
 

 

میالدی  8002ارشیو اخبار سال   

 

 

 بازگشت به صفحه اصلی

 اهدای جاٌزه به دکتر عبدالرحمن العوضی ودکتر صدٌقه العوضی

دٌشب در مرکز تجاری دبی ودر سالن سخنرانی که با حضور شٌخ حمدان بن راشد المکتوم نائب حاکم دبی 
علما وشخصٌت های پزشکی وممتاز   ووزٌر مالی ورئٌس هئٌت بهداشت دبی و چند هزار نفر از حاضرٌن

ده اند جاٌزه حضور داشتند بپاس تالش وکوشش  اٌن دوفرد برجسته که عمری در وزارت بهداشت کوٌت بو
شخصٌت ممتاز پزشکی به اٌن دونفر اهدا شد که نشان از تالش اٌن دو در عرصه بهداشت وعلم پزشکی 

 بو.ده است 
.دکتر عبدالرحمن العوضی و دکتر صدٌقه العوضی از اوزٌهای قدٌم مقٌم در کوٌت هستند   

  هشدار
شارع مطٌنه دستبرد زده شده است  شب به منزل ٌکی از همشهرٌان در 9تا 6.5چند روز پٌش بٌن ساعت 

وکلی از اجناس با ارزش را بسرقت برده اند جالب اٌنجاست که اٌن ساختمان به دوربٌن های مدار بسته نٌز 
که کسی در منزل نبوده دزدی شده که هشداری   اٌن منزل در فرصت کمتر از سه ساعت  متصل بوده است

رند . پلٌس پٌگٌر اٌن مورد می باشدبه دٌگر ان است که موارد اٌمنی را جدی بگٌ  

درجه باالی صفر رسٌد وخٌلی سرد است وجای شما خالی شلؽم هم روی اجاق بوده 1هوای دٌشب اوز به 
شب دٌگر کسی در خٌابانها پرسه نمی زند بخارٌها10با چاٌی شری .ساعت  کامال براه هستند وزمستان با   

23.12.2008تمامی وجودش داخل شهر وخانه ها شده است  

 انجمن ادبی حافظ برگزار مٌکند شب ٌلدا

بمناسبت برگزاری ائٌن باستانی اٌرانٌان )شب ٌلدا طوالنی ترٌن شب سال ( انجمن ادبی حافظ دبی مراسمی 
با حضور اعضای انجمن ادبی وعالقمندان به شعر وادب وائٌن اٌرانی در باشگاه اٌرانٌان دبی در سالن 

شب برگزار مٌکند 3مولوی در روز شنبه )امشب (ساعت   
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تنهاٌی ٌا به  اتفاق خانواده  در اٌن مراسم حضور بهم رسانند وبا حضور شما اٌن  عالقمندان مٌتوانند به
 شب بٌاد ماندنی را با هندوانه واجٌل وشٌرٌنی وشعر بسر کنٌم 

2021اذر 00برابر با 1022121002  

باران که نم نم های ان از دٌشب .هوای دبی هم اکنون خٌلی خوب است وباران خوبی هم دارد می بارد 
وع شده بود امروز ظهر به حداکثر خود رسٌده است ودر شهردبی وشارجه نٌز بارندگی همچنان ادامه شر

17.12.2008خوش به حال انها که دلی خوش وسری سالمت دارند امٌدوارم شما نٌز چنٌن باشٌد  دارد  

 با اهدای آثار و اسناد دکتر احمد اقتداری کتابخانه خلٌج فارس گشاٌش ٌافت
 هفته شهر تارٌخی الرستان کهن" برگزار خواهد شد

 اٌرانسل در اوز راه اندازي شد
 شب نامه ای در اعتراض به فعالٌت های اقتصادی در گراش پخش شد

 الرستان وجود مخازن گازي جدٌد را تاٌٌد مً کند

 خسته نباشيد به پيمانکاران گمنام اوز

 صادق رحمانی :  از عنوان غیرعلمي زبان اچمي استفاده نکنیم

بان بر حجاج وحج گزاران  وهمه مسلمانان مبارک بادعٌد  قر  
وبٌنندگان تبرٌک گفته وامٌدوارم چند روز تعطٌل به شما خوش بگذرد   پٌشا پٌش اٌن عٌد را به همشهرٌان

.همشهری ارجمندجناب دکتر مهراوران متنی همراه با چند عکس براٌمان فرستاده اند که بی مناسبت نٌست 
 .توجه شما را بدان جلب مٌنماٌم       برای دٌدن عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد 

ٌادآوري خاطرات شور و شوق اٌام عٌد در دوران كودكً بهانه اي براي نگارش چند سطري در اٌن رابطه 

از فرا رسٌدن روز عٌد كوچكترها در تدارك لباس نو براي عٌد و بً صبرانه انتظار  شد. چند روز قبل

صبح عٌد پس از صبحانه در عٌد /باللوت و تخم مرغ/ , مردان خانواده براي   گرفتن عٌدي/حبشً/ بودند.

وع اداي نماز عٌد راهً مسجد شٌخ مً شدند و پس از آن دٌد و بازدٌد هاي گروهً اقوام و خوٌشان شر

مً شد. معموال پس از دٌدارها خانوادگً, مردم به سوي آرامگاهاي عزٌزان هز دست رفته اشان رفته تا 

بر مقبره آنان فاتحه اي خوانده و اداي احترام نماٌند. بعد از اقامه نماز ظهر, نوبت به نهار عٌد مً رسٌد 

   .كه نسبت به وسع خانواده ها سفره ها ساده تر ٌا رنگٌن تر بودند

در ارتباط با سنت قدٌمً رفتن به آرامگاهها, اٌن سوال مطرح است كه آٌا در بٌن اوزٌهاي مقٌم دبً نٌز 

  ?چنٌن سنتً پا بر جاست

اگر در فرهنگها ي دٌگر هم جستجو كنٌم معموال ٌك روز در سال را به سرزدن به قبور عزٌزانشان 

با بردن گلهاي و شمعهاي روشن به  اختصاص داده اند, كه به نحو بسٌار منظم و آراسته اي

اداي احترام مً كنند. باشد كه با تؽٌٌر محٌط زندگً رسم و رسوم قدٌمً خود را كه رٌشه در   رفتگانشان

 .اعتقادات و, باورها ما دارد فراموش نكنٌم

 

 ! !عٌد را پٌشاپٌش بر همه شما عزٌزان مبارك .دکتر مهراوران 
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تگرگ بارٌد   در محله نخٌل  
.هوای خٌلی خوبی که امروزها دبی دارد کمتر جای دنٌا دارد نه سرد ونه گرم  هم اکنون که   هواٌی بارانی

اما همچنان   تگرگ بارٌده است البته مٌزان ان خٌلی کم بود  ساعت ده وربع است در منطقه نخٌل دبی
بر باران امدن در اوز خٌلی ها منتظرند که خ  بٌشتر مناطق دبی از چند شب پٌش تاکنون بارانی است

 بشنوند که هنوز خبری نٌست
6.12.2008 

 مراسم افتتاح هتل اتالنتٌس در دبی

مٌلٌون پوند ساخته  050فوت مربع وبه ارزش 0000هتل  اتالنتٌس که در مساحت   4002سٌپتمبر 42در 
هتل اتالنتٌس بوده افتتاح گردٌد گرانترٌن مخارجی که تاکنون برای افتتاح ٌک هتل خرج شده در   شده بود

اٌست که بالػ بر بٌست ملٌون دالر بوده است  در شراٌط بحران جهانی چنٌن خرج هاٌی شگفت انگٌز بوده 
دوملٌون گرفت   دقٌقه خوانندگی54خواننده زن استرالٌاٌی فقط برای  است .  

توجه شما را به فٌلم  کوتاهی از اٌن مراسم جلب مٌکنم       فٌلم مراسم افتتاحٌه هتل اتالنتٌس در 

 ewazstarsدبی  .

  اتالنتٌس  اران دٌشب دبی دٌدنی تر از هتلب
از مردمان جهان امکان دٌدن خٌلی جاها که  برای عده زٌادی ووقت کافی دارد   احتٌاج به توان مالی  

وقتی از جبهه   زمان جبهه وجنگ  فراهم نبوده است ودر اٌنده هم با اٌن اوضاع واحوال فراهم نخواهد شد
دنٌای دلش بزرگ ومافت روزگار انقدر براٌش   سری به مادر بزرگ پٌر ننه خاله می زدم  برمی گشتم

وقتی مٌگفتم   نزدٌک بود که  
الر نٌامده با اطمٌنان خاطر مٌگفت الحمدهللا که مملکت در ارامش است   ننه خاله هنوز جنگ تا  

الر بود ننه خاله نهاٌت مسافتی که طی کرده بود ودر عمر ش به انجا رفته بود البته شٌراز وبندر لنگه   
اما برای مادر بزرگم فرقی بٌن راس الخٌمه   کار کرده بود  در راس الخٌمه  شنٌده بود وشوهرش هم

اهمٌتی نداشت که کشور   برای او باقی جهان ٌکسان بود وفرقی نداشت واصال  وشٌراز وجود نداشت
د پر خاطره مادر بزرگ بگوٌم که برای من ننه خاله جان ٌا  . با درود فراوان به   دٌگری وجود دارد ٌانه

دٌشب  باران  
       . دبی دست کمی از هتل ااتانتٌس نداشت تازه خرجی هم نداشت

 مرگ مشکوک ٌک جوان اوزی 

در حال بررسی   با خبرشدٌم دٌروز ٌک جوان اوزی به علت مشکوکی در گذشته است که پزشک قانونی
ان اوزیموضوع هستند اسم اٌن جو سال سن داشته و 29تا 28رضا بخشی فرزند محمود است که حدودا   

به   هفته گذشته از دبی به اوز رفته بود . ساٌت ستاره های اوز ضمن تاسؾ از اٌن اتفاق ناگوار
 بازماندگان ان مرحوم تسلٌت عرض مٌنماٌد

عتراض هنرمندان الرستانی به حذؾ نماٌش اٌن شهر از جشنواره تئاتر استانی فارسا  

  گذاران مواجه شد ٌجاد منطقه وٌژه اقتصادي در الرستان با استقبال سرماٌه

شب شروع شد وتا دوساعت 9.5اٌن دومٌن بارش باران در دبی است که از ساعت   ٌشب دبی باران بارٌدد
وامٌد مٌرود با امدن اٌن باران مناطق   بعد بصورت قطع ووصل ادامه ٌافت هوا فوق العاده خوب است
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ری برای دل اطراؾ دبی سبز شود واوزٌهای همٌشه اماده برای گردش وتفرٌح بهانه بهتر وفرصت بٌشت
 سپردن بدامن طبٌعت پٌداکنند 

 

خواهد گذشت 100000امار بازدٌد کنندگان ساٌت ستاره های اوز از مرز   مروزا    

جای بسی خوشحالی است که ساٌت توانسته روزبروز بر مخاطبان اگاه خود بٌفزاٌد ومطمئنا اٌن بی تالش 
واز   بوسٌله ٌک نفر انجام می پذٌرد  ان   کارهایوکوشش صورت نگرفته است . هر چند اٌن ساٌت وتمام 

و حساس بودن مخاطبان   جاٌی تامٌن وتجهٌز نمی شود وتکٌه اش بر خودش است اما پشتٌبانی عاطفی
در حال حاضر فراگٌر ترٌن ؛ پربٌننده   وبٌنندگان ساٌت در ادامه کار ساٌت بی تاثٌر نبوده است . اٌن ساٌت

ع از زمان تاسٌس ان در منطقه الرستان بشمار مٌرود . ساٌت های دٌگری نٌز واولٌن ساٌت جام  ترٌن ؛
در منطقه الرستان فعال هستند که گاها از انها نٌز سود برده اٌم که امٌدوارٌم همچنان بر تالش خود در 
بروز رسانی ساٌت بٌفزاٌند . اٌن کار وگرداندن ساٌت کار سختی است که فقط عشق وعالقه مٌتواند از 

مناسبت ٌکصدمٌن بازدٌد کننده ساٌت از همه همشهرٌان وبٌنندگان ساٌت   سختی کار بکاهد . جا دارد به
که مرا مورد محبت وتشوٌق خود قرار داده اند تشکر کنم ؛چه انها که انتقاد کرده اند چه انها که پٌشنهاد 

ودر   اخبار اوز ومنطقه کم دارٌم  .  شکل وشماٌل ساٌت چنگی به دل نمی زند  داده اند . بی عٌب نٌستٌم
 بعضی زمٌنه ها بروز ومدرن نٌستٌم که امٌدوارٌم بتوانٌم اٌن عٌوب را برطرؾ کنٌم

دوستان ؛ همشهرٌان وبٌنندگان ساٌت اگر ساٌت را مفٌد دٌده اند انرا به اشناٌان ودوستان خود نٌز معرفی 
ست برای دٌد وبازدٌد مجازی ما ادم ها که فرصت جمع دلبسته بٌفزائٌم چون ساٌت محلی ا  بر اٌن  کنند تا

 دٌدار کم دارٌم ودوست دارٌم روزنه ای برای اٌن دٌد وبازدٌد بٌابٌم 

 23.11.2008فرهاد ابراهٌم پور مدٌر مسئول ساٌت ستاره های اوز     شاد باشٌد وسالمت

فرستاده اند که ضمن تشکر از   ا قای عناٌت هللا نامور مطلبی تحقٌقی در باره امار بازدٌد کنندگان از ساٌت
وتهٌه اٌن امار توجه شما را بدان جلب مٌکنم   اظهار لطؾ اٌشان  

 ٌکصد هزار

قای گذشت . ضمن عرض تبرٌک به آ 100000باالخره شماره بازدٌدکنندگان ساٌت ستاره های اوز از مرز 
  فرهاد برای پٌگٌری و به انجام رساندن اٌن کار بد نٌست در اٌن باره به بعضی نتٌجه گٌرٌها توجه کنٌم.

آؼاز کرد  1385تا آنجا که در خاطر دارم اٌن ساٌت بعد وقفه ای که داشت کار جدی خود را از خرداد ماه  
 1070ان گفت که بطور متوسط هر روز ماه می گذرد و به حسابی شاٌد بتو 29. و از آن زمان تاکنون که 

در صد  75بار اٌن صفحه کلٌک خورده و باز شده است . اگر رهگذران اتفاقی راٌک سوم و کاربران 
بار در روز کاربران دائمی اٌن صفحه را  700حساب کنٌم ؛ با کمی ساده گٌری می توان گفت در حدود 

دو بار صبح و عصر به سراغ ساٌت بٌاٌد پس اٌن  کلٌک می کنند . و اگر فرض کنٌم که ٌک نفر در روز
مشتری دائمی دارد که روزانه به اٌن ساٌت مراجعه می کنند . البته بجز اٌنها  350ساٌت در حال حاضر 

تعدادی در همٌن حدود هم مشترٌان اتفاقی و ٌا هراز چندی هستند که حداقل روزی ٌک بار اٌن صفحه را 
اٌن   نفر به ساٌت رجوع می کنند . در 500می توان گفت اٌنک هر روز  باز می کنند. که روی هم رفته

نفر بود )تا آنجا که  30که فقط شش ماه از کار ساٌت می گذشت در حدود روزی  2007آمار در اول سال 



 2008بود ( و در اول سال  8000ٌاد دارم همزمان با انجام اولٌن بازٌهای لهپر گاله آمار در حدود 
    بود 50000نفر روزانه از ساٌت بازدٌد می کردند ) ان زمان آمار روی  200حدود تعدادی در 

      نفر باز دٌد کننده 30روزانه        بعد از شش ماه                  1-1-2007 

  نفر باز دٌد کننده 200روزانه       بعد از ٌکسال ونٌم             2008 -1-1

نفر بازدٌد کننده 500روزانه           دو سال و نٌم بعد از         1-2009- 1   

به کاربران دائمی ساٌت افزوده می   عالوه براٌن می توان گفت در شش ماه اول هر ماه پنج کاربر جدٌد  
هر ماه ده و در سال سوم هرماه بٌست کاربر جدٌد به کاربران دائمی ساٌت   شده است. در ٌک سال بعدی

البته طی ده ماه گذشته روند اٌن افزاٌش تندتر گشته است چرا که ٌک سال و نٌم طول اضافه شده است . 
بعدی فقط ده ماه نٌاز بود  50000  برسد ولی برای 50000بازدٌدکنندگان به   کشٌد تا آمار

 .                                                                                                             

همه اٌنها دستاورد خوبی است . ساٌت البته حاال که کم کم دارد برای خودش جاٌی باز می کند نٌاز به خانه 
تکانی دارد تا در سالی که در پٌش است همزمان با سال نو شکل و محتوی نوٌنی بٌابد و پربارتر گردد و 

ثل خٌلی جاهای دٌگر برای اظهار نظر دٌگران بٌشتری در آن باشد . و شاٌد م  از اوز و دوبی مطالب
مکانی فراهم شود تا پس از درج هر مطلبی بازدٌد کنند گان هم مجال اظهار نظر بٌابند . بار دٌگر به اٌشان 

عناٌت                                                    خسته نباشٌد گفته و براٌشان آرزوی موفقٌت می کنم .
87آذر ماه    هللا نامور   

از شهرداری خور هم چٌزی ٌاد بگٌرد. به عکس های باالی صفحه وب   شهرداری اوز اگر بخواهد مٌتواند
     ساٌت شهرداری خور نگاه کنٌد اٌن طرح ها در حال اجرا است

حضور رئٌس كل دادگستري فارس در 
 الرستان

 ستاره های شش پر

  

ستاره های شش پر عنوان کتابی از اقای 
مجٌد حالجی است که مجموعه داستانهای 

صفحه منتشر وروانه 72کوتاه خودرا در 
بازار کرده اند اٌن کتاب توسط نشر اٌالؾ 

داستان 12شٌراز منتشر شده است وشامل 
کوتاه از اٌن نوٌسنده همشهری است.اقای 

شهرمان     حالجی از داستان نوٌسان خوب
تند که قبال داستان هاٌی از اٌشان در عصر هس

انتشار اٌن مجموعه مٌتواند   اوز نٌز دٌده اٌم
دٌگر عالقمندان به داستان های   را ه گشای
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وانتخاب سوزه   کوتاه باشد که اثر خودرا در معرض دٌد مخاطبان قرار دهند.گراٌش اٌشان به روان نوٌسی
ه ما دارد از جمله وٌزگٌهای داستان نوٌسی اٌشان است. برای با بافت جامع  نسبت منطقی  که  های بدٌع

 اٌشان ارزو توفٌق دارم

 هماٌش زبان شناسی الرستان

ه ٌاد ماندنی که اولٌن بار با دٌوان کان مالحت و مثنوی سه گفتار اثر ب 1365در سال  :محمدباقر وثوقی
شٌرازی گوی اولٌن سده نهم هجری، « الداعی الی هللا» نظام الدٌن محمود متخلص به داعی و ملقب به 

 ادامه مطلب...آشنا شدم رؼبت و تماٌل خاص به مطالعه و تحقٌق

  سخنان اقای حسنی نماٌنده مردم الرستان وخنج در مجلس شورای اسالمی

 برای دٌدن عکس های بٌشتر روی عکس کلٌک کنٌد  گزارش اٌسنا از هنر کوزه گری در الرستان

  

وز باران بارٌد ا  

به بعد هوای اوز بارانی بود که نم نم5دٌروز بعداز ظهر از ساعت  شب کشٌده شد اٌن 9باران تا ساعت   
را به همه همشهرٌان تبرٌک مٌگوٌم   خبر خوش را ٌا بهتر بگوٌم فرارسٌدن باران بر شهر ودٌار مان اوز

.  امٌدوارٌم همچنان ببارد صبح با صدای ترک ترک باران در دبی از خواب 5  بارندگی ساعت  بدنبال اٌن
وتراوتی به اٌن هوای دم کرده داد تا اهالی دبی نفسی تازه   بٌدار شدم واٌنجا هم بی نصٌب نماند

 .16.11.2008.   کنند

ه سرد البته شب ها کمی سرد است که اٌن خبر خوب از اوز اٌنکه هوا فوق العاده خوب است نه گرم ون
کنار بخاری وشلؽم داغ و چاٌن شری به ادم می چسپد گوٌا اطراؾ او.ز بعضی جاها نم نمکی   سردی هم

بخصوص در شب   خٌابانها ی اوز با سرد شدن هوا  باران امده است که امٌدوارٌم اوز هم بی نصٌب نماند
د مٌگفت ساعت ده شب همه مؽازه ها بجر اؼذٌه فروشی ها ها ساکت وخلوت مٌشود دوستی زنگ زده بو

ارامش وسکوت وبدون ترافٌک شهری ارزوی برباده رفته شهرهای بزرگ است که اوزٌهای   بسته است
ساکن دبی اٌنرا خوب مٌدانند .ٌواش ٌواش اگر باز بهانه کار وکاسبی ندارٌد وقت رفتن به مسافرت است 

ردبخصوص اوز که هوای دلچسپی دا  .   

 صادق رحمانی     : رسانه ها کمکی به کتابخوانی نمی کنند

 بسترهاي سرماٌه گذاري در الرستان مهٌا است

 15.11.2008           تارٌخچه زبانهای اٌرانی

 . الرستان کوچکتر شد

ٌدترٌن نقشه شهرستان الرستان بعد از جدا شدن شهر خنج از منطقه الرستان گواه اٌن است که الرستان جد
نقشه خود   که زمانی منطقه بزرگتری از بستک گرفته تا قٌر وفٌروزاباد شامل مٌشد کوچکتر شده است

رکز ان قرار دارد ابادی تشکٌل شده است که الر در م72گوٌای همه چٌز است.در کل الرستان کنونی از 
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گراش جوٌم وبٌرم موقعٌت بخش را دارا مٌباشند والباقی روستا هاٌی هستند که در دل   وشهرهای اوز
بخش ها قرار گرفته اند .هر چند طراحی نقشه به گونه ای است که مراکز بخش مشخص نشده است وتنها 

ٌمارستانی وجاده ای وجمعٌتی مراکز اورژانسی ب  به مرکز شهرستان توجه شده است اما امکانات بهداشتی
بخش ها را مشخص کرده است.زمانی نه چندان دور بستک جز الرستان کهن بود المرد نٌز همچنٌن وخنج 

اٌن کوچک شدن تا کجا ادامه خواهد ٌافت   جز الرستان محسوب مٌشد  هم تا اٌن اواخر ? الرٌها ومردم   ٌا
در جهت  که  گزٌنه ایمنطقه الرستان بفکر استان شدن هستند .هر  کم اهمٌت کردن الرستان کهن حرکت   

 کند نه الرٌها از ان سود خواهند برد نه کل منطقه الرستان 

 برای دٌدن نقشه جدٌد الرستان لطفا اٌنجا کلٌک کنٌد

 شب شعر اوزٌها در شارجه 

محمد نامور عناٌت هللا     قرار است شب شعری با حضور شاعران اوزی اقاٌان فاروق ضٌاٌی
مٌرزٌنل امٌری نزاد  نامور تاور   وسرکار خانم سٌلوانا سلمانپور در سالن پارتی لی لی  فرهاد ابراهٌم پور  

11.11.2008سه شنبه همٌن هفته  هرٌان عالقمند مٌتوانند در اٌن جمع صمٌمی برگزار شود که همش
شب برگزار مٌگردد وادرس هم در پائٌن کلٌک کنٌد تا مسٌر  9حضور بهم رسانند .اٌن شب شعر در ساعت 

 برای دٌدن ادرس لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد  ومکان انرا روی نقشه پٌداکنٌد

 سهم ادبٌات مکتوب در الرستان بسٌار ناچٌز است

 استاد احمد اقتداری کٌست؟

 الرستان در انتظار فرصتً براي رسٌدن به جاٌگاه مناسب

 ساله چهل وچهارمٌن رئٌس جمهور امرٌکا شد 47باراک اوباما 

. در سٌاست داخلی وخارجی  اوباما که با شعار تؽٌٌر حزب دمکرات امرٌکا به مٌدان امده بود از طرؾ   
توانست به رای باالتری ودر ٌک مبارزه سخت انتخاباتی به پٌروزی برسد .او در اولٌن سخنرانی خود بعد 

.واقعٌت بحران داخلی امرٌکا .وضعٌت مالی بد در اثر   از اٌن پٌروزی گفت که زمان تؽئٌر فرا رسٌده است
نمی تواند با شعار تؽئٌر اقای اوبا ما همراه نباشد   رشکستگی بانک هاوبدهی وو  پائٌن امدن ارزش سهام

.اقای اوباما در شراٌط حساسی کابٌنه را از جناح جمهورٌخواه تحوٌل مٌگٌرد موقعٌت نامناسب ارتش 
ومسئله فلسطٌن .  تنش های امرٌکا واٌران پٌرامون سالح های هسته ای .  امرٌکا در عراق وافؽانستان

واسرائٌل . پائٌن امدن قٌمت نفتولبنان  از   وبحران اقتصادی که بر کل امرٌکا واروپا ساٌه افکنده است  
وپٌچٌده ای است که اقای اوباما وحزب دمکرات امرٌکا با ان روبرو است  جمله مسائل حاد فکر مٌکنم   

در گرداب بٌشتری فرو مردم امرٌکا به اٌن درک درست رسٌده بودند که با وجود کابٌنه اقای بوش امرٌکا 
پس اٌن تؽٌئر اجتناب ناپذٌر بود.واٌن رفتار عاقالنه ای است برای حکومتی که مٌخواهد به حٌات   مٌرود

خود ادامه دهد انتخابات اخٌر امرٌکا نشان داد که مردم امرٌکا فاصله خود را با نزاد پرستی بٌشتر کرده اند 
از ان خود کند وٌک سٌاه پوست هم مٌتواند بٌشتر ٌن ارا را  

مٌالدی، سی ام دی ماه، به عنوان رٌٌس جمهوری  ۹۰۰۲ساله، روز بٌستم ژانوٌه سال  ۷۴باراک اوباما، 
 اٌاالت متحده آمرٌکا ادای سوگند خواهد کرد
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 گاهی بر آنچه بر الرستان و آنچه در بٌرم گذشت

 بٌشترٌن آمار ازدواج دختران اٌرانً با اتباع بٌگانه به وٌژه افؽان در فارس مربوط به الرستان

 انچه می ماند ٌاد نٌک وخوب است 

که هر جا اسمی از اوز وابادانی وپٌشرفت شهر اوز بود چند روز پٌش عبدهللا حسان درگذشت مردی 
حضور داشت مسند نشٌن نبود وجاٌی برای قدرت وخو دنماٌی نمی خواست چون خاکی تر از ان بود که در 

از افراد ی بود که با محافل گوناگون ارتباط داشت از مسئولٌن شهری گرفته تا مردم کوچه   قدرت بگنجد
ودلسو.زی برای محافل ورزشی اوز همواره حضوری موثر داشتبرای کار کردن   وبازار بدٌن خاطر اکثر   

وجوانان اوز ٌاد وخاطره ای از او دارند هر چند جوانان گاه موجب   ورزشکاران بخصوص فوتبالٌست ها
ازار وتاثر او می شدند اما او همچنان به خاطر عالقه ای که به زادگاه ومردمش داشت از تالش باز نمی 

ستاد در بازی لهپر گاله نوروز هم حضوری فعال داشت همٌشه ٌک سر فعالٌت ها ورزشی به او ختم اٌ
انچه در توان داشت انجام مٌداد شاٌد بتوان به ٌقٌن گفت که از مسئولٌن ورزش دلسوزتر وفعال تر   مٌشد

با جماعت اٌنچنٌنی در بٌن مردم هم همٌنگونه بود شٌک واطو کرده نبود هر چند   بود واٌن اؼراق نٌست
ونشان انهم تشٌع جنازه او در مٌدان ورزشی وحضور مردم بخصوص جوانان ؛ برای    ارتباط زٌادی داشت
کمک کردن عار نمی دانست که سر دٌگ ؼذای عروسی طاٌفه وجماعت باٌستد وکمک حال انها باشد برای 

گونه زندگی کرد که خود مٌخواست او ان  واٌن را مردم خوب مٌدانند  او کمک کردن جای خاصی نداشت
حتی به نصاٌح پزشکان در باره چاقی وعواقب ان هم گوش فرا نداد وبقول ٌکی از دوستان که دوهفته 

پٌش با عبدهللا به گردش رفته بودند تعرٌؾ مٌکرد که ان شب فقط کباب بی چربی نخورد ودلی از پی وکباب 
انهشتوچربی در اورد وبقول ما اوزٌها چی شو دل خو  ٌادش به خٌر وگرامی باد. ادم بود واز جماعت   

اٌنجور ادم ها کم هستند حٌؾ که زود رفت  اهل دل وصفا وصمٌمٌت 3.11.2008فرهاد محمودا          

  

چندی پٌش شعری از اقای ناصر چمن پٌرا که در وصؾ اوز سروده بودند در ساٌت قرار دادٌم که در همٌن 
از همشهرٌان با ذوق   اقای عبدهللا قاضی زاده  قبال همشهرٌان قرار گرفتصفحه موجود است و مورد است

گفته اند که با هم می بٌنٌم   در ستاٌش از اٌن شعر و جهت قدردانی از اٌن شاعر شعر زٌر را  

     دلم مشتاقته تا اشنا به                 چمن پٌرا که عمرت در بقا به

   که شعرت روشن وجاری چو ابه                 سالم گرم خوم تقدٌمت اکنم

 ادامه شعر رابا کلٌک کردن اٌنجا پٌگٌری کنٌد

اوزشعر   از اقای ناصر چمن پٌرا   

 مو چش دنٌا بدون تو عذابه        اوز از دورٌت دل در عذابه

 ادامه شعر       منور نور تو خاموش نابه         چن ٌک استره تک قاب قلبم

 انجمن اولٌا ومربٌان مدرسه اٌرانی سلمان فارسی دبی 
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دٌروز بعدازظهر در سالن اجتماعات مدرسه دولتی سلمان فارسی دبی که محل تدرٌس دانش اموزان اٌرانی 
بدعوت مجتمع سلمان از اولٌا خواسته شده بود که با حضور خود در اٌن گردهم اٌی که   فارسی زبان است

جهت تعٌن اعضا جدٌد   اولٌن گرد هم اٌی خانواده های دانش اموزان با مربٌان ومشاوران مدرسه بود
انجمن به راٌزنی بپردازند که در اٌن جلسه بعد از صحبت های اقای حسٌن حسن زاده مسئول ورئٌس 

اقای کشاورز مدٌر مجتمع واقای اذری مسئول سرپرستی به اٌراد صحبت   انجمن در دوره های قبل
ا رای حاضرٌن اعضا انجمن کاندٌد شدند که ب  نفر برای انتخاب14پرداختند ودر پاٌان  نفر با بٌشترٌن ارا 7

وفرهاد ابراهٌم پور از همشهرٌان حاضر در اٌن جلسه نٌز   که اقاٌان عبدالرزاق افزاٌش  انتخاب شدند
بعنوان اعضا انجمن انتخاب شدند که امٌدوارٌم انجمن بتواند به مسائل اموزش وپرورش دانش اموزان اٌن 

باشدتوجه خالقانه ومثمرثمری داشته   مجتمع  

29.10.2008  

منتشر شد 24ماهنامه صحبت نو گراش شماره   

  

منتشر شد 96ماهنامه عصر اوز شماره   

 

 منتشر شد 1387ماهنامه مروارٌد مهر وٌژه مهر وابان  28شماره 

فرهنگی وتحلٌلی استان هرمزگان است که به صاحب   مروارٌد مهر از نشرٌه های اجتماعی
وزٌر نظر شورای نوٌسندگان اداره مٌشود رئٌس شورا اقای مٌر  ومدٌر مسئولی ٌوسؾ دٌوانی  امتٌازی 

عی تا اٌن نشرٌه با حماٌت وهمکاری نٌکوکار وخٌر اوزی اقای محمد زار  هاشم فقٌهی از اهالی قشم است
در مروارٌد مهر   شماره خودرا در سطح استان وکشور برای عالقمندان منتشر کند28کنون توانسته 

زٌر نظر اقای  اختصاص ٌافته است که صفحات مربوط به اوز   بندرعباس تا کنون پنج صفحه به شهر اوز
اند البته نباٌد نادٌده  مٌرزٌنل امٌری نزاد می باشد که الحق تاکنون اٌن چند صفحه را خوب اداره کرده



شٌخ احمد   در بندرعباس اقاٌان محمد واثقی  گرفت که همشهرٌان عالقمند به شهر وزادگاهمان
مهندس محمد رفٌع زارعٌان واحمد صدٌق )مٌر اجی ( کمال همکاری در تهٌه مطالب   ٌونس فرٌدی  فقٌهی

عالقمندان به مسائل ومشکالت شهرمان  وتنظٌم انرا دارند واٌن کار جمعی باعث شده درٌچه دٌگری بروی
اوز گشوده شود . اقای مٌرزٌنل که قبال نٌز در ماهنامه عصر اوز با در اختٌار داشتن نٌم صفحه ای بنام 

کات شری به شعر وادب وهنر اوز می پرداختند در مروارٌد مهر با فضای بازتر وبهتری امکان انرا ٌافته 
اه با دٌگر همشهرٌان بٌشتر خدمت نماٌند الزم به ٌاد اوری برای اند تا به ادب وفرهنگ شهرمان همر

خودرا به ادرس اٌشان که زٌر همٌن نوشته  همشهرٌان وعالقمندان است که عزٌزان مٌتوانند مطالب مفٌد 
کارٌکاتورهای جناب فاروق ضٌاٌی .کاته اوزی از   می اٌد بفرستند .شعر بزٌان اوزی مطلب اوز شهر ما

جدول بزبان اوزی و... از مطالب جالب   گوٌش اوزی و زبان پهلوی از اقای عناٌت هللا نامور  اقای جانفدا
مروارٌد مهر بندرعباس است .دست اٌن عزٌزان درد نکند براٌشان 28توجه صفحات وٌژه اوز در شماره 

 ارزوی موفقٌت دارٌم . فرهاد ابراهٌم پور )محمودا( 

 

شماره فاکس   2227758-0098761تلفن بندرعباس   امٌری نزاد شماره های تماس با اقای مٌرزٌنل
0098761-2227658  email kate_sheri@yahoo.com 

  

mailto::kate_sheri@yahoo.com


 گزارش جشنواره ؼذاهای سنتی اوز در دبی

بمناسبت روز جهانی ؼذا جشنواره ای در منزل اقای 16.10.2008بربربا 25.7.1387روز پنج شنبه 
رٌحانه ودکتر لطٌفه رهنما   فرٌد خضری در دبی به کوشش خانم ثرٌا نامی وبا همکاری خانم ها رفٌعه

ر به نفع فعالٌت های انتخاب اوز بعنوان شهر دوستدار کودک عناٌت هللا نامور وفرهاد ابراهٌم پو واقاٌان 
بعداز ظهر ادامه داشت . در اٌن جشنواره تشکٌل ؼرفه های متعدد پٌش 10تا 4برگزار گردٌد که از ساعت 

 19.10.2008         ادامه مطلب وعکسبٌنی شده بود که.......

 در حاشٌه ي هماٌش هتل رادٌسون ساس

 بٌماري سالک در الرستان تشکٌل جلسه داد.کمٌته پٌشگٌري و کنترل 

 خبر ها زٌاد است 

هفته ای که گذشت همراه با دو سه خبر مهم بود که ٌکی حضور نماٌنده مردم الرستان وخنج در مجلس 
که پٌرامون ان صحبت وگزارش  .  شورای اسالمی در گرد هم اٌی مردم منطقه الرستان وخنج در دبی بود
که   ؼذاهای سنتی اوزٌهای مقٌم امارات بود که در پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد  دارٌم دوم جشنواره
وخبر دٌگر بخصوص برای عالقمندان به کامپٌوتر اٌنکه همٌن امروز نماٌشگاه  .از ان هم گزارشی دارٌم 
د پس منتظر خبرهای بعدی بخصوص در باره شهرستان شدن اوز باشٌ .بٌن المللی جٌتکس دبی افتتاح شد

.18.10.2008  

 تشٌع مراسم خاکسپاری مرحوم محمد امامی

 (مصاحبه صحبت نو الرستان با ٌوسؾ محبی)شماره۹

صفر برسٌمباٌد تالش کنٌم تا به   

 مصاحبه نماٌنده مجلس شورای اسالمی آقای حسنی در شماره اول را چگونه دٌدٌد؟...

 فرمانداری کل برای الر؛ فرمانداری برای گراش 

بٌست وششمٌن   خوان اداري گذشت ودر حالً که رستم افسانه اي، از هفت  :محمد صادق رحمانٌان 
منتظر   شهرستان استان فارس را به نام خود سکه زد، ساکنان شهر باستانً قلعه اژدها پٌکر، همچنان
 . 16.10.2008               ادامه مطلب...اعالم فرمانداري کل براي شهرستان الرستان هستند

  

روشتان داماد جناب اقای عبدالرحمن احمدٌان را به خانواده احمدٌان وبستگان (در گذشت داوود )دٌوٌد 
 ساٌت ستاره های اوز   واشناٌان ان مرحوم تسلٌت عرض مٌکنٌم

محمد امامی که از امامان مسجد جمعه بود وادم ساده وبی رٌاٌی بود به خانواده اٌشان وبستگان در گذشت 
 ساٌت ستاره های اوز   ان مرحوم تسلٌت عرض مٌکنٌم
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 در  سخنان اقای عبدالقادر فقٌهی از همشهرٌان مقٌم دبی در باره شهرستان شدن اوز

قای علی اضؽرحسنی نماٌنده گرد هم اٌی مردم منطقه الرستان وخنج که بدعوت ا
مردم الرستان وخنج در هشمٌن دوره مجلس شورای اسالمی در هتل رادٌسون ساس 

    برای دٌدن مطالب اٌشان اٌنجا کلٌک کنٌد. دبی برگزار گردٌد

  

  

عنوان دعوت نامه اقای علی اضؽر حسنی نماٌنده مردم الرستان وخنج در مجلس شورای  سالمی دٌگر
اسالمی است که قرار است در پنج شنبه همٌن هفته در هتل رادٌسون ساس دبی با اهالی اٌن منطقه دٌدار 

 متن اطالعٌه اٌشان ؛ همٌن جا کلٌک کنٌد .کنند

در دبی   حسنی نماٌنده مردم الرستان وخنج  

ی باشد همٌن خبرها نٌز خبرهای رسٌده حاکی از حضور اقای حسنی نماٌنده مردم الرستان وخنج در دبی م
حکاٌت از راٌزنی نماٌنده مجلس با معتمدٌن وخٌرٌن ورٌش سفٌدان مردم شهرهای الر وگراش واوز وخنج 

منتظر خبرهای بعدی نٌز طی روز های اٌنده باشٌد  و... دارد             14.10.2008 

نزدٌک شدن انتخابات رٌاست دو موضوع فعال در راس اخبار داخلی وخارجی قرار دارد در داخل با 
جمهوری بحث وگمانه زنی ها در اٌن رابطه است وبا اعالم کاندٌداتوری کروبی وامکان کاندٌد شدن محمد 

ودر خارج بحران مالی امرٌکاست که دامنه ان به کشورهای   خاتمی اٌن بحث ها جدی تر دنبال می شود
عراق وافؽانستان در طی دو سه هفته گذشته در بزرگ اروپاٌی کشٌده شده است تا جاٌی که جنگ داخلی 

حاشٌه قرار گرفته است ودر منطقه الرستان موضوع شهرستان شدن بخش هاٌی از اٌن منطقه وارد مرحله 
 جدٌدی شده است ومتاسفانه کماکان اوزٌها انرا نظاره مٌکنند

  اموزش وپرورش اوز  گزارشی از فعالٌت اداره

چندی پٌش تنی چند از همشهرٌان از وضعٌت تحصٌلی در اوز پرسٌده بودند ونگران 
موقعٌت ووضعٌت تحصٌلی دانش اموزان در شهرمان بودند اٌن موضوع باعث پٌگٌری 

تٌجه ان شد که مسئولٌن اموزش وپرورش در من وتعدادی از همشهرٌان شد ون
و  86-85گزارشی از کارکرد ان ادراره در سالهای تحصٌلی   اوز برای ما  86-87

برای دٌدن  .بفرستند که ضمن تشکر اٌن گزارش به اطالع همشهرٌان می رسانٌم
     گزارش روی تصوٌر کلٌک کنٌد

 بار دٌگر جوٌم خواستار شهرستان شدن شد

 اشتٌاق شرکت العربٌه جهت پرواز به الرستان

 همگام با کودکان اوزی 

 جشنواره ؼذاهای سنتی اوزٌهای مقٌم امارات
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که بصورت عمومی در پارک  اولٌن دوره جشنواره ؼذاهای سنتی مردم اوز  بدنبال استقبال همشهرٌان از 
بار دٌگر   ذوقهمشهرٌان با  سال پٌش برگزار گردٌد ونٌز برگزاری مجدد ان در شارجه 2ممزر دبی حدود 

تا کمک وهمٌاری خودرا با   دست به کاری جالب در جهت حفظ داشته های نٌک سنن مردم اوز زده اند 
مهرماه 25کودکان اوزی بدٌن گونه به معرض دٌد همشهرٌان وعالقمندان بگذارند . اٌن جشنواره در تارٌخ 

در منزل شخصی اقای فرٌد و 11شب  بعدازظهر الی 5در دبی از ساعت  2008اکتبر 16مصادؾ با 
خضری در مردؾ برگزار مٌگردد همشهرٌان وبانوان باسلٌقه وهنرمند مٌتوانند ؼذاهای خود وانچه در 

اٌن لٌست را جز ؼذاهای مورد   هست به همشهرٌان عرضه کنند . مسئوالن اٌن جشنواره لٌست ارائه شده 
 : تهٌه نموده اند که به شرح زٌر می باشد  نظر برای ارائه

 کلوچه نمکی وشٌرٌن  –تفتون  –شلٌته  –تپ تپی  –باله توه  –از نان ها وکلوچه : فتٌر 

استومه –سمبوسه شری )شٌرٌن (  –کٌک فنجونی  –نون فرنگی  –شٌرٌنی جات : زولی بی )زولبٌا ( 
   زته

وٌت ابتکاری ساندوٌچ وبٌسک-  مهوه با شٌوه سنتی ومدرن -  انواع مربا –انواع ترشی محلی وابتکاری 
 کورواسون –

با پختن ودرست کردن تمام ٌا تعدادی از اٌن   همشهرٌان وعالقمندان به شرکت در اٌن جشنواره مٌتوانند
اقالم در جشنواره شرکت کنند واجناس خودرا برای فروش در جهت حماٌت از کودکان اوزی عرضه نماٌند 

اهمٌت خاصی برخوردار است که حتما شرکت .کٌفٌت ؼذاها ومواد ارائه شده وظروؾ مناسب انها از 
کنندگان به ان توجه نماٌند .حماٌت ما از اٌن جشنواره بهترٌن مشوق برای شرکت کنندگان در اٌن جشنواره 

 می باشد که با تالش وکوشش خود مٌخواهند در عرصه فعالٌت اجتماعی به کودکان شهرمان کمک کنند 

 انند با شماره تلفن های زٌر تماس حاصل نماٌند شرکت کنندگان جهت اطالعات بٌشتر مٌتو

2887033-04ٌا 0504572045سرکار خانم رهنما – 0504686308سرکار خانم نامی   

  6.10.2008  ساٌت ستاره های اوز

قتل رسٌدئٌس شورای اسالمی روستای چاه ورز المرد به ر  

 رستم شهرستان شد   اوزٌها وگراشٌها برای شهرستان شدن منتظر بمانند

آبسردكن خودرو اختراع كرد جوان الرستانً  

 الرستان درآستانه برگزاري هماٌش بٌن المللً زبان و مردم شناسً 

 با سالمی مجدد . امٌدوارم چند روز عٌد به شما خوش گذشته باشد واز اٌن تعطٌالت لذت برده باشٌد
ارزوی توفٌق براٌتان دارم . از جمله خبرهای مهم در اٌن   وحدااقل استراحتی به خود داده باشٌد .مجددا

ٌکی خبری است مربوط به زلزله قشم که امروز رخ داده وهنوز از جزئٌات ان اطالع   چند روز
ش از صد هزار نفر در ودٌگری دٌدار دو تٌم فو تبال پرسپولٌس واستقالل تهران بود که با حضور بٌ  ندارم

نتٌجه انرا تساوی ارزٌابی کرده بودند دور از   ورزشگاه ازادی به تساوی رسٌد اٌن دٌدار که خٌلی ها
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انتظار نبود ومن که نه پرسپولٌسی هستم ونه استقاللی وهمٌشه طرفدار فوتبال سرزنده وتهاجمی هستم از 
29خودم همچنان سوال مٌکنم که چرا  ستقالل وپرسپولٌس مساوی تمام شده است دوره از بازٌهای ا

.بخصوص اٌن چند سال که قرعه مساوی براحتی مشهود ومعلوم گردٌده . چه طرفدار پروپاقرص تٌمی 
باشی چه نباشی حدااقل سوالی که ٌک تماشاگر فهٌم فوتبال باٌد از خود بکند اٌن است که تساوی اٌن دوتٌم 

د تماشاگر فهٌم بدان برسد تا به درک روشنتری از مناسبات معلول چه علت وحکاٌتی است .واٌن را باٌ
 فوتبال ما ناٌل اٌد

 توضٌح دو نکته در نشرٌه عصر اوز 

مطلبی در باره برگزاری شب شعر نوشته شده است ودر ان ذکر شده 2عصر اوز در صفحه 95در شماره 
همٌن جا اٌن مطلب تصحٌح  که اٌن شب شعر بمناسبت بزرگداشت تائب شاعر اوزی بوده است که جا دارد

در اوز   اٌن شب شعر بزرگداشت تائب نبوده است که قرار است شب شعر تائب فراگٌر تر -1  شود که
در ان شب شعر من هم که ٌکی از حاضرٌن بودم و چند شعر کوتاه وبلند خواندم در باره  -2برگزار شود . 

رٌان وعالقمندان به شعر وادب به اٌن همشه  تائب صحبتی نشد فقط از انجمن ادبی تائب واٌنکه
ادبی بٌشتر توجه کنند بود والؼٌر که امٌدوارم اٌن دو مورد نزد ناشران عصر اوز تصحٌح   انجمن

27.9.2008فرهاد ابراهٌم پور )محمودا (دبی              گردد  

 افتتاح ٌك مدرسه ابتداًٌ و آؼاز ساخت ٌك مدرسه راهنماًٌ در فٌشور اوز الرستان

 حسنی برای الر هم نامه نوشت

 ذره بٌن خود را اماده کنٌدلطفا 

که روز بروز در حال پٌشرفت می باشد جدٌدا دو ابتکار محٌر العقول  94نشرٌه ماهانه عصر اوزشماره
عدد هفت نٌست  6تا بدانٌد بعد از  6بخرج داده است که از هر نشرٌه ای بر نمی اٌد اول بروٌد صفحه 

ونه هستند و اگه دوستدار مطا لب صفحه کات شری است احتماال در رٌاضی جدٌد ارقام اٌنگ 11بلکه عدد 
است که 4که قبل از صفحه 7بروٌد صفحه   هستٌد ومٌخواهٌد بدانٌد چگونه زبان اوزی پاس داشته مٌشود

با مهارتی بی نظٌر توانسته اند مطالب ٌک صفحه را در نٌم صفحه جا دهند . شما هم اگر در خواندن 
د مٌتوانٌد از مٌکرسکوپ ٌا ذره بٌن استفاده نمائٌد بخصوص قسمت مطالب اٌن صفحه دچار کم سوٌی شدٌ
 خودتان بخوانٌد وببٌنٌد بهتر است تا من بٌش از اٌن حرؾ نزنم .  جدول حل شده شماره قبل اٌن صفحه

 درباره کار خٌر بعضی افراد   گمانه زنی های ٌک اوزی

کنند ببٌنند اٌن گمانه زنی به واقعٌت نزدٌک لطفا بٌنندگان عزٌز وگرامی به اٌن موضوع حتما عمٌقا فکر 
 است ٌانه 

شنٌدم که ٌک نفر که ادعا کار خٌر وکمک به پٌشرفت مردم اوز داشته است در بٌن مردمی که جاٌی جمع 
شده بوده اند مبلؽی به کار خٌر اختصاص داده است ودر ان جمع ان مبلػ به گوش حضار رسانده شده است 

ن کمک کرده به انجام فالن کار خٌر در اوز. اما بعد از مدتی طرؾ پشٌمان شده مٌلٌو50که فالنی مثال 
وپول خودرا پس گرفته است که اٌن نکته از گمانه زنی های بنده است که ببٌنٌد کار بعضی از ادمها چگونه 

ورتی است که برای پول خٌر خود هم تعٌن تکلٌؾ مٌکنند وهم به مردم نمی گوٌند که چرا پس گرفتٌم در ص
که چنٌن سابقه ای در اوز وبٌن خٌرٌن نبوده است ومن هم نشنٌده ام البته من گمان مٌکنم چنٌن افرادی 
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تجارت وکسب سود را با کار خٌر اشتباه گرفته اند اما زود متوجه اشتباه خود که کار خٌر باشد شده اند وپا 
 پس کشٌده اند 

پس با اٌن گمانه زنی مٌشود فهمٌد که دنٌا کمی عوض شده است ٌا اٌنکه بعضی ها بجای اوز خٌلی عوض 
شده اند واٌن از خصوصٌات زودبازده در امر خودنشاندهی است که از هرکسی برنمی اٌد .خٌلی خوشحالم 

 که اسم کسی اٌن وسط بمٌان نٌامد تا دلگٌر وگله مند شود . 

فرهاد ابراهٌم پور )محمودا -سم اما اسم خودم مٌنوٌ 14.9.2008دبی  (  

 اوزی ها کجا هستند؟ 

با شهرستان شدن خنج که زمانی جز دهستان اوز محسوب مٌشد اٌن امٌد کمرنگ گردٌد تا اوز خودرا برای 
شهرستان شدن اماده کند وبه اٌن کمرنگی اگر بی خٌالی مسئولٌن شهری اوز ومردم در اٌن شراٌط اضافه 

ٌن نٌمه امٌد می رود که به ٌاس تبدٌل شود .دو مطلب زٌر که از صحبت نو گراش برگرفته شده نشان کنٌم ا
اهمٌت ارتقا بخش گراش از ٌک سو وتالش اقای حسنی نماٌنده مجلس در اٌن راستا نشان می دهد که دور 

گراش به حدااقل ارتقا  از انتظار برای مردم گراش نٌست والر هم خودرا مهٌا مٌکند تا همگام با ارتقا شهر
جالب توجه است سکوتی است که مسئولٌن در اوز اختٌار کرده   که همانا فرمانداری وٌژه است برسد انچه

 اند وخواب الودگی رسانه اوزی که وعده داده اٌنه تمام نمای افکار عمومی مردم باشد 

 تصوٌر نامه های حسنی و موسی پور را در الرنٌوز ببٌنٌد

 فعال شدن گرو ه های مختلؾ برای ارتقای الر به فرمانداری وٌژه و گراش به شهرستان

 اٌا اوز ٌا گراش شهرستان مٌشوند ؟

 شهرستان شدن بخش ها، به استان شدن الرستان ختم می شود

 از شصت سال تا امروز،اوز همچنان مظلوم

 سهم الرستان از اعتبارات نفت و گاز بٌش از 6 مٌلٌارد لاير است

 برداشت لٌموترش در شهرستان خنج در استان فارس آؼاز شد

  قابل توجه همشهرٌان وبٌنندگان مقٌم دبی

اطالعٌه زٌر را جهت اطالع همشهرٌان برای ساٌت فرستاده اند  جناب دکتر فرزاد خضری معرفی که ضمن   
اٌشان برای اٌن همشهری گرامی ودٌگر 

عزٌزانی که کارشان خدمت گزاری به مردم 
ارزوی توفٌق دارم  است   

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
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بدٌنوسٌله به اطالع همشهرٌان گرامً مقٌم دبً مٌرسانٌم كه كلنٌك دندانٌزشكً و كاشت دندان اورٌس به 
در   جراح دهان و فك و صورت و متخصص كاشت دندان-زشكمدٌرٌت دكتر فرزاد العوضى )خضرى( دندانٌ

 منطقه مردؾ دبى در خدمت همشهرٌان كرامى مٌباشد.

بوده و زٌر نظر موسسه شٌخ محمد   اٌن كلٌنٌك مجهز به جدٌدترٌن دستكاهها وساٌل و مواد دندانٌزشكى
 12تا  8نٌك از ساعت مٌباشد ماه مبارك رمضان كلٌ 042847774  بن راشد اداره مٌشود.تلفن كلٌنٌك

 مٌباشد 0501031721و  0504672132شب باز مٌباشد تلفن شخصی 

  

  گرمً از مثانه ٌك بٌمار در اوز فارس خارج شد ۹۷۰  سنگ 

نفر در برخورد موتورسٌکلت وماشٌن در منطقه اوز 8کشته وزخمی شدن   

  

كشته و زخمً برجاي  8برخورد دو موتورسٌكلت 
 گذاشت 

خبرگزاري فارس: برخورد دو دستگاه موتورسٌكلت در 
كشته و زخمً  8كهنه در استان فارس،  -محور اوز الرستان

 برجاي گذاشت. 
 

 

امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در اوز با تائٌد اٌن خبر افزود: فرمانده حوزه انتظامً اوز 
بامداد امروز دو دستگاه موتورسٌكلت به دلٌل تارٌكً هوا با ٌكدٌگر برخورد كردند كه دو راننده به 

  .همراه ٌكً دٌگر از راكبان در دم كشته شدند
برادر( و سٌد اكبر انارخٌر در اٌن هللا سامانً با بٌان اٌنكه سهراي محمدي و بهلول محمدي ) عناٌت

  .حادثه در دم جان باختند گفت: مٌرعلً انارخٌر نٌز در اٌن حادثه زخمً شده است
دستگاه  شوند كه ٌك سامانً تصرٌح كرد: در همٌن حٌن مردم براي كمك به حادثه دٌدگان جمع مً

و دستگاه خودروي پارك شده به رانندگً سٌد ابراهٌم حسٌنً براثر سرعت زٌاد ابتدا با د 405پژو 
برخورد و سپس به اٌن افراد برخورد كرده و منجر به مرگ اسحق فتحً و مجروح شدن مهدي 

پور شد فتحً، كامل طاعتً، محمدصالح عسكر .  
  

 حمله قلبی نوجوان الرستانی در بازی با کامپٌوتر 

ودبی وکوٌت و.... دٌگر   تگرگ وباران در اوز مهمترٌن خبر روی تلفن وتلکس وموباٌل اوزٌها در اوز
    شهرهای کشور

دٌروز وپرٌروز در اوز واطراؾ اوز باران خوبی بارٌده وبر اساس بعضی خبرها تگرگ هم دٌروز 
جای من وشما که اوز نبودٌم خالی . اٌن از خواص چهل پسٌنی در اوزو کل منطقه الرستان است   بارٌده

اد ماه وپر شدن که همه ساله معموال در اٌن اٌام بارندگی دارٌم که خوشبختانه با شروع بارندگی در مرد
  3.9.2008    اوز ومنطقه شده است  بسٌاری از اب انبارها موجب خوشحالی مردم
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درهم شد دو درهم ٌعنی صددرصد 1هنوز ماه رمضان شروع نشده قٌمت ها باز هم باال کشٌد وسبزی بسته 
ر وگوشت در . هجوم ملخ وار مردم بخصوص انها که جٌب پراز پول دارند به فروشگاهها وبازار تره با

اٌن   دبی انچنان است که اگر کسی نداند فکر مٌکند احتمال زٌاد تا چند روز دٌگر قحط سالی در راه است
هجوم برای پر خوری وبرٌز و بپاش انهم در ماهی که باٌد به تزکٌه نفس وجان پرداخت چه معناٌی دارد 

تان را گرفته است بدانٌد که قحط سالی من که نفهمٌدم اگر شما هم حرص خرٌدن گرٌبان خود ٌا خانواده ا
در راه نٌست فقط چشم وهم چشمی وتزئٌٌن سفره افطاری وسحری وبرٌز وبپاش بی قائده است همٌن 

31.8.2008   وبس     

 زمٌن لرزه بخش اوز الرستان را لرزاند

ا چند روز دٌگر ماه رمضان شروع مٌشود برای اٌنکه با خٌال اسوده اجناس مورد نٌاز خودرا بخرٌد بهتر ت
هر  -2قبل از شروع ماٌحتاج خودرا مشخص کنٌد وزودتر خرٌد کنٌد تا در شلوؼی گٌر نٌفتٌد  -1است 

احتٌاج دارٌد اسراؾ نه تنها انقدر بخرٌد که  -3چٌزی که می خرٌد حتما به تارٌخ تهٌه وپاٌان ان نگاه کنٌد 
اگر شما در دبی امکان خرٌد الزم  -4باعث پر خوری مٌشود بلکه مسبب بسٌاری از بٌمارٌها نٌز هست 

وگاه کافی دارٌد بسٌاری از همشهرٌان در کشور خودمان از اٌن امکان محروم هستند بفکر همنوع بودن 
 .کارٌست انسانی انها را فراموش نکنٌم

عنوان كتاب از جمله:  ۰۰که صاحب تألٌؾ بٌش از  قتداری ادٌب ومحقق واستاد دانشگاهاستاد احمد ا
جؽرافٌاى تارٌخى و آثار   فرهنگ الرستانى، الرستانى كهن، خلٌج فارس، دٌار شهرٌاران )در دوجلد درباره

هاى منطق الطٌر(، بشنو از نى  باستانى خوزستان(، خوزستان ممسنى و كهگٌلوٌه، ساٌه سٌمرغ )قصه
( هاى مثنوى معنوى( و...می باشند وصٌعت نامه ای از خود منتشر کرده اند ودر ان اقای صادق  قصه

گ قرار داده اند که در نوع خود جالب رحمانی شاعر ومحقق اهل گراش را ناظر بر وصٌعت خود بعد از مر
است اٌنکه استاد اقتداری در اٌن دوصفحه شهر ودٌار خودرا فراموش نکرده اند ومٌخواهند که در مراسم 
بعد از وفاتشان به سننی چند از مردم شهرشان احترام گذاشته شود وبه فرهنگ وداشته های بومی ومحلی 

ست که مٌتواند در دل مردم وسرزمٌنش ماندگار بماند . وصٌت نامه اذعان وافتخار نموده اند حکاٌت ادمی ا
از گراش براٌم فرستاده اند که ضمن تشکر از اٌشان انرا جهت اطالع   را دوست گرامی اقای خواجه پور

 در ساٌت قرار مٌدهم  همشهرٌان و بٌنندگان

 کنٌد لطفا برای دٌدن متن وصٌت نامه اٌنجا را کلٌک
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  درٌافت کنٌد شماره تازه صحبت نورا از اٌنجا به شکل پی دی اؾ

 مردم شهر اوز الرستان و شهرستان خنج از نعمت گاز بهره مند شدند

 شهر لطٌفً الرستان فارس صاحب شهرداري شد 
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کارها در اوز وبخش اوز صورت گٌرد .مجری اٌن طرح ها اداره راه وترابری  قرار است در هفته دولت اٌن
اموزش وپرورش  -  شبکه بهداشت ودرمان بٌمارستان امٌدوار اوز –تربٌت بدنی  –ابفا  –اداره برق  –

 بخشداری ودهٌاری وبهزٌستی می باشند . –بنٌاد مسکن  –اوز 

 6ٌان، افتتاح روكش آسفالت جاده كهنه، بهره برداري از افتتاح گاز شهري ، افتتاح ٌك باب مسكن مددجو
مترمكعبً آب،كلنگ زنً سالن ورزشً،افتتاح سٌستم اكسٌژن  5000مورد پست هواًٌ برق،افتتاح مخزن 
واحد خانه سازمانً آموزش و پرورش در فٌشور و كوره ، افتتاح  9مركزي بٌمارستان درشهراوز، افتتاح 

 9، كلنگ زنً ساختمان دهٌاري هود و محلچه، كلنگ زنً مدرسه راهنماًٌ طرح بهسازي روستای كوره ،
كالسه محمدي فٌشور، افتتاح ٌك باب مسكن مددجوٌان اسالم  5كالسه شهٌد باهنر ، افتتاح دبستان 

 1387افتاب الرستان ( شهرٌور   )منبع خبرآباد

ر ٌا نزدٌک ؛امدم تا دوباره به خوبی سالم همشهری ؛سالم بٌننده گرامی ساٌت ؛سالم دوستان واشناٌان دو
.از همه دوستان وبٌنندگان   هاٌتان سربزنم تا کنار ٌکدٌگر در اٌن ساٌت به حرؾ وگفتگو بنشٌنم

وهمشهرٌان که با اٌمٌل خود مرا وساٌت ستاره های اوز ٌاد کردند بی نهاٌت ممنون وسپاسگزارم از فردا 
رمان اوز خبر وعکس های متنوع دارم که با شما در مٌان روز از نو وروزی ساٌت از نو . از سفر وشه

من هم دلم برای ساٌت تنگ شده بود به همدٌگر عادت کرده بودٌم ترک عادت هم خودتان   خواهم گذاشت
 مٌدانٌد که موجب ...است

)فرهاد ابراهٌم پور  25.8.2008محمودا( دبی   

 تابستان خوبی داشته باشٌد 

مرخصی نرفته ومثل من فرصت نکرده ٌک کمی به خودش استراحت  ساٌت مدت دوسالی است که به
ومرخصی بدهد برای همٌن منظور وبرای اٌنکه هم به من وهم به شما وهم به ساٌت خوش بگذرد چند 

صباحی اخبار وحدٌث وحکاٌت تعطٌل است تا هم شما فرصت بررسی بٌشتر کارهای ساٌت را داشته باشٌد 
شود هواٌی تازه کنم وبه وطن وشهر ودٌار سری بزنم که جداٌی از ان ؼم هم خودم کمی تا اندکی اگر ب

که خودم را اٌنجاٌی )دبی  ؼربت می اورد . برای من تاکنون امکان پذٌر نشده حس کنم و نه خواسته ام   (
اٌران وبخصوص اوز برای من با همه کاستی ها   که ؼول شهر وشهر نشٌنی همه چٌز را از ٌادم ببرد

.از همه همشهرٌان وبٌنندگان ساٌت که پٌگٌر   ٌش زادگاهم بوده و ٌاد اور هزاران خاطره استوکمبودها
ماهی اٌن مرخصی طول بکشد 2دوری پٌشاپٌش پوزش مٌخواهم. بنظرم   مطالب ساٌت هستند به خاطر اٌن

شما ارزومندم   تا ان زمان لحظه های خوب وخوش برای همه  

9.7.2008 -م پور )محمودا ( دبی مدٌر مسئول ساٌت : فرهاد ابراهٌ  

 پروژه ورزشً در الرستان افتتاح شد چند

هاي صنعتً جنوب فارس را از خلٌج فارس تامٌن كرد توان آب شهرك مً  

 مسابقات فوتسال در الرستان برگزار شد

در الرستان فراخوان دومٌن نشست تخصصی شعر آفتاب  
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 جامع اهل سنت بندرعباس افتتاح مسجد 

هجری قمری توسط مرحوم حاجی زٌنل ابولقاسم اوزی بنا شده است ٌکی از 1175اٌن مسجد که در سال 
با همت انجمن خٌرٌه 1352که اولٌن توسعه مسجد در سال   نمادهای تارٌخی ومذهبی در بندرعباس است

رٌه اٌن ادامه ٌافت طی سالهای اخٌر با همت موسسٌن انجمن خ1356ٌبندرعباس بوده است که تا سال 
حرکت ادامه داشته است که اقای حاجی عبدهللا رستمانی کمک قابل توجهی نمودند تا کار بازسازی مسجد 

ادامه پٌدا کند .اٌن کار با توجه هئٌت امنا بٌمارستان ودانشگاه دفتر دبی واوز همراه بوده است تا اٌنکه در 
متر زٌر بنا ٌکی از 4900اکنون با  وهم  کار بازسازی مسجد به اتمام رسٌد 1387اردٌبهشت امسال

ومسئولٌن امر در بازسازی  مساجد مهم شهر بندرعباس بشمار مٌرود که نٌکوکاران اوزی ودٌگر خٌرٌن 
 ان نقش مهمی داشته اند 

 

 ادم رباٌان را تهدٌد کنٌد نه خبرها را

 گراش جهنم آدم رباٌان

رضا مظفری که خبر ربوده شدن او را روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر کردٌم به خانه  :محمد خواجه پور
 ..بازگشت

هاي الرستان فارس رها شد ده هزار سوسك درباغ   

الرستاناختراع دستگاه هشدار دهنده گاز شهری در   

 نقطه باستانً در الرستان شناساًٌ شد 120
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ٌروي انتظامً ا فتتاح واحدصدورگواهٌنامه پاٌه ٌكم الرستان درهفته ن  

 انتشار شماره جدٌد نشرٌه آفاق شهر لطٌفً 

 

 

ه هاي جهان شدسعد زاهدي مشاور رئٌس فدراسٌون ورزشً دانشگا  ا

 .نماٌنده الر و خنج منشی کمسٌون بهداشت و درمان مجلس شد

 معرفی روستای احمدمحمودی 
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 مردم الرستان فارس 36 هزار سً سً خون اهدا كردند

 كارخانه تولٌد خوراك دام ،  طٌور و آبزٌان در الرستان فارس افتتاح شد

كٌلو ولت گراش به بهره برداري مً رسد 66ست پ  

 خطر سالک در الرستان

 نشست فرماندار با مسئولٌن شهرستان الر

 فقدان ادبٌات، چشم اسفندٌار زبان الرستانی

وز وضع اب وبرق در شهر ا  

تا دو ساعت مٌرود وهم شب 1در رابطه با برق االن نزدٌک ٌک هفته است که برق هم ظهر ها نزدٌک 
مردم با اٌن وضع مواجه هستند   ها  

در رابطه با اب هم بٌشتر شب هاست که اب می اٌد ومردم کما فی سابق شب ها به ابگٌری مشؽول 
روع نشده است . البته در بعضی از مناطق شهر واٌن در شراٌطی است که هنوز فصل تابستان ش  هستند

 که فشار اب بهتر است در مواقعی از روز هم اب می اٌد

20/ 1387خرداد   

 مناقشه بر سر ساخت ساختمان اموزشی دانشگاه ازاد اسالمی اوز

بٌن هئٌت امنا ساخت دانشگاه   بر اساس خبرهای رسٌده از اوز چند روز پٌش جلسه ای در بخشداری اوز
ازاد اسالمی اوز واقای عبدالحمٌد خضری راجع به ساخت ساختمان اموزشی دانشگاه برگزار شده است که 

موافقت ننموده است  گوٌا اقای عبدالحمٌد خضری برای ساخت مبلؽی تقاضا کرده است که هئٌت امنا با ان
اٌن مناقشه واختالؾ از ان جهت بوده که مبلػ درصدی ان بگونه ای بوده است که هئٌت امنا با ان به 

واٌن جای بسی سوال است که اٌا چنٌن پروژه ای نباٌد به مناقصه گذاشته شود  توافق نرسٌده است 
ز ومنطقه الرستان کسان دٌگری نٌستند اٌا در او –وچرا طرؾ قرارداد فقط اقای حمٌد خضری می باشد  ؟ 

 که کار ساخت وساز انجام مٌدهند. ٌا قضٌه چٌز دٌگرٌست 

فکر نکنم پول خٌرٌن باٌد بی حساب وکتاب خرج شود . مردم اوز وخٌرٌن منتظر هستند که همه چٌز بطور  
ر دبی پٌگٌر اٌن مسائل شفاؾ به اطالع مردم رسانده شود و امٌدوارٌم هئٌت امنای دانشگاه ازاد اسالمی دفت

 باشند .

 بقول سعدی شٌراز :

 چو خٌال اب روشن که به تشنگان نماٌی       خبرت خرابتر کرد جراحت جداٌی

1387خرداد 19-ساٌت ستاره های اوز   
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خشداری اوز در اقدامی پسندٌدهب را منتشر 1386عملکرد ادارات ونهادهای بخش اوز در سال   
عموم قرار داده ند که جا دارد اٌن نمونه اطالع رسانی به ادارات ونهادهای دٌگر ودر معرض دٌد    نموده
 هم تسری ٌابد وهمٌن جا از کار به جای اقای اضؽر فرودی بخشدار اوز در انتشار اٌن عملکرد تشکر کنٌم

تومان از کمک های مردمی 1387800000تومان از بودجه دولتی و36746000000در مجموع 
ارهای عمرانی صرؾ شده استوخٌرٌن جهت ک    

 برای دٌدن بٌالن عملکرد ادارات ونهادهای بخش اوز لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد

   29.5.2008 

 مصاحبه با استاد احمد اقتداری الرستانی 

 چرا الری ها و گراشی ها با هم اختالؾ نظر دارند»

تومان به 8000بر اساس اخرٌن خبر رسٌده از اوز قٌمت پودر رختشوٌی در عرض سه روز ازهر کارتن 
روز در هفته باٌد هفته ای ٌک 2بجای   تومان رسٌده است با اٌن وضع رخت های چرک وکثٌؾ را24000

متی خانواده بار شسشو داد وباز اٌن فشار روی ادم های کم درامد انچنان خواهد بود که به بهداشت وسال
لطمه مٌزند بخصوص کودکان که باٌد لباس انها مرتب شسته شود خانواده ها مجبورند که از اٌن به بعد 

1387/خرداد /15مٌلی گرمی پودر مصرؾ کنند  

رس، در حال تعطٌل شدن استتنها بٌمارستان خنج فا  

 حسنً نماٌنده مردم الرستان وخنج و چالش هاي پٌش رو 

پور  محمد خواجه روزهای پس از انتخابات چهره ي تازه اي از گراش رونماٌی شد، ولی نباٌد فراموش :
شود که  کرد اٌن چهره تازه و شاداب موقتی است و تنها در صورتی اٌن روزها به ٌاد ماندنی می  

2.6.2008 

هاي پسته درمنطقه اوز براي اولٌن بار ثمر داد نهال  

شود زمٌنً الرستان بازگردانده مً تنها نٌمً از آب برداشت شده از ذخاٌر زٌر  

 طرح گازرسانً به شهرستان الرستان فارس به بهره برداري رسٌد

 سراي سالمندان مهر الرستان افتتاح شد

 ازدواج" در سالن پروٌن اعتصامی اوز "برگزاری سمٌناری با موضوع 

 برگزاری شب شعر در پٌام نور اوز 
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ز اوز حاکی از ان است که اب تازه رسٌده از سد سلمان فارسی به اوز دچار قطعی مٌشود وگاه در خبرها ا
باالی پشت بام ها کنند   بعضی از مناطق شهر روزها اب ندارند وتا شب منتظر مٌمانند تا اب داخل تانکرها

امسال وکمبود بارش در ذخٌره استفاده کنند .با توجه به تابستان زودهنگام   ومثل سابق از منبع ها ی
کمبود اب برای مردم نگران کننده است که   استان فارس بخصوص در جنوب استان ومنطقه الرستان

امٌدوارٌم اٌن امر با همت مسئولٌن ودست اندرکاران حل شود. هنوز خبر دقٌقی از علل اٌن کمبود ندارٌم 
 که به محض اطالع در ساٌت درج مٌنمائٌم

 حکم 

شخصٌت شٌخ اجل سعدی ازشاعران   دبی که به بحث وبررسی  جلسه انجمن ادبی حافظ دٌشب در ادامه
حضور   بزرگ وبنام کشور پرداخت گروه هنری مهرگان دبی که تنی چند از همشهرٌان نٌزدر ان

نماٌش نامه خوانی داشت که کاری از مهرداد انداچه باز خوانی شد اٌن اولٌن کار اقای مهرداد   دارند
ر عرصه نماٌشنامه نوٌسی است که باز خوانی مٌشود کار گروه هنری مهرگان با اٌن نماٌش نامه انداچه د

خوانی گامی به جلو بود که نشان داددر درون اٌن گروه افرادی خالق هستند که مٌتوان با ارائه کارهای 
مناک حکم جدی در زمٌنه تئاتر ونماٌش بٌشتر در عرصه هنری مطرح شوند نماٌشنامه حکم تراژدی ؼ

در منظر افراد عامی می پردازد .اٌن نماٌش نامه توان انرا   وقضاوت است که بنوعی به مسئله قصاص
دارد که گسترش ٌابد وبه پرده های دوم وحتی سوم برود در هر حال کار اٌن عزٌزان در خور توجه است 

 وباٌدانانرا تشوٌق وهمراهی نمود

اٌن مسابقات که در سالن مرحوم صدٌق در  شد 4فوتسال گروه دانشگاه پٌام نور مرکز اوز قهرمان 
نوراباد ممسنی  کازرون  تٌم4با حضور   دانشگاه پٌام نوراوز فسا واوز برگزار گردٌد تٌم های پٌام نور   

تٌم کازرون را  5بر 8اوز وکازرون به مرحله پاٌانی راه ٌافتند که تٌم دانشجوٌان پٌام نور اوز با شکست 
به مسابقات نهاٌی که در شٌراز برگزار خواهد شد را ه ٌافت برای  4وبه عنوان قهرمان گروه  شکست داد

   اٌن بازٌکنان در دوره های بعدی ارزوی موفقٌت دارٌم

صدر نشٌن گروه اول مسابقات فوتسال فارس شد  تٌم اوزموزائٌک از سری مسابقات فوتسال باشگاههای   
ی اوز موزائٌک وتٌم پرسپولٌس صفا شهر برگزار گردٌد که اوز استان فارس ٌک دٌدار بٌن تٌم ها

مدٌران تٌم اوز موزائٌک   تٌم صفا شهر را شکست داد وصدر نشٌن گروه ٌک شد 1بر6موزائٌک با نتٌجه 
 اقاٌان عبدالرضا قرٌشی ومنصور امٌنی هستند که به اٌن عزٌزان وبازٌکنان اٌن تٌم تبرٌگ مٌگوئٌم 

 روند  زائران الري امسال از فرودگاه الرستان به حج مً

گذاري دارد اي سرماٌهمشاور رٌٌس مٌراث فرهنگً كشور:الرستان، موقعٌت خوبً بر  

  

چون در ساٌت ستاره های اوز آمده بود که قرار است صفحه ای به گوٌش اوزی در ماهنامه عصر اوز از 
شماره خرداد ماه به چاپ برسد و در آن قٌد شده بود که اٌن صفحه که )کات شری (نام دارد زٌر نظر چند 

بنده هٌچ   ان می رسانم کهنفر از جمله )عناٌت هللا نامور ( آماده می شود ؛ به اٌن وسٌله به آگاهی همگ
گونه نظارتی برمطالب مندرج در آن صفحه ندارم و در حال حاضر نمی دانم که چه مطالبی قرار است که به 

چاپ برسد . حقٌقت قضٌه آن است که چندی قبل آقای مٌرزٌنل امٌری نژاد با بنده تماس گرفتند و 
نٌز تمام مطالب گوٌشی که در همٌن ساٌت ستاره  بنده  برای درج در آن صفحه از من خواستند که  مطالبی
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های اوزقبال منتشر شده بود براٌشان فرستادم . مانند مطلب )گوٌش اوزی ؛ زبان پهلوی (و امثال آن و اٌن 
انجام داده ام . البته اٌن کار پسندٌده که به همت همشهرٌان و با هماهنگی   کل چٌزی بود که در اٌن رابطه

ده است در خور ستاٌش است که به عنوان گام اولٌه برای حفظ و پاسداری از گوٌش شروع ش  مٌر زٌنل
گرانبهاٌمان می باٌست که به آن ٌاری رساند و من در آٌنده هم اگر بخواهند مطالب گوٌشی فراهم کرده ودر 

ند تا زنگی می زد  که شاٌد ٌک  ضمنا از جناب فرهاد هم انتظار داشتم  اختٌارشان قرار خواهم داد .
  . براٌشان واضح تر می شد آنگاه در ساٌت درج می کردند

2008 - 5- 19  عناٌت هللا نامور    با تشکر  

با تشکر از اقای نامور برای توضٌح واضح وروشنشان از مطلب مندرج در ساٌت)ساٌت ستاره های اوز ( 
 20.5.2008دبی 

 امروز دو سه خبر ومطلب در باره اوز وعصر اوز دارٌم 

ٌکی از بٌنندگان ساٌت ضمن گله مندی از عصر اوز ان را سوگ نامه دانسته است که روز بروز   ر اولخب
تعدادش بٌشتر مٌشود البته پٌش اپٌش عرض کنم که ٌکی از وظاٌؾ ٌک نشرٌه محلی نوشتن اٌنگونه خبر 

 ها هم هست 

 باراه عصر اوز واخان اسم مکس نوشته   دگه اشنا اچش خاکستوه

 عصر اوز شاهورده       رده ٌوردهخبر شاهو

 ٌورد کالنتر مرده       چش بکو بن که مرده

 پشت مکاش خوروزی   کالنتر فوروزی

 پشک طال    ٌک خرکی بٌوش ددام  ٌک خرکی دماش ددام

از مسئولٌن عصر اوز قرار است از   با خبر شدٌم به درخواست تعدادی از همشهرٌان اوزی  خبر دوم 
که مجموعه ای از شعر وداستان وجدول وچٌستان وواژه  خردادماه همٌن سال صفحه ای بنام کات شری 

اٌن نٌم صفحه که می باشد وکال به گوٌش اوزی است در شروع کار با نٌم صفحه انتشار ٌابد .مطالب   نامه
امٌدوارٌم به ٌک صفحه افزاٌش ٌابد زٌر نظر تنی چند از همشهرٌان انجام می پذٌرد که از ان جمله اند 

مٌرزٌنل امٌری نزاد و  -عبدهللا جانفدا  -عناٌت هللا نامور  -مهندس عبدهللا خضری  -اقاٌان فاروق ضٌاٌی 
ا که به گوٌش اوزٌست به فال نٌک گرفت اٌن صفحه ر  که جا دارد ورود  مهندس مسعود بهزادی

 وبراٌشان ارزوی موفقٌت کرد 

 خبر سوم اٌنکه همچنان وضعٌت اب در اوز نابسامان است 

19.5.2008 

و لپوًٌ از اٌن  انار  ر، خنج، اوز، گراش، باباي، ال طشك، كره آباد، آباده شهرهاي قٌر و كارزٌن، حاجً
مند خواهند شد بهرهگاز  نعمت  .  

 است جاده اصلً از سه راهً ارد به سمت اوز در حال ساخت
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 دوبی روستاٌی بود با پنج هزار نفر جمعٌت

 وٌک خبر بد 

دٌروز همزمان با برگزاری مسابقه اسنوکر خبری از اوز بود که گوٌا ٌک جوان به خاطر استفاده از مواد 
پٌدا شده است که جای بسی ناراحتی است از  مخدر ودر اثر تزرٌفات اٌن ماده افٌونی جسدش در حوالی اوز

اٌنکه جوانان به جای روی اوردن به ورزش وکارهای ثمر بخش در دام اعتٌاد افتاده اند ونه تنها زندگی 
خودرا برباد مٌدهند که خانواده وجامعه را در معرض اسٌب قرار مٌدهند جدا از عوامل اجتماعی وفرهنگی 

اٌش به مواد مخدر هست تا ثٌر همراهان ومحٌط نباٌد نادٌده گرفت عاملی واقتصادی که عامل موثری در گر
که در شهرهاٌی مثل اوز بارها مشاهده شده است خانواده ها به همراه متولٌان ورزش مٌتوانند در 

انگٌزه به کارهای خوب را بٌشتر کنند همچنانکه برگزاری مسابقات در رشته های مختلؾ مٌتواند   جوانان
ٌکی از عوامل مهم در گراٌش جوانان به سمت سالم سازی محٌط باشد چندٌن دوره مسابقه  به عنوان

بلٌارد وفوتبال که به همت اهالی ورزش وبا کمک خٌرٌن در دبی بر گزار شده خود نمونه ای از کارهای 
 پسندٌده است که می باٌد هم در دبی وهم در اوز گسترش ٌابد

17.5.2008. 

  

9.5.2008بر اساس اخرٌن خبر رسٌده دٌشب  در اوز باران امده که با رعد وبرق 11.30تا 10.30ساعت 
 شدٌد همراه بوده است وجای من وشما خالی بوده البته به ؼٌر از انهاٌی که در اوز بوده اند

 اؼازی برای تابش 

اٌن نام عنوان کتابی از سرکارخانم خالده اسماعٌلی است که توسط انتشارات گلبن 
اصفهان در 62 صفحه چاپ ومنتشر کرده اند  اٌشان در قسمتی از بٌوگرافی خود 
می نوٌسند که :در ارزوی رها کردن خوٌش از فشار های ناشی از ؼربت بودم تا 

به اعتقادات قلبی ام نزدٌکتر شدم .به ندای درونم گوش سپردم وروٌا ها را به 
واقعٌت نزدٌکتر کردم تا حاصلش اؼازی برای تابش  هدٌه ای برای ٌاران هم دل 

وهم زبانم فراهم گردٌد. برای اٌن همشهری فعال عرصه های اجتماعی وهنر 
   ارزوی موفقٌت بٌشتر دارٌم

  

 گراشً های شاؼل در بحرٌن باز نشسته نمی شوند

، از رونق اقتصادي خوبً به نسبت سال هاي  2008بحرٌن در روزهاي آخر مارس   رحمانً:صادق 
گذشته برخوردار است. همه ي كشورها با اٌن جزٌره كوچك كه با روستاهاٌش ٌك مٌلٌون جمعٌت را در 

اي روابط اقتصادي و آموزشً دارند. كشور بحرٌن تالش دارد با جذب سرماٌه گذاري ه  خود جاي مً دهد،
 خارجً روابط تجاري خود را روز به روز گسترش دهد. اٌن كشور پس از ٌك دوره ي طوالنً
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از نوٌسنده شهرمان منتشر مٌشودمحمدرفٌع ضٌاًٌ كتابً آموزشً را با عنوان "لطٌفه هاي تصوٌري و 
ً كندا ً شوند" منتشر م   .نوشتاري چگونه ساخته م

9.4.2008 

 مهم ترٌن چٌزی که نباٌد فراموش کرد خواسته مردم است 

انتخابات الرستان درس بسٌار بزرگی بود که اگر بخواهٌم مقاٌسه ای نظر   فرهاد ابراهٌم پور )محمودا( :
 1376ی برآن داشته باشٌم همچون شکست جناح راست وؼافلگٌری آن ها در جرٌان دوم خرداد 

 .ادامه مطلب ....الر، همٌشه خود را قدرت بالمنازع منطقه الرستان می دانسته وطی   بود.

  

حضور دانشگاه ازاداسالمی واحد امارات به همراه دانشگاه ازاد الرستان در نماٌشگاه بٌن المللی 
 دانشگاههای جهان در دبی 

امروز دوم اردی بهشت در کشور بعنوان روز زمٌن پاک شناخته شده است اٌن روز را بدٌن جهت باٌد 
انها در کل عالم است پا ک نگه داشتن همٌشگی اش کرد که زمٌن تنها جاٌگاه زٌستی موجودات وما انس

وسالم نگهداری منابع زٌستی ان از هر چٌز دٌگری در جهان ما واجبتر است که اگر اٌن کره خاکی با 
وگٌاه وتماتم موجوداتش نتوانٌم سالم وپاکٌزه نگه دارٌم ما هم در خطر نابودی هستٌم   طبٌعت واب وهوا

زٌست لطمه مٌزنند هٌچ موجود دٌگری نمی زند ما انسانها  متاسفانه ان مٌزان که انسانها به محٌط
تولٌد انبوهی از انواع واقسام زباله خطر جدی برای اب وخاک اٌن کره خاکی هستٌم ساالنه مٌلٌونها تن   با

شٌشه واهن االت وپالستٌک ودٌگر مواد زاٌد که بعضی از انها چندٌن هزار سال طول مٌکشد تا تبدٌل به 
طبٌعت زٌبا کره زمٌن وارد مٌسازٌم ما انسانهای اٌن کره خاکی در هر کجا وسن وسالی که خاک شوند به 

 باشٌم در برابر پاکٌزه نگهداشتن محٌط زٌستمان مسئول هستٌم اٌن روز را همٌشگی کنٌم

 مفتً اهل تسنن جنوب فارس حادثه انفجار در شٌراز را تسلٌت گفت

شب نٌز خوشبختانه باران می  11هوای اوز از دٌروز تا حاال ابری بوده است ودٌروز از صبح تا ساعت
امده باران بصورت پراکنده بود وموجب سردی مجدد هوا شده است ما که اٌنجا هستٌم مٌگوٌٌم خوش به 

اندازه نبود ه که موجب شود اب راه بٌافتد وبرکه ها پر شود اما امدنش البته بارندگی هنوز به ان   حال شما
10.4.2008                   خودش نعمت بزرگی است امٌدوارٌم همچنان ادامه داشته باشد  

 انتخابات الرستان و خنج بر اساس بخش ها

 اول شد poshtae baadowتٌم پشته بادوو

دومٌن دوره مسابقه سنتی ورزشی لهپر گاله در اوز دٌروز روز سٌزده بدر با قهرمانی تٌم پشته بادو پاٌان 
 ٌافت 

نفر در دل طبٌعت برگزار 1500فٌنال اٌن دوره از مسابقات که دٌروز در منطقه برزگو با حضور بٌش از 
وتٌم برکه اشکسته   تٌم لرد مصلی سوم  تٌم کورستونه )امٌد اوز ( دوم  شدگردٌد تٌم پشته بادو اول 
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چهارم شد که به برندگان اٌن دوره از اول تا چهارم جام اٌن دوره وجواٌزی اهدا شد اهدای جواٌز توسط 
ری ومنصور فقٌهی نزاد انجام گرفت . در اٌن دوره اقای ساسان بنا  عبدالرزاق نامور  اقاٌان حمٌد نامور

 نٌز به عنوان بهترٌن بازٌکن اٌن دوره شناخته شد 

در اٌن دوره ودر روز پاٌانی با ساز ودهل واجرای شعر محلی توسط اقای فاروق ضٌاٌی ومٌرزٌنل صفاٌی 
که نظم وهمکاری مسئولٌن وبازٌکنان بٌش از   دو چندان به مراسم بخشٌده است .در اٌن دوره از مسابقات

رد به مسئولٌن وشرکت ای برگزار شود که جا دا 9گذشته بود موجب گردٌد تا مسابقات بدون هٌچ حاشٌه
کنندگان در مسابقات خسته نباشٌد بگوئٌم ونٌز از کسانی که هزٌنه اٌن برگزاری را به عهده گرفته بودند 

با امٌد به برگزاری دٌگر مسابقات سنتی ورزشی مردم اوز اٌن پٌروزی را مجددا به بازٌکنان   تشکر شود
 واعضای تٌم های شرکت کننده تبرٌک مٌگوئٌم 

 2.4.2008ستاره های اوز ساٌت 

عکس هاٌی دٌدنی از دومٌن دوره مسابقه ورزشی سنتی لهپر گاله در روز سٌزده بدر که فٌنال اٌن 
در برزگو اوز برگزار گردٌد که گزارش انرا قبال تقدٌم بٌنندگان ساٌت شده است اٌن عکس ها   مسابقات بود

کشٌده اند که ضمن توجه شما به اٌن عکس ها از  را اقای عزٌز روستا گرفته وزحمت ارسال انرا به ساٌت
 اقای روستا نٌز تشکر مٌکنم 

 برای دٌدن  عکس ها اٌنجا را کلٌک کنٌد

  

 بر اساس اخرٌن خبر درٌافتی از اوز در باره دومٌن دوره مسابقه بزرگ لهپر گاله در اوز 

از مٌان بٌست وچهار تٌم شرکت کننده که در رقابتی تنگا تنگ در دوره مقدماتی حضور داشتند چهار تٌم به 
برگزار شود در اٌن  در روز سٌزده بدر در برزگو  مرحله فٌنال راه ٌافتند که قرار است فٌنال اٌن مسابقه

دوره از مسابقات که با کمک مالی ومساعدت تنی چند از خٌرٌن وهمشهرٌان در اوز ودبی صورت 
بازٌها با نظم وبرنامه ای بهتر اجرا گردٌده ومسئولٌن با شگاه اوز جوان به همراه دٌگر همشهرٌان   گرفته

نمودند وباعث گرمی اٌن دوره از مسابقات تا  واداره برق ودٌگر ادارات نٌز در برگزاری اٌن دوره نقش اٌفا
کنون شده اندحضور بی نظٌر مردم وتماشاگران اٌن مسابقه باعث دلگرمی دست اندرکاران شده است وامٌد 

وارٌم اٌن بازی سنتی که از دبی شروع شد با عث گردد دٌگر بازٌهای سنتی مردم اوز نٌز زنده گردد 
اٌن مسابقات نشانه بسٌار خوبی از توجه به سنن های خوب مردم وبرگزار شود حضور مردم در تماشای 

 اوز است

 سٌزده را بدر کنٌم 

است روزی که بر اساس سنن تارٌخی مردم اٌران زمٌن در 1387فردا روز سٌزده نوروز از فروردٌن ماه 
رادی که نٌت اٌن روز مردم سبزه های بلند شده هفت سٌن نوروزی را با خود به بٌرون از شهر مٌبرند واف

نٌت شما هم اگر خٌر است   خٌر وخوبی دارند در دشت ودمن سبزه را به نٌت گشاٌش کارشان گره مٌزنند
ومٌخواهخٌد با اٌن روز نحسی سال را بدر کنٌد فدا موقعش است هر چند گشاٌش کار خٌر ونٌک هر زمانی 

طبٌعت صفاٌی دو چندان دارد در اوز که مٌتواند انجام پذٌرد اما انرزی نهفته در اٌن روز پر نشاط در دل 
تاگزو وکال اطراؾ اوز مٌروند وخٌلی ها برای   مردم همه ساله به دشت بزرگ وکوچک وبرزگو وپٌر کهار
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اٌنکه جای مناسبی پٌدا کنند از ٌک دوروز پٌش مٌروند وانجا را برای خود مهٌا مٌکنند ٌا با زدن چادر در 
د امسال هم انتظار مٌرود چنٌن باشد هر چند امسال بهار خوبی نشد اما ان منطقه جای خود را تعٌن مٌکنن

اوزی اهل نشاط وگردش حتما از اٌن فرصت برای گشت وگذار استفاده مٌکنند ومردم منطقه الرستان نٌز از 
گراش والر وجاهای دٌگر نٌز بدلٌل طبٌعت زٌبا منطقه اوز به برزگو وتاگزو ودشته می اٌند شما هم که در 

بی ٌا در دٌگر کشورهای جهان هستٌد نٌز با دلی خوش نحسی سال را بدر کنٌد وبا خانواده مٌتوانٌد به د
دو پارک مراسم   پارک هاٌی که در روز سٌزده مراسم برگزار مٌشود بروٌد امسال به احتمال زٌاد دردبی در

مٌتوانٌد از اشنا ٌان  برگزار مٌشود ٌکی پارک ممزر ودٌگری پارک زعبٌل هنوز اٌن خبر قطعی نٌست
در هر حال هر جا که هستٌد خوش بگذرد  ودوستانی که خبر بهتر وموثق دارند بپرسٌد به ما هم خبر دهٌد  

  

علی اضؽر حسنی کاندٌدای مردم گراش بعنوان نماٌنده مردم الرستان وخنج با کسب اکثرٌت ارا وارد مجلس 
 هشتم شورای اسالمی شد 

نماٌنده ای از گراش پس از هفت دوره از مجلس بعنوان نماٌنده ای از مردم الرستان اٌن اولٌن بار است که 
دم تائٌد صالحٌت منصور کشفی بعنوان با کسب بٌشترٌن ارا نسبت به رقبای خود وارد مجلس مٌشود ع

نٌروی شاخص اصالح طلبان در منطقه وحضور دو نفر از گراش وبٌرم عمال مردم منطقه را بسمت 
کشاند تا انتظارات خودرا با انان تقسٌم کنند افرادی که به گراٌش گرٌز از مرکز تماٌل زٌادی نٌروهاٌی 

داشتند واٌن را هم در تبلٌؽاتشان مشهود بود وهم در راٌزنی های منطقه ای که داشتند گمانه های اولٌه بر 
کپور در اخرٌن لحظات اٌن بود که رقابت اصلی مٌان محبی وحسنی است اما حضور زندوی وکناره گٌری مل

کفه ترازو را بنفع زندوی باال برد تا محبی در رده سوم باقی بمان ومٌتوان گفت اٌن اولٌن بار است که 
نٌروهای منطقه نه بر اساس طٌؾ بندی سٌاسی که بر اساس نگرش منطقه ای نسبت به خواسته هاٌشان 

ارای حسنی وزندوی با التر از جمع ارای تصمٌم گرفتند وگرٌز از مرکز نقش تعٌن کننده ای داشت جمع 
کاندٌدای دٌگر است واٌن خود موٌد نگاه تازه تری است که هر شرکت کننده ای در انتخابات الرستان باٌد 6

وخنج بدور از هر گونه نگاه قومی مذهبی ومنطقه ای خواهان   مردم منطقه الرستان . به ان توجه کند
ه مشکالت مردم منطقه هستندتوجه نماٌنده مردم الرستان وخنج ب  

الرستان و خنج براساس گزارش فرمانداری الر در  انتخابٌه  نتاٌج آرای انتخابات مجلس هشتم از حوزه
  : گفتگو با اٌرنا

۰                                       نفر اول: علی اصؽر حسنی  رای  2865

 رای ۹5۰85                                  سٌد شکر ا... زندوی :نفر دوم

 رای ۹۰927                                         ٌوسؾ محبی :نفر سوم

 رای 9619                                      نفر چهارم ابراهٌم فرج پور

رای ۲166                                            نفر پنجم: صادق بٌژن    

رای ۱۵46                               علٌشٌری محمد حسٌن :نفر ششم  



رای ۰113                                          نفر هفتم: ناصر سلمانی  

رای ۱45                             نفر هشتم: محمد اسماعٌل ٌگانه فرد  

109251جمع کل ارا  شراٌط رای در الرستان رای باطله بوده است واجدٌن 2800نفر که از اٌن تعداد 
نفر بوده اند171152  

15.3.2008ساٌت ستاره های اوز   

زلزله ای رخ داد که سنگٌن نبوده 13.3.2008دقٌقه شب 55و11ر اساس خبر درٌافتی از اوز ساعت 
 وخسارتی در بر نداشته است

 دزدان در کمٌن هستند مراقب جان ومال خود باشٌد 

برادرشنبه شب گذشته در حالً که دو  از اهالی احمد  بنام های محمد رفٌع صدٌقی و صالح صدٌقی  
ي چند سارق مواجه  بعد از تعطٌلً مؽازه خود قصد رفتن به منزل را داشتند در راه با حمله  محمودی

دهد و  ي چاقو به گردن و شکمش در دم جان مً بنام محمد رفٌع با چند ضربه  شوند که ٌكً از آنها مً
ه شدت از ناحٌه شکم و سٌنه مجروح مً شود و در حال حاضر در بٌمارستان ابوظبً برادر وي نٌز ب

    بستري شده است پس از حمله سارقان به اٌن دو ، پلٌس ابوظبً منطقه را تحت کنترل قرار مً دهد
کردند، به سرقت ببرند سارقان در اٌن حمله نتوانستند مبلؽً را که اٌن دو برادر حمل مً  .  

کردند که واقعا کار خطرناکی است پلٌس  هزار درهم پول نقد حمل مً 100ر هنگام حمله بٌش از اٌن دو د
 ابوظبی همچنان موضوع را مورد پٌگٌری قرار داده است

 ساٌت ستاره های اوز

  

 جوانان اوز به چه مشؽولند؟

مردم و نٌک اندٌشان اوز برای جوانان کارهای بسٌاری انجام داده اند و  ـ عصر اوز : ی صدٌقیهاد 
امکانات بسٌاری از مهد کودک تا دانشگاه، ورزشگاه، کتابخانه و... را ساخته در اختٌار جوانان گذاشته 

اند. ولٌکن ضعؾ ها و کاستی هاٌی در شهر دٌده می شود که قابل بررسی و حاکی از نادٌده گرفتن جوانان 
 حتی به حاشٌه راندن  و

بر خالؾ سال گذشته که در اٌن اٌام همراه مسافران از اوز خارازه وترشه وکابل و..بود امسال بدلٌل کمبود 
بارندگی انچنان سرسبز وپر گل وپر پٌمانه نشده است ومردم اوز امٌدوارند تا سال جدٌد حدااقل انقدری 

د اوزٌها به هر بهانه کوچکی هم راهی دشت ودمن باران ببارد که دشت وصحرا سرسبز تر شود هر چن
 مٌشوند

 اردوي آمادگً تٌم ملً فوتبال نونهاالن در اوز فارس پاٌان ٌافت

 مردم و نماٌندگان منطقه الرستان و خنج تا چه اندازه با مجلس آشناٌی دارند ؟
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در  1302محمدشفٌع شفعی ،) متولد       تحلٌلی از طرز تفکر و رفتار مردم در الر سابق و بعد از واقعه
 (اوز

  

دکتر محمد باقر وثوقی ) متولد      نماٌندگان الرستان در مجلس شورای ملی از ابتدا تا انقالب اسالمی
، در الر 1337  ) 

منتخب امٌد -طی ٌک دوره مسابقه چهار جانبه که بمناسبت دهه فجر بٌن چهار تٌم منخب بزرگساالن اوز 
که تٌم بزرگساالن   اوز وتٌم کهنه وتٌم کوره برگزار گردٌد تٌم منخب بزرگساالن و تٌم امٌد به فٌنال رسٌدند

منتخب امٌد اوز اقای ٌاسٌن خادمی کاپٌتان تٌم   در وقت مجدد به مقام قهرمانی رسٌد 2بر 6با نتٌجه 
 وکاپٌتان تٌم منتخب بزرگساالن اقای مجٌد لطافت بودند

 اوز فارس برای دومٌن بار مٌزبان تٌم ملی فوتبال نونهاالن کشور مٌشود

تٌم ملی نونهاالن کشور اردوی امادگی خودرا از تارٌخ سوم تا سٌزدهم اسفند ماه سال جاری در شهر اوز 
 برگزار مٌکند 

اقای بٌدارٌان سرمربی تٌم نونهاالن کشور گفت فارس بهترٌن مکان برای اردوی تٌم ملی نونهاالن 
در  87اٌشان در مصاحبه خود با خبرجنوب اضافه نمودند که اردوی بعدی تٌم از تارٌخ اول فروردٌن   است

اقای   رگزار خواهد کردکشور امارات خواهد بود ودر انجا دو دٌدار تدراکاتی با تٌم نونهاالن امارات ب
  بٌدارٌان ضمن مصاحبه اشان از مردم خونگرم اوز ومسئوالن ورزشی شهر تشکر نمودند 

19.2.2008ساٌت ستاره های اوز   

 گوٌش های الرستانی در فرهنگستان کتاب می شود

در کازرون، پژوهشگر ارشد فرهنگ مردم است. طرح اولٌه  1329متولد صحبت نو :عبدالنبی سالمی،  
 آؼاز کرد. ا 1370گنجٌنه ی گوٌش شناسی فارس را از سال 

 صحت اب گرم شٌرٌن ؛ صحت حمام 

اوزٌها جمعه گذشته ٌک حمام مشت اب شٌرٌن کردند واز اٌن ببعد بقول ٌکی از بچه ها :خوش رنگ 
ه بودٌم شٌرٌن بٌان وشٌرٌن سخنتر هم مٌشوٌم چه مٌشه کرد اب شٌرٌن وروتر مٌشوٌم وسبزه وبا نمک ک

مٌگفت :   باز هم بقول ٌک جوان تازه اب مصرؾ کرده شٌرٌن اوز که  است واٌن همه برکات رٌز ودرشت
اب سلمان صاؾ کننده پوست وحالت دهنده موهاست وتازه دارد صابون معنی واقعی اش در حمام های اوز 

ن قبال با اب شور وگچی وقتی صابون به بدن مٌزدی انگار ٌک الٌه گرٌس به بدن مبارک پٌدا مٌکند چو
گفتم عزٌز دل برادر تند نرو اول باٌد قدر همٌن اب را دانست وبهٌنه مصرؾ کرد وگذشته   مالٌده ای

دوار هم چٌزی نٌست که به اٌن سادگی از ٌاد ادم برود فقط خوشحالٌم که اب رسٌد وامٌ وسختی ادم ها 
باشٌم که هٌچ وقت قطع نشود وانرا به هدر ندهٌم هر چند اوزٌها طی سالٌان دراز قدر شناس اب بوده اند 

 باشد که از اٌن به ببعد هم چنٌن باشٌم 
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من هم که اٌنجا نشسته ام وبفکر هم والٌتی ها واب شٌرٌن هستم باٌد امسال زودتر به مرخصی بروم 
واقعا چقدر   اب کنار خواهران وبرادران واهل طاٌفه وجماعت بگذارانموتابستان راحت وبی دردسر قطعی 

 خوب است که ٌک تابستان بی قطعی اب داشته باشٌم انهم اب شٌرٌن .

 فرهاد محمودا

  

در هر کجای دنٌا که باشند بخصوص در شهر اوز   وبهترٌن خبر برای همه اوزٌها  فوری  خبر مهم  

 اب شٌرٌن قابل شرب کامال بهداشتی به شهراوز رسٌده است 

باالخره به اوز رسٌد ومردم اوز در  اب سد سلمان فارسی   اقای اضؽر فرودی بخشدارمحترم اوز اعالم کرد
سالگرد پٌروزی انقالب اسالمی شاهد رسٌدن اب شٌرٌن به اوز بودند وٌکی از خواسته ها وارزوهای 

اقای فرودی ضمن اشاره به اب مطلوبی که به اوز رسٌده است اضافه نمودند   افتبزرگ مردم اوز تحقق ٌ
شهر جرٌان   در حال حاضر اب قابل شرب در دسترس مردم اوز قرار دارد وبا فشار بسٌار خوب در سطح

دارد و چاههای چهالی وقدٌم اوز وچاه گراش که قبال از اب انها استفاده مٌشد بسته شده است واب سد 
ان در لوله های شهر اوز جرٌان دارد اما بعضی از مردم بدلٌل اب باقی مانده در لوله ها هنوز استفاده سلم

بخشدار اوز همچنٌن اعالم نمود   نمی کنند که طی چند روز اٌنده همه شهر مطمئنا از اب استفاده مٌنماٌند
خوشبختانه با اجرای اٌن طرح که   مٌلٌارد تومان بوده است30حدودا   هزٌنه اب رسانی برای بخش اوز

 مهم مردم شهر اوز از اٌن نعمت بهره مند شدند 

14.2.2008ساٌت ستاره های اوز   

  

اوز برگزار شدبدری  طرح روزي به ٌاد دٌروز در مدرسه قدٌمً   

 مجمع خٌرٌن مدرسه ساز در اوز فارس تشکٌل شد

 اب سد سلمان به اوز رسٌد 

گوٌا اب سد سلمان فارسی به اوز رسٌده است اما هنوز   همشهرٌان از اوز ودبی  بر اساس خبرهای رسٌده
ای شرب از ان استفاده نکردند ومنتظر هستند اب قبلی داخل لوله ها که شٌرٌن نٌست تمام شود مردم بر

وبعدا مورد استفاده قرار گٌرد در همٌن زمٌنه منتظر خبرهای مستندتری هستٌم که در اختٌار بٌنندگان 
شامٌدنی وهمشهرٌان قرار دهٌم .مردم منطقه الرستان وبخصوص مردم شهراوز همٌشه چشم براه اب ا

13.2.2008سالم بوده اند که امٌدوارٌم اٌن امر تحقق ٌافته باشد   

 سومٌن نشست مشترک علما و فرهٌختگان اهل تسنن و تشٌع در اوز فارس برگزار شد

بهمن ماه 22دعوت مفتی اهل سنت الرستان از مردم جهت شرکت در راهپٌماٌی   

 خنج صاحب هتل مً شود
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بارشهر اوز ومناطق اطراؾ را لرزاند6روز گذشته 3زلزله طی   

ٌک زلزله در   دقٌقه50و11دقٌقه و45و11  دقٌقه25و10زلزله در روز چهارشنبه در ساعت های سه 
دقٌقه41و6ساعت ظهر وساعت 12روز پنج شنبه ودوزلزله در روز جمعه ساعت    7 دقٌقه بوده است 47و

مردم ومسئولٌن باٌد   خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارات بر اثر اٌن زمٌن لرزه گزارش نشده است اما
توجه جدی به نکات اٌمنی در اٌنموارد بنماٌند وامر زلزله را جدی تلقی 

  9.2.2008ساٌت ستاره های اوز                                کنند

  

اندٌداهای منطقه الرستان وخنج رد صالحٌت شدند که در بٌن انها سه نفر از اصالح طلبان پنج نفر از ک
 هستند وٌک نفر مستقل وٌک نفر نٌز از شهر گراش رد صالحٌت شدند 

 آخرٌن وضعٌت کاندٌداهای الر وخنج پس از اعالم نظر هٌئت نظارت استان

باالخره وبعد از مدتها که خنج شهردار نداشت اقای اسماعٌل مختاری که متولد کوره هستند بعنوان شهردار 
 خنج انتخاب شدند اقای مختاری فارغ التحصٌل رشته علوم سٌاسی از دانشگاه شٌراز هستند

هستند  تعدادواجدٌن شراٌط رای دهندگان در استان فارس چند نفر  

بر اساس امار منتشره از سوی ستاد اجراٌی ائتالؾ اصالح طلبان استان فارس کل واجدٌن شراٌط رای 
که از اٌن مٌان شهر   نفر هستند 3075760برای انتخابات هشتم مجلس شورای اسالمی در استان فارس 

زه انتخابٌه نفر کمترٌن واجدٌن هستند در حو60116بٌشترٌن وشهرستان سپٌدان با  1210649شٌراز با 
 نفر واجد شراٌط رای دادن هستندجهت اطالعت بٌشتر مٌتوانٌد اٌنجا کلٌک کنٌد171152الرستان وخنج 

 زلزله اوز را لرزاند

 دو خاطره خواندنی از دو انتخابات در الرستان

 ٌادداشت های انتخاباتی:1. اصؽر حسنی، ملک پور و تکذبٌه های انتخاباتی

 تکذٌب رد صالحٌت علی اصؽر حسنی گراشی

 .اداره گاز ناحٌه الرستان افتتاح مٌشود

 تٌم فوتبال نونهاالن اٌران درشهر اوز اردو زد 

وشراٌط جوی   محمود بٌدارٌان سرمربی تٌم گفت با توجه به سرمای بی سابقه امسال در سطح کشور
مناسب وامکانات خوب ورزشی در شهر اوز تصمٌم گرفتٌم اردوی تٌم نونهاالن کشور امسال در شهر اوز 

برق شٌراز ومنتخب نوجوانان  -  تٌم های نوجوانان فجر سپاسیروز است وبا 8اٌن اردو به مدت   باشد
اٌن اردو از پنجم تا دوازدهم بهمن ما در شهر اوز   در استادٌوم شهر اوز دٌدار خواهٌم داشت  بخش اوز

 برگزار می گردد 
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خبر اطالع حضور تٌم نونهاالن کشور واردوی ان در شهر اوز توسط اقای ؼفور   جالب است
در   ز کانادا داده شده است واز اٌشان تشکر مٌکنٌم ومتاسفانه هٌچ خبری از اوز بما نرسٌدا  عسکرپور

وتٌم منتخب بخش اوز فرصت خوبی است تا از نزدٌک شاهد چند دٌدار  هر صورت برای جوانان شهرمان 
 خوب باشند . 

29.1.2008 

 ای اسالمی دوره های اول تا هفتم مجلس شورفهرست کامل نماٌندگان الرستان در 

        

      نماٌنده نام و نام خانوادگً ردٌؾ

 مجلس شوراي اسالمً دوره اول سٌد محمود علوي 1

 مجلس شوراي اسالمً دوره اول شهٌد مهدي نصٌري الري  2

 مجلس شوراي اسالمً دوره دوم سٌد محمود علوي 3

 دوم مجلس شوراي اسالمً دوره محمد جوادراستً 4

 مجلس شوراي اسالمً دوره سوم راستًمحمد جواد  5

 مجلس شوراي اسالمً دوره چهارم محمد حسٌن نخبه الفقهاًٌ 6

 مجلس شوراي اسالمً دوره پنجم محمد حسٌن نخبه الفقهاًٌ 7

 مجلس شوراي اسالمً دوره ششم سٌد منصور کشفً 8

 مجلس شوراي اسالمً دوره هفتم ٌوسؾ محبً 9

  

 منبع خبر :صحبت نو گراش

صحبت نوگراش مصاحبه ای با  اقای  ٌوسؾ محبی نماٌنده فعلی مجلس شورای اسالمی از حوزه الرستان 
 الرستان است که توجه شمارا بدان جلب مٌکنم وخنج داشته است که حاوی نکاتی در باره منطقه

 نماٌندگان الرستان از بدو مشروطٌت تا آؼاز پٌروزی انقالب اسالمی

بهمن ماه به نام روز كارٌان 30پٌشنهاد نامگذاري   

  معارفه اعضا هئٌت امنا دانشگاه ازاد اسالمی اوز همراه با شام در باشگاه اٌرانٌان دبی   جلسه برگزاری
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با حضور تنی چند از همشهرٌان برگزار   به بعد در سالن باشگاه اٌرانٌان دبی9مراسم دٌشب از ساعت 
گردٌد اٌن جلسه که به مجری گری اقای عناٌت هللا نامور اداره مٌشد با قرائت قران شروع شد وبا 

اٌشان اقاٌان صدٌق  وپس از از حامٌان برگزاری اٌن جلسه ادامه ٌافت   اقای عبدالقادر فقٌهی  سخنرانی
از اعضای هئٌت امنا سخنرانی کردند و پس از   هادی صدٌقی  عبدالعزٌز خضری  احمد خضری   پٌرزاد

وبعد از اٌن   جناب دکتر نورا به اٌراد سخنرانی پرداختند  اٌن اقاٌان ٌکی از مسئولٌن دانشگاه ازاد اسالمی
ر به قرائت اشعار خود پرداختند همزمان با اٌن شعر سخنرانی اقای فاروق ضٌاٌی و خانم سٌلوانا سلمانپو

خوانی دفتر ی نٌز در بٌن جمعٌت حاضر گردانده شد تا افراد خٌر کمک های مالی ومٌزانی که قرار است به 
   پاٌان بخش اٌن مراسم پذٌراٌی شام از مٌهمانان بود  در ان دفتر ثبت گردد  دانشگاه کمک کنند

ازاد اسالمی بترتٌب متشکل از اقاٌان عبدالعزٌز خضری ؛ احمد خضری؛ حمٌد اعضای هئٌت امنا دانشگاه 
 هستند   ومنصور قاضی زاده  خضری؛ هادی صدٌقی؛ صدٌق پٌرزاد ؛ عبدالرزاق افزاٌش

در رابطه با اٌن جلسه مطالبی هست که طی هفته اٌنده بعرض بٌنندگان عزٌز خواهم 
 24.1.2008         رساند

 بارندگی در اوز 

بارٌدن باران شروع شده وتا  23.1.2008خبرهای رسٌده از اوز حاکٌست که از صبح امروز چهارشنبه 
بعداز ظهر همچنان ادامه داشته است البته باران بصورت نم نم است وبارانی که موجب پرشدن اب 3ساعت 

اٌن ساعت نبارٌده است   انبار ها باشد تا  

اعالم   شتم از حوزه انتخابٌه الر وخنج همزمان باسراسر کشورصالحٌت داوطلبٌن و کاندٌداهای مجلس ه
 .شد

منابع موثق و ؼٌر رسمی اعالم داشتند ازبٌن ثبت نام کنندگان اٌن دوره صالحٌت دو نفر از سوی هٌئت 
 .اجرائی شهرستان الر وخنج رد شده است

و ه .ب از حوزه انتخابٌه الر ه.ج   بر اساس گفته های اٌن منبع معتبر که نخواست نامش فاش شود آقاٌان
منبع :افتاب الرستان    و خنج رد صالحٌت شده اند  



  

 زٌن پس شما مٌتوانٌد در  صفحه اصلی با ساٌت اٌشان و با کارها وفعالٌتشان اشنا شوٌد

وب کشور وشهرمان محمد رفٌع ضٌاٌیچند کارٌکاتور زٌبا ودٌدنی از هنرمند خ  

 

  

   در باره سفر هئٌت دانشگاه ازاد اسالمی اوز

انچه از گفت وشنود همشهرٌان حاکٌست اٌنکه هئٌتی از اوز مرکب از تعدادی افراد جهت سروسامان دادن 
دانشگاه ٌکی به دبی امده اند مطمئنا جمع اوری کمک های مالی برای ساخت   به دانشگاه ازاد اسالمی اوز

مثل اٌنکه قرار است جلسه ای هم با حضور تعدادی از همشهرٌان   از انگٌزه های قوی اٌن سفر است.
وحرؾ های افراد هئٌت بٌشتر بشنوٌم   برگزار شود من هم مثل شما منتظر هستم تا اٌن جلسه تشکٌل شود

. ( )البته اگر دعوت کنند ن ساٌت را به مطلبی که در ابانماه سال اما قبل از دعوت وتا انموقع توجه بٌنندگا
  . گذشته در همٌن ساٌت در رابطه با امر دانشگاه ازاد اسالمی نوشته ام جلب مٌکنم

 سرماٌه گذاری ٌا تلؾ کردن سرماٌه

همشهری عزٌزاقای رامٌن رهنما چند عکس زٌبا از کانادا در رابطه با برؾ وباران امسال در اٌران 
 برای دٌدن عکس ها اٌنجا را کلٌک کنٌد  فرستاده اند که توجه شما را بدان جلب مٌکنم

تا پاٌان امروز خبر داده   اداره هواشناسی استان فارس از احتمال بارندگی در مناطق جنوبی استان
اٌنکه   از سٌما جمهوری اسالمی توسط ٌکی از مجرٌان مطرح شد  اما مسله بسٌار مهمی که دٌروز  است

چون خٌلی ها   مهمی است برؾ امسال در کشور بخصوص در تهران ابدار نٌست واٌن خود مسله بسٌار
انتظار داشتند با بارش اٌن همه برؾ مٌزان اب تهران وکل کشور برای ذخٌره در فصل تابستان خوب 

اوز وکل منطقه الرستان هم وجود دارد اٌنکه با وجود بارش باران   ونکته مهم دٌگری که تاکنون در  باشد
رها خالی است وبارانی که بارٌد باعث براه افتادن طی هفته های گذشته متاسفانه هنوز بسٌاری از اب انبا

http://www.mohamadrafizeyaei.com/
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اب وپر شدن اب انبارها نشده است که اٌن موضوع چندان برای مردم منطقه الرستان خوشاٌند نٌست 
22.1.2008 

دٌر عامل آب فارس: م   حلقه چاه ؼٌر مجاز در الرستان فارس مسدود شد ۹۰۰  

  1-ٌک صندلی سبز براي الرستان 

 قدٌم الرستان شده استآب سد قٌر وارد مخازن شهر 

 شتمٌن دوره مجلس شورای اسالمی از منطقه الرستان وخنجاشناٌی با کاندٌداهای ه

اٌن افراد تا کنون جهت شرکت در هشتمٌن دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از الرستان وخنج ثبت نام 
الرٌها  ٌنده مشخص خواهد شد اٌنکه چند نفر از اٌن افراد تائٌد صالحٌت مٌشوند طی روزهای ا  نموده اند

نفر واز بٌرم نٌز ٌک 1  ٌک نفر از صحرای باغ بٌشترٌن حضور در بٌن کاندٌداها هستند از گراش 
مظفری از   ودر اٌن بٌن هٌچ خبری از اوز وخنج نٌست ضمن اٌنکه چند کاندٌدا) جهانبانی از گراش  نفر

عالم امادگی کرده بودند در بٌن اٌن جمع صاهری فرد از الر ( که قبال ا  خنج ملک پور از بٌرم
که گراٌشات  کشفی ؛ جعفر پور؛ احمدی وفٌاض پور  واما حضور چهار کاندٌدای اٌن دوره اقاٌان    نٌستند

اصالح طلبانه دارند دال براٌن موضوع است که اگر فرد ٌا افرادی از اٌن جناح رد صالحٌت شدند نفرات 
 باشند وبطرٌقی ضرٌب حضور خودرا بٌشتر کرده باشند  دٌگری از انها امکان حضور داشته

نماٌنده دور ششم مجلس شورای  رئٌس ستاد انتخاباتی دکتر خاتمی متولد الر متاهل  سٌد منصور کشفی
 اسالمی

 پزشک عمومی  سرپرست سابق شبکه بهداشت و درمان الرستان

 الرستانرئٌس سابق دانشکده پرستاری  هوشنگ جعفر پور متولد الر متاهل

 دار سابق الر و قاضی دادگستری تهران و هم اکنون وکٌل دادگستری مٌباشد شهر قدرت هللا احمدی

مدٌر كل سابق   شهردار و بخشدار سابق جوٌم  متاهل  متولد الرستان =بخش جوٌم  حسن فٌاض پور
 شهردارٌهاي استانداري فارس 

مدٌر سابق بٌمارستان امٌر  انصاری گراشی متاهل و داماد شٌخ احمد دکتر اصؽر حسنی:متولد گراش
 دارای دانشنامه دکترا از رشته ؟>؟؟ رئٌس فعلی جمعٌت هالل احمر گراش گراش  المومنٌن )ع(

مدٌر اٌمنی راه ها اداره کل راه و   دارای دانشنامه کارشناسی ارشد متاهل  ابراهٌم فرج پور متولد الر
 ترابری فارس 

استاد  وکٌل دادگستری  دارای دانشنامه کارشناسی ارشد ای کارگاه صحرای باغمتولد روست هداٌت بٌگلری 
 کاندٌدای دور دوم و سوم شورای اسالمی شهر الر  دانشگاه آزاد اسالمی الرستان 
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 معاون مالی سابق شرکت سٌمان متاهل متولد الر فرزند شهٌد حاج ؼالمحسٌن علٌشٌری حسٌن علٌشٌری 
کاندٌد دور سوم شورای شهر  انتخاباتی دکتر احمدی نژاد رئٌس ستاد  استاد دانشگاه ازاد اسالمی الرستان 

 الر و عضو علی البدل دوم اٌن شورا 

 پزشک عمومی  متولد الر متاهل دکتر ناصر سلمانی

شهردار  نرئٌس اسبق اداره بهزٌستً الرستا داراي دانشنامه كارشناسً ٌوسؾ محبً متولد الر متاهل
 سابق الر 

 نماٌنده فعلً مجلس 

اهل الر داراي دانشنامه كارشناسً ارشد استاد دانشگاه كاندٌداي دور هفتم  محمد اسماعٌل ٌگانه فرد
 مجلس

  رئٌس سابق اداره دخانٌات الرستان 

 داراي دانشنامه پزشكً  ساكن جوٌم  اهل شٌراز  بٌژنً

رئٌس  مدٌر کل سازمان تبلٌؽات اسالمی استان هرمز گان روحانی متاهل متولد بٌرم سٌد شکرهللا زندوی
 رستان اسبق سازمان تبلٌؽات اسالمی ال

بر اساس اخرٌن خبرها اقای منصور اسماعٌلی که از جناح محتاط دوم خرداد است وچندی بخشدار اوز 
است ونٌز سرپرست فرمانداری الر بوده است برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام نموده  

1386دٌماه 22شنبه 12.1.2008  منبع خبر اسامی کاندٌداها :افتاب الرستان   

  

 عدم پذٌرش رشوه،کارمند اداره اوقاؾ و امور خٌرٌه را روانه بٌمارستان کرد

ارٌخ الر قدٌم از کتاب تارٌخ مفصل الرستان نشر همساٌهت  

 هوای دبی هم بارانی شد 

دٌشب با نمکی بارٌدن   دبی هم به اٌن قافله باران پٌوست واز  بدنبال سراسری شدن برؾ وباران در اٌران
به امٌد بهار خوب وپر تراوت واٌنکه   عصر در خدمتتان هستٌم ما هم خوش امد گفتٌم خبر داد که امروز

هوای اوز هم  مرض وبٌماری با امدن اٌن باران رخت بر بندد بدنبال بارش در اوز ومنطقه الرستان خٌلی   
کوچه ٌا  سرد شده تا جاٌی که اب درون لوله هم در بعضی خانه ها ٌخ بسته بوده ومثل قدٌم که اب داخل

مه جا سنگرش بسته  بقول قدٌمٌها  داخل باؼچه ٌخ می بست امسال هم همٌنطور است  

9.1.2008   

 MOO-ZI-RENEموزٌرنه 
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پرنده ای که خٌلی از اوزٌها معتقدند 
که از پرندگان مهاجر است وقبل از 
امدن باران می اٌد وخبر سال خوب 

 وپر باران مٌدهد

در اوز  از بس که قتل وکشتار پرنده  
هست اٌن عکس را که دکتر مهراوران 
برای ساٌت فرستاده اند ؼنٌمت شمرده 

  تا ٌادی از اٌن پرنده خوش خبر کنٌم

جناب موزٌرنه محترم هر چند خبر 
خوش می اوری اما وقتی امدی اوز 

بعضی ادم ها نشٌن تا   زٌاد نزدٌک
تفنگ   خدای نکرده با دوچکی

ٌاٌی که خبر خوش همان وهالک شدن همانٌا گلوله زنی از پای درن  بادی  

  

  

  

  

 حادثه دلخراش 

که در مسٌر راس الخٌمه به دبی رخ داد چند نفر از همشهرٌان اوزی ساکن 11.1.2008 در حادثه دٌشب 
دبی که از طاٌفه خواجه ها بودند کشته وزخمی شدند اٌن حادثه که در اثر اتفاقات رانندگی رخ داده واز 

همه اٌن   نفر گردٌده است2نفر ومجروحٌت 3باعث کشته شدن  اشٌن لندکروز بوده اند سرنشٌنان ٌک م
مجروحٌن وکشته شدگان در سنٌن نوجو انی وجوانی بوده اند که طاٌفه ای را در ؼم واندوه فرو برده است 

نا بوده اند از کشته شدگان ٌکی از انها فرزند صدٌق احراری است دو نفر دٌگر از پسران عبدهللا خواجه امٌ
که برای خانواده وبازماندگان انها طلب صبر دارٌم ونٌز اٌن حادثه دومجروح داشته است که ٌکی از انها 

فرزند عبدالناصر خواجه عبدالرزاق است ودٌگری فرزند زٌن العابدٌن خواجه ٌوسؾ طاهری است که برای 
تاسؾ عمٌق خود را از اٌن حادثه ابراز ساٌت ستاره های اوز  اٌن عزٌزان ارزوی سالمتی وبهبودی دارٌم 

  12.1.2008     ساٌت ستاره های اوز      می دارد وخود را در ؼم اٌن خانواده ها شرٌک می داند

هوای اکثر نقاط کشور برفی وبارانی است وخبر رسٌده از اوز نٌز حاکی از اٌن است که تا دٌشب هم 
شده اند ٌا نه هنوز خبر دقٌق ندارٌمبارندگی بوده است اٌنکه اٌا برکه ها همه پر  12.1.2008   

 شهر گرم اوز دماي زٌر صفر را تجربه كرد
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بی سابقه در کشور  بدنبال بارش برؾ وباران  

7.1.2007کم باران می امده است شب هم کم 11اسمانی ابری داشت وتا ساعت   تا دٌشب اوز  

اند انبارها همچنان تشنه مانده  آبساعت بارندگی در اوز24علی رؼم   

 خبر خوش باران در اوز 

ل منطقه الرستان واستان فارس طی دو روز )پنج شنبه وجمعه (گذشته اوز شاهد بارندگی خوبی بوده وک
برفی وبارانی بوده است که امٌدوارٌم همچنان ببارد چون اهمٌت باران جدا از اٌنکه تراوت وتازگی به 

زندگی می بخشد برای مناطق خشک وکم اب منطقه الرستان ؼنٌمت است واٌن باران حال وهواٌی دٌگر به 
وفعال هوا کامال ابرٌست که امٌد باران هم می رود تا اوز داده است ودبی هم امروز بی نصٌب نبوده است 

 5.1.2008      چه پٌش اٌد

 سال نو مٌالدی بر شما مبارک باد

مٌالدی به بٌنندگان ساٌت تبرٌک گفته براٌتان در سال جدٌد سالمتی وخوشبختی در 2008فرا رسٌدن سال 
سال جدٌد دامنه جنگ وقتل وکشتار فرو جهانی بدور از جنگ وخونرٌزی ارزوم مٌکنم به امٌد اٌنکه در 

 ارمؽان اٌن سال برای همه مردم جهان باشد  نشٌند وصلح وارامش ودوستی

 دست شما درد نکند 

درپی اعالم برگزاری جشنواره 
ؼذاهای سنتی ٌکی از همشهرٌان 

با ذوق وباصفا جناب اقای دکتر 
سعٌد محمودٌان به اتفاق همسر 
 خود برای اٌنکه حضور خود را
در بٌن ما نشان دهند از انجا به 

کلوچه وشٌرٌنی می  رسم قدٌم که
پختند وبرای عزٌزانشان در دٌگر 

نقاط کشور وٌا به خارج می 
فرستادند زحمت کشٌده اند برای 
ما توسط پست از امرٌکا کلوچه 
مهو ه ای وکلوچه شٌرٌن پخته 

حظه مٌکنٌد مربوط به همٌن موضوع وفرستاده اند تا در جشنواره حضور داشته باشند عکسی که مال
بدلٌل عدم استقبال بانوان اوزی در دبی برگزار نگردٌد اما موجب خرسندی ما   هر چند اٌن مسابقه  است

شدند که از هزاران کٌلومتر انطرفتر از زادگاه خود بفکر اٌن مراسم بوده اند ضمن پوزش از اٌشان که اٌن 
نوان ٌادگاری ارزنده نزد ما مٌماند وکلوچه ان هم مورد استفاده مسابقه برگزار نگردٌد اما عکس ان بع

هئٌت قرار گرفت وجا دارد باز بگوئٌم اقا وخانم محمودٌان دست شما درد نکند وممنون 
هئٌت برگزاری جشنواره ؼذاهای سنتی مردم اوز                ومتشکرٌم  

 دومٌن جشنواره ؼذاهای سنتی مردم اوز برگزار نمی شود 
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ز انجا که تعداد بانوان اوزی شرکت کننده در اٌن جشنواره به حد نصاب نرسٌد اٌن جشنواره برگزار ا
جا دارد از اسپانسرهای محترم ودوگروه شرکت کننده پوزش بعمل اورده واز توجه انها تشکر کنٌم   نمٌگرد  

جشنواره ؼذاهای سنتی مردم اوز  هئٌت برگزار کننده         5.1.2008    

 جشنواره ؼذاهای سنتی برگزار می گردد؟؟ دومٌن  اٌا

ٌک سال پٌش وقتی دو دوره مسابقه بازٌهای محلی وسنتی لهپر گاله در پارک ممزر دبی برگزار گردٌد و 
مورد توجه همشهرٌان قرار گرفت ؛کسانی که به اتفاق خانواده به انجا امده بودند از دست اندرکاران تشکر 

ان همشهری گله داشتند که چرا برای خانم ها مسابقه ای در نظر نمی گٌرٌد؛ هئٌت کردند ودر اٌن بٌن بانو
برگزار کننده که گله خانم های همشهری را به جا ومناسب دانست در صدد برامد تا با برگزاری اولٌن 

مردم اوزفرصتی برای بانوان اوزی ودوستداران ؼذاهای سنتی فراهم شود واٌن  جشنواره ؼذاهای سنتی 
وحامٌان جشنواره برگزار گردٌد  شنواره با حضور بانوان وخانواده انها ومشارکت هئٌت برگزار کننده ج

هدؾ از برپاٌی اٌن جشنواره مشارکت زنان اوزی وٌاد اوری سنن واداب نٌکو وارزشمند اوزٌها در پخت 
بود اما همٌن حضور را هر چند تعداد شرکت کنندگان در حد انتظار ن ونماٌش ؼذاهای سنتی مردم اوز بود 

به فال نٌک گرفته شد تا در اٌنده با فراغ بال وفرصت کافی به همت زنان همشهری جشنواره دٌگری 
همشهرٌان وبانوان را به اٌن امر   برگزار گردد . به همٌن منظور ٌک ماه زودتر با اعالم روز برگزاری

تظار می رفت که اٌنبار تعداد شرکت کنندگان مشارکت نماٌند و ان فراخواند تا در اٌنکارسنتی وفرهنگی 
بٌشتر از قبل باشند ودر همٌن راستا همشهرٌان وتعدادی از بازارٌان جهت حماٌت از دومٌن جشنواره پا 

پٌش نهادند وبالفاصله حماٌت خود از برگزاری مسابقه اعالم نمودند ومشوق هئٌت برگزار کننده گردٌند اما 
کنون جهت شرکت در مسابقه ؼذاهای سنتی شرکت نموده اند از انگشتان ٌک تعداد بانوان وکسانی که تا

دست هم تجاوز نمی کند هر دلٌلی که داشته باشد هئٌت برگزار کننده در نظر دارد اگر تعداد شرکت کنندگان 
به حد نصاب نرسد از برگزاری مسابقه منصرؾ گردد بنابراٌن اخرٌن فرصت جهت شرکت در مسابقه 

 اعالم نموده است  3.1.2008ی را تا ؼذاهای سنت

 26.12.2007         هئٌت برگزار کننده جشنواره ؼذاهای سنتی مردم اوز

  امتٌاز سوم شد۵۰  اوز الرستان در شطرنج با 

هاي روؼنً كلزا در الرستان افزاٌش ٌافت سطح زٌركشت دانه  

 گروه گل ٌاس جهت حضور در مسابقه ؼذاهای سنتی اوز اعالم امادگی کردند

ؼذاهای سنتی اوز پٌوستشرکت منصور احمد محمد به جمع حماٌت کنندگان دومٌن جشنواره   

وٌک نٌکوکار ناشناس  خانم عاٌشه طاهری )نامور( دومٌن جشنواره ؼذاهای   نٌز به جمع حماٌت کنندگان  
پٌوستند. ثبت نام شرکت کنندگان از روز شنبه شروع می شود  سنتی اوز  

ت حماٌت از دومٌن امادگی خود را جه  شرکت امٌن محمد العوضی للتجاره العامه )اقای عبدالعزٌز هنری (
 جشنواره ؼذاهای سنتی اوز اعالم نموده اند

http://sohbatenow.blogfa.com/post-398.aspx
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8610110455


مجموعه رستورانهای    بدنبال اعالم برگزاری دومٌن جشنواره مسابقه ؼذاهای سنتی اوز در دی ماه امسال
  حاتم جهت تدارکات اٌن مراسم اعالم امادکی کرده است

ی سنتی پٌوستکوپ به جمع حماٌت کنندگان از جشنواره ؼذاها  شرکت کرٌستال  
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