومردم اوز بدرستی این نام با 
 ون در قاموس زندگی اوزی هویت دارد واینرا در کمتر جایی میتوانید بیابید .معنا را به کلبه  داده اند خ

   299.فرهاد محمودا./ سه روز قبل از سال نوایرانی سال 

 

در واردات ،صادرات و ترانزٌت درخواست فرودگاه بٌن المللی الرستان از سرماٌه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت 
 کاال 

 صدور شناسنامه مکانٌزه در اداره ثبت و احوال الرستان انجام شد
 

 ران( باشکوه تز ازسال قبل برگزار شدرسم دٌرٌن اٌرانٌان در اوز )مثل همه جای اٌ

 چهارشنبه سوری در الرستان از درٌچه دوربٌن

 دو نظر در باره شهرستان شدن اوز 

 هیچ حادثه ای به لحاظ تاریخی در فرهنگ ملت ها بدون هویت نیست 
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در جلوه دیگری مطرح میشود که الزم است هم مردم وهم کنشگران وفعاالن اجتماعی اینروزها بحث شهرستان شدن اوز 
با حوصله بیشتری انرا مد نظر داشته باشند .به لحاظ تاریخی وقدمت بخش بودن شهر اوز می باید قبل از خنج وگراش 

 12ان وگراش هم بیش از شهرستان میشد  چون خنج قبال از دهستانهای بخش اوز بود که بعد بخش شد وبعد هم شهرست
سال است که بخش بوده وباقی مانده است   60سال از بخش شدن میگذشت که شهرستان شد در صورتی که اوز بیش از 

 نه در سی سال قبل از انقالب اوز شهرستان شد ونه در سی سال بعد از انقالب 

اند واین از بی همتی ماست که اوز شهرستان نشده یا شاید شما هم مثل عده ای فکر کنید که اوزیها در این راه تالش نکرده 
.اما به گواه اسناد وامار ومکاتبات انجام شده  مثل عده ای فکر میکنید اوز طی این شصت سال بی کس وکار بوده است 

د بعد از انقالب وطی دوره های مختلؾ اوزیها انرا به گوش مسئولین رسانده اند از تالش های همیشگی جناب شیخ محم
فقیهی در سالهای دور گرفته تا تالش های معتمدین و شهرداران اوز وروسای شورای شهر اوز تا طرح ان با رئیس 

جمهور ومسئولین کشوری واستانی طی سالهای گذشته همه نشان میدهد که اوزیها از طرح وپیگیری ان ؼافل نبوده اند اما 
 قق نشود جای تامل داردچه عواملی باعث شده تااین خواسته بحق مردم اوز مح

به گمان من کسانی که فاقد درک تاریخی از مناسبات جامعه ما هستند شیفته تحوالت انی میشوند واز دور اندیشی فاصله 
 میگیرند 

برای اینکه به موضوع شهرستان شدن اوز توجه عمیقتری داشته باشیم سعی میکنم نوشته ها وبازتاب انها واسناد ومکاتبات 
را تا حد امکان برایتان روی سایت قرار دهم تا به طرح موقعیت جدید برسیم .  واین دو نظر را در خالل انها مطرح شده 

 مطرح میکنم  

 14.8.1382مرحوم شیخ محمد فقیهی مفتی اهل سنت الرستان وامام جمعه اوز در تاریخ نامه از زنده یاد 

/ ػؿ صٕانی ىٓـمتبٌ ىؼٌ گـاه 1387يٓـيبِ 4/  ػؿ صضجت َٕ گـاه  ظـی ثـ یک طـس اف اهبی صبػم ؿصًبَیَ

ـيبَؼاؿی ٔیقِ الؿمتبٌ ًْبَگَّٕ کّ هٕل ػاػِ ثٕػو يیغٕاْى ثیُُؼگبٌ ًْٔيٓـیبٌ ؿا ثب پـٔمّ ىٓـمتبٌ ىؼٌ گـاه ٔك/

 وبهتر است اندیشه کنیم   فکر میکنم فعال قضاوت نکنیم  ی اتی به جمع بندی واضحتری برسیمتب ػؿ كـصت ْب  اىُب کُى

 فرمانداري براي گراش  فرمانداري کل براي الر،

 بخش گراش رد شد.’ اولین تقاضای حسنی از وزارت کشور برای ارتقا

 تصویر نامه های حسنی و موسی پور را در الرنیوز ببینید

 

 يیخٕاْی ثشٔی أص ؛ عفش خٕػ 

 

 

 گلستان با دکتر خنجی در امارات مول دبی کنسرت گروه

گروه گلستان به همراهی دکتر خنجی وبا نوازندگان مجاری که قبال هم در دبی برنامه زیبایی از این گروه دیدیم اینبار با 
ترانه های محلی وجدید در روز پنج شنبه همین هفته در سالن امارات مول دبی به اجرای برنامه می پردازد بابت این 

ونیم شب مکان امارات مول دبی  مکان 7مارس ساعت 7.برنامه خودمونی ها مجانی میتوانند حضور یابند زمان پنج شنبه 
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رای اشنایی با گروه گلستان تی ویو می باشد  / ب –اس  –پارکینگ ماشین طبقه دوم  قسمت رنگ نارنجی حروؾ   ار 
 اینجا را کلیک کنید 

اصؽر فرودي بخشدار و رئیس انجمن میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري بخش   / خالصه از خبرگزاری فارس

اتاق در مدارس،  39چادر،  59كالس درس،  39 گوید كه ستاد اسكان مسافران نوروزي در این شهر تشكیل و اوز مي

پارك نوروز، هالل احمر، شهرداري و آموزش و پرورش براي پذیرایي از میهمانان نوروزي تجهیز و مهیا شده و گروه 
 رساني و استقبال از میهمانان هستند گشت امداد در مسیرهاي ورودي و خروجي شهر آماده كمك

 

 خود را سنگٌن نکنٌدمسافر گرامی همشهری عزٌز بار 

شمایی که قرار است برای دید وبازید وتفریح وایام نوروز به اوز وشهرمان بروید از هرکجای دنیا که هستید بارخودرا در 
این سفر به اوز سنگین نکنید همه پول خودرا صرؾ سوؼاتی از اینجا نکنید کاسبان محلی وفروشندگان شهر اوز هم چشم 

طی سال دلشان به ایام نوروز وتابستانی خوش است که همشهریان از دیگر مناطق به اوز می ایند  براه شما هستند انها هم
واقعیت این است که خیلی چیزها در اوز پیدا میشود از پوشاک وکفش ولیاس وشکالت گرفته تا لوازم برقی والکترونیکی 

واز اوز خرید کنید تا اصناؾ وکاسبان اوز هم بی اگر دیدید که اجناسی فقط فرقش کمی می باشد بار خودرا سنگین نکنید 
 فایده از سفر شما نباشند .باقی خود دانید

 مارس جشن باستانی چهارشنبه سوری ایرانیان 15اسفند برابر با 

 

اسفند چهارشنبه سوری است یعنی سه شنبه ای که به اخر میرسد مراسم چهارشنبه سوری  24مارس برابر با 15فردا شب 
اخر سال   یشود بقول فارسی زبانان سه شنبه شب وبقول اوزیها شاو چهارشنبه یعنی شبی که فردای ان چهارشنبهبرگزار م

 خورشیدی است 

اینکه در دبی این مراسم کجا برگزار میشود هنوز خبر دقیق ودرستی دریافت نکردیم سالهای گذشته سمت العویر برگزار 
 شدید ماراهم مطلع کنید  میشد امسال خبری نداریم اگر شما خبردار 

« چهارشنبه سوری » ، معروؾ به « جشن سوری » ..) از جمله جشن های آریایی ، جشن های آتش است . امروزه تنها 
در نهم آذر « آذرگان » برایمان به یادگار مانده است و در باره جشن های فراموش شده ی آتش ، به « جشن سده » و نیز 
می توان اشاره داشت . آتش نزد ایرانیان قدیم نماد روشنی ، پاكی ، طراوت ، « آذر جشن » یا « شهریورگان » ماه و 

سازندگی ، زندگی ، تندرستی و در پایان بارزترین نماد خداوند در روی زمین بود . مردم در این روز برای دفع شر و بال 
قرن ها پیش باز می گردد.مراسم ویژه آن در  و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی را برگزار می کنند که ریشه اش به

شب چهارشنبه صورت می گیرد برای مراسم در گوشه و کنار کوی و برزن نیز بچه ها آتش های بزرگ می افروزند و 
 از روی آن می پرند و ترانه )سرخی تو از من ، زردی من از تو ( می خوانند

شنبه سوری ( آؼاز می شود و با آیین سیزده بدر نوروز به چهار« ) جشن سوری » مجموعه ی آیین های نوروزی از 
 مطالب داخل پرانتز از منابع انترنتی است            (سر انجام خود می رسد . 

 کٌلومتری الر فرودگاه جدٌدی تاسٌس نمی شود 150تا شعاع 

اصؽر فرودي بخشدار و رئیس انجمن میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري   / خالصه از خبرگزاری فارس  /خبر
اتاق در  20چادر،  50كالس درس،  20گوید كه ستاد اسكان مسافران نوروزي در این شهر تشكیل و  بخش اوز مي
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از میهمانان نوروزي تجهیز و مهیا شده مدارس، پارك نوروز، هالل احمر، شهرداري و آموزش و پرورش براي پذیرایي 
 رساني و استقبال از میهمانان هستند و گروه گشت امداد در مسیرهاي ورودي و خروجي شهر آماده كمك

 وٌژه الرستان بزرگ از صدا وسٌمای مرکز فارس«فانوس»پخش مستقٌم برنامه 

 1389اسفندماه  -ٌر زٌبای بهاری از منطقه اوز تصاو

 

 دبً برقرارشد  -سه پرواز طً هفته در مسٌر الر

زود: شركت هواپیمایي فارس ایرقشم با تؽییر مسیر پروازهاي خود در عنایت انصاري فرد در گفت و گو با خبرنگاران اف
 دبي كرد.  -دبي اقدام به برقراري سه پرواز هفتگي در مسیر الر  -مسیر بندرعباس 

وي اضافه كرد: اداره كل فرودگاه بین المللي الرستان از تمام شركت هاي هواپیمایي درخواست برقراري پرواز كرد كه با 
مبود ناوگان هواپیما در شركت ها و محدودیت هاي موجود، فقط شركت هواپیمایي فارس ایرقشم این خواسته را توجه به ك

مسافر است و روزهاي یكشنبه ، سه شنبه و جمعه  114و ظرفیت هر هواپیما  42این هواپیماها از نوع یاك   اجابت كرد.
 در مسیر یادشده پرواز خواهند كرد. 

 هزار تومان اعالم شد./ خبر ازایرنا 180هزار تومان و رفت و برگشت  110دبي  -الركرایه مسیر یك طرفه 

 حسنی هم در مورد راه آهن جنوب حرؾ زد !

 محمد شرٌؾ خادم درگذشت 

ان افرین تسلیم نموده است بدین وسیله درگذشت با نهایت تاسؾ باخبر شدیم محمد شریؾ خادم دیروز در دبی جان به ج
 2011مارس 10انمرحوم را به فرزندان وخانواده وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم      سایت ستاره های اوز 

بدین وسیله درگذشت مرحوم محمد شریؾ خادم را به خانواده وفرزندان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم /  صالح صمدانی 
 اده با خانو

بدین وسیله در گذشت مرحوم محمد شریؾ خادم را به خانواده وفرزندان انمرحوم فرخ وعبدهللا وبستگان واشنایان انمرحوم 
 صالح صمدانی  -فردین نامی  -تسلیت عرض مینمائیم    از طرؾ  محسن نامی 

د وسعید و فرزندان و خانواده با نهایت تاسؾ درگذشت مرحوم محمد شریؾ خادم به دوستان ؼزیزمان محمد علی و محم
 وطول عمر آرزو مندیم صبرو شکیبای آن مرحوم تسلیت عرض مینمائیم .برای شما

 
 در دبیداور اوزی لٌگ برتر  

 

روزی که قرار بود تیم منتخب اوز به دبی بیاید منتظر امدن داور خوب شهرمان بودیم اما ایشان با کمی تاخیر امدند در 
سومین بازی جام میالد و در بازی اتحاد العوضی وتیم مصری کنار زمین بودند البته نه بعنوان داور بلکه بعنوان عالقمند 

 امده بودند که فرصت خوبی بود تا بیشتر با این داور اوزی لیگ برتر استان اشنا شویم  ورزش فوتبال وبرای دیدن بازی

 ادامه مطلب   .......اقای بخشی زاده لطفا ضمن معرفی خودتان بگوئید چه شد که به داوری عالقمند شدید 
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پٌام تشکر وقدردانی  خانواده وبستگان انمرحوم برای در گذشت مرحوم حاجی محمد امٌری نژاد که هفته گذشته در اوز 
 سالگی در گذشت 82در سن 

 گلی امندی اودنیا              که هادت بای خش با

 همه ی وجودم اشباح      یادش وخاطراتش       

بدینوسیله از کلیه عزیزان که در مراسم تشییع ؛تدفین ؛ وختم انمرحوم حاجی محمد امیری نژاد شرکت نموده ویا بوسیله 
تلفن از داخل وخارج از کشور موجب تسلی خاطرمان گردیده اند خالصانه تشکر وقدردانی میگردد .از خداوند منان برای 

 با عزت وبرای انمرحوم طلب مؽفرت وارامش الهی خواستاریم  همه عزیزان طول عمر

 فیصل وسمیر امیری نژاد  –ماه منیر  –میرزینل  –میرعبدهللا –فاطمه –از طرؾ : شهربانو 

 از همشهرٌان ساکن شٌراز با روزنامه خبر جنوب شٌراز   مصاحبه اقای صدٌق صمدی

 سید یوسؾ حسینی رئیس تربیت بدنی اوز میشود 

خبر دیشب دریافت شد براساس خبری که از فعاالن ورزش در اوز کسب کردیم اقای سید یوسؾ حسینی که از اهالی این 
قالت اوز وکارمند اداره اموزش پرورش اوز است ورشته تخصصی ورزش دارد قرار است رئیس تربیت بدنی اوز بشود 

ست که امید است با این انتصاب ورزش اوز از یکسال بی این امر مورد تائید رئیس تربیت بدنی الرستان نیز قرار گرفته ا
 مسئول بودن ورکود خارج شود

 انتقاد ٌک مربی فوتسال از عدم رسٌدگی به اٌن رشته در الرستان 

 شت چند ماه ،فرمانداری وٌزه ی الرستان و شورای اسالمی شهر الر پاسخگوی سواالت مردم نٌستند با گذ

 مسئولین پاسخ دهند   /از مشکالت روستای کهنه اوز

 جلسه همٌاری برای انجمن خٌرٌه اوز 

نفر از خیرین ونیکوکاران در منزل یکی از نیکوکاران جهت کمک 39.حضور بیش از جلسه ای با ..3.2.39دیشب 

وهمیاری به امور خیر اوز تشکیل گردید که در ان اعضای انجمن خیریه از اوز واعضای ان در دبی به اتفاق خیرین 
جامعه اوز حاضرین  ونیکوکاران ودیگر همشهریان حاضر ضمن توجه به کارهای انجام شده وضرورت توجه به نیازهای

همیاری خودرا در این امر خیر اعالم نمودند که گزارش کاملتر انرا در فرصت های بعدی به اطالع می رسانم. عکسی از 
 این مراسم گرفته نشده است

  چهل وسومین دوره مسابقات بلیارد جام شادروان عبدالعزیز صدیق

بقات بلیارداوزیهای مقیم امارات جام شادروان عبدالعزیز صدیق چهل وسومین دوره  مسا 299.در استانه بهار ونوروز  

در باشگاه ورزشی قالمینگو برگزار میشود . از بازیکنان حاضر در این دوره خواهشمندیم ..39مارس  4فرداجمعه 

شروع خواهد شد  2بعد از ظهر در محل برگزاری مسابقات حضور داشته باشند بازیها راس ساعت  3.29ساعت 

 هئیت بلیارد واسنوکر اوزیهای مقیم امارات           ./ 
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 اولٌن محموله بزرگ خارازه با تاخٌر چند ساعته از اوز به دبی رسٌد

شبی که قرار بود بازیکنان تیم فوتبال منتخب اوز از طریق فرودگاه بندرعباس به دبی بیایند فکر نمی کردیم دلنگران 
ند ساعته پرواز ایران ایر که گویا نقص فنی هم داشته است ومسافرین چندین ساعت نرسیدن خارازه هم باید باشیم تاخیر چ

داخل هواپیما منتظر شدند تا ایراد برطرؾ شود یک طرؾ ونرسیدن چندین کارتن وبسته پالستیکی خارازه هم از طرؾ 
رده بود واین اولین محموله بزرگ دیگر شوق دیدار را برای تعدادی از افرادی که به استقبال مسافرین امده بودند بیشتر ک

عصر 6وتازه خارازه از اوز بود که بیش از یک روز در راه بود چون مسافرین اول از اوز امده بودند بندرعباس وساعت 

 پرواز داشتند وساعت دو نیم شب از فرودگاه دبی بیرون امدند. 

گرانی برطرؾ شد اما اینکه خارازه ها هم بسالمت از اینکه مسافرین به سالمت رسیده بودند جای بسی خوشحالی بود ون 
وسرحال به سر سفره منتظران امدند هنوز خبری دریافت نکرده ایم امیدوارم که نوش جان کنند .از این محموله بزرگ 

 چیزی به ما نرسید جز خبر دوری ونادیدنی اش که انهم امیدواریم بزودی برطرؾ گردد. 

  

 در نزدیکی کهنه اوز  مرمت گردنه ی مربط
 

 بی تحصیل وبی مدرک مهندس شوید 

از انموقع که معلوم شد خروار خروار از ان کسانی که توی مملکت هستند بی تحصیل وبه واسطه پارتی وپول صاحب 
دیگری مهندس خطاب   ن شروع شده وعده ای بوسیله عدهمدرک مهندس ودکتر میشوند جدیدا در اوز هم بساط مهنس شد

میشوند که بزودی برایتان خواهم نوشت انها که هستند شاید روزگار مملکت به جایی رسیده که هر بقال سرکوچه ای 
 خودرا مهندس خطاب کند 

 

 2011 فورٌه ماه  مطالب و اخبار ارشٌو

  

درصد افزایش قیمت داشته 70تومان بود نزدیک 3000ددی که قبال ع 30بر اساس خبر رسیده از اوز یک شانه تخم مرغ 
تومان رسیده بعضی ها علت انرا در شیوع انفلونزای مرؼی در بعضی از مرؼداریها می دانند تخم 5000وبه شانه ای 

 مرغ از جمله مواد ؼذایی قشر کم درامد است که تاثیر زیادی بر زندگی انها میگذارد

 فورٌه 28وای امروز اوز بهاری وبارانی است ونم نم باران دارد می اٌد / دوشنبه خبرهای رسٌده از اوزه

  

 تجربة سفر عمان 

كه زبان آنها عربي , بلوجي مي  هستندمردمان مسقط اكثرا بلوج هاي ایراني تبار و باكستاني واز مردمان افریقا و زنجبار 
 باشد .

كوهستاني و دریا با آبشارهایي مختلؾ  , زیاد احداث نمودند وشهر سر سبزري پل هاي گدر شهر با توجه به آینده و آینده ن
بر اساس نوشته   . جالبي بود كه هواي آن مثل دبي گرم مي باشد مصنوعي ساخته شده است وشهر بسیار بي نظیر و

قدیم و مدرسه های آالت موسیقي  راهنما و گزارش لوحه موزه بیت الزبیر مسقط , اكثرا عكسها مربوط به یك قرن بیش و
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جیز  یکدو قرن بیش تعداد سیاحان نسبت به اینجا كم بود و  , قدیم و عكسهاي سیاه و سفید نشان مي داد و طبق این لوحه
 . : كمبود وسیله  1 , باعث آن شده بودند

ودند كه مهمان نواز ومسلماني ب رات خود نوشته است مردمان اینجاطسیاحی كه در آن زمان سیاحت میكرد در خا.
 نكردند. ارذگهیجوقت دین خودشان را به زور به مردم وا

 ؼذا قیمت مناسب مي باشد هتل و , ساعات است در منطقه روعي 6كم مي باشد كه با اتوبوس تقریبا 400از دبي تا مسقط 

اثارهاي قدیمي  وبازار یا سوق مطرح _ مثل بازار وكیل شیراز اكثرا اجناس لباس _ اسباب بازي  /جاهاي دیدني مسقط -
 . عمان دارند

 - . بشار درهم امیخنه استآ نور و كوه و گكورنیش عمان بسیار جالب بود بخصوص شب با رن-فلكه یا دوار بستان 
معرض یا   هیبر ماركت-سیتي سنتر-موزه فرانسوي  -قصر سلطان قابوس و مسجد سلطان قابوس  موزه بیت الزبیر 

 ارك ریامپ -ة قروم رك یا حدیقاپ - اه ماهيگنمایش

 1387خرداد   مسقط عمان -خالده اسماعیلی 

 نماٌشگاه بهاره کاال در بستک افتتاح شد

 اخبار امروز روزنامه البیان

 بت نٓپـ گبنّ ػؿ أف يیيٕػ یک تیى اف ػثی ؿاْی ينبثو

 ا
 قرار است یک تیم از دبی برای حضور در مسابقات سنتی ورزشی لهپر گاله در نوروز امسال راهی اوز شود 

 نفر باشد کسانی که حاضرند از دبی بعضویت این تیم در ایند با اقای محسن نامی 7ین تیم می باید متشکل از 

 باران باطراوت دٌگری در اوز 

از ظهر شنبه اوزومناطق اطراؾ اوز شاهد بارش باران بود که تا پاسی از شب هم ادامه داشت هوای امروز اوز از بعد
 3نیمه ابریست 

  

 حاجی رئٌس احمد کمالی درگذشت

بدین وسیله در گذشت مرحوم حاجی رئیس احمد کمالی را به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض 

سال داشت /     99.فوریه در اوز در گذشت مرحوم در زمان مرگ بیش از 37حاجی رئیس احمدامروزیکشنبه مینمائیم .

 سایت ستاره های اوز 

بدین وسیله در گذشت مرحوم حاجی رئیس احمد کمالی را به خانم ها فرانک کمالی وهنگامه ریاحی وفرزندان وبستگان 
    واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم

نؽمه  –فریبا شجری  –خالده اسماعیلی  -مهناز بهمن ابادی  -فریبا صالحی  –فروزان حیدری  –طرؾ پری ملک زاده از
فاطمه  -فاطمه کریما  -مهناز کریما -منیره صالحی   - - -مرضیه  –مژگان  –فرشته  –فریده کاریانی   -دهقانی 

سولماز  -خدیجه هنری –فریده خضریان  –فوزیه خضری  -نامی ثریا  -  پوران نجم الدینی-عایشه فقیهی پور - میراحمدی
 -----------------------------------------------------------------------------  هنری
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بدین وسیله در گذشت مرحوم حاجی رئیس احمد کمالی را به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض  
 نظام نجم دینی  -ز طرؾ نورالدین نجم دینی ا    مینمائیم

   .ثؼیٍ ٔمیهّ ػؿ گؾىت صبری اصًؼ کًبنی ثّ اهب كـیؼ ٔػیگـ كـفَؼاٌ ٔ ثنتگبٌ آٌ يـصٕو تنهیت يیگٕییى

 يٓجبَٕ صن ىُبك ٔ يضًؼ َبيؼاؿ  

واقایان  با نهایت تاسؾ درگذشت عبدالرحمن اسفندنیا را به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم
ناصر اسفند نیا وعبدالرحیم صدیق تسلیت عرض مینمائیم وبرای انمرحوم علو درجات از خداوند وصبر 

نورالدین  –فرشید فاروقی  –مزدک میراحمدی  –برای بازماندگان طلب داریم   از طرؾ  محسن نامی 
 عزیز ملک زاده   –نجم دینی 

به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم واقایان با نهایت تاسؾ درگذشت عبدالرحمن اسفندنیا را 
ناصر اسفند نیا واحمد اسفندنیا وعبدالرحیم صدیق تسلیت عرض مینمائیم وبرای انمرحوم علو درجات از 

 خداوند وصبر برای بازماندگان طلب داریم  

 امعلی انج -محمدرضا میراحمدی -صالح صمدانی  -فرزاد نامی  -ازطرؾ فردین نامی 

به فرزندان وبستگان ان مرحوم تسلیت عرض مینمائیم و برای آنها آرزو   نهایت تاسؾ درگذشت عبدالزحمن اسفندنیا  ا
 مهبانو حقشناس و محمد نامدار                           صبرو شکیبایی داریم

 

 عبدالرحمن قادالی )اسفندنٌا ( در گذشت

ؾ به قادالی دیروز در گذشت که بدینوسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده با نهایت تاسؾ عبدالرحمن اسفندنیا معرو

 فوری36وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم         سایت ستاره های اوز 

با نهایت تاسؾ درگذشت مرحوم عبدالرحمن اسفندنیا را به خانم ها شقایق سعیدی وفاطمه ملک زاده ودیگر اعضای 
تسلیت عرض مینمائیم  وبرای ان مرحوم از در گاه خداوند متعال علو   خانواده انمرحوم وبستگان  .خویشاوندان ان مرحوم

 درجات وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم

نؽمه  –فریبا شجری  –خالده اسماعیلی  -مهناز بهمن ابادی  -فریبا صالحی  –فروزان حیدری  –از طرؾ پری ملک زاده 
فاطمه  -فاطمه کریما  -مهناز کریما -منیره صالحی   - - -مرضیه  –مژگان  –فرشته  –فریده کاریانی   -ی دهقان

سولماز  -خدیجه هنری –فریده خضریان  –فوزیه خضری  -ثریا نامی  -  پوران نجم الدینی-عایشه فقیهی پور - میراحمدی
 -  هنری

 والده احمد ثرٌا نژاد درگذشت 

فوریه در اوز در گذشت که بدینوسیله در گذشت انمرحومه  را به 34لده احمد ثریا نژاد روز پنج شنبه با نهایت تاسؾ وا

  ..39فوریه 36خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحومه  تسلیت عرض مینمائیم     سایت ستاره های اوز 

 

  من مٌخام ٌه سگ داشته باشم  . 



یک سگ خیلی زیادتره وبه خاطر هوش زیادشه  . نه .  من فقط میخام یه سگ داشته فکر نکنید خر یا گاو بداست ومزیت 
 باشم 

شاید فکر کنید جدو نسب وطایفه من با سگ ربطی داشته باشه وبرای همینه که میخام فقط یه سگ داشته باشم تازه ربط هم 
وحواستون باشه اگه دنبال فقط یه رابطه به  شؽال وگرگ واین چیزا داشته باشه به شما که ربطی نداره خودم میدونم  

 میگردید فکر منحرفی دارید نه اصال اینجوری نیست . من فقط میخام یه سگ داشته باشم 

تو اروپا وامریکا وکشورهایی که میگن متمدن هستند نگهداری سگ وگربه امری طبیعی ومرسومه وتو ده وروستاها هم 
تم ونه گاو وگوسفند دارم  ونه دنبال رسم ورسوم هستم  . من فقط میخام یه سگ چوپونا سگ داشتند. اما من نه اروپایی هس

 داشته باشم 

بعضی ها میگن: مگه طوطی ومرغ عشق وکفتر چه شه که حاال میخای بری سگ بگیری .طوطی هم پروبالش قشنگه و 
وهللا من که نگفتم چه شه .    خیلی هم شکر سخنه ومرغ عشق هم مرتب اواز عشق میخونه وکفتر هم مرتب بؽبؽو میکنه.

 فقط میگم میخام یه سگ داشته باشم

اره میمون هم خوبه وعقلش کمی به ادم نزدیکه وخیلی چیزا حالیشه وموز هم میخوره وفرق باال وپائین وجست وخیز هم 
د بگیره ؛ من نمی میدونه وزودتر از سگ چیز یاد میگیره  ؛ خب برو میمون بگیر .بابا جون من نمی خوام اصال چیزی یا

 خوام چیز زیادی حالیش بشه  ؛ همه اونا واسه شما  . من فقط میخام یه سگ داشته باشم 

شاید سهام سگ تو بورس زیاد داره میشه وما خبر نداریم ؟ سهام چیه انچه تو جهان داره زیاد میشه فقط سموم افات نباتی 
 یه سگ داشته باشم  وسم مهلکه  ومن کاری به این حرفها ندارم وفقط میخام

فکر نکنید دنیای ماشینی ومجاز انترنتی وچت دوطرفه وایمیل مجانی وچه وچه وچه باعث میشه یکنفر بره سراغ سگ .   
هات میل وصورت فیس بوک قسم میخورم که همه اینها شایعه است  ومن فقط میخام یه سگ داشته  hotیاهو و ooبه دوتا 

 باشم 

سانها وجنگ وجدل انها وندانم کاری انهاست که سراغ سگ میگیرم وفکر میکنم سگها اذیت فکر نکنید از ازدحام ان
 وازارشان کمتر از ادم هاست واگه حرؾ نمی زنند دل روشنی دارند. نه . من فقط میخام یه سگ داشته باشم

شد باعث مرگتون بشه  شاید شما بگید سگ خطرناکه ودندونهای تیزی داره و ممکنه پاچتونو بگیره واگه مریض وهار 
.خب بشه. تو دنیایی که هر لحظه اش میلیونها ادم موجب مرگ میلونها ادم دیگه میشن حاال چه میشه هر از گاهی یه سگ 
افتخار پیدا کنه موجب مرگ یه ادم بشه.  ولی باز من کاری به این حرؾ وحدیث ها ندارم .  من فقط میخام یه سگ داشته 

 باشم 

د دنبال یه سگ امریکایی یا المانی وسگ مخصوص یا انتیک وگران قیمت میگردم .نه  فقط یه سگ یه وقت فکر نکنی
خیلی خیلی معمولیه . چون همه سگا مثل هم هستند؛ مثل ادم نیستند که خیلی با هم فرق داشته باشند. همشون اب وگوشت 

یکنند وبا هر که خو کردند واب وؼذا داد به انها واستخون میخورند  حرؾ هم بلد نیستند بزنند  دم تکون میدهند وپارس م
 احترام میگذارند ؛ ضرر بهت نمی زنند نگهبان جان ومالت هم هستند . اره  فقط من میخام یه سگ داشته باشم 

ببینید ما اون باال فقط نوشتیم میخام یه سگ داشته باشیم کلی حرؾ وحدیث شد وحتما کلی هم میخواهند راجع به این نوشته 
 قضاوت وپیشداوری کنند پس تا حرؾ وحدیث بیشتر نشده وزیر بار تفسیر وتحلیل بی جا قرار نگرفته ایم بگوئیم که : 

 سگان را سنگ برسگ بسته دیدند    گواه ما همین پاهای لنگ است / این شعر از خودم است واز ناخوداگاه سگ نوشتم  



شما باید پیداش کنید وبذارید توی جدول ذهنتان تا جمله وجدول حل  فکر نکنید معما دارم طرح میکنم وسگ یه معماست که
بشه .  به تیر چراغ برق وسط خیابان ؛  به اتوبان دوطرفه  ؛ به هرچه چراغ قرمز خوب وبد قسم میخورم که اصال چنین 

 منظوری ندارم ومن فقط میخام یه سگ داشته باشم .همین  

   دبی فرهاد ابراهیم پور ..39فوریه 7. 

 رئٌس کمسٌون امنٌت ملی وسٌلست خارجی مجلس شورای اسالمی کشور اقای عالالدٌن بروجردی به الرستان می اٌد

فرودگاه الر شوند قرار است اقای عالالدین بروجردی صبح جمعه وارد  صحبت نو الر بر اساس خبرهای منتشر شده در
وستادی هم پیگیر مراسم استقبال از رئیس کمسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شده اند سفر اقای بروجردی اگر 

و در پی اتفاقاتی که در الر افتاد 88در سالهای گذشته بی خبر وکمتر مورد توجه مردم الرستان بود بعد از بهمن ماه سال 

لحاق اوز وبیرم به گراش تنش های زیادی در منطقه بوجود اورد نقش اقای بروجردی وموضوع شهرستان شدن گراش وا
پر رنگتر شد ورایزنی های ایشان در فرونشاندن تنش ها وبازگشت مجدد اوز وبیرم به الرستان قابل تامل بود .مطمئنا 

ز کاندیداهای احتمالی دوره بعد مجلس اقای بروجردی با توجه به موقعیت مهمتری که نزد الرستان پیدا کرده است میتواند ا
 شورای اسالمی در انتخابات بعدی برای مردم الر باشد امری که دور از انتظار نیست

 

 ها اینجا را کلیک کنید برای دیدن بقیه عکس

 کوتاه ومختصر در باره شهر اوز دربرنامه فانوس از تلوٌزٌون فارس 

همانگونه که همشهریان وبینندگان سایت مطلع شدند یک برنامه تلویزیونی که بمناسبت هفته وحدت از تلویزیون استان 
ان برنامه چند تتن از همشهریان بصورت  فارس پخش شد به شهر اوز بعنوان یکی از شهرهای اهل تسنن پرداخت که در

مستقیم در ان برنامه حضور داشتند که جا دارد ضمن خسته نباشید به همه انها که در معرفی شهرودیارمان همت نمودند 
نکاتی نیز که انعکاس نظر تنی چند از همشهریان در اینجا بود نیز یاداوری کنم تا از رهگذر توجه به این نکات بیشتر 

 دریابیم  خودرا

یکی از همشهریان : برنامه خوبی بود در کل باعث توجه مردم شهرهای دیگر استان وجهان نسبت به ما میشود اما کسانی 
که صحبت میکردند کمی هول بودند وباید از قبل خودرا هماهنگ میکردند تا مثل ادم های دست پاچه حرؾ نزنند ولی در 

 مجموع خوب بود 

گری خانم هاشمی که با زنان خودمان صحبت میکرد بدل ادم نمی چسپید صدایش گیرا بود ولی همشهری دیگری : مجری 
خیلی بلند مثل زمانی که در شب شعر شعر میخواند بود که جا دارد کمی ارامتر صحبت میکرد ولی شعر خوبی خواند 

داد البته فکر میکنم فرصت کم بوده  ونشان از عظمت اوزیها در گذشته بود اقای تیرزن اطالعات نسبتا خوبی از شهر اوز
 وهمه انها با کمی وقت روبرو بودند چون خیلی چیزها در باره اوز گفته نشد 

یکی از بازاریان اوزی : دستشان درد نکنه که اوز را امسال دوبار یک بار در جام جم وحاال هم در استان فارس مطرح 
هرمان بیشتر اشنا شوند من میدانم کار بی ایراد وعیب نبوده انشاهلل کردند وباعث شدند مردم دنیا با شهر وسنن ومردم ش

 دفعه بعدی بهتر کار میکنند  

یکی دیگر از بازاریان بازار مرشد : من اصال با این کار که سرسری راجع به اوز برنامه درست میکنند موافق نیستم 
ک فیلمبرداری خوب که مردم ببینند وفقط ما لبه گپک انهمه گپک وتفتون وکلوچه وده ها چیز درست کردند اما دریػ از ی

.گوده و... دیدیم حیؾ انهمه زحمتی که مردم برای درست کردن انها کشیده بودند نه حلوا دیدیم نه بالتوه نه حتی درست 
 به انها توجه کردن واضح باله توه که بیچاره از اوز این همه راه اومده بود انگار کنار خیابون نشسته بودند وان پشت اصال

دقیق نشد یک اقایی داشت با پش چیزی درست میکرد یا دول اب اما خیلی کم توجه شد فقط اقای خضری وتیرزن وهاشمی 
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حرؾ میزدنند از بچه های به اون نازنینی با لباس محلی حتی یک حرؾ وسخن نشنیدیم از انهمه ادم که اومده بودن انجا 
 ری انها انگار فقط از اوز این سه نفر رفته بودند حرفی نزدند نه مجری خودمان نه مج

 یک تماس تلفنی : دیشب رو دیدی گفتم نه هنوز چون من جایی بودم که تلویزیون فارس نداشتند اما ضبط کردم می بینم 

جوان  گفتم حاال چطور بود  گفت هی بد نبود بابت سرود بچه ها واقعا کیؾ کردم انگار تو اوز وتو عروسی بودم یک عده 
دختر وپسر هم سرود وترانه خواندند انهم با وجودی که اولش دسپاچه بودن اما بعدا خوب شد ای کاش اسم انها واسم اون 

بچه ها رو می نوشتند تا یادگار خوبی برای انها وخانواده اشان باشه  دونفر یا شاید سه نفر خوشنویس خوب از اوز هم 
ندیدیم وادم دلش برای انها میسوزد که مجری تلویزیون خیلی سرسری از ان وحتی  اورده بودند که متاسفانه اثارشان را

 اون جوون طراح اوزی گذشت وما طرح ونوشته انها را ندیدیم  

نظرات دیگری از همشهریان هم داشتیم که بیشتر شبیه هم بود ومن از تکرار انها صرؾ نظر میکنم اما نظر خودم را هم 
 د که مورد توجه دست اندرکاران در اینده قرار گیرد اینجا اضافه میکنم باش

ما اوزیها باری به هر جهت نیستیم ما مردمانی هستیم که ارزشمندی امان در درستی وپاکی وصداقتمان وکارهای 
است که برای شهر ودیارمان انجام داده ایم ما با کار نیک وخیر شناسایی وشناخته میشویم احتیاج به ؼلو   بارارزشی

ضافه گویی نداریم اگر همان چیزی که هستیم بگوئیم همانها که باید بشناسند درخواهند یافت که ما از تبار دانش وهنر وا
وفرهنگ قدرت تعامل وهمزیستی در دیار خشک بی اب وبا کمترین امکانات را داشته وداریم  پس ان باشیم که هستیم 

خوس می بافد وان دیگری باله تو وان کودک با تمام وجود ترانه  همانگونه که ان زن نان می پزد همانگونه که ان زن
میخواند ودست می زند انگون باشیم .من از صحنه های دلنشینی که این برنامه با خود داشت ورنگ وروی صفا وصمیمت 

در صحنه است داشت واقعا لذت بردم گرچه ناهماهنگی بود اما این از خواص وشاید هم عیب یک برنامه زنده تلویزیونی و
که معموال برای خیلی ها استرس می اورد وبدون تمرین نمی شود انگونه بود که ادم در محل کار وزندگی خودش است 

 این اشکاالت جزیی هستند  وموجب نگردد از ارزش کار انها کم کنیم  فقط انگونه باشیم که اوزیها هستند

 23.2.2011فرهاد محمودا
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 خانم رکسانا چگٌنی  –مجری برنامه 

  دا شده خارازه هنوز نهکابول پٌ

هوای این روزها در اوز بهاری وزمین ودر ودشت وبیابان می رود که سرسبز شود تا مردمان دل خش اوز ومنطقه را در 
خود جا دهد دیروز هوای اوز مثل دبی کمی ابری  بود خبرهای رسیده حاکیست جاهایی کابول پیدا شده اما هنوز از خاراز 

 انتظار دارند تا هفته اینده خارازه سر از زمین دراورد ه خبری نیست وخیلی ها 

 دبي توسط شركت هواپیمایي فارس ایر  -الرستان -پرواز هفتگي در مسیر دبي 3افزایش 

 چه مقدار از پول بلیت هواپیما را می توانید پس بگیرید؟ )+جدولدر چه شرایطی و 

 نشست صمیمانه اعضای شوراهای اسالمی شهر الر و اوز

 سمینار آرامش واقعی در اوز
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بر صفر شاهین را از پیش رو برداشت در اخرین بازی از بازیهای  1اربی فوتبال شهر اوز : این بار نفت اوز د
باشگاههای اوز تیم فوتبال نفت اوز توانست شاهین را از پیش رو بردارد تا نایب قهرمان شود و تیمهای فیشور و شاهین 

انجام میشد که بازیکنان فیشور فکر میکردند تیم نفت به شاهین  مقامهای اول و سوم را بدست اورند . این بازی در حالی
 امتیاز میدهذ و قهرما...

 ٌک تٌم از دبی راهی مسابقات لهپر گاله در اوز مٌشود 

قرار است یک تیم از دبی برای حضور در مسابقات سنتی ورزشی لهپر گاله در نوروز امسال راهی اوز شود این تیم می 
نفر باشد کسانی که حاضرند از دبی بعضویت این تیم در ایند با اقای محسن نامی با شماره تلفن  7باید متشکل از 

 تماس حاصل نمایند  0504277251

 اشناٌی با اوز در شبکه تلوٌزٌونی استان فارس

وز وسنن واداب وفرهنگ شب بوقت ایران یک برنامه تلویزیونی در باره شهر ا 9فوریه ساعت 20قرار است یکشنبه شب 
اوز پخش شود تا انجا که مطلع شدیم تنی چند از مسئولین وهمشهریان هم در این برنامه هستند که توجه شما را بدان جلب 

 مینمائیم 

عکس های برای اینکه باورتان شود به   اوز ومناطق اطراؾ اوز سرسبز واماده پذیرایی از مهمانان نوروزی میشوند / 
 که همین تازگی گرفته است توجه کنید وبالگ مربوطی 

 باٌد دوباره بنوٌسم 

چند روزی است که داستان زندگی خسرو ادامه پیدا نکرده است دلیل ان اسیب دیدن لب تاب ومحتویات ان بود که متاسفانه 
ن به همراه بسیاری از اشعار ونوشته ها که قبال نوشته بودم هم از بین رفت ومجبور هستم دوباره چند قسمت از داستا

نویسی کنم در این اتفاق نامیمون که جز رنج ودرد وگرفتاری بیش از اندازه برای من باقی نگذاشته به این امید مینوسم تا 
کسی قسمتی از ان فرد است که نادیدنش فراموشی  در رهگذر نوشته خودم ومخاطب دریابد که روزگار سپری شده هر

تاریخ زندگی ان شخص میتواند تلقی شود. شاید شما هم مثل من بعد از سالها به این نتیجه برسید که بنویسید تا دوباره بر 
 خود مروری کنید یا هم احتیاج به مرور خویش نداشته باشید اما ضرورت ان برای من مثل ضرورت بودنم هست. برای

پسند دل کسی نمینویسم فقط وفقط برای اینه روبرویم در درون نامتنهاهی خودم می نویسم که هر روز می پرسد توکه 
 هستی ؟

جدا نمی دانم تحمل وطاقت من تا کجا مجال میدهد وفرصت نوشتن پیدا میکنم .فقط میدانم وقت کم می اورم ومشؽله 
 زیاداست  وروزگار شتابان 

 اوزی مقٌم دبی در جلسه معارفه اوز شهر دوستدار کودک حضور پرشور جوانان 

 

نفر بودندجمع شده بودند  79در منزل اقای محمود  کریما تعداد زیادی از جوانان اوزی که قریب ..39فوریه 6.دیشب  

د وامده که برای اولین بار بود که با اوز شهر دوستدار کودک اشنا میشدند .جوانانی پرشور که پر از سوال وحرؾ بودن
بودند تا هم بشنوند وهم بگویند نه تصور میزبان بود که این همه جوان می ایند ونه مسئولین موسسه واعضای شهر 

دوستدار کودک فکر میکردند با این همه جوان عالقمند به شهر وزادگاهشان پیدا میشوند در هر حال بیش از انتظار امده 
 بودند وچه خوش امده بودند

پرسی وگپ وگفتگوی صمیمانه سرکار خانم ثریا نامی از فعالین اوز شهر دوستدار کودک وخیر مقدم به بعد از احوال 
جوانان سرکار خانم نافعی به ایراد سخن پرداختند واز اهمیت ونقش جوانان در این کار ارزشمند یاد کردند ودر ادامه دکتر 
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وانان توضیح دادند که چگونه افراد بخصوص جوانان ناصر یوسفی مسئول موسسه پژوهشی کودکان دنیا برای حضار وج
میتوانند با استفاده از مهارت ها وتوانایی های خود در این کار بزرگ وانسانی مشارکت جویند در ادامه همین توضیحات 

 جوانان ودختران وپسران جوان سواالت خود وایده ونظرات خودرا با دکتر یوسفی و جمع در میان گذاشتند تا بیش از
گذشته در یابیم که توجه به این نسل که اینده سازان شهر ودیار وسرزمینمان هستند از اهمیت بسزایی برخوردار 

است.جوانانی که حاضر به تالش وهمکاری با شهر دوستدار کودک اوز هستند ومیخواهند نقشی در این زمینه برای 
اوز وزادگاهشان هستند اما میتوانند مفید ومثمر ثمر باشند  کودکان شهرشان داشته باشند ومطمئن هستند که اگر چه دور از

 . 

جا دارد از اقای محمود کریما وفاطمه کریما وخانواده محترمشان برای برپایی این جلسه وپذیرایی  در منزلشان تشکر کنیم 
  بقیه عکس ها را میتوانید اینجا ببینید     /

 مردمان فهٌم کارهای بزرگ مٌکنند 

 

نفردر منزل اقای عزیز هنری از  9..دیشب جلسه فراگیر اوزشهر دوستدار کودک ؛در دبی  با حضور بیش از 

ه تر برگزار گردید در این شب بیاد ماندنی که باحضور مسئولین شهر همشهریان نیکوکار وخیر اندیش هر چه با شکو
دوستدار کودک اوز ونیزبا حضور دکتر یوسفی مسئول موسسه پزوهشی کودکان دنیا وسرکار خانم نافعی از مسئولین 

ودک اوز وبا ومربیان باتجربه کودک در ایران  وسرکار خانم خدیجه فقیهی نژاد از اعضای موسسه وفعال شهر دوستدار ک
حضور جمع بسیاری از همشهریان ونیکوکاران اوزی در منزل شخصی اقای هنری ودر فضایی بسیار صمیمی برگزار 
گردید جلسه با سخنان اقای منصور فقیهی نژاد شروع گردید که در برپایی این جلسه واهمیت ان برای اینده کودکان اوز 

دند که مورد توجه حضار قرار گرفت وسپس اقای عزیز هنری در وتالش های صورت گرفته مطالب مبسوطی بیان کر
سخنان کوتاهی این اقدام ارزشمند در انتخاب اوز بعنوان شهر دوستدار کودک را دارای اهمیت بنیادی دانستند وبر اهمیت 

دان شهر دوستدار بیشتر به کودکان بعنوان اینده سازان جامعه تاکید نمودند ایشان همچنین از اینکه همشهریان وعالقمن
کودک اوز قبول زحمت نموده ودر این مراسم شرکت نمودند قدردانی نمودند بعد از سخنان ایشان سرکار خانم خدیجه 

فقیهی نژاد مطالبی در اهمیت وتوجه به شهر دوستدار کودک وپگونگی تاثیر پذیری خود از این روش ارزشمند مطالبی به 
انم نافعی به ایراد سخن وتوضیح پیرالمون فعالیت موسسه وشهر دوستدار کودک سمع حضار رساند ودر ادامه سرکار خ

در ایران پر داختند  بعد از سرکار خانم نافعی دکتر ناصر یوسفی مسئول موسسه پزوهشی کودکان دنیا در ایران به 
پرداختند اقای یوسفی توضیح جامعی در باره اوزشهر دوستدار کودک وچگونگی انتخاب اوز بعنوان شهر دوستدار کودک 

بدرستی توضیح دادند که کوکان شایسته بهترین ها هستند وهر خانواده ای زمانی امنیت خاطر پیدا میکند که کودکانی سالم 
 داشته باشد کودکانی که هم از نظر جسمی وروحی واموزش پرورش یابند 

شهر دوستدار کودک در اوز بودند وخدمات ایشان  در ادامه این جلسه اقای منصور فقیهی نژآد که همواره از حامیان طرح
در این راه بر کسی پوشیده نیست با توجه به ارزشمندی این طرح یاداور شدند که وظیفه ما در پیشبرد این طرح با کمک 
همشهریان وعزیزانی مقدور ومیسر است  است که به کودکان وفرزندان ونوه های خود اهمیت قائل هستند ودوست دارند 

ک حال اینده این عزیزان باشند  اقای فقیهی نژاد در ادامه سخنان خود همچون گذشته خیرین ونیکوکاران اوزی را به کم
این امر پسندیده دعوت نمودند   که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب همشهریان وخیرین مواجه شد وباز چون گذشته 

وهمین مردمان حاضرند همچون اجداد خود کارهای بزگ انجام دهند واین  اوزیها نشان دادند که ما انسانهای فهیم کم نداریم
نشان بالندگی وخیراندیشی ودلبستگی مردمی است که به سرزمین وزادگاه وشهر ودیارخود اوز عالقه بسیار دارند .افرین 

 بر این دانایی وسخاوت 

د گرامی ایشان وعزیزانی که ضیافت شام جا دارد مجددا از اقای عزیز هنری وسرکار خانم خدیجه طاهر وفرزندان
 ..39فوریه 6./  وپذیرایی این شب بیاد ماندنی را در فضایی بسیار خوب مهیا وتدارک دیدند تشکر کنیم

 دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید برای 
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 اطالعٌه

تیم فیشور  تیم  –جانبه با شرکت تیم های فوتبال منتخب اوز 4بدین وسیله به اطالع میرساند یک ذوره مسابقات فوتبال 

در باشگاه ایرانیان دبی برگزار میگردد  از همشهریان  ..2.39..مصریهای دبی وتیم اتحاد العوضی از تاریخ 

قمندان دعوت میشود برای تشویق ودلگرمی بازیکنان در تاریخ های یاد شده به همراه خانواده محترمشان حضور به وعال
 با تشکر /کمیته برگزاری بازیهای فوتبال اتحاد العوضی دبی     هم رسانند  /

  برنامه بازٌها در باشگاه اٌرانٌان دبی

 شب  22بی ساعت تٌم فٌشور  با تٌم مصرٌهای د  2.4.3122سه شنبه 

 شب  21.26تٌم اتحاد العوضی  با تٌم منتخب اوز ساعت  3.4.3122چهارشنبه 

 شب   21.26تٌم مصر با تٌم اتحاد العوضی ساعت  7.4.3122ٌکشنبه 

 شب   22تٌم فٌشور با تٌم منتخب اوز ساعت  9.4.3122سه شنبه 

 بعد از ظهر  7ت بازی اول تٌم اتحاد العوضی با تٌم فٌشور ساع22.4.3122جمعه 

 شب  9بازی دوم تٌم منتخب اوز با تٌم مصرٌهای دبی ساعت 22.4.3122جمعه 

 فزایش فروشگاههای روستای کهنه اوزا

 زبان مادری است) دعوتی نامور برگزار شد اکسیژن خالص همان

 

 بر سر انم که گر زدست براٌد          دست به کاری زنم که ؼصه سراٌد

با مطلعی از ؼزل حافظ شروع میکنم که شعرهایش کشاکشی به زندگی بوده است . چندروز سایت با ایراد ومشکل بزرگی 
تا بدانید داشتن یک پنجره روبه ابادی چقدر  ز خواهم نوشترا یک رو  روبرو شده بود که ماجرای این صدمه دیگی

  lاهمیت دارد واین چند روز معذور بودم که نتوانستیم انرا به روز رسانی کنم

که هنوز هم کامل نیست.  متاسفانه بسیاری از فایل های سایت اسیب دیده بود ومجبور شدم از طریق انترنت مجددا اپلود کنم
هارا بتوانم مجددا به سایت برگردانم . از توجه دوستان وهمشهریان وهمه بینندگان سایت ممنون هستم امیدوارم بقیه فایل 

 که طی این چند روز دلنگران بودند ومارا یاداوری کردند

راه که به بٌراهه اش می برند/  تمام هوش جاده بدست باد می افتد/  انوقت چه تفاوت مٌکند کنار جاده از گلهای الله 
 فرهاد محمودا       ه باشد ٌا از خار وخاشاک / امان ازاٌن باد نابلد وهوش نابجا پرشد

خبرهای درٌافتی از اوز حکاٌت از سفرهای زودهنگام همشهرٌان به دامن طبٌعت دارد بعضی جاها سبز شده وروز جمعه 
وترشه خبری نشده اما اوزٌها ای که گذشت تعدادی از همشهرٌان به دامن طبٌعت اطراؾ اوز رفته هنوز از خاراز ه 

چهار چشمی زمٌن های اطراؾ را واکاوی مٌکنند تا اگر چٌزی بدست امد هم بی نصٌب نمانند وهم به خارج بفرستند 
 بخصوص خارازه که اٌن طرفها خبری از ان نمی شود ومخصوص مناطق خودمان است 
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ی سال تحصیلی اینده نیاز به تعدادی معلم مواطن و وزارت اموزش و پرورش امارات اعالم کرد که برا اگهی استخدام /
ؼیر مواطن دارد که تخصص در رشته ها ی اموزشی مختلؾ داشته باشنداز جمله ریاضیات علوم روان شناسی فبزیک 

 فبرایری 2روزنامه االتحاد جهارشنبه  ....شیمی انگلیسی تربیت بدنی و 

 اب درٌا در کلبا امارات امدن باال 

با بصورت بی سابقه ای اب دریا خیابانها و پارک ساحلی را در بر گرفت که در این فصل سال ؼیر منتظره دیروز در کل
 است اما خوشبختانه تا کنون هیجگونه ضرر مالی و جانی در بر نداشته

  

  

 

 2011 ژانوٌه ماه  مطالب و اخبار ارشٌو

 

 النتٌس دبی تقدٌر باشکوه از سرکار خانم دکتر نوشٌن بازرگانی در هتل ات

مراسم تقدٌر از تعدادی از اطبای امارات از طرؾ شٌخ محمد بن راشد ال مکتوم وبا حضور  36.2.3122روز سه شنبه 

اٌشان در هتل اتالنتٌس انجام گرفت که در اٌن مراسم سرکار خانم دکتر نوشٌن بازرگانی بنا به فعالٌت های گسترده 
توسط شٌخ مکتوم بن راشد ال   ت در هئٌت رئٌسه فدراسٌون جهانی قلباٌشان در جامعه اطبای قلب امارات وعضوٌ

مکتوم تقدٌر نامه خودرا درٌافت نمودند وافتخاری دٌگر برای جامعه اٌرانی ومخصوصا اوزی کسب نمودند .با امٌد به 
 موفقٌت روز افزون وکسب افتخارات بٌشتر برای سرکار خانم دکتر نوشٌن بازرگانی

  

 . 

تاكنون باران ىر شهر اوز ومنطقه فراگیر وهمه  یشبدازها پر شده دشت وکوه وصحرا همه جا باران امده همه ی برکه 
گیر شده است رودخانه ها در اکثر روستاهای بخش اوز وشهر اوز پر از اب باران وروان در دشت وکوه هستند ومردم 

 59.ایام وبا توجه به باراندگی از دیشب تاکنون از  اوزومنطقه از این بابت بسیار خوشحال هستند میزان بارندگی در این

میلی متر گذشته است وامیدواریم باعث سیالب وخرابی نگردد هرچند شهرداری اوز خودرا برای ان اماده کرده 
 31.1.2011دوشنبه / است 

 باران فراشه ای در اوز

یدن کرده است  اما این نم نم طولی نکشید که از شب بود که از اوز خبر رسید باران نم نم شروع به بار 9از حوالی ساعت 

ونیم شب به وقت دبی باریدن باران شدت گرفته است وبقول اوزیها فراشه ای می بارد .فراشه ای یعنی اینکه  9.ساعت 

این خبر خوش را لحظه به لحظه اوزیها به هم میدهند انهایی که منتظر ترشه  با ران با شدت در حال باریدن است . 
ارازه وسر سبزی کوه ودمن هستند با این بارش باران در اوز ومنطقه بیشتر خوشحال وامیدوار شدند که امید است باز وخ

هم ببارد . خوش به حال کوه ها ودره ها   خوش به حال مردمان زنده دل   خوش به حال دانه های توی خاک  / 
29...39.. 



دشفّ ای ثیٍ انًههی سا ؽُبعبیی ٔ دعتگیش کشد. ایٍ ثبَذ دس نجبط يبيٕساٌ ژإَیّ /پهیظ انؼیٍ یک ثبَذ عبسلبٌ 28انجیبٌ 

 دٔنتی الذاو ثّ گشفتٍ اتٕيجیهٓبی افشاد يیکشدَذ

مٌلی متر باران بارٌده است که امٌد است در اٌن هفته هم بر اٌن  238در اوز طی روزهای گذشته وچهار بار تاکنون 

 41.2.3122مٌزان اضافه گردد .

 باران موجب آبگرفتگً معابر در خنج فارس شد 

 /کهنه ای ها پر تحرک وبا نشاط

 سال در کهنه اوز 35هماٌش پٌاده روی مردان باالی 
 گی از روز یکشنبه تا چهارشنبه در استان فارس امکان بارند

با تشدٌد بارش ها از بعدازظهر ٌكشنبه در  اداره كل هواشناسً استان فارس با صدور اطالعٌه اي اعالم كرد: -شٌراز

 89بهمن 9استان فارس؛ آب گرفتگً معابر عمومً، سٌالبً شدن رودخانه ها و مسٌل ها پٌش بٌنً مً شود. اٌرنا

 ان پانزدهمٌن دوره مسابقات فوتبال جام ملت های اسٌا شد ژاپن قهرم

فٌنال فوتبال جام ملتهای اسٌا با پٌروزی ٌک بر صفر تٌم ژاپن  مقابل تٌم استرالٌا بپاٌان رسٌد  با اٌن نتٌجه ژاپن اول 

 29.1.2011استرالٌا دوم وتٌم کره جنوبی به مقام سوم رسٌد 

 دکتر محمد شرٌؾ کمالی در گذشت 

محمد شریؾ کمالی که چندی در بیمارستان شیراز در کما بسر می برد دیروز در شیراز در گذشت که بدینوسیله در  دکتر
 29.1.2011سایت ستاره های اوز /   گذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان ایشان تسلیت عرض مینمائیم 

  ژانوٌه28 ظهر بعداز جمعه روز وتوفان گردوخاک فٌلم
 وفاة شخص بعواصؾ دبً وأمطار فً اإلمارات الشمالٌة

  نظر ٌک همشهری در باره شهرداری اوز
حمایت یكي دو نفر از اعضاي شورا شهر اوز اقدام به كارهایي در اوز كرده است  با سالم. با خبر شدیم كه اقاي كریمي با

سوال من از تمامي شهروندان اوزي ، خصوصا اعضاي محترم شوراي  . تا بتواند در سمت شهرداري اوز ماندگار گردد
اوز تا كنون در دست  شهر این است كه ایا تنها پست باقي مانده در دست اوزي ها ، كه از اولین دوره شوراي شهر

همشهریان اوزي بوده ،ایا مي خواهید به ؼیر بسپارید ؟ ایا بین این همه تحصیل كرده وافراد پاك اوزي حتي یك نفر را هم 
 پیدا نكردید كه او را شهردار كنید! ؟....براي روشن شدن اذهان عمومي منتظر جواب شوراي اوز هستیم 

 ت عمل قلب باز توسط تٌم پزشکی امارا
ساله دوباره به زندگی  62ساله و اقایی  58طی عمل قلب باز که توسط تیم پزشکی اماراتی با موفقیت انجام شد بانویی 

 برگشتند

 ها وپٌوندهای بی استفاده لٌنک 

وقتی یک نفر می اید در وبالگ ووب سایت شما نظر میدهد وتقاضای گذاشتن لینک میکند وشما هم جواب مثبت میدهید 
انتظار دارید که لینک شما را هم در قسمت پیوندهایش اضافه کند وحداقل هر باری که به  وب سایت یا وبالگش سر حداقل 

میزند سری هم به  وبالگ و وب سایت شما بزند ولی متاسفانه چنین اتفاقی نمی افتد.  من دیروز چندین وبالگ را بررسی 

لینک است اما ان وبالگ تنها دو بازدید کننده  59ا بیش از سی وگاه کردم دیدم در قسمت پیوندهای بعضی از این وبالگ ه

در روز داشت احتماال یکی خودش و دیگری هم من بودم  وقتی چنین است چه ضرورتی دارد که افراد تقاضا ی لینک 
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ه انها سر بزنیم وانها میکنند اما یکسری هم نمی زندد چرا ؟ ایا بهتر نیست به انهایی لینک بدهیم که خودمان حداقل یکبار ب
هم سری بما بزنند .دنیای مجازی از این جهت زنده است که میخواهد ارتباط داشته باشد نه اینکه کلکسیون لینک داشته 

 باشی .

.برای همین است که من سالهاست که متعهد شده ام که اگر لینک دادم ولینک گرفتم اگر نه هر روز اما گاهگاهی سری به 
 ما باز خود دانید .انها بزنم.  ش

 باران امد اما نصٌب اهالی دبی گرد وخاک بود  خیلي جاها

 

ىر ىبي می کشیدند اما انچه امد باران   جمعه بعداز ظهر با ان ابر تیره وسراسری همه انتظار یک باران تند وپر بارش
 ور نکردنی  براي اهالي ىبي نبود بلکه گرد وخاک وتوفان بود که یکی از عکس های انرا می بینید. گرد وخاکی با

صبح پنج شنبه تا کنون بارش باران در اوز با شدت بٌشتری ادامه دارد ساعت پنج ونٌم صبح بود که مسج  6ساعت ز 

امد که دارد باران می اٌد ورچنه هم راه افتاده .  باورتان نمٌشود که اٌنموقع صبح انهم در هوای سرد اوز ٌک همشهری 
رسال کند تا بر خوشحالی همشهرٌان در اقصی نقاط دنٌا بٌفزاٌند تعجب نکنٌد اوزی است وبرای خبر انرا برای من ا

 38.2.3122همٌن است که اوزٌها زنده دل هستند / 

 برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا را کلٌک کنٌد  /نباٌد بگذارٌم جای گل وگٌاه فشنگ ازدل زمٌن بروٌد
 

 بعداز ظهر چهارشنبه مجددا باران در اوز شروع به بارٌدن کرده است 3مجدد باران در اوز / از ساعت شروع 

رس طي حكمي ؼالمعلي آجرلو را به دكتر روح هللا احمدزاده كرماني استاندار فا /  شهردار جدٌد الر منصوب شد 
پیش از این حسین صبورایي مسوولیت شهرداري   شهردار جدید شهر الر مركز شهرستان الرستان منصوب كرد. عنوان 

 89بهمن 5خالصه از خبرگزاری ایرنا  . الر را برعهده داشت

 ..39ژانویه 36هوای اوز امروز چهارشنبه ابری گزارش شده هوای دبی نیمه ابریست . 

 حسنی به جای حذؾ نام الرستان از ادارات منطقه، نام خود را از نماٌندگی الرستان بردارد 

اقدام حسنی در مورد درخواست از -رئیس کمیسیون عمران مجلس -مجامع مختلؾ الرستان در نامه ای به مهندس آقایی  
متن نامه را .......  . اه و ترابری برای حذؾ نام الرستان از اداره ی کل راه و ترابری الرستان را محکوم کردندوزیر ر

 اٌنجا بخوانٌد
 
 

 حاىثه تاسؾ بار ىربنىرعباس  

ر تصادؾ یک ماشین با موتورسیکلت در بندرعباس یک نفر از همشهریان جوان متاسفانه دیروز دوشنبه بعداز ظهر بر اث
ساكن بنىر كه به اتفاق یك نفر دیگر سوار موتورسیكلت بوىند ابتدا به کنار جدول خیابان برخورد میکنند که در اثر ان به 

هروز طاهرپور فرزند عبدهللا  که بیش کنار ها پرت میشوند وبعد ماشینی از پشت سرانها که می امده یکی از انها را بنام ب

سال عمر نداشت زیر گرفته وکشته ویک نفر دیگر همراه او که سوار بر موتور سیکلت بودند زخمی شدند که 23از 

  ..39...35بدینوسیله این حادثه تاسؾ بار را به خانواده ایشان وبازماندگان وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم 

 ن ورزش الرستان پاسخ بدهند چرا تربٌت بدنی اوز چندٌن ماه است فاقد مسئول ورئٌس است ؟ومتولٌامسئولٌن 
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شوراس اسالمی شهر اوز برای مردم اوز وورزشکاران شهر اوز وبخش اوز پاسخ بدهند چرا تربٌت بدنی اوز مسئول 
   ندارد ؟ چه کسانی مانع کار هستند واگر مانعی نٌست .چرا دنبال راه حل نمی گردند

ورزشکاران باشگاههای ورزشی وخانواده های اوزی که برای سالمتی روح وجسم فرزندانشان ارزش قائل هستند چقدر 
 پٌگٌر اٌن موضوع مهم برای ورزش اوز هستند ؟

اٌا بٌن شهرهاٌی که اسم می برم مانند الر وگراش وخنج وفٌروزاباد وقٌر وکارزٌن وداراب وفسا والمرد ومهر وجناح 
وبندرلنگه وصدها بخش وشهر استان فارس  وهرمزگان شهری سراغ دارٌد که تربٌت بدنی ان مسئول نداشته وبستک 

 باشد ونزدٌک به ٌکسال بی کس وکار باشد.  

جز به جز ساخت وسازهاٌی که برای ورزش وورزشکاران اوزی درست شده ومبلػ ان کم هم نبوده توسط خٌرٌن 
 فکر نمی کنٌد اٌن بی حرمتی به همه اوزٌها وانهاست  ونٌکوکاران اوزی ساخته شده است .

 محمد حبٌبی اوزی در دبی  پروفسور 

شمسی در اوز متولد شد دوران تحصیالت ابتدایی را در دبستان بدری اوز گذراند کالس هفتم  224.محمد حبیبی در سال  

در تهران به تحصیل پرداخت پس از اخذ دیپلم را در دبیرستان هوشیار اوز طی نمود واز سال هشتم دبیرستان تا دوازدهم 
 به خدمت سربازی رفت وبعداز سربازی در ازمون ورودی دانشگاه علم وصنعت تهران پذیرفته شد 

عازم امریکا شد ودر ان کشور با توجه به استعدادهای وافر وضریب  264.دکتر حبیبی برای ادامه تحصیل در سال 

ز مدارج عالی را طی کند پرفسور دارای چندین مدرک لیسانس ودکترا می باشد که هوشی بسیار باال توانست بسیاری ا
 بشرح زیر است 

 لٌسانس در مهندسی برق وسٌستم های ارتباطی از دانشگاه فلورٌدا امرٌکا       -1

 فوق لٌسانس در رٌاضٌات وفٌزٌک از دانشگاه فلورٌدا       -2

 مهندسی مٌکانٌک فوق لٌسانس در مهندسی هوا فضا و      -3

 دکترای تخصصی در مهندسی عمران       -4

ایشان جدا از مدارک عالی عضو انجمن های متعدعلمی در امریکا بوده اند و در کنفرانس ها وسمینارها علمی وپژوهشی 
 شرکت داشته اند انجمن های تاو بتا پای  انجمن ریاضیات وانجمن فیزیک و.... 

زادگاه  خویش هستند وتاکنون چندین بار برای دیدن خانواده وبستگان ودوستان به اوز سفر  دکتر حبیبی که سخت عالقمند
کرده اند چندی پیش طرح بسیار مهمی برای یک دانشگاه انترنتی شروع کردند که خوشبختانه در خبری که چند روز پیش 

ب دکتر در امارات هستند واینگونه که  دریافت کردم این طرح به مرحله اجرایی وبهره وری رسیده است خوشبختانه جنا
از صحبت های ایشان بر می امد تصمیم دارند اگر موقعیت فراهم شد در دبی بمانند که این خبر خوبی برای ما اوزیها در 

 دبی است که میتوانیم از حضورو دانش ایشان بهره بیشتری ببریم 

ط دانشگاه است بلکه اموزش ویادگیری از کالس اول ابتدایی تا در باره این دانشگاه انترنتی عرض کنم که طرح فراتراز فق
 سوم دانشگاه است که از طریق سایت مهندسی شده ایشان افراد میتوانند بخوانند اموزش ببینند  امتحان وتست بدهند 

یشان طی هفته سایت ستاره های اوز در تالش است که موافقت جناب دکتر را برای یک گردهم ایی از اوزیها عالقمند به ا
 اینده داشته باشیم  تا با طرح ایشان بیشتر اشنا شویم  که امیدوارم میسر گردد 



 ر بٌشتر براٌمان توضٌح دهند تا اگر فرصتی فراهم شد جناب دکترا ببٌنٌد   CONKOORاٌن ساٌت

  

 متاسفانه دکترمحمد شریؾ کمالی اوزی در بیمارستان شیراز در کما بسر می برد سایت ستاره های اوز امید بهبودی برای

 ایشان دارد  
از حدود شش سال پیش ، با توجه به عالقه وافرش به سرزمین مادری ، او از كانادابه ایران بازگشت و مطالعات خود را 

به ایران ، او همكاری نزدیكی با   در زمینه های انسان شنا سی زیستی و فرهنگی در ایران تدوام بخشید. پس از بازگشت
ان میراث فرهنگی داشت و مطالعات ارزشمندی را طی سال های گذشته در آن مركز پژوهشكده مردم شناسی سازم

 ..........وی می توان به انسان شناسی جنگ و  از واپسین كارهای انتشار یافته  مطالعاتی به رشته تحریر در آورد.

  3122نرخ جدٌد اب وبرق در دبی از اول ژانوٌه 

 

 اطالعٌه

شب جشنواره برگزار می نمایند در  9.بعداز ظهر لؽایت 4از ساعت  ..5.3.39وز شنبه گروهی از بانوان فعال دبی ر

 کتاب وکارهای هنری و.... به معرض دید وفروش عالقمندان گذاشته میشود   –این جشنواره مواد ؼذایی 

اطالع بیشتر میتوانید  از عالقمندان عزیز دعوت می نمائیم با حضور خود از این جشنواره حمایت وپشتیبانی نمایند .برای

تماس حاصل فرمائید .درضمن عزیزانی که تمایل دارند بعنوان فروشنده فعالیت داشته باشند 9594546975با شماره تلفن 

 با شماره تلفن فوق تماس داشته باشند

بازی اضافی  در ادامه دٌدارهای جام ملت های اسٌا دو دٌداردٌشب برگزار شد در دٌدار اول تٌم فوتبال استرالٌا در
توانست تٌم عراق را با ٌک گل شکست دهد ودر دٌدار بعدی تٌم ملی کشورمان در زمان اضافی برابر تٌم کره جنوبی با 

نتٌجه ٌک بر صفر تن به شکست داد تا دو تٌم استرالٌا وکره جنوبی صعود کنند وتٌم های اٌران وعراق با جام 
پن وازبکستان وکره جنوبی واسترالٌا به مرحله نٌم نهاٌی راه ٌافتند خداحافظی نماٌند با اٌن نتاٌج چهار تٌم ژا

23.1.2011 

 استاد بزرگوار جناب اقای منصور فقٌهی نژاد

سپاس فراوان داریم از محضر جنابعالی از اینکه هئیت امنای بیمارستان خنج را با شو واشتیاق  در دبی به مهمانی پذیرفته 
 خویش مارا سرافراز نمودید . اید  وبا راهنمایی های مدبرانه

 –کامبیز فدوی  –حمید کمالپور  –جهان خلوتی   -از طرؾ نمایندگی هئیت امنای بیمارستان خنج  اقایان  سهام ؼیاثی 

 ..39سهراب قائدی    /    ژانویه  –ایوب مصدق  –جاسم صحرانورد 

شده که تاکنون چندین بار قطع ووصل داشته  این باران از صبح جمعه شروع  دبی هم اکنون ابری وبارانی استهوای 
 ..39....3بعدازظهر 4جمعه ساعت    است وهواتراوت خاصی پیدا کرده است /

 

 هوای اوز نیمه ابری وافتابی گزارش شده است 
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 همسر حاج شٌخ علی فقٌهی در گذشت 

رحومه را به جناب شٌخ علی با خبر شدٌم همسر حاج شٌخ علی فقٌهی در بحرٌن درگذشته که بدٌنوسٌله فقدان انم
 33.2.3122وخانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم    / ساٌت ستاره های اوز 

 

 چهارشنبه ؼروب / مه )نٌزوا( در شهر اوز  

 barone khash  awazene delkhashبرن خش اوزن دل خش 

ؾ اوز که دو تن از عزٌزان اقاٌان بحرانی عكس زٌبا وبی نظٌر از بارندگی ومه وهوای کوه ودشت وبٌابان اطرا 31

ومولوی زحمت انرا کشٌده اند وفرستاده اند تا اپلود کردن وتؽئٌر ساٌز انها کمی طول کشٌد اما هوا هنوز ابرٌست وحتما 
در ان حال وهوا شما هم  هستٌد و جالبتر از همه اٌن همه اشتٌاق وذوق اوزٌها از باران وهوای ابرٌست که نشانه 

دگی وبقول قدٌمی ها دلخشی اوزٌهاست که اقای بحرانی هم ٌواش ٌواش ٌک پاسپورت وطنی اوزی براٌش بگٌرٌم سرزن
که خوب با حال وهوای اوزٌها هماهنگ شده ما که سالهاست از خوٌش ودوست حساب کرده اٌم باشد که اٌنچنٌن عزٌز 

ر مارا با احساس لطٌؾ خود شرٌک دانسته اند باشند ممنون از همه عزٌزانی که از راه دور با فرستاىن عكس وخب
 .همچنٌن از رحٌمی گرامی ولطافت مهربان .

 
 

 برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد 

 

صادان فرانسوی مٌگوٌد :زمان دٌگر ان مدتی نٌست که وقاٌع در ان طی مٌشوند وٌا گاه به گاه در ان انتقال رنه پسه اقت
 می ٌابند  گذشته ؛ حال واٌنده در هم می امٌزند .

واٌن حرؾ رنه پسه  بدرستی در جهان کنونی با جهش در حوزه های ارتباطات والکترونٌک همخوانی دارد ٌک اٌمٌل  
اس ام اس وحتی ٌک عکس مٌتواند انقدر سرٌع در حوزه زمانی انتقال ٌابد وجابجا شود که موجب شگفتی  ٌک تلفن ٌک

شما گردد واٌنکه فاصله زمانی به حداقل برسد سالهاست که گذشته در حال وفردا بازسازی مٌشود. با اٌن توضٌح اندک 
 د مٌتوان گفت فاصله زمانی سائٌده مٌشود چون فاصله از بٌن نمی رو

 شٌخ عبدهللا نجم الدٌنی در گذشت

در اخرین ساعات شب سه شنبه در منز ل مسکونی اش در   با نهایت تاسؾ  شیخ عبدهللا نجم الدینی
بندرعباس درگذشت که بدین وسیله در گذشت انمرحوم را به خانوادهای نجم الدینی پاکروان وصمدانی وملکزاده و بستگان 

سال داشت     /  سایت ستاره  93تسلیت عرض میکنیم    مرحوم در زمان مرگ بیش از  واشنایان  وبازماندگان ایشان

 ..39...9.های اوز  
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با نهایت تاسؾ درگذشت شیخ عبدهللا نجم الدینی رابه سرکار خانم پوران نجم الدینی وفرشته پاکروان ودیگر اعضای 
م  وبرای ان مرحوم از در گاه خداوند متعال علو درجات تسلیت عرض مینمائی  وخویشاوندان ان مرحوم  وبستگان  خانواده

 وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 

 -شقایق سعیدی  -  -مهناز بهمن ابادی  –فریده خضریان  –فوزیه خضری  -ثریا نامی  -از طرؾ عایشه فقیهی پور 
 –فریبا صالحی  –فروزان حیدری  –پری ملک زاده  -روشنک نامی -خالده اسماعیلی  -  سولماز هنری -خدیجه هنری 
فاطمه  -مهناز کریما -صالحی  منیره  - - -مرضیه  –مژگان  –فرشته  –فریده کاریانی   -نؽمه دهقانی  –فریبا شجری 

  - فاطمه میراحمدی -کریما 

  

 جای گذاشت گراش سه کشته بر-تصادؾ در جاده ی الر 

بنا   - بر اثر تصادؾ یک دستگاه پیکان با یک دستگاه نیسان مورانو ،سه سرنشین پیکان کشته شدند .  -  <صحبت نوالر
مقابل میدان بار جدید (یک پیکان و )حدفاصل الر و گراش  89/ 10/ 29بر گفته ی شاهدان عینی پیش از ظهر امروز 

دند که بر دو سرنشین پیکان در دم جان دادند و سر نشین دیگر نیز در بیمارستان یک نیسان مورانو با یکدیگر برخورد کر
  . در گذشت

 
 عکس از سایت رویداد گراش 

 بٌش از چهار ماه است تربٌت بدنً اوز مسوول ندارد 

 اعتراض مردم به اقدام جدٌد حسنی در جهت تضعٌؾ نام الرستان بزرگ 

  (نماٌی از بارندگً در شهرک توحٌد کهنه ) کهنه اوز

 (باران در اوز همچنان ادامه دارد...)باران که خود شعری بی همتاست /گ انجمن ادبی تائبوبال

از دٌروز تا حاال که ظهر چهارشنبه است باران مرتبا بارٌده است   باران در اوز با شدت بٌشتری در حال بارش است

 3122ژانوٌه :2ودبی هم ابری وبارانی است 

 ژانویه 18صبح 8   نی است هم هوای دبی ابری وبارانٌست هر دوجا نم نم می باردهم هوای اوز االن ابری وبارا

بعداز ظهر نم نم باران در دبی شروع شد هر چند نیم ساعتی بیش  6دیروزدوشنبه  ؼروب از ساعت  دبی هم باران بارٌد

 نبود اما تراوت خاصی به هوا داده وهنوز که پاسی از شب گذشته هوا نیمه ابریست 
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 زمٌن لرزه الرستان را لرزانددوشنبه ثانٌه بامداد 27ت سه و هشت دقٌقه و ساع

 هواي اوز ودبی هم اٌنک ابرٌست اوز از دٌروز تا صبح بارانی بوده است ودبی امکان دارد باران بٌاٌد 

 / عکاسی پرسپولٌس اوز2011ژانوٌه 16چند عکس از منطقه بان چشت اوز روز بارانی ٌکشنبه 

  جامعه زنان اوزی وجهانافتخار 

 قلب انتخاب شدند دکتر نوشٌن بازرگانی به عضوٌت هئٌت رئٌسه فدراسٌون جهانی 

دکتر نوشین بازرگانی که متخصص قلب وعروق در بیمارستان دبی هستند بعنوان اولین زن از خاورمیانه به عضویت 
فدراسیون جهانی قلب که مقر ان در ژنو سویس هست انتخاب شدند هئیت رئیسه دارای پنج عضو از کشورهای مختلؾ 

ی زنان و همه ما اوزیهاست که ایشان بعنوان اولین زن ازخاورمیانه توانسته دنیاست که مایه سربلندی وافتخارجامعه جهان
 اند شایسته وبا لیاقت به این مقام ارزشمند برسند 

 

من دیشب این خبر راشنیدم وخیلی دوست داشتم با ایشان در این رابطه صحبت کنم هم این موفقیت را به ایشان وخانواده 
ات بیشتری در باره ایشان وفعالیت هایشان وچگونگی انتخابشان بدست بیاورم انچه می گرامیشان تبریک بگویم وهم اطالع

 اید حاصل توضیحات ایشان در این باره است 

 بعنوان متخصص قلب وعروق در بیمارستان دبی مشؽول فعالیت هستند  993.خانم دکتر نوشین بازرگانی از سال 

 بوده اند    999.ند از سال ایشان عضو تخصصی کالج اطبای ایرل          -

 هستند  3999ایشان همچنین متخصص فلوشیپ کالج انگلیس در سال           -

 تاکنون هستند  3997دکتر بازرگانی از اعضای هئیت رئیسه جمعیه قلب امارات از سال           -

از طرؾ هئیت صحه دبی انتخاب  یعنوان بهترین دکتر متخصص ازبین تمامی متخصصین 3997ایشان در سال           -

 شدند واز طرؾ شیخ محمد بن راشد جایزه گرفتند 

 ایشان مدیر همایش های علمی وانتخابی جوایز شیخ حمدان بن راشد ال مکتوم در دبی هستند           -

 هستند   39.9دکتر بازرگانی از اعضای هئیت امنای سازمان خیریه ماجد الفطیم ازسال           -

 ایشان در باره چگونگی این انتخاب پرسیدم که  توضیح دادند :  از

دلیل این انتخاب همکاریها وتماس مداوم من با فدراسیون جهانی قلب در راستای بهبود وپیشگیری بیماریها وفعالیت در این 
اینکه فعالیت های زمینه بوده است به خاطر تعلیم مداوم دکترهای دبی وامارات در این زمینه نیز بوده است  ضمن 

 تشریحی وتوضیحی در رابطه با بیماران قلبی وعروقی چندین سال است که انجام میدهیم  

کمپین بزرگ داریم  یکی بمناسبت روز جهانی قلب است که ما میرویم بین مردم وانها را چک اپ مجانی 3ساالنه حداقل 

م که تاکنون چندین کمپین طی این سالها داشته ایم که در )ویزیت مجانی ( میکنیم وراههای پیشگیری را به انها میگوئی
مراکز خرید ومدارس ودانشگاهها بوده است   ویک کمپین یک هفته ای داریم مخصوص بیماریهای قلب در زنان است که 

 چندین بار در دبی برگزار شده وبمدت یک هفته در سیتی سنتر یا وافی بوده است 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=1003
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archiv%202011/banecheshtewaz.htm


فدراسیون جهانی قلب قرار گرفته وارتباط  مدام من با انها در باره فعالیت های قلب وعروق انچه که انجام شده مورد توجه 
 موثر افتاده است 

خانم دکتر نوشین بازرگانی متواضع تر از این بودند که بخواهند همه فعالیت هایشان را برای من بگویند اما این میزان از 
تخاری بر کارنامه درخشان ایشان است که اورا شایسته عضویت در توضیحات وفعالیت هایشان خود گواه روشن وپر اف

مهمترین سازمان جهانی قلب کرده است  افتخاری برای همه ما اوزیها برای زنان جامعه ما وبرای همه شهروندان جهانی 
 که پاسدار تالش وهمت زنانی این چنین در امارات وایران وجهان هستند 

به عضوٌت هئٌت رئٌسه فدراسٌون جهانی قلب انتخاب  3122دت چهار سال از اول ژانوٌه خانم دکتر نوشٌن بازرگانی بم

 شدند 

 مجددا به ایشان این انتخاب شایسته را تبریک میگویم وبرایشان همواره ارزوی موفقیت دارم 

 انجا جبران شود َ ضمنا متنی هم به انگلیسی دکتر بازرگانی  برایمان فرستاده اند تا اگر اشکالی در نوشتن من بود 

 ..39...7.سایت ستاره های اوز 

Dr. Nooshin Mohd Bazargani, MD, FRCP (Edin) 

Dr. Nooshin Mohd Bazargani has graduated from Dubai Medical College in 1992. 
Currently, she is working as Senior Specialist Registrar in Cardiology department, Dubai 

Hospital, Dubai Health Authority. 

She has recently been appointed as the Board Member of World Heart Federation due 
to her extensive cooperation with World Heart Federation and other international 

cardiac societies for continuous medical education in cardiology at local and 
international levels in United Arab Emirates as well as regular public awareness 

campaigns for prevention of cardiac disease.  

Her main achievements are:  

1.    Member of the Royal College of Physicians of Ireland – 1999 

2.    Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh – 2009  

3.    Senior lecturer in Medicine & Cardiology, Dubai Medical College  

4.    Chief organizer of the PACES examination of the MRCP (UK) in  Dubai since 
the opening of MRCP office in Dubai Health  Authority  

5.    Board Member of Emirates Cardiac Society - 2007 

6.    Chief organizer of the Dubai Heart Failure conferences (in   association with 
European Heart Association) – 2007, 2010 

7.    Chief organizer of Gulf Heart Association meeting in Dubai - 2009  



8.    In–charge of conference center for Sheikh Hamdan Bin Rashid Al  Maktoum 
Award for Medical Sciences 

9.    Chief organizer of the Annual congress of Emirates Cardiac  Society – 2010 

10.        Leading organizer of World Heart Day and ‘Go Red for Women’  awareness 
campaign every year  

11.        Member of the Advisory Panel in MAF Charity Foundation –  Health Care 

Elected a full board member of the World Heart Federation 
 

 پٌام شادباش وتبرٌک به سرکار خانم نوشٌن بازرگانی .جناب اقای عبدالرحٌم فقٌهی 
ي ػقیق مـكبؿ عبَى ػكتـ َٕىیٍ ثبفؿگبَي ....ثؼیٍ ٔمیهّ تجـیكبت عبنصبَّ ٔ صًیًبَّ عٕػ ؿا ثّ عبطـ ػعتـ ػًٕ

ػضٕیت ػؿ ْیبت ؿیینّ كؼؿامیٌٕ رٓبَي ههت َخبؿ ىًب ٔرُبة اهبي ػجؼانـصیى كویٓي يي ًَبییى . هطؼب اػًبل عیـ عٕاْبَّ 

َؼگي ثیًبؿاٌ ههجي،ثبػج گيتّ تب ثّ ایٍ يوبو ٔاني ػهًي ٔ ينٕنیت ٔثيـ ػٔمتبَّ ٔامتلبػِ اف ػهى ٔاكـ ىًب ػؿ رٓت ثٓجٕػ ف

 (رٓبَي َبیم گـػیؼ . ايیؼ ٔاؿیى ًْٕاؿِ ػؿ مبیّ انطبف انٓي ،مبنى ٔ تُؼؿمت ٔ عٕىجغت ٔ ػبهجت ثّ عیـ ثبىیؼ . )آيیٍ
.... 

 ػعتـاٌ ٔپنـاٌ! ٔػـٔك ْب ٔػايبػْبَِٕٔ ْبي ػًٕ صبد يضًؼ ْبىى ثبفؿگبَي  اف طـف

 م شادباش وتبرٌک به سرکار خانم نوشٌن بازرگانی .جناب اقای عبدالرحٌم فقٌهی پٌا

سرکار خانم دکتر نوشین بازرگانی عضویت شمارا در هئیت رئیسه فدراسیون جهانی قلب به شما واقای عبدالرحیم فقیهی 
از طرؾ اقای حدادیان   اریم /وخانواده محترمتان تبریک میگوئیم وبرای شما ارزوی تندرستی وشادکامی در زندگیتان د

 وخانواده 

 تبرٌک وشادباش به سرکار خانم دکتر نوشٌن بازرگانی واقای عبدالرحٌم فقٌهی پٌام 

عضویت خانم دکتر نوشین بازرگانی در فدراسیون جهانی قلب را تبریک میگوئیم وبرایشان ارزوی موفقیت وشادکامی   
  کنان وکارمندان شرکت کینگ تونی  از طرؾ مدیر وکار    در زندگی اشان داریم

 تبرٌک وشادباش به سرکار خانم دکتر نوشٌن بازرگانی واقای عبدالرحٌم فقٌهی پٌام 

عضویت خانم دکتر نوشین بازرگانی در فدراسیون جهانی قلب را تبریک میگوئیم وبرایشان ارزوی موفقیت وشادکامی در 
 خانواده از طرؾ اقای جعفر صدیق و    زندگی اشان داریم

 پٌام تبرٌک وشادباش

سرکار خانم دکتر نوشین بازرگانی عضویت شما را در هئیت رئیسه فدراسیون جهانی قلب را به شما وخانواده گرامیتان 
تبریک عرض مینمایم من که خود از بیماران ایشان هستم لیاقت وشایستگی ایشان را تحسین میکنم  وبرایشان از خداوند 

 زومندم    از طرؾ اقای نادر خادمپور وخانواده سالمتی وموفقیت ار

 دکتر نوشٌن  بازرگانی واقای عبدالرحٌم فقٌهی   شاد باش وتبرٌک به خانم

عضویت خانم دکتر نوشین بازرگانی در فدراسیون جهانی قلب را تبریک میگوئیم وبرایشان ارزوی موفقیت وشادکامی در 
 ثریا نامی وفرزندان -زندگی اشان داریم    از طرؾ بهرام اذری 



 پٌام تبرٌک وشادباش 

سرکار خانم دکتر نوشین بازرگانی عضویت شما را در هئیت رئیسه فدراسیون جهانی قلب را به شما وخانواده گرامیتان 
تبریک عرض مینمایم من که خود از بیماران ایشان بوده ام لیاقت وشایستگی ایشان را تحسین میکنم  وبرایشان از خداوند 

 متی وموفقیت ارزومندم    از طرؾ محمد نامور سال

 گران شدن کراٌه تاکسی ها در دبی 
فلس  11ینایرکرایه تاکسی به ازای هر کیلومتر  27به گفته ی مدیر موسسه مواصالت عیسی عبد الرحمان الدوسری از 

 اضاؾ میشود و این تصمیم در پی ازدیاد قیمت سوحت اتخاذ شده است / ازالبیان

 در شهراوز ومنطقه اوز همچنان ادامه دارد باران 

شب یکشنبه است بارش باران  29...از امروز صبح تا کنون چندین بار در اوز باران باریده وهم اکنون که ساعت 

همچنان ادامه دارد از شدت ان کمی کاسته شده است اما هنوز بارانی که سبب پرشدن اب انبارها شود واب در رودخانه 
نیامده است همشهریان از شدت خوشحالی لحظه به لحظه با تلفن واس ام اس وایمیل مرتبا این خبر را به اقصی براه بیفتد 

 نقاط دنیا که اوزی انجا باشد مخابره میکنند وشاید امروز از جمله روزهایی باشد که خط تلفن ها بارانی بوده است 

 بارندگي به بخش هاي زیربنایي المرد فارس زیان رساند 

به صدا در امده اند وبرای چند دقٌقه ای برؾ  ( ورچنه ها )ناودان ها باران با شدت بٌشتری در اوز واطراؾ ان می بارد 

 روستاهای اطراؾ هم در برگرفته استباران کل منطقه الرستان الروگراش و  پاکن ها ی ماشٌن هم جلودار باران نبودند

 . 

  لحظاتی پیش باران در اوز شروع به باریدن کرده است

ظهر یکشنبه است یکساعتی هست که در اوز باران نم نم می اید وچه اب وهوایی اوز پیدا  3.29.هم اکنون که ساعت 

تمال دارد این باران طی یکی دوروز اینده کرده جای همه شما سبز باشد وبارانی. خبر های رسیده حاکی از ان است که اح
 ..39...6.هم باشد ما که امیدواریم تا بهاری سبز شود وخاک وزمین جان بگیرد/

  

 بانو بی بی اقا در گذشت 

با نهایت تاسؾ در گذشت بانو بی بی اقا را به خانواده ایشان وفرزندانش راحیل وفاطمه وعبدهللا  وبستگان واشنایان 
یت عرض میکنم.  مرحومه که من از دوران راهنمایی ودبیرستان با ایشان از طریق فرزندانش اشنا شدم انمرحومه تسل

بانویی باسواد فهیم و متدین  وازاد اندیش بود که مورد عزت واحترام مردم بود ویادش فراموش نخواهد شد و همواره در 
وز به خاک سپرده نشده  است یادش گرامی وروانش دل مردم جا خواهد داشت . مرحومه دیشب در شیراز فوت کرده وهن

 16.1.2011سایت ستاره های اوز       /شاد باد

 امكان بارندگی  طی چند روز اٌنده در اوز 

از صبح شنبه هوای اوز ابری بوده وهم اكنون كه پاسی از شب گذشته است نیز ابریست  بر اساس پیش بینی های سازمان 
دارد وبه همین خاطر امکان بارندگی در این هفته وطی چند   امكان بارش برؾ وباران  ابريهواشناسی بیشترنقاط كشور 

روز اینده در جنوب کشور ومنطقه الرستان زیاد است امیدواریم اگر بارانی هم امد الاقل مسیر ورودی ا ب به برکه ها 
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ارد برکه نشود که این از وظایؾ شهرداری الیروبی وتمیز شده باشد تا گل والی وحلبی وپالستیک وصدها اشؽال دیگر و
 16.1.2011ومسئولین شهر اوز وهمچنین مردم است 

 کره شمالی صفر  2پٌروزی سرنوشت ساز اٌران مقابل کره شمالی /اٌران 

بر صفر تیم کره را .دیشب دو دیدار در دوحه قطر برگزار شد که در دیدار اول این تیم کشورمان بود که توانست با نتیجه 

شکست دهد وکار به اما واگر برای صدر نشینی نکشد در دیدار بعدی دوتیم عراق وامارات مقابل هم قرار گرفتند که بازی 
هیجانی وپر از موقعیت بود که این عراق بود که توانست در دقایق اضافی تیم خوب امارات را با یک گل  شکست دهد 

.6...39.. 

 رگزاری مسابقه دوچرخه سواری در روستای کهنه اوز
 روی بزرگساالن در اوز پٌاده 

 نفر برگزار شد بزرگساالن 59.سال دیروز جمعه بعداز ظهر با حضور 49یک دوره مسابقه پیاده روی بزرگساالن باالی 

مسجد فتح پیاده روی کردند که در این مسابقه عبدالرحمان شرفی کیلومتر را از مسجد نبی اکرم در کمریندی تا  5مسافت  

اقای مارت از کشور استونی که در اوز توریست بود در مسابقه شرکت کرده بود دوم شد ومقام سوم به   به مقام اول رسید

جوایزی اهدا شد شرکت کنندگان در پایان نماز مؽرب را در مسجد فتح برگزار کردند که به برندگان .محمد شرفی رسید 

وبه چهار نفر که مسن ترین شرکت کننده بودند نیز جوایزی به رسم یادبود وتشکر از حضورشان داده شد این چهار مسن 

عبدالرزاق افراسیابی با  –سال  85عبدالؽفور جعفری با  -  سال 87با ذوق وشوق عبارت بودند از عبدالصمد صمدانی با 

که جا دارد از برگزاری چنین حرکت   سال که مورد تشویق وقدردانی قرار گرفتند 79سال وعبدالرضا نوشادی با  89

هایی قدردانی شود در پایان کلیه شرکت کنندگان به صرؾ شام در مسجد فتح دعوت شدند. برگزار کنندگان این مسابقه 

 ..39...5.    کمیته ورزشی انجمن علوم دینی مدرسه امام شافعی اوز بودند

  

عکس هاٌی از مسابقه پٌاده روی بزرگساالن در اوز با حضور دوچرخه سوارانی از کشور استونی که در اٌن مسابقه هم 
 شرکت کردند 

 با تشکر از ایشان   وید خادم پور استعکسها از اقای ناین 

 فوری / ٌک افؽانی  دراوز بر اثر ضربه شدٌد چاقو روانه بٌمارستان شد  

شب دو موتور سوار به ٌک جوان افؽانی ساکن  9ر اساس خبری که از اوز درٌافت کردٌم شب پنج شنبه حوالی ساعت ب

ن حادثه فرد افؽانی متاسفانه با خوردن چندٌن ضربه چاقو به اوز به قصد دزدی از او وزدن جٌب او حمله مٌکنند ودر اٌ
شکم ورٌه هاٌش روانه بٌمارستان مٌشود .هنوز مشخصات اٌن افراد موتور سوار معلوم نشده ومردم اوز انتظار دارند 

جرات چنٌن که نٌروهای انتظامی ومسئولٌن شهر اوز اقداماتی عاجل برای امنٌت شهروندان فراهم کنند تا چنٌن افرادی 
کاری پٌدا نکنند چون قبال هم شنٌذه بودٌم که کسانی شبانه وحتی در روز هم قصد کٌؾ قابی وحمله به زنان ودختران در 

 26.2.3122اوز داشته اند  

 مرگ ومجروح شدن سه تن از اهالی گراش   خرٌن خبرها از حادثه خونٌن

دانشجوی رشته حقوق از اهالی  جعفرٌان …نجات اآقای  ۰۳/ ۷۳/ ۱۱روز چهار شنبه  /به نقل از ساٌت نوای گراش  
و عموی به قتل رسید و پدر   فداغ با اسلحهخ( از اهالی شهر  -خ( فرزند )ا –میثم )شهر گراش بدست فرد شروری بنام 

 . وی نیز مجروح شدند
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دهی و دلجویی از آنها بدلیل تؤخیر پدر قاتل که به پدر مقتول )آقای شهباز جعفریان( بدهکار بوده است به بهانه پرداخت ب
خ ، آنها را به منطقه خلوتی برده و طلب کاران ) مقتول ، پدرو -چندین ساله از آنها دعوت می کند که به فداغ بروند. میثم 

ه و پا عموی مقتول( را به رگبار گلوله می بندند . قاتل با تصور اینکه هر سه نفر کشته شده اند، آنها را در بیابان رها کرد
 به فرار می گذارد.

ساله گراشی در دم کشته و پدر وی بشدت مجروح می شود . عموی  ۱۱جوان … بر اثر این اقدام جنایتکارانه ، نجات ا
مقتول که از ناحیه پا مورد اصابت تیر قرار گرفته با زحمت زیاد جسد برادر زاده و پیکر مجروح برادر را با ماشین خود 

بهداشتی منتقل می کند ، ولی خود نیز بر اثر ضعؾ ناشی از خونریزی در بدو ورود بی هوش بر به نزدیکترین مرکز 
 زمین می افتد .

به گزارش رسیده ، امروز جمعه پیکر مقتول توسط جمع کثیری از اهالی شهر گراش تشییع شد . در حالیکه پدرش بخاطر 
 ید .شدت جراحات وارده قادر به شرکت در مراسم تشییع پسر نگرد

در این مراسم مردم خشمگین با شعارهای خود خواستار دستگیری و قصاص سریع قاتل در مالء عام و در شهر گراش 
 . شدند

سایت نوای گراش این مصیبت جانگداز و مرگ مظلومانه این دانشجوی مومن که از دوستان و آشنایان مدیر سایت است 
 جروحین حادثه از خداوند بزرگ شفای عاجل خواستار است .را به خانواده محترم شان تسلیت گفته و برای م

  با نهاٌت تاسؾ عكسً كه مالحظه مٌکنٌد عکس جوان کشته شده نجات هللا جعفرٌان است 

هوای اٌن روزها وشب ها در اوز خٌلی سرد شده است تا جاٌی که بخاری ولوازم گرم کننده هم خانه ها را گرم نمی کند 
هوای امارات هم چند روزی است که سرد شده اما اٌن سرما به اندازه اوز نٌست   ستحبقول اوزٌها سونگرش ب

14.1.2011 

 ادعای نماٌنده الرستان،خنج و گراش

 مٌلٌارد لاير به محصوالت زراعً و باؼً الرستان زٌان رساند  190ش از سرما بٌ

 قٌر جان باختند  –راكبٌن دو موتورسٌكلت در تصادؾ مسٌر خنج 

 ل احمر خنج مستقل شد هال

 بدون شرح

 محمد رضاٌی درگذشت 
بر اثر سکته قلبی در اوز در گذشت که بدینوسیله به اقای یوسؾ  سال داشت75که بیش از محمد رضایی چند ساعت پیش 

 13.1.2011سایت ستاره های اوز     انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم رضایی وبرادران وخانواده وبستگان واشنایان

 کشته ودوزخمی در دوراهی ارد خبر فوري /ٌک 

بر اساس خبری که لحظاتی پیش دریافت کردیم  در یک نزاع مالی  ودر یک درگیری مسلحانه یک نفر گراشی به قتل 
خبر رسیده گویا سه نفر گراشی از یک نفر در فداغ طلب  میرسد ودونفر گراشی دیگر شدیدا مجروح میشوند  باز بر اساس

داشته اند که با ماشین خود راهی انجا میشوند که ؼافلگیر شدند ویک نفر به سمت انها تیراندازی نموده ویک نفر کشته 
 ..39...2.ودونفر مجروح میشوند این اتفاق در بعداز ظهر چهارشنبه  در دوراهی ارد اتفاق افتاده است 

 ٌل همه ما اوزی است فام
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این قسمتی از سخنان اقای منصور فقیهی نژاد در سومین هم اندیشی تعدادی از همشهریان برای شهر دوستدار کودک  اوز 
بود که شب پیش به تشریح شهر دوستدار کودک برای حضار پرداختند وگفتند که ما همه اوزیها دارای یک ریشه بزرگ 

است که همواره  دست بدست هم داده ایم تا شهرمان اوز بیش از پیش مسیر توسعه ومشترک هستیم وان اوزی بودن م
 وابادنی بپیماید واین کار بزرگ هم مطمئنا با همت همین مردم بزرگوار پیش خواهد رفت 

این  این سومین جلسه برای اشنایی تعداد دیگری از همشهریان ترتیب یافته بود اقای فقیهی نژاد به توضیح الزم پیرامون
موضوع پرداختند وسپس به طرح بلند  اقای عزیز هنری برای ایجاد یک مکانی در شان شهردوستدار کودک پرداختند  

تعدادی از همشهریان عالقمند که از تجار وبازاریان و پزشکان واندیشمندان بودند ضمن استقبال از این کار مهم وارزشمند 
ه مطرح ساختند در این جلسه سرکار خانم ثریا نامی  اقایان عنایت هللا نامور سواالت خود وعالیق خودرا نیز در این زمین

وفرهاد ابراهیم پور نیز حاضرین را به اهمیت این کار توجه دادند وحاضرین به تبادل نظر پیرامون ان پرداختند این هم 
پژوهشی کودکان دنیا  اندیشی ها بمنظور برگزاری جلسه ای فراگیر است که بزودی  با حضور مسئولین موسسه

 واعضاودست اندرکاران شهر دوستدار کودک اوز در دبی برگزار خواهد شد  

 ژاد وهم اندٌش های گذشته مٌتوانند اٌنجا را کلٌک کنند عزٌزان جهت اطالع از متن سخنرانی اقای منصور فقٌهی ن

 نظامنامه اخالقی شبکه دوستداران کودک  

 شهر دوستدار کودک اوز

13.1.2011 

 ٌک نفر در خنج ودونفر در خرم بٌد فارس 

 انی گرفت در فارس سه قرب Aآنفلوانزای 

 دو لوح سنگً متعلق به سده هشتم هجري درخنج فارس كشؾ شد 

  2عراق  3اٌران     شروع خوب تٌم ملی کشورمان در بازٌهای اسٌاٌی قطر

ىور قبل بازیهای اسیایی تیم ایران یک پیروزی ىیشب ىر اولین ىیىار تیم فوتبال كشورمان مقابل تیم فوتبال عراق قهرمان 
خوب با بازی خوب بدست اورد تا امیدوار تر به بازیهای خود در این گروه ادامه دهد  در دیدار دیگری از این گروه تیم 

 ..39...3.امارات به مصاؾ تیم کره شمالی رفت که این بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید  

 دؾ وٌژه گراش امد ص

صدؾ هرمزگان در گراش به سردبیری صادق رحمانی و  79.شماره نخست ماهنامه صدؾ ویژه گراش ضمیمه شماره 

این نشریه که با همکاری بیشترین افراد صحبت نو .مدیر تحریریه محمد خواجه پور در دی ماه سال جاری انتشار یافت 
دوباره بازگشتند که امید است همچون   ات منطقهبه عرصه مطبوع  گراش که قبل از شهرستان شدن گراش منتشر میشد

این نشریه در دوازده صحفه به مدیر مسئولی گذشته مبلػ اتحاد واتفاق درمنطقه وروشنگری وتعامل باشند .اولین شماره 
 وبرایشان ارزوی موفقیت مینمائیم  عبدلحمید دلشاد در گراش به چاپ رسیده که صفحه نخست انرا مالحظه میفرمائید 

 اد اور وقدرشناس باشٌم     ٌ

مطلبی تحت عنوان اولین شهدای بخش اوز برگزار شد که نوشته شده که به تجلیل از  33.در نشریه عصر اوز در شماره 

 شهدای جنگ به چاپ رسیده جدا از مواضع ویا گزارش مندرج الزم دیدم چند خط نظر خودرا بیان کنم 
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بزرگداشت شهید باقی ومنصور از شهدای جنگ چه بجا وبه موقع یاداور روزی در تائید مطلب سایت ستاره های اوز در 
شدی که تاریخ هیچ گاه انها را فراموش نمی کند بجا یاداوری کردی زیرا تاکنون در منطقه چنین مراسمی برگزار نشده 

 شیم بود  امیدوارم این همایش ها جلوه ای شود تا قدر شناسان این فرزندان وشهدای جنگ ووطن با

جای تاسؾ این که ما وانهایی که ابزار واسباب قلم در اختیار دارند راه مصلحت وسکوت اختیار کردند حال که چنین 
فرصت وزمینه ایی مناسب برای یادمان این جان باختگان فراهم امد نام باقی ومنصور را به برگ زرین شهدای وطن که 

 289.وقدرشناس باشیم     /   عزیز خضریان  سوئد دیماه افتخار منطقه الرستان وشهر اوز بوده اند یاد 

 اختصاص زمٌن برای اٌجاد دانشکده بهداشت ودرمان اوز

هکتار از سوی سازمان مسکن وشهرسازی در ؼرب اوز نزدیک شهرک فردوس  9.اطالع یافتیم یک قطعه زمین حدود 

وم پزشکی الرستان است اختصاص یافته ومورد موافقت اوز برای ایجاد دانشکده بهداشت ودرمان اوز که تابع دانشگاه عل
مقامات محلی وشهرستانی واستانی قرار گرفته است که جا دارد ازهئیت پیگیری تاسیس دانشکده بهداشت ودرمان اوز 

  11.1.2011 ومسئولین محلی تشکر کنیم که این خود گام مهمی برای ایجاد دانشکده بهداشت ودرمان اوز است 

 کلنگ زنی کارخانه تولٌد لوله پلی اتٌلن در اوز فارس

 ژانوٌه .11  هوای دبی امروز خوب وابرٌست وهوای اوز افتابی وسرد از باران خبری نٌست

 شروع باران در شهر اوز 

دقیقه ای ادامه داشت وتراوت  45ه باریدن می نماید که حدود بامداددوشنبه نم نم باران در اوز شروع ب 4حوالی ساعت 

خاصی به کوه وبیابان وشهر داده است  وطبق اخرین خبرها هم اکنون که ساعتی از ظهر گذشته نیز هوای اوز ابریست  
 ..39...9.امید است که این هوا بارشهای بیشتری در پی داشته باشد    

 ٌدهم همراه با دوستداران ساٌت ادامه م

هر چند مشکالت سایت برطرؾ نشده است اما تصمیم گرفتم گام به گام تا انجا که درتوانم  هست ادامه دهم . چون بقول 
بیننده ای دیگر این سایت فقط متعلق به شما نیست چون صدها بیینده روزانه در تمام جهان با ان ارتباط دارند ومیخواهند به 

جامعه ما برای کار فرهنگی ارزش چندانی قائل نیستند وحتی خیلی ها به راحتی از این  هنوز دران توجه کنند .متاسفانه 
مشکلی که بر سر راه سایت قرار گرفته خود را به کوچه علی چپ میزنند وحاضر نیستند برای روشنگری واگاهی بخشی 

نند انچه از این جهان میماند جز ارزش گذاری کنند .امامن قرار نیست به همین بسنده کنم که فقط دیگران چه فکر میک
تالش صادقانه چیزی به یادگار نخواهد ماند واین همه کوشش؛ اندک یادگاری است برای خودم ازاین روزگار و شما 

وبرای خودم وشما که هنوز چشم امید به این پنجره مجازی بسته اید اما گاه گاهی به خودمان بگوئیم که چه هستیم وکه 
 ن چه میخواهیم وچقدر حاضر به تالش برای رسیدن به امال انسانی هستیم . همین فقط همین هستیم واز این جها

 زلزله در اوز 

زلزله ای شهر اوز واطراؾ اوز را لرزاند خوشبختانه این زلزله خسارتی در بر نداشته است  5دیروز عصرساعت 

.9...39.. 

  .سالگی ودر نهاٌت سالمت امروز فوت شده اند 23در سن از شاعران جوان خنجی  " سمٌه قادرپور "سرکار خانم

دیده بودم شاعری که واقعا شاعر   چند سال پیش در شب شعری که در انجمن شعر خنج برگزار شد اورا از نزدیک
 ش که تسلیت عرض میکنم ؼمی بزرگ برای نسل شاعران منطقه وخانواده داؼدار  بود
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 اٌا حق دارم از بٌنندگان ساٌت طلب همٌاری داشته باشم ؟

این ارتباط مجازی است هرچند این مجاز ؛ مجالی شده بوده تا هم از دؼدؼه هایم بگویم هم از ارزوهایم ؛ هم از ارزوها 
بودند ویا از ان دیار ووطن بوده اند حتی با وعالیق مردمی که با انها پیوند داشته ودارم. مردمی که هم ازشهر و زادگاهم 

انهایی که سالیان درازی است دور از وطن وزادگاه به یاد یار ودیار خویش به سایت سری میزنند. وانها کم نبوده اند 
یان وروزانه ناظر فعالیت بی وقفه سایت بوده اند وهمه این ها که شبانه روز انجام گرفته منتی بر شما وبینندگان وهمشهر

نیست چون من صمیمانه وعاشقانه وخالصانه خود خواسته ام وخود خواسته وخود کرده را تدبیر نیست . برای همین است 
 که مدام این سوال برایم پیش می اید که ایا حق دارم از بینندگان سایت وعالقمندان ان انتظار همیاری داشته باشم ؟

 تٌم صعود کرده  در دوحه قطر شروع مٌشود 16ی اسٌا با حضور بازٌهای فوتبال جام ملتها2011ژانوٌه 7امروز

هاي قطر و  جاري بٌن تٌم دي ماه سال 17آسٌا با برگزاري دٌدار افتتاحٌه در روز  2011هاي  هاي جام ملت رقابت
اولٌن  شمالً و امارات همگروه است که در با عراق، کره تٌم ملً اٌران در اٌن مسابقات  .ازبکستان آؼاز خواهد شد

 دي 21بازي روز 

دي به  29دي با کره شمالي بازي خواهد کرد و در مسابقه پایاني  25رود، سپس در دیدار دوم  مي ثّ يصبف ػـام
 .رود مصاؾ امارات مي

 ها به شرح زٌر است ملت فهرست کامل تٌم ملً براي حضور در جام  به نقل از ساٌت کنفدراسٌون فوتبال آسٌا
 
  .مٌرزاپور، شهاب گردان سٌد مهدي رحمتً، ابراهٌم  :دروازه بانان*

 
سٌدجالل حسٌنً، فرشٌد طالبً، احسان حاج صفً، ابوذر  خسرو حٌدري، هادي عقٌلً، محمد نصرتً،   :مدافعان*

  .رحٌمً
 
  .نوري فر، پژمان نوري، اٌمان مبعلً، محمد جواد نکونام، آندرانٌک تٌمورٌان، قاسم حدادي   :بازٌکنان مٌانً*

 
افشٌن، محمد ؼالمً، رضا نوروزي،  ؼالمرضا رضاًٌ، مسعود شجاعً، کرٌم انصاري فرد، آرش   :مهاجمان*

 .محمدرضا خلعتبري

  در اٌن دوره تٌم های حاضر هرکدام لقبی برای خود برگزٌده اند که چنٌن است
 

 ٌک مٌلٌارد تپش قلببازٌکن،  11برخاسته      هند:  اٌران: شاهزاده هاي پارسً       چٌن: اژدهاي
 زنٌم مً آٌند    استرالٌا: ما از پائٌن}قاره{ تندر ها" مً النهرٌن      اردن: "نشامً عراق: شٌرهاي بٌن

 دوبار فکر کنٌد، به بحرٌن فکر کنٌد ژاپن: ساموراًٌ هاي آبً، بهترٌن هاي آسٌا    بحرٌن: ٌک بار فکر کنٌد،
 عربستان: شاهٌن هاي سبز    کوٌت: اٌن هست موج آبً      آسٌا کره جنوبً: بازگشت پادشاه، افتخار

 (ها عنابً) - آورٌم  قطر: اي خداي من، قطر و شجاعت قهرمانً را به سرزمٌن مادري مً کره شمالً: با مبارزه
 .ها      ازبکستان: قدرت در اتحاد است سفٌدپوش هاي قرمز     امارات: ٌک مٌلٌون سالم بر سورٌه: عقاب

  



 هاي آسٌا اعالم شد هاي حاضر در جام ملت اسامً كامل تٌم

 ؟ اقتصادی " کهنه ای ها " بوده است -سبی برای فعالٌت های تجاری " اوز " مکان منا آٌا شهر

 سروده اند  2479مثنوی مرثٌه  /سروده ای از شاعر معاصر کشورمان هوشنگ ابتهاج )ساٌه ( که در سال 

 اٌن مثنوی در سه قسمت سروده شده است که من اکنون قسمت اول انرا براٌتان اورده ام

 ادامه شعر               زآنچه می گوٌم پشٌمانم مکن                   روزگارا قصد اٌمانم مکن         

 ساٌت ستاره های اوز برای ادامه فعالٌت خود احتٌاج به همٌاری وهمکاری شما دارد

سال از فعالٌت ساٌت ستاره های اوز مٌگذرد. ساٌتی که ٌکی از فراگٌرترٌن ساٌت های خبری وتحلٌلی منطقه 5بٌش از 

ستان است که در بٌشترٌن نقاط دنٌا نٌز بٌنندگان خاص خودرا دارد بخصوص در امارات متحده عربی ودبی اوز والر
عالقندان ساٌت روزانه به ان سر مٌزنند .جدا از عالقمندی خود من که با تالش بی وقفه سعی داشته ام اٌن ساٌت را 

شد فعالٌت ان کمرنگ خواهد شد .طی اٌن سالها سعی سرپا نگه دارم اما توان من هم حدی دارد واگر کمک های شما نبا
نداشته ام که برای کمک به اٌن وان در بزنم ودست طلب دراز کنم هرچند سال گذشته همشهرٌان وعزٌزانی بودند که با 
حماٌت خود توانستند گوشه ای از مشکالت ساٌت را برطرؾ سازند اما هنوز هم بر اٌن باور هستم که نمٌخواهم به هر 

رٌقی ساٌت پابرجا بماند بلکه بدنبال اٌن هستم که ساٌت همچون گذشته استقالل خودرا داشته باشد واگر همشهرٌان ط
 وبٌنندگان ساٌت انرا مفٌد دانستند به ان کمک کنند تا ادامه راه دهد 

هستند وهنرمندان  متاسفانه در جوامعی همچون ما  تعداد بسٌاری کمی حامی وپشتٌبان  کار فرهنگی ومطبوعاتی وهنری
وروزنامه نگاران وخبرنگاران ووبالگ نوٌسان ازاد همٌشه در فشار مضاعؾ هستند هم باٌد صادقانه وشجاعانه بنوٌسند 

 وکار پٌش ببرند وهم دؼدؼه های نگهداری شؽل وپٌشه اشان را داشته باشند .

ه ام واٌن برای من ماٌه خرسندی است طی اٌن سالها از لطؾ وعناٌت وتشکر مردم وبٌنندگان ساٌت برخوردار بود
وخوشحال هستم که تعداد زٌادی بٌننده با سالٌق مختلؾ به مطالب ساٌت توجه دارند اما نگفته نگذارم که خٌلی ها وقتی 

بحث هزٌنه ومشکالت ساٌت پٌش می اٌد انگار نه بٌننده ساٌت هستند ونه نسبتی با همشهرٌان ومشکالت انها ونٌاز 
دارند  برای همٌن هٌچگاه نخواسته ام سٌاهی لشکر دنبال خودم جمع کنم چون اگاهی وروشنگری با عمومی جامعه 

دروغ وتزوٌر ورٌا منافات دارد ومن همٌن جا دستان صادقانه افرادی که بٌننده ساٌت هستند ومٌخواهند اٌن روشنگری 
 ٌد در ساٌت ادامه ٌابد مٌفشارم ومٌگوٌم شما برای همٌاری کجا اٌستاده ا

ضمنا ساٌت امادگی درج کارهای تبلٌؽاتی شما را نٌز دارد تا از اٌن راه بتواند گوشه ای از هزٌنه های خودرا برطرؾ 
 نماٌد 

 تعدادي از واحدهاي مسكن مهر در اوز الرستان واگذار مً شود 

 اطالعاتی در باره مسکن مهر اوز همراه با عکس از اقای رحٌمی 

 درباره درمانگاه شماره ٌک اوز 

بتازگی ساختمان برازنده ای در ان محوطه ساخته شده است از درمانگاه شماره ٌک اوز خٌرٌه مرحوم عبدهللا ٌزدانی که 
 خٌرٌه اقای احمد خلوتی از اهالی خٌر فٌشور اوز می باشد که مقٌم کشور کوٌت هستند 

متر مربع برای اٌجاد بخش دندانپزشکی وازماٌشگاه با کٌفٌت با الٌی ساخته  11:اٌن ساختمان با زٌر بناٌی بمساحت 

 ت ونزدٌک به اتمام اس
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 جا دارد ازاٌن کار نٌک وبارارزش اقای خلوتی تقدٌر وتشکر کنٌم کاری که همواره در ٌاد اوزٌها خواهد ماند  

 شده شهر اوز  مانگاه ساختهعکس از درچند 

( را به خانواده وفرزندان واشنایان وبازماندگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم )دادستان حاجیه فاطمه خانم ناميدرگذشت 
 ساٌت ستاره های اوز   .

 شما از فنگ شوٌی چه مٌدانٌد ؟

اٌن سمٌنار در  .ولٌن سمٌنار طراحی داخلی با معرفی فنگ شوٌی )به زبان فارسی( دردبی با موفقٌت برگزار گردٌدا

به مدٌرٌت برگزاری و سخنرانی مشاور و کارشناس طراحی داخلی ساختمان خانم فاطمه 312 1دسامبر 36تارٌخ 

حمدی و مدٌرٌت اجراٌی خانم نگٌن آذری با هدؾ ارتقا و پٌشرفت سطح آگاهی عموم در جهت چٌدمان خانه ، نحوه مٌرا
انرژی در محل زندگی،چگونگی استفاده از رنگ ها طبق شخصٌت افراد وعنصر شخص، نکات اصول کاربردی   کنترل

 درآشپزخانه، فضای نشٌمن و اتاق خواب بود
 
 ادامه مطلب .....

 
 
 

سٌلوانا سلمانپور در کانون شعرا و نوٌسندگان امارات و انعکاس آن در روزنامه های الخلٌج  انم شب شعر و سخنرانی خ
  ، البٌان و االتحاد . 

 اداره ی کار و امور اجتماعی الرستان به معاونت کل ارتقا ٌافت 

 معرفً رٌاست جدٌد هواپٌماًٌ جمهوري اسالمً)هما(،اٌستگاه الرستان 

 حضور دکتر اسماعٌل زمانی در جمع مردم شهرک توحٌد کهنه اوز
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BBCدر دانشگاه بوخوم المان در برنامه پرگار تلوٌزٌونی  فٌزٌک هسته ایدکتر کورش فرزٌن ) اوزی ( مهندس 

 

دٌشب در برنامه تلوٌزونی بی بی سی فارسی شاهد صحبت های دکتر کورش فرزٌن در برنامه پرگار اٌن شبکه بودٌم که 
خ مٌدادند  به اتفاق ماهان عابدٌن پژوهشگر روابط  بٌن الملل به سواالت مجری تلوٌزٌونی در زمٌنه مسائل هسته ای پاس

سال سابقه تحقٌق وتدرٌس در مسائل هسته ای دارد که چندی پٌش هم در ساٌت افتاب به  51دکتر فرزٌن بٌش از 

 سواالت زٌادی در موضوع هسته ای پاسخ دادند که همشهرٌان وبٌنندگان مٌتوانٌد جهت اطالع به لٌنک زٌر مراجعه کنند 

 اشناٌی با اصطالحات هسته ای وانرژی اتمی 

 

 رستان از سخنان حسنی اظهار بی اطالعی کرد اداره ی کل راه و ترابری ال

 حسنی و ادعای اٌجاد راه آهن بٌن الر و گراش 

 مسابقه طناب کشی در روستای کهنه اوز 

 بقه برای نان با کٌقٌت در اوز مسا

بعد از تعئین نرخ جدید نان وحذؾ یارانه ها از نان  شورای اسالمی شهر اوز مبتکر یک مسابقه جهت ارائه نان با کیفیت 
 بین نانوایان اوز شده است  تا معلوم شود که با گران شدن نان کیفیت نانها  چگونه خواهد بود 

سال پٌام واس ام اس وتلفن واٌمٌل بمناسبت سال نو مٌالدی ما را ٌاداوری کرده اند از همه بٌنندگان عزٌز که با ار
 ممنون هستم وبرای همه شما سال خوبی ارزو مٌکنم 

زدم برای خودم وشمایی که می شناسیم به حافظ در اولین شب سال نو میالدی که ساعتی از ان گذشته بود سری به کتاب 
 واین بیت امد   ناسموقتی که نیک در نیکی اتان میش

 نهال دشمنی برکن که رنج بٌشمار ارد          درخت دوستی بنشان که کام دل ببارارد

 بشکستنی ست  نردبان اٌن منً وان منً

 برای پٌشرفت وبه جاٌی رسٌدن معموال دو راه وجود دارد که تفاوت انها خٌلی زٌاد است 
نی که مقدس هم هست باید از ابزار انسانی هم استفاده كرد حتی اگر زمان معتقد هستند برای رسیدن به اهداؾ انسا عده ای

زیادی ببرد حتی اگر به رنج وسختی توام گردد انسان شرافتمند سعی میکند برای رسیدن به مرتبه ای از دروغ وتزویر 
 وبرای رسیدن به مقامش استفاده کند   ىرست كند  دوری ورزد  نه انکه با دروغ طناب ونردبان
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واین یعنی اینکه فرد یا  هدؾ وسٌله را توجٌه مٌکندهمان شعار معروؾ سرلوحه کار وزندگی اشان است که   وعده ای
گروه حاضر است برای رسیدن به اهدافش حتی کثیفترین راه ها را مجاز بداند حتی مسائل انسانی واخالقی را زیر پای 

میخواهند چند صباحی به اهدافشان برسند ومن همواره یاد این شعر بگذارد وچه کوچکند افرادی که با تکیه بر این راه 
 پربار مولوی می افتم که :

 نردبان زندگی ما ومنی ست       عاقبت اٌن نردبان بشکستنی ست 

 الجرم هر کس که باالتر نشست  استخوانش سخت تر خواهد شکست 

ست که مجال اندیشه انسانی را بزور در خود جای می دنیای ما ومنی دنیای پر ازدحام خودخواهی ها وقدرت طلبی ها 
نیست مگر اینکه جایی در قلب ادم ها داشته باشی تا بقول اوزیها   دهد وگاه فراموش میکند که این نردبان تا فلک االفالك

 عاقبت به خیر شوی .

رشار از خوبی سالمتی گرامی مبارک باد وسالی س جهان وبٌنندگان  بر شما وهمه مسٌحٌان 3122سال نو مٌالدی 

 وموفقٌت براٌتان ارزومندم 

 

 د / با تشکر ٌت ستاره های اوز حتما منبع انرا ذکر کن  ٌلطفا در صورت استفاده از مطالب سا   

 

 با پوزش بسٌار که عکس های ارشٌو در اٌن صفحه نتوانستم بٌاورم  ./ مدٌرٌت ساٌت ستاره های اوز 


