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 هْاظت جیت هجبصی خْد ثبؽیذ

 يیهیٌٕ جٕيبٌ وكهث ثّ طكین يصبلی  16

يیحَٕىحُؿ ال شیت یب کیق پٕل یب يُمل ٔيـبلِ ًٌب ؾلؾی کُُؿؾق ثٍکُُؿ هلم ؼكؾ کُُؿ ال ؾیٕاق يكؾو ثبال ؾق هؿیى ؾلؾْب كوظ 

ايب ایٍ قٔلْب ؾیگك اظحیبشی ثّ جلُگ ٔچبهٕ ٔثبال قكحٍ ال ؼبَّ يكؾو َیىث جب ثّ پٕل ٔپهّ ظىبثی ثكوی ؾلؾی ؾق  ثكَٔؿ 

يكججب ؾق وبیث ْب ٔؼجكْب ٔاَحكَث يٕشٕؾ اوث په ثٓحك ثگٕئیى ال ؾَیبی يصبلی یکی ال قآْبی يكوٕيی ٌؿِ کّ ؼجك اٌ 

 ایٍ ثجؼؿ يٕاظت شیت يصبلی ؼٕؾ ثبٌیؿ 

 ظبؾذّ ای کّ چُؿ قٔل پیً ثكای یکی ال ًٍْٓكیبٌ اجلبم اكحبؾِ اوث ال ایٍ ؾوث ؾلؾی ْبوث 

چُؿیٍ جٍ ویًبٌ ؼكیؿاقی کُؿ یکُلك ال ٌٓك ؾیگكی ثّ یکی ال ًٍْٓكیبٌ کبوت ؾق أل لَگ يیمَؿ ٔيیگٕیؿ يیؽٕاْؿ 

ٔال ًٍْٓكیًبٌ يیؽٕاْؿ جب ًٌبقِ ظىبة ؼٕؾقا ثّ أ ثؿْؿ جب پٕل ٔاقیم کُؿ ایٍ ًٍْٓكی ْى ًٌبقِ ظىبة ؼٕؾ ؾق اؼحیبق 

يیگفاقؾ ايب ثؼؿ ال اٌ ؼجكی ال ؾقیبكث پٕل ًَی قوؿ جب اشُبن اَكا ثلكوحؿ جب ایُکّ يحٕشّ ٌؿِ َّ جُٓب پٕنی ثّ ظىبة ایٍبٌ 

يیهیٌٕ جٕيبٌ ال ظىبة أ ثكؾاٌث ٌؿِ ثؿٌٔ اَکّ ؼٕؾ ؾق ایٍ شبثصبیی ؾؼبنحی ؾاٌحّ ثبٌؿ طی پیگیكیٓب  16ؿِ ثهکّ َیبي

يیهیٌٕ جٕيبٌ ال یکی ال يـبلِ ْبی طال ككٌٔی  16يؼهٕو يیٍٕؾ اَکّ ًٌبقِ ظىبة گككحّ ؾق جٓكاٌ ثب ًٌبقِ ظىبة أ 

يبيٕقاٌ ؾق ظبل  ثّ ایٍ ًٍْٓكی ٌُیؿِ او جب ایٍ ظؿ ثٕؾِ اوث. طال ؼكیؿِ اوث . کم ؼجكی کّ يٍ ال يُبثغ َمؾیک 

پیگیكی ایٍ ايك ْىحُؿ کّ چگَّٕ ككؾ یب اككاؾی جٕاَىحُؿ كوظ ثب ؾق اؼحیبق ؾاٌحٍ ًٌبقِ ظىبة پٕل ال ظىبة ایٍبٌ ثكؾاقَؿ 

 ٔطال ثؽكَؿ 

 ؾق اؼحیبق ْك کىی َگفاقیؿ جب کىی قا ؼٕة ًَی ٌُبویؿ ًٌبقِ ظىبة ؼٕؾقا /َکحّ هبثم جٕشّ ایٍ اوث کّ یک 

ؾٔو ایُکّ ؾَیبی يصبلی ثب ًّْ ؼٕثی ْبیً يؼبیجی ایُچُیُی ْى ؾاقؾ ٔثبیؿ کبقت ًٌٔبقِ ظىبة ٍَٔبَی ْبی ؼٕؾقا ثّ ْك 

 کىی َؿْیؿ ٔاگك هكاق اوث پٕنی ٔاقیم ٌٕؾ یب کُیؿ ثب اظحیبط ایٍ کبق اَصبو ٌٕؾ 



ب اظحیبط ٔؾهث ثیٍحكی اَكا ثب ایًیم ْبی هجهی اٌ ككؾ يوبیىّ کُیؿ ٔثب جًبن ٔوٕو ایُکّ ایًیم ْبیی کّ ثّ ًٌب اقوبل يیٍٕؾ ث

 جهلُی ثب اٌ ككؾ جًبن ثگیكیؿ جب اطًیُبَحبٌ ثیٍحك ٌٕؾ 

ٔاؼك ایُکّ ایٍ ؾلؾْب ًّْ شب ٔؾق ًّْ کٍٕقْب ْىحُؿ ال ؾلؾاٌ اطالػبجی گككحّ جب شبثصبیی پٕل ٔوكهث يصبلی ثُبثكایٍ 

 جكْب ٔقاِ ْبی پیٍگیكی ال ایٍ ظٕاؾخ يطهغ ٌٕیى اللو اوث جب ال اؼكیٍ ؼ

 ؼجك

 

 

ْماق جٕيبٌ  15ْماق جٕيبٌ ْٔك کیهٕ ؼبقالِ ؼٕة جب  30اؼكیٍ ؼجكْب ال أل ْکبق ؼٕة ؾقٌث گُؿيی ْك کیهٕ جب 

ٍحّ اٌ کىی کّ ثكای ًٌب يیلكوحؿ یب ًْیٍ يجهؾ پٕل ؾاؾِ یب لظًث کٍیؿِ ٔؾل ليیٍ قا ٔشت ثّ ٔشت گ.  گماقي ٌؿِ اوث

 هؿق ٌُبن لظًبت آَب ثبٌیى  .جب ثكای ًٌب ككوحبؾِ اوث 

 هجشّح ثش جبی گزاؽذ 2کؾزَ ّ  8دّ رقبدف دس السعزبى 

 

 ثَ هٌبعجذ صاد سّص ػجبط جْاًوشد، ٌُشهٌذ رئبرش

 ؾکحك يعًٕؾ ؾْوبَی

ؾق جٓكاٌ اوث. ؾق پهّ َؽىث شٕاَی ثب ؼٕی  ۷۰۳۱ثًٍٓ يبِ   گك ثهُؿ آٔالِ جئبجك، لاؾِػجبن شٕاًَكؾ ُْكيُؿ ٔ پژٍْٔ

پٓهٕاَی َّ جُٓب هٓكيبٌ ٌُب ٔ قٌحّ ٔاجكپهٕ ثٕؾ، ثهکّ وكپكوحی جیى جٓكاٌ قا َیم ثك ػٓؿِ ؾاٌث. ال ٔیژگی ْبی ایٍ 

ؾاقؾ. ْك چُؿ ؾق شبيؼّ يب َظى ؾق ايٕق  ثمقگی ُْكيُؿ، َظى ٔ وؽث کٌٕی اوث ٔ ككُْگ َیبکبَی ؾق لَؿگی أ شبیگبِ 

 ....... اؾايّ يطهت  ًْیٍّ پبیً نُگیؿِ، ايب شٕاًَكؾ

 

 هحوْد سحین پْس دسگزؽذ 

 

ژإَیّ يعًٕؾ قظیى پٕق ؾق گفٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ  28ب ؼجك ٌؿیى ثب َٓبیث جبوق ث

وبل ػًك ؾاٌث ٔیبؾ ٔؼبطكي قا گكايی  80ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیًُبئیى يكظٕو ؾق ليبٌ يكگ ثیً ال 

 يیؿاقیى 

 وبیث وحبقِ ْبی أل 

 یشیَ اّصّخیشیي ثب اًجوي خ ُویبسی ُوؾِشیبى 

قٔل ٌٔت ؾٌُٔجّ ؾٔ شهىّ ثكای کىبَی کّ يٕكن ٍَؿِ ثٕؾَؿ ثب کبقْبی اَصًٍ ؼیكیّ أل اٌُب ٌَٕؿ ؾق ؾٔ شهىّ یکی ثكای 

لَبٌ ؼیكاَؿیً ًٍْٓكی ؾق يُمل يعًٕؾ کكیًب ثكای ثبَٕاٌ ثكگماق ٌؿ کّ ؾق اَصب قئیه ْیث ايُب ٔيىئٕنیٍ ایٍ اَصًٍ 

صًٍ ؾاؾَؿ ٔال ثبَٕاٌ اَحظبق ؾاٌحُؿ کّ ًْچٌٕ گفٌحّ ؾق ایٍ ايك ؼؿاپىُؿاَّ کًک ثّ جٕضیعبت کبيهی پیكايٌٕ كؼبنیث اَ

ًُْٕع اَصًٍ قا یبقی قوبَُؿ کبقی کّ ًْٕاقِ ثبَٕاٌ ًٍْٓكی ثب ؾاؾٌ ِؿهّ ٔلکبت ؾق اٌ يٍبقکث ؾاٌحّ َٔیم ؾق ظؿ 

ؼٕؾقا ال اػضبی ْیئیث يطكض ًَٕؾَؿ جٕاٌ ؼٕؾ ثّ کبقْبی ؼیكؼٕاْبَّ یبقی قوبَؿِ اَؿ ؾق ایٍ شهىّ ثبَٕاٌ وٕاالت 

 ٔجٕوظ اػضب ثّ آَب شٕاة ؾاؾِ ٌؿ شب ؾاقؾ ال اهب ٔؼبَى کكیًب کّ پفیكای يًٓبَبٌ ثٕؾَؿ جٍکك کُیى 

شهىّ ؾیگكی ثب ظضٕق جُی چُؿ ال ًٍْٓكیبٌ کّ ككِث اَكا َؿاٌحُؿ ؾق شهىّ اهبی يعًؿ َبيی ٌكکث کُُؿ ٔثب كؼبنیث 

هبی ػجؿانكلام َبيٕق یکی ال ؼیكیٍ ثُبو ٔپكجالي ثكگماق ٌؿ ٔظبضكیٍ ثب كؼبنیث اَصًٍ اٌُب اَصًٍ اٌُب ٌَٕؿ ؾق يُمل ا

ٌؿَؿ ؾق ایٍ شهىّ اهبی ػجؿانكلام َبيٕق ال ایُکّ ظبضكیٍ هجٕل ؾػٕت کكؾَؿ ٔجٍكیق أقؾَؿ جٍکك ًَٕؾ ٔاهبیبٌ يُّٕق 
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حُؿ شُبة ٌیػ ػجؿانؼمیم هبضی لاؾِ ايبو شًؼّ أل كویٓی َژاؾ ٔيُٓؿن يىؼٕؾ کكايبجی ثّ جٍكیط كؼبنیث ْبی اَصًٍ پكؾاؼ

ٔاْم وُث شُٕة ثب جٍکك ٔجوؿیك ال ؼیكیٍ َٔیکٕکبقاٌ کّ ًْٕاقِ ثلکك اثبؾاَی ٔجٕوؼّ ٌٓك ْىحُؿ ككيٕؾَؿ کّ ْك کؿاو 

اَحظبق   ؾاقؾال ًٌب کّ ؾق ایٍ قاِ هؿو يیگفاقیؿ کبقی اَىبَی ٔؼؿاپىُؿاَّ اَصبو يیؿْیؿ کّ ْى اشك ؾَیٕی ْٔى اشك اؼكٔی 

 ؾاقیى ػمیماٌ لکبت ؼٕؾقا ككايٕي َکُُؿ جب يب ثحٕاَیى ثّ اككاؾ ثیٍحكی کًک ًَبئیى 

ؾق پبیبٌ اهبی ػُبیث هللا َبيٕق ال ظبضكیٍ ٔؼیكیٍ ؼٕاوحُؿ شٓث کًک ثّ ایٍ ايك ؼیك َٔیبلْبیی کّ اػالو ٌؿ ثب اهبی 

ٌكِٔ شهىّ ظبضكیٍ ثّ ِكف ٌبو ؾػٕت ٌؿَؿ کّ شب ؾاقؾ ال اللو ثّ ـکك اوث کّ هجم ال   ػجؿانكلام َبيٕق جًبن ثگیكَؿ

 اهبی َبيٕق ثّ ؼبطك ایٍ پفیكایی ٔلظًبجی کّ ؾق ايك ؼیك يیکٍُؿ جٍکك ًَبئیى 

قٔل وّ ٌُجّ َیم اػضبی اَصًٍ ؾق ثبؽ ظبشی َبؾق يًٓبٌ ثٕؾَؿ جب ْى ؼىحگی ایٍ چُؿ قٔل ؾق ؾل ایٍ ثبؽ ال جٍ آَب ثكٔؾ 

 ل کبقْبی ؼیكؼٕاْبَّ ایٍبٌ جٍکك کُُؿ .ْٔى شُبة ٌیػ ٔاػضب ا

شبی ثىی ؼٌٕٕهحی ٔؼٌٕعبنی اوث کّ ًٍْٓكیبٌ ٔؾنىٕلاٌ َٔیکٕکبقاٌ ٌٓكيبٌ ًْچُبٌ ثّ كکك اثبؾاَی ٔپیٍككث 

لاؾگبِ ؼٕؾ ْىحُؿ کبق آَب ؾق ظًبیث ال َیبليُؿاٌ ثبیؿ اقز َٓبؾ ٔثبیؿ ْك اَکه کّ پبک ٔؼبنّبَّ ؾق ایٍ قاِ هؿو ثكيیؿاقؾ 

اككاؾی کّ ثی ْیچ چٍى ؾاٌحی ٔثّ ؼبطك قضبیث ؼؿا ٔ ٔقضبیث ؾل ؼٕیً جبکٌُٕ گبو ْبی اقلًٌُؿی ثكای  وحٕؾ

 ٍٕم آَب ثبٌیى کبقی کُیى جب آَب ؾق شٓث لظًبجی کّ يیکٍُؿ ايیؿٔاقجك ثّ قاٍْبٌ اؾايّ ؾُْؿ .يٌٓكيبٌ ثكؾاٌحّ اَؿ 

 ظن یبقجبٌ ثبؾ 

 ثكای اٌُبیی ثب كؼبنیث ٔثكَبيّ ْبی اَصًٍ ؼیكیّ أل ایُصب کهیک کُیؿ 

 29.1.2014وبیث وحبقِ ْبی أل /

 ؼجك

 حضْس اػضبی اًجوي خیشیَ اّص دس جوغ ًیکْکبساى ُّویبساى ُّوؾِشیبى دس دثی

ؾیٍت شًؼی ال ًٍْٓكیبٌ َٔیکٕکبقاٌ ثّ اجلبم اػضبیی ال اَصًٍ ؼیكیّ أل يًٓبٌ اهبی يعًؿ َبيی ثٕؾَؿ کّ ایٍ يًٓبَی 

ثّ ؾػٕت اهبی َبيی کّ ؼٕؾ ال ؼیكیٍ ٔال ظبيیبٌ اَصًٍ اوث ثكگماق ٌؿ ایٍ گكؾًْبیی ؼیكاَؿیٍبَّ ثب ؾػٕت ثّ پفیكایی 

وؽُبٌ اهبی ػُبیث هللا َبيٕق ٌكٔع ٌؿ کّ ضًٍ ؼٕي ايؿ گٕیی ثّ ظبضكیٍ ٔؼٕقؾٌ ٌبو ٌكٔع ٌؿ ٔثؼؿ ال اٌ شهىّ ثب 

ٔيًٓبٌ ؾػٕت ٌؿِ ال أل ایٍ کبق َیکٕ قا وحٕؾَؿ ؾق اؾايّ اهبی يعًؿ َبيی ضًٍ جٍکك ال ظبضكیٍ ٔهجٕل ؾػٕت ایٍبٌ 

كویٓی َژاؾ کّ ال ؼیكیٍ  ؾق ایٍ يكاوى ثك کبق ؼیك َٔیک جبکیؿ ًَٕؾَؿ په ال وؽُبٌ ایٍبٌ اهبی َبيٕق ال اهبی يُّٕق

ثمقگٕاق ٌٓكيبٌ ْىحُؿ ٔؼٕؾ َیم ال اػضبی اَصًٍ ؼیكیّ ؾق ؾثی يی ثبٌُؿ ؾػٕت ًَٕؾ پیكايٌٕ ایٍ يٕضٕع ظضبق قا 

ثب وؽُبٌ ؼٕؾ ثیٍحك ثب كؼبنیث ٔکبقْبی اَصبو ٌؿِ اَصًٍ اٌُب ًَبیُؿ ٔایٍبٌ َیم ثب جٍکك ال ثكگماقی ایٍ يكاوى يىیكی قا 

ؿا جبکٌُٕ پیًٕؾِ ثٕؾ ثكای ظبضكیٍ ثیبٌ ًَٕؾَؿ ٔال لظًبت اػضبی ایٍ اَصًٍ ؾق ؾثی ٔأل کّ ثبػد کّ اَصًٍ ال اثح

ٔثبَی ایٍ کبق ْؿكًُؿ ٔؼیكؼٕاْبَّ ٌؿِ اَؿ جٍکك ًَٕؾ ٔؼٕاْبٌ پٍحیجبَی ال کبقْبی اَصبو ٌؿِ ٔجعث اهؿاو ایٍ اَصًٍ ٌؿَؿ 

ال يكؾو ؾاقؾ ٔجٕاَىحّ جبکٌُٕ ثب شًغ أقی کًک ْبی ؼیكیٍ کّ جٕشّ ثّ کبق ؼیك ؾق شٓث ثٓجٕؾ يٍکالت ثؽٍی  يىیكی 

ثؽً ؾیبنیم   ثّ يىحًُؿاٌ ٔاككاؾ کى ثضبػث ؾق ظؿ جٕاٌ ؼٕؾ کًک ًَبیؿ ٔيٍُب کبقْبی ثُیبؾی ًْچٌٕ اة ٌیكیٍ کٍ أل

 أل َٔیم وبؼحًبٌ ثٓمیىحی ثٕؾِ اوث 

يُٓؿن يىؼٕؾ کكايبجی گماقٌی ال کبق ٔكؼبنیث اَصًٍ  ثؼؿ ال وؽُبٌ اهبی كویٓی َژاؾ کّ ؼالِّ اَكا ثكایحبٌ ٌَٕحّ او

اقائّ ًَٕؾَؿ ٔثّ جٍكیط کبقْبی ؾق ؾوث اهؿاو پكؾاؼحُؿ َٔیبلْبی اَصًٍ قا ؾق ليیُّ ْبی يؽحهق ثیبٌ ًَٕؾَؿ جب ؼیكیٍ ؾق 

اَصًٍ ًَٕؾَؿ  ایٍ يىیك اَبٌ قا یبقی ًَبیُؿ يُٓؿن کكايبجی کّ قئیه ْیث ايُبی اَصًٍ يیجبٌؿ وؽُبٌ يىجٕطی پیكايٌٕ

ٔال وّ انٕیث يٓى َٔیبل ؼٕؾ ثكای اؾايّ کبقْب ـکك ًَٕؾَؿ کًک ثّ َیبلْبی شبقی اَصًٍ ؾق شٓث کًک ثّ َیبليُؿاٌ 

کًک ثّ ُِؿٔم هكْ انعىُّ ثكای ظًبیث ال اككاؾ َیبليُؿ کًک ثكای اٌحـبنمایی ٔ... َٔیم ؾق أنٕیث ؾٔو ثّ جکًیم 

ؾقِؿ ثبهیًبَؿِ اظحیبز ثّ کًک ؾاقَؿ ٔأنیث وٕو  40کبق اٌ پیٍككث ؾاٌحّ ٔثكای ؾقِؿ  60ثٓمیىحی اٌبقِ ًَٕؾَؿ کّ 
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جصٓیم چٍى پمٌکی أل ثب ًْیبقی ؾکحك ليبَی ثٕؾ کّ ْك وّ آَب ثؿقوحی جٍكیط ًَٕؾَؿ ؾق پبیبٌ ال کهیّ ظبضكیٍ ٔال 

 يیمثبَی اهبی يعًؿ َبيی ٔپفیكایی ال ایٍبٌ جٍکك ًَٕؾَؿ 

اػضبی اَصًٍ وٕاالجی ًَٕؾَؿ کّ اهبی کكايبجی ثؿاٌ پبوػ ؾاؾَؿ ضًٍ ایُکّ اهبی ػجؿانكلام َبيٕق  ثؼؿ ال ایٍ ظبضكیٍ ال

 پیٍُٓبؾاجی َیم شٓث جىكیغ ٔيحؼٓؿ ًَٕؾٌ ظبضكیٍ ثّ ًْکبقی ثب اَصًٍ اقائّ ًَٕؾَؿ کّ يٕقؾ جٕشّ هكاق گككث 

حكی کّ ؾق يعم ثٕؾ یبؾ ؾاٌث ًَبیُؿ کّ ؾق ؾق ؾك ؾق پبیبٌ اهبی َبيٕق ال ظبضكیٍ ؼٕاوحُؿ يیماٌ کًک ْبی ؼٕؾقا 

ْك چُؿ ایٍ يجهؾ ثب يصًٕػّ َیبل  ًٍْٓكیبٌ ؼیك کًک شًغ أقی ٌؿ  يصًٕع ثب جٕشّ ثّ جؼؿاؾ اككاؾ يجهؾ هبثم هجٕنی ال 

 اَصًٍ كبِهّ ؾاٌث ايب ًْیُکّ ایٍ جؼؿاؾ ال ظبضكیٍ ؾق ظؿ ٔايکبٌ ؼٕؾ کًک ًَٕؾَؿ شبی جوؿیك ٔجٍکك ؾاقؾ 

 كای ؾیؿٌ ثویّ ػکه ْب ایُصب کهیک کُیؿ ث

 وبیث وحبقِ ْبی أل 27.1.2014

 ریشاًذاص اّصی هذال ًمشٍ هغبثمبد اًزخبثی رین هلی سا کغت کشد

ؾثیك ْیبت جیكاَؿالی كبقن گلث : ویؿ ػجؿهللا ظىیُی جیكاَؿال ثؽً أل القوحبٌ يؿال َوكِ ٕ الق / ثّ گماقي ِعجث َ

 .يىبثوبت آلاؾ اَحؽبثی جیى يهی اْؿاف پكٔالی ؾق قٌحّ اوکیث قا کىت کكؾ

كظهّ َٓبیی قاِ ككیؿٌٔ قییىی، ٌُجّ ثّ ایكَب اظٓبقکك:ؾق ایٍ ؾٔقِ ویؿ ػجؿهللا ظىیُی ٔ قايحیٍ ثٍبقجی ال جٓكاٌ ثّ ي-

 .یبكحُؿ

ٔی اضبكّ کكؾ: ؾقيكظهّ َٓبیی َیم ویؿ ػجؿهللا ظىیُی په ال قهبثحی َمؾیک ثب قايیٍ ثٍبقجی ثب اؼحالف اَؿک ٌکىث 

 ؼٕقؾ ٔ ثّ يؿال َوكِ قویؿ. ایٍ يىبثوبت ؾقوبیث اْؿاف پكٔالی جٓكاٌ ثكگماقٌؿ

 
 
 

ین جمعه ای که گذشت نیز به دشت ودمن اوز رفتند وبا هوای بعد از باران اخیر در اوز همچنان سرد است ومردم ا
جماعت وفامیل وطایفه ودرست کردن ؼذا که بیشتر برنج وگوشت لی تش بوده است وبا خارازه وترشه ای که از دامن 

 طبیعت چیده بودند خوش گذراندند امید که این روحیه خوب ودل خشی اوزیها همواره ادامه یابد 

 شمس الدین جام گوهری -با هنرمند و استاد انجمن خوشنویسان اوز 

  

درجه ریشتر لرزانده است وخوشبختانه خسارات  4امروز زلزله چند بار اوز وگراش را لرزاند این زلزله صبح امروز با 
ان که در اطاق های در بسته میخوابند نکات ضرور در هنگام زلزله یا تلفاتی نداشته است ضروریست مردم در ایام زمست

رعایت کنند بخصوص در رابطه با جا ومکان بخاری های دستی که در مرکز و وسط خانه نباشد ونیز در مکان های 
 نزدیک در بیرونی بخوابند 

 
 شهر اوز بهسازی فضای سبزضلع شرقی بولوارامام خمینی 

 کار خیر بی پاداش نمی ماند

file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/anj%20khere%20ewazbahman92.htm
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2510.aspx
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=585:1392-11-01-18-01-35&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=585:1392-11-01-18-01-35&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58


بوده تا در حد امکان وتوان خود به انجمن خیریه اوز که در شهر اوز فعالیت های خیرخواهانه انجام میدهد وتاکنون جایی 
نیازمندان یاری رساند انتظار دارد همشهریان وخیرین ونیکوکاران به کمک های انسانی وخداپسندانه خود در راه پیشرفت 
وبهسازی شهر ادامه دهند .در اطالعیه ای که از طرؾ این انجمن وبه امضای مهندس مسعود کراماتی منتشر شده خیرین 

ر راستای اهداؾ انسانی وخداپسندانه تشویق نموده است برای اطالع بیشتر متن اصلی وکامل انرا مالحظه را به کمک د
 فرمائید 

  ک کنید برای دیدن متن اصلی وکامل اینجا کلی

 تگرگ در اوز 

 تگرگ امده اما زیاد بزرگ نبوده است 1لحظاتی پیش گزارش شد که در اوز ساعت 

 چهارمین نمایشگاه مهد ارکید دبی با موضوع نوروز 
 

 از هنرمندان عزیز تقاضا میشود برای حضور خود دراین نمایشگاه حداکثر تا دو هفته اینده اعالم نمایند 
 

 در بهار نورس اوز1392پایانی دیماه  عکس هایی از روزهای

  

 عکس هایی از خارازه وترشه وکابول وهکار وطبیعت بکر دشت ودمن اوز 

 برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید 

  

 باران بهاری همچنان در زمستان می بارد

درشهر اوز شروع شده وتاکنون  دیماه  28همانگونه که پیش بینی میشد بارش باران از ساعت سه ونیم بعد از ظهرشنبه 
که ساعت از شش عصر گذشته همچنان ادامه دارد باران کل منطقه را فراگرفته است ودلنشین وبهاری دشت ودمن اوز را 

 د . در دبی هم امکان دارد از امشب یا فردا بارندگی داشته باشیم امیدواریم سیراب میکن

 خبر
 
 

بر اساس گزارش های رسیده از شهر اوز هوا خوب وسرد گزارش شده است وبراساس پیش بینی هواشناسی احتمال دارد 
ق بلوک اوز مانند منطقه کهنه از فردا ظهر شنبه اوز ومنطقه شاهد بارندگی باشند . گزارش ها نیز حاکی است که مناط

وگالر وکوره واسالم اباد وقالت وبیدشهر بسیار سرسبز شده ودو منطقه گردشگری اوز مثل برزگو ودشت بزرگ 
 وکوچک نیز سبز است وروز جمعه بسیاری از همشهریان به این مناطق رفته اند 

  

 عروس کلوچه های اوزیخبر تفتون 

تفتون یکی از بهترین کلوچه های اوزیست که از دیر باز بر سر سفره مردمان اوز جای واالیی دارد با ان چهره زردگون 
پائیزی اش با لپی سرخ کرده در میان همه دلبری میکند امروز دو عکس بسیار زیبا از این بی همتا گرم وتازه برایمان 
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ودر اشتیاقش چون تنور میسوزیم اما یادگار عکسش در این سرد زمستانی فرستاده اند که هر چند خودش به دستم نرسیده 
 دلمانمان را گرم کرد که اوزیها هرکجا که باشند سنن پسندیده خود را حفظ میکنند 

 این تفتون ها در منزل یکی از همشهریان با ذوق وشوق در دبی درست شده است 

 

 مهندسی شهری و شناسایی عوامل پنهان جرم 

مطلب بر گرفته از سایت پیام دانش است که مهندس فرهاد رحمانزاده که خود از اعضای شورای اسالمی شهر اوز این  
هستند نوشته اند به دلیل اینکه برای اولین بار است که یک فرد از اعضای شورای اسالمی شهر اوز بر اساس دانش 

م انرا در اینجا باز انتشار نمایم امید که دیگر اعضای واموخته های خود این مطلب مفید را منتشر کرده است ضرور دید
 شورای شهراوز با توجه به دانش وتجربه خود بیشتر در زمینه مسائل شهری اگاهی بخشی کنند 

 فرهاد رحمانزاده عضوشورای اسالمی اوزودانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاداسالمی مرکزاوز

ازات محور می باشد در حالیکه مجازات برای پیشگیری از وقوع جرم کافی نیست، و به مج ایران در بازدارنده امور 
 تنهایی نمی تواند کارساز باشد. 

زیرا عوامل مختلفی در این مهم دخالت دارند. مثال افرادی که آماج جرم هستند می توانند با تصحیح رفتا رخود مانع از 
حمل پول را دارد، نحوه حمل پول در پیشگیری از وقوع جرم )سرقت( وقوع جرم شوند به طور مثال وقتی فردی قصد 

موثر است. زیرا فرد بزهکار را از تحریک به ارتکاب جرم باز می دارد. همچنین مهندسی شهری را می توان یکی دیگر 
 از عوامل پیشگیری از وقوع جرم دانست. 

ه شهرداری ها اجازه ساخت و سازهای ؼیراستاندارد و برای باز شدن موضوع به ذکر چند مثال می پردازیم. هنگامی ک
آپارتمان های چندین طبقه را بدون در نظر گرفتن پارکینگ می دهند، همین می تواند دلیلی برای درگیری افراد مثال 
یده بخاطر جای پارک باشد، که این درگیریها عالوه بر ایجاد ضرب و جرح در پاره ای موارد به قتل ؼیر عمد نیز انجام

 است. 

یا هنگامی که ساکنین چنین ساختمان هایی شب ها اتومبیبل هایشان را در کوچه پارک می کنند باعث ایجاد انگیزه برای 
افراد مستعد جرم می شود. بطوری که معتادان و سارقین را وا می دارد تا اجزاء و قطعات این اتومبیل ها از قبیل دستگاه 

 آنها را بربایند.پخش یا حتی الستیک و چرخ های 

همچنین در تفکیک زمین های محدوده شهر باید اقلیم منطقه در نظر گرفته شود. با توجه به این که ایران در نیمکره  
 شمالی واقع شده بهترین نور، نور جنوب و جنوب شرقی و بدترین آن نور ؼرب 

محیط آرامش بخشی برای ساکنین آن نخواهد  ؼربی بنا گردند نه تنها–می باشد. حال اگر ساختمان ها به صورت شرقی 
بود چرا که چنین ساختمان هایی در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد هستند، که عالوه بر هزینه های سرسام 
آوری که بر اقتصاد خانواده و به تبع آن کشور تحمیل خواهد کرد بکه بستر ساز بسیاری از ناهنجاری ها نیز خواهد شد، 

و مشتریان   پرداختن به آنها مجالی دیگر می طلبد. یا در تؽییرات کاربردی پارکینگ مجتمع های تجاری، مؽازه داران که
ناگزیر به پارک در خیابان می باشند که باعث ایجاد ترافیک، راه بندان و تصادفات رانندگی می گردد، که بعضا به فوت 

پنهان جرم زا می باشد، که در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه واقع  شهروندان می انجامد. موارد فوق الذکر عوامل
 شده اند.

به گفته یکی از اساتید دانشگاه در یک برنامه تلویزیونی در ایالت فقیرنشین نیو اورلئان آمریکا آمار خودکشی بسیار باال  
خودکشی اعالم نمودند. متعاقب آن شهرداری بود. جامعه شناسان و روان شناسان در تحقیقاتشان افسردگی را عامل اصلی 



با همکاری هنرمندان و معماران به تؽییر نمای ساختمان های آن منطقه با استفاده از مصالح مناسب و رنگ های شاد 
 پرداخت که ظرؾ چند سال آمار خودکشی به طور چشمگیری کاهش یافت.

 روندان نیز بسیار تاثیر گذار است. حتی مهندس شهری عالوه بر سالمت روانی بر سالمت جسمی شه 

بطوری که در مناطق گرم و خشک با افزایش سرانه فضای سبز و ساخت آبنما و فواره های مناسب در سطح شهر می 
توان درصد رطوبت هوا را باال برده و بسیاری از بیماری های ناشی از خشکی هوا،مانند آب مروارید را کاهش داد. در 

ای این که عوامل بروز جرم از شهرها زوده شود. باید مهندسی شهری را بیش از پیش جدی گرفت، تا خاتمه باید گفت: بر
جامعه سامان یابد و شادی و نشاط در جامعه حاکم گردد. و این شادی و نشاط در وهله اول باید در واحد خانواده که تشکیل 

نظارت هر چه بیشتر شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی شود، که این میسر نیست مگر با   دهنده اجتماع می باشد ایجاد
و استفاده از نظرات کارشناسان خبره معماری و شهرساز در ساخت و ساز های شهری تا شهروندان ما خانه هایی داشته 

 باشند که فقط محیطی برای بیتوته کردن نباشد.

شد و تعالی کودکان و آینده سازان را با خود به بلکه برای آرامش یافتن و محیطی گرم و صمیمی برای ساکنین که ر 
 همراه داشته باشد. 

  

 محمد علی خادم در گذشت 
 
 

در اوز دیروز درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده   با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که محمد علی خادم
سال سن داشت ویاد وخاطرش را 80رگ حدود وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم مرحوم در زمان م

 گرامی میداریم 
 16.1.2014سایت ستاره های اوز 

 بازدید مسئولین مهد ارکید دبی از بخش دانش اموزان استثنایی اموزشگاه سلمان فارسی

شرکت به جهت قدردانی از دانش اموزان استثنایی مدرسه سلمان فارسی که در سومین نمایشگاه هنری مهد ارکید دبی 
کرده بودند مدیر ومسئول بخش این اموزشگاه به این مرکز رفتند وبا دادن هدایایی به این دانش اموزان از انان تشکر 

وقدردانی نمایند در این مراسم که موجب خوشحالی دانش اموزان این بخش شد سرکار خانم خدیجه طاهر و خانم وهیبه 
اموزان کردند واز مسئولین این بخش اقای عابدی وخانم رویا شکیبایی تشکر محمود از مهد ارکید هدایایی را تقدیم دانش 

  نمودند 

 عکس ها را میتوانید اینجا ببینید 

 خبر

 بزرگداشت هفته وحدت در اوز با حضور استاندار فارس

 جلسه همفکری نمایندگان انجمن های خانه فرهنگ اوز با خیرین فرهنگی اوز

  

 محمد رفیع باؼی در گذشت 
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با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که محمد رفیع باؼی در اوز دیروز درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده 

سال سن داشت ویاد وخاطرش را  70وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم مرحوم در زمان مرگ حدود 
 گرامی میداریم 

  15.1.2014سایت ستاره های اوز 

 یس وکالباس از گوشت گربه است یا گاو وخر وفالن فالن !!!؟حاال سوس

هر از گاهی تو خبرهایی که پخش میشه وخیلی ها هم دوست دارن پخشترش کنند میشنوی فالن قهوه خونه یکسال کباب  
قدر گوشت خر به مشتری میداده وکله خر هم پیدا شده وتازه مردم متوجه شدند ادم به خودش میگه حتما گوشت خر این

خوشمزه ونزدیک به گوشت گاو وگوسفند هست که کسی نتونسته متوجه ان بشه وباز میشنوی خیلی از کالباس وسوسیسی 
که تو بازار هست وتو ایران این خبرها زیاد میشه با گوشت سگ وگربه های ولگرد درست شده ومردم هم انگار جز خود 

تا تمام ایران وکشورهای جهان میکشانند ومثال اونی که تو بورکینا همان رسانه های بی نام ونشان هستند دامنه خبر را 
   فاسو هم نشسته فرداش خبردار میشه که کالباس وسوسیس ایرانی خالص با گوشت گربه درست شده

اینکه ما ایرانیها عجیب وؼریب ودر عین حال خیلی هم واقعی هستیم تردیدی در ان نیست حاضر به حل یک مشکل ساده 
نیستیم اما حالل مشکال ت جهان میشویم حاضر نیستیم یکبار هم شده بریم بخونیم ببینیم سوسیس وکالباس از چی  خودمان

 منتشر میکنیم  درست شده اما صدتا صدتا از کالباس وسوسیس مطلب تو فیس بوک وانترنت 

ؼیر مرؼوب به خورد مردم میدهند  اینکه عده ای که تعدادشان هم کم نیست در بازار تجارت دست به تقلب میزنند واجناس
متری  70یا از مواد ؼیر استاندارد در تهیه مواد ؼذایی وؼیر ؼذایی استفاده میکنند شکی در ان نیست اینکه بسته چسپ 

برگ اینکه تو درست کردن  150برگی روش نوشته  130متر به مشتری میفرشند اینکه بسته دستمال کاؼذی  100رو 
ند ده ها مواد دیگر ؼیر استاندارد بیفزایند برای انها که نه اخالق و وجدان براشون مهم است نه سوسیس وکالباس میتون

بویی از انسانیت برده اند امری بسیار معمول وعادی است چون مالک انها سود ودرامد بیشتر است وحاضرند در یک 
 ند رقابت ناعادالنه وکثیؾ جای خودرا در بازار باز کنند وسود بیشتری ببر

اما به فرض اینکه همه این حرؾ ها در باب سوسیس وکالباس وخر وگربه وکباب درست باشد مگر ما عقل نداریم چشم 
نداریم فکر نداریم خب از انها استفاده کنیم من وشمایی که روزانه چسپیدم به تبلیؽات تلویزیون وماهواره وانترنت ومدام از 

وبا ایده فالن اقا   اجناس میرویم بدون اینکه بفهمیم که این اجناس خوب هستند یا نه این فروشگاه به اون فروشگاه دنبال این
انتظار نداشته باشید توی این جهان بی در وپیکر کسی سر مردم کاله   یا فالن خانم یا همسایه ودر واشنا میریم خرید

 نگذارد 

  

ه در انها عیب باشد یا نباشد مهم برای انها ایجاد بسیاری از شرکت ها برای رد کردن رقیب دست به هر کاری میزنند چ
شرایطی است که بازار طرؾ مقابل را کساد وبه خودشون رونق بدهند . جدا میگم کدامیک از افرادی که خبر گوشت 

وسوسیس وکالباس وگربه مرتبا پخش میکنند به منبع رسمی این خبر مراجعه کرده اند انها فقط خبر را دست بدست میکنند 
دام یک از ما رفتیم ببینیم سازمان ملی استاندارد که خبر مربوطه به نقل از ان پخش شده ایا در انجا چنین خبری هست یا ک
متاسفانه نوعی هوچیگری وکالغ چهل کالغ در جامعه ما هست که هر از گاهی در بین مردم ما شایعه میشود ومثل   نه

کنیم که پخش این خبر انهم از منابع ؼیر موثق چه اثر وعواقب بدی  ویروس دامن همه رو میگیره ؼافل از اینکه فکر
بدنبال دارد. برای مثال امکان دارد با یک چنین خبری فرزند وکودک شما تا اخر عمر هیچگاه نتونه لب به سوسیس 

چنین خبرهایی پس خواهشنا در پخش یک خبر انهم   وکالباس بزنه یا با شنیدن نام سوسیس وکالباس وکباب حالش بد بشه
 دقت الزم داشته باشیم وبه تاثیرات مثبت ومنفی ان فکر کنیم 

 سایت ستاره های اوز  –فرهاد محمودا 



 مطلب مرتبط زیر از انترنت گرفته ام 

 برای نمونه سوسیسی برایتان مثال میزنم که از گوشت خوب استفاده شده ببینید که چقدر فایده یا ضرر داره 

به معنی نمک زده گرفته  salsusکه خود ازواژه التین  saussichاز واژه فرانسوی کهن  سوسیس چیست ؟ سوسیس
تؽییر یافته است چرا که روش تهیه آن تؽییر کرده است و  Sausageشده، پدید آمده است و امروزه مفهوم این کلمه به 

 شود.  های مختلؾ برای تهیه آن استفاده می از روش

و گاهی اوقات گیاهان  به همراه چربی حیوانی، نمک،ادویه  سوسیس نوعی ؼذای آماده است که ازگوشت چرخ کرده 
گیرد و در قدیم، این پوشش را از روده حیوانات تهیه  ها، نوعی پوشش قرار می شود. معموالً روی سوسیس معطر تهیه می

مواد  ها به دلیل  باشد. سوسیس و یا حتی پالستیک، می ا سلولز ها معموالً ازکالزن ی کردند. امروزه جنس این رویه می
 نگهدارنده افزوده شده به آنها، تاریخ مصرؾ طوالنی مدتی دارند.

 مضرات سوسیس 

آیند که  ها" پدید می ها )مواد موجود در گوشت( موادی تحت عنوان "نیتروزامین از واکنش و ترکیب احتمالی نیتریت با آمین
شود. البته  های روده و در شرایط اسیدی و حرارت باال تسهیل می اند. این واکنش تحت تاثیر میکروب خته شدهزا شنا سرطان

ها، تا حدودی از عوارض احتمالی خواهند کاست سوسیس و کالباس دارای چربی  های موجود در این فراورده اکسیدان آنتی
نس در این محصول باالست که با جذب روؼن در طی سرخ های اشباع و ترا زیادی هستند. محتوای چربی بویژه چربی

گرم  میلی ۱ٔگرم چربی،  ۸گرم سوسیس )حدود یک عدد سوسیس کوکتل (  ٖٓرود. هر  کردن چربی آن باالتر می
کند. میزان باالی نمک در این  درصد آهن موردنیاز را تامین می ٖمیلی گرم سدیم دارد وکمتر از  ٕٖٓکلسترول و 

های  شود. مصرؾ بیش از حد مواد افزودنی در سوسیس و کالباس خطرناک است و رادیکال پرفشاری میمحصول موجب 
تواند یک سلول سالم را به سمت سرطانی شدن سوق دهد. سوسیس و  آید، می آزاد که براثر استفاده از این مواد به وجود می

وند. نیتروزامین موجود در سوسیس و کالباس در ش کالباس به دلیل داشتن چربی و روؼن باعث چاقی و اضافه وزن می
شود. استفاده زیاد از سوسیس و کالباس  تواند باعث بروز مسمومیت با عالئمی همچون سردرد، تهوع و دل درد می بدن می

 تواند موجب بیماری ریفالکس معده )ترش کردن ؼذا( شود.  می

نمونه سوسیس و کالباس و همبرگر از مراکز  ۲ٕبرداری از  مونهاداره استاندارد تهران اقدام به ن ۸۸ٖٔدر شهریور سال 
ها از نظر منشأ بافت گوشتی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این  کرد و این نمونه عرضه وفروشگاه های زنجیره ای 

 مورد نامنطبق بودند ۸ٔنمونه سوسیس و کالباس  ٕٓآزمون نشان داد که از 

 
 

 چه خبر از شهردار اوز 
 

اقای جلیل شریفی را برای تصدی شهرداری  شورای اسالمی شهر اوزبا رای کلیه اعضا   شهریور امسال 25اریخ در ت
اما از انزمان تاکنون هنوز   اوز پیشنهاد داده است که مراتب به فرمانداری الرستان واستانداری فارس ارجاع شده است

 اوز منتظر تصمیم گیری استاندار استان فارس هستند ردموضعیت شهردار وانتصاب ان عملی نشده است وشورای شهر وم
 
 
 
 "خه   پا  پی "

 در روستای کهنه اوز   فصل زمستان  سالم ترین ؼذاهای  یکی از طبیعی ترین و

 شروع نم نم باران در دبی  
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شب است ادامه دارد احتمال میرود  7بعد از ظهر نم نم باران در دبی شروع شده است وتا اکنون که ساعت  4از ساعت 

وهوا هم   فردا هم باران در دبی ادامه داشته باشد از اوز نیز هم اکنون خبر رسید که شدت بارش باران بیشتر شده است
   . خیلی سرد است
 از صبح شنبه  شروع باران در اوز 11.1.2014

 
 

همانگونه که پیش بینی شده بود باران از اول صبح در شهر اوز شروع به باریدن نموده است بارانی نم نم وبهاری که امید 
بخش بهاری خوب خواهد بود امید است این بارانها ضمن بردن بیماری ومریضی وتلطیؾ هوا باعث سرسبزی بیشتر 

ر کل منطقه الرستان دارد هوای دبی هم از صبح ابریست احتمال میرود طی منطقه شود خبرهای حکایت از باران د
 بارش باران باشیم   ساعات اینده یا فردا در دبی نیز شاهد

 خبر 11.1.2014
 
 

 واوز ابریست هوای دبی نیمه ابری 

یز این احتمال در بر اساس خبرهای وگزارشات هواشناسی احتمال دارد در روز شنبه در اوز باران ببارد وبرای دبی ن
شب از اوز هوای اوز کامال ابریست ومردم احتمال  11روز شنبه یا یکشنبه هست بر اساس خبر دریافتی در ساعت 

.در اوز با وجود اینکه روز جمعه سردی بوده است اما تعداد زیادی از همشهریان در   فردا باران ببارد میدهند امشب یا 
ودشت ودمن اوز شده اند وروز تعطیل را در خارج از منزل گذرانده اند البته بدلیل  این هوای سرد نیز راهی بیابانها

سردی هوا وسرماخوردگی وانفوالنزا انها که بچه کوچک داشته اند برای پیشگیری از منزل خارج نشدند یا خودرا با لباس 
 نباشد  اری از شب تا صبح روشنگرم پوشانده اند بخاری وشوفاژها روشن است ودر کمتر خانواده اوزی هست که بخ

10.1.2014 

 مسعود شرافت قهرمان شصت ودومین دوره مسابقات بلیارد شد

روز جمعه از ساعت سه بعد از ظهر باشگاه فالمینگوی دبی شاهد برگزاری شصت ودومین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای 
شب ادامه داشت در پایان اقای مسعود  9ا ساعت مقیم دبی بود این مسابقات که با همت خود بازیکنان برگزار شد وت

شریؾ نامور واریا رضایی بترتیب به مقام  –شرافت به مقام اول وقهرمانی این مسابقات دست یافت واقایان محمود رفعت 
د های دوم تا چهارم این دوره از مسابقات دست یافتند از شگفتی های این دوره حضور دو جوانی بود که تاکنون در این ح

مقامی کسب نکردند ودر این دوره توانستند با پشتکار وبازی خوب به مقام های دوم وچهارم دست یابند اقای محمود رفعت 
واقای اریا رضایی که جا دارد به این دو جوان تبریک مجدد بگویئم وارزوی توفیق بیشتر در تورنمت های اینده برایشان 

ای قبل با همت هئیت بلیارد وعزیزان این رشته ورزشی برگزار شد امیدواریم این دوره نیز همچون دوره ه  داشته باشیم
 نیکوکاران وهمشهریان از ادامه فعالیت این رشته پشتیبانی نمایند تا این مسابقات با تعداد نفرات بیشتری برگزار گردد 

 برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید 

10.1.2014 

 پیامبر اسالم تعطیل است فردا بمناسبت تولد حضرت محمد )ص( 

براساس اطالع مقامات کشور امارات فردا شنبه برای موسسات وشرکت های خصوصی وبرای دوایر دولتی وحکومتی 
ل عمومی است که امیدواریم موسسات خصوصی وشرکت ها وصاحبان مؽازه ها وتجار بازار نیز روز شنبه ویکشنبه تعطی

 این تعطیلی را از کارمندان وکارگران خود دریػ نکنند 
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 عکسی از دفتر خاطرات روزگار 
 

ومربوط به دانش اموزان این عکس دوستی از طریق وات ساپ برایم فرستاده که خودش گفته از فیس بوک گرفته است 
حاج محمد علی پدر عبدهللا رحیم پور گرفته شده است افرادی که در   دختر اوزی در مدرسه ویا بهتر بگوئیم در منزل

به دیار باقی شتافتند ودر بین ما نیستند وتعداد دیگر هرکجا که هستند برایشان ارزوی   عکس هستند تعدادی از زنده یادها
 . سالمتی داریم

 سال پیش گرفته شده برگی از تاریخ شهر ومردم اوز می باشد  50که بیش از   ین عکسا 
 
 

 مه گرفتگي شدید باعث تاخیر در پروازهاي فرودگاه بین المللي آیت اللهي الرستان شد

 دعوت از استاندار فارس برای شرکت در مراسم هفته وحدت اوز

 کمک مردم اوز به زلزله زدگان بستک

  

  ل انتر کانتیننتال فستیوال سیتی دبیمایشگاه نقاشی کودکان همراه با تست قلب مجانی در هتن
 

 بعداز ظهر به بعد  6ژانویه از ساعت 9زمان 
 مکان هتل انتر کانتیننتال در فستیوال سیتی دبی 

 
 با تشکر از دکتر نوشین بازرگانی ودکتر نجیب الخواجه 

 عکس هایی از بارندگی دو روز اخیر اوز وکمک های مردم اوز به زلزله زدگان بستک 
 

بارانهای دوروز اخیر که کل منطقه الرستان را در برگرفته بود باعث شعؾ وشادی مردم اوز شده بود وطی این دوروز 
ضمن اینکه بارانها کمکی به سرسبزی بیشتر وبهار اوز میشود تعدادی از اب انبارها نیز لبریز از اب شد تا ذخیره ابی 

ر دبی ادامه پیدا کرده است وخبرها از شیراز نیز بارش برؾ است که از صبح زود باران د  مردم اوز بیش از پیش گردد
 امروز ادامه دارد 

 از روز شنبه نیز مردم اوز کمک های خودرا جمع اوری کرده وبرای مردم زلزله زده بستک فرستادند  
 

 برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید 
7.1.2014 

 شصت ودومین مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات  
 

بدینوسیله به اطالع کلیه بازیکنان ثبت شده در این دوره از مسابقات بلیارد میرسانیم که این دوره از مسابقات که با هزینه 
بعداز ظهر در باشگاه فالمینگو دبی برگزار میگردد از  3ساعت 10.1.2014گردیده روز جمعه  خود بازیکنان تامین

 بازیکنان خواهشمندیم راس ساعت مقرر حضور داشته باشند 
 

 هئیت برگزار کننده مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات

 نمایشگاه وجشنواره فرش وصنایع دستی ایران در باشگاه ایرانیان دبی  
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   این نمایشگاه که از چند روز پیش شروع شده تا روز چهارشنبه ادامه دارد

 
 شروع باران در دبی 

 
 

 از لحظاتی پیش بارندگی در دبی شروع شده است باران خوب ومالیمی که انتظار میرود ادامه داشته باشد 
 وباران اوز همچنان ادامه دارد   شیراز نیز برؾ باران است

 نید برؾ در شیراز وباران در دبی است انچه مالحظه میک
 بارندگی در اوز از دیشب تا حاال  6.1.2014

 
 

خبر خوش امروز برای همه اوزیها ومنطقه الرستان بارندگی دیشب اوز تاکنون میباشد که خوشبختانه همچنان ادامه دارد 
دمن اوز داده است . در این هوای بارانی هوای بارانی کل منطقه را فراگرفته وحال وهوای تازه ای به شهر ودشت و  این

 وسرد مردم زلزله زده بستک را از یاد نبریم 

 سومین نمایشگاه اموزشگاه هنری ارکید دبی افتتاح شد 

 

این نمایشگاه که امروز صبح با حضور مسئولین مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی افتتاح شد اثاری از هنرمندان اوزی ودیگر 
نمایش گذاشت تابلوهای نقاشی در سبک های مختلؾ هنری عکاسی از مناظر طبیعت و کارهای دستی  هنرمندان را به

ونیز ؼرفه بیرونی نیز کارهایی از دیگر هنرمندان به نمایش گذاشته شده بود ونیز تهیه چاشنی های ؼذایی نیز ؼرفه 
اعت یازده بود اما عالقمندان به صبح س با وجودی که مراسم افتتاح  کوچکی برای عرضه محصوالت خود داشت. 

کارهای هنری حضور نسبتا خوبی داشتند در این نمایشگاه اثاری از کودکانی که در مهد ارکید نیزاموزش دیده بودند به 
 نمایش درامد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت 

جا دارد از مهد ارکید ومسئولین این مهد سرکار خانم خدیجه پیرزاد وخانم وهیبه محمود ودیگر دست اندرکاران این 
نمایشگاه که زحمات زیادی برای برپایی ان کشیده بودند واز مهمانان وحاضرین بخوبی پذیرایی نمودند تشکر کنیم .این 

انسته اثاری از هنرمندان همشهری وعالقمندان وهنرجویان مهد را به ما سومین نمایشگاه مهد ارکید دبی است که تاکنون تو
 بشناساند کاری ارزشمند که امیدواریم ادامه یابد 

 این نمایشگاه اینجا کلیک کنید  برای دیدن عکس های

 5.1.2014سایت ستاره های اوز 

 شماره حساب بانکی برای کمک به زلزله زدگان در بستک 
 
 
 

نزد بانک 0109604145008  همشهریان وهموطنان جهت کمک به زلزله زدگان بستک میتوانند به این شماره حساب
جعفر راستگو رئیس شورای شهر اوز واقای محمد رفیع  -جمعه اوز بنام های جناب شیخ عبدالعزیز قاضی زاده امام   ملی
 واریز نمایند   نامی

 

 کمکهای مردمی اوز به زلزله زدگان شهرستان بستک
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 اوزیها به یاری مردم بستک می شتابند 

سالمی شهر اوز از فردا شنبه جلوی شهرداری اوز محلی برای جمع اوری کمک طبق اخرین خبر رسیده از اوز شورای ا
های مردمی برای کمک به زلزله زدگان بستک اختصاص داده است واز عموم همشهریان وهموطنان درخواست شده 

 لوازم ضروری همچون لوازم گرمایشی وپتو ولباس گرم کمک نمایند 

هالل احمر بندرلنکه جهت کمک به مردم زلزله زده درحرکت بوده با ماشین پژو از دیگر خبرها اینکه امبوالنسی که از 
که در جاده خراب شده بوده وراه را مسدود کرده بوده تصادؾ نموده وماشین هالل احمر واژگون شده . در این امبوالنس 

شده است مصدومان برای  وحال یکی از انان خوب گزارش شده اند  که سه سرنشین داشته دونفر از سرنشینان مجروح 
 مداوا به بندرعباس اعزام شدند 

  

 سومین نمایشگاه مهد ارکید دبی در مرکز ندوه الثقافه دبی 
 
 

این نمایشگاه با اثاری از همشهریان ودیگر هنرمندان در روز یکشنبه در مرکز ندوه الثقافه دبی برگزار میگردد حضور 
 شما باعث دلگرمی هنرمندان وهنرجویان خواهد شد 

 
 

 طراحی ودیزین منزل خودرا به ما بسپارید 
 
 
 
 

ومکان کرده اید ومیخواهید طرحی نو وفضای دلنشین اگر قصد تؽئیر دکوراسیون منزل خود دارید یا به خانه جدید نقل 
 بگیرید   سرکار خانم اساره ابراهیم پور تماس0502310605تری در منزل خود ایجاد نمائید با این شماره تلفن 

 
 
 

 اخرین خبرها از وضعیت بستک در روز جمعه 
 

 گزارش تصویری از زلزله بستک/ اختصاصی صحبت نو

   (ریشتری در بستک )عکس ۵/۵های زلزله  خسارت

 هویت سه کشته شده زلزله بستک مشخص شد/ رئیس جمهور دستور تسریع در کمک رسانی داد

 جدید به الرستان و بستک از دوشنبه هفته آینده/ لزوم امداد رسانی سریع به زلزله زدگان« سامانه بارشی » ورود 

  

 زلزله بستک بر اساس گزارش رسیده از اوز اخرین خبرها از 
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 نفر ِگزارش شده كه ان هم در حال افزایش است ٘ٔتعداد زخمي ها تا 

 در محوطة بیمارستان به مجروحین خدمات رساني میشود

 انجمن خیریه شیراز هم امادگي خود را براي هر گونه إمداد رساني ویا جمع أوري كمًك هاي مردمي أعالم میدارد

 از هالل احمر الر هم تعدادي به بستك رسیده اند

 كمًك هاي هالل احمر بندر عباس به بستك رسیده و در حال توزیع چادر میباشند

كشته هم  ٧طي تماس تلفني یك ساعت قبل با انجمن خیریه بستك یك بستكي و دو أفؽاني مرحوم شده اند البته بازار شایعه تا 
 هست أما هنوز معلوم نیست

امادگي خود را أعالم نمودند رئیس هالل احمر اوز بیان داشت   ماس تلفني كه با هالل احمر اوز داشتم اقاي تارتارانطي ت
"ماپرسنل اوز به حالت اماده باش هستیم و طي تماسي كه با مركز شیراز داشته ایم به محض صدور دستور به سمت بستك 

 "حركت میكنیم 

 وخرابی خانه ها بسیاراست

 نفر به رحمت خدارفته اند 5  ال خبر رسیده از بیمارستان بستکتابه ح

 وتعداد زخمی ها زیاد است

 قسمتی ازساختمان بیمارستان بستک هم اسیب دیده است

 دیدن عکس های خرابی زلزله اینجا کلیک کنید رای ی

 از اوز چه خبر 

خبرهای رسیده از اوز حاکیست که هوای اینروزهای اوز سرد توام با باد وبه اصالح اوزیها همراه با سووم سرد است 
ریدن باران که متاسفانه بدلیل نبا  درجه سانتیگراد در طول شبانه روز در نوسان بوده است 16تا 5ودرجه حرارت بین 

مردم امیدوارند باران ببارد تا این بیماریها کمتر شود . سر سبزی   بیماریهای چون سرماخوردگی وانفوالنزا زیاد شده است
بیابانها بیشتر نشده اما مردم اوز همچنان با دلی خوش روزهای تعطیل خودرا در دل دشت ودمن اطراؾ اوز میگذرانند 

 یدا میشود وسر سفره اوزیهاستخارازه وترشه وهکار کم وبیش پ

 خبر خوب دیگر اینکه اوز به دستگاه هواسنج دیجیتالی وبروز مجهز شده است 

 نصب دستگاه هواشناسی در اوز 

  

 زلزله در شهرستان بستک 
 
 

ن بستک را لرزانده است که هنوز از میزان خسارات خبر دقیق ونیم ریشتر امروز صبح شهرستا5با قدرت   زلزله ای
 نداریم اما عکس های رسیده خسارت زیادی را نشان نمی دهد 
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 بر شما مبارک باد 2014سال نو میالدی سال  

سالی سرشار از سالمتی وبهروزی برایتان باشد وهرکجا که هستید شادی وخرسندی میهمان همیشگی  2014امید که سال 
ارتان باشد. امید که در این سال سایه جنگ وخونریزی ؛فقر وبدبختی از دامن مردمان این جهان پاک گردد وصلح روزگ

 وارامش نوید بخش روزگار اتی همه مرمان جهان باشد 

 سایت ستاره های اوز 

 

 برای دیدن عکس های ماه ژانویه اینجا کلیک کنید 

 

 اسؽیْ هطبلت هبٍ فْسیَ 2014

 

 دثیشخبًَ جؾٌْاسٍ ػکظ کشعن اّص 1طالػیَ ؽوبسٍ ا

 ككیؿِ ػجؿهللا وهعٍٕق ؾق گفٌث 

 

ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى ككیؿِ وهعٍٕق ككلَؿ ػجؿهللا وهعٍٕق قٔل ٌُجّ ؾق ؾثی ؾقگفٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث 

وبل ػًك ؾاٌث .  50يّ قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕيّ جىهیث ػكْ يیًُبئیى يكظٕيّ ؾق ليبٌ يكگ اًَكظٕ

 یبؾ ٔؼبطكي گكايی ثبؾ 

 وبیث وحبقِ ْبی أل ؼجك

 ًوبیٌذگی ّصاسد اهْس خبسجَ دس جٌْة فبسط ساٍ اًذاصی هی ؽْددفزش 

 

 رقبّیش ثِبسی اص هٌطمَ اّص

 اعفٌذ هبٍ، السعزبى هیضثبى ػکبعبى کؾْس اعذ 22رب  18

 عی ُّؾزویي جلغَ ُیئذ هذیشٍ اًجوي ثشگضاس ؽذ 

 یًٓبَبٌ َٕقٔلی چیىث ؟اهؿايبت ٌٕقای ٌٓك أل ٌٔٓكؾاقی أل ثكای اوحوجبل ال ي

 ٔوبل شؿیؿ ایكاَی کًحك ال یک يبِ ؾیگك ثبهیىث 1393جب َٕقٔل 

يبِ ايٕق ٌٓك قا ثّ ػٓؿِ گككحّ اَؿ ككِث  6ْى ٌٓكؾاق ثحبلِ اَحؽبة ٌؿِ ٌٓكيبٌ ْٔى ٌٕقای شٕاٌ ٌٓكيبٌ کّ ثیً ال 

َبٌ يبَُؿ ائیُّ ای ؾق ثكاثك يكؾو ٔيىئٕنیٍ ؾاقَؿ جب َٕقٔل ايىبل ثكای اوحوجبل ال يیًٓبَبٌ َٕقٔلی ايبؾِ ٌَٕؿ يیًٓب

ٌٓكيبٌ ْىحُؿ جب کبق ٔػًم ٔقكحبق يب ؾق ـٍْ ٔؼبطكِ آَب ثًبَؿ ٔثجیُُؿ اگك ؼٕة ٔثب ثكَبيّ ثّ اوحوجبل يیًٓبَبٌ َٕقٔلی 

ؼٕي ال ثكٔیى ْك يىبكك ْٔك قْگفقی کّ ؾق ایٍ ایبو ؾق أل اهبيث گمیؿَؿ یب ال اَصب ػجٕق ًَٕؾَؿ ثب ؼٕؾ ؼبطكِ ای 

 ٌٓكيبٌ ثّ یبؾگبق ؼٕاُْؿ ثكؾ ٔاگك ثؿ ػًم کُیى ؼبطكیّ ای َبؼٌٕبیُؿ 

 ثكای ایُکّ يیًٓبَبَی ؾاٌحّ ثبٌیى کّ ؼكوُؿ ٔؼٌٕعبل ٔؾق ظؿ قضبیث اللو ثّ أل ثیبیُؿ ٔثگفقَؿ چّ ثبیؿ ثکُیى 
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یگك َٓبؾْب ٔوبليبَٓب ثّ اجلبم ؼٕؾ يب ایكاَیٓب وُث ؾیكیُّ ٔؼٕثی ال پفیكایی اليیًٓبًَبٌ ؾاقیى ٌٕقا ٌٓك ٌٔٓكؾاقی ٔؾ

 يكؾو يیحٕاَُؿ يیمثبٌ ؼٕثی ثبٌُؿ .ثّ ًْیٍ يُظٕق يٍ وؼی يیکُى ؾق ظؿ ثضبػث ٔجٕاٌ ؼٕؾ َکبجی ػكْ ًَبیى 

ْك يیًُٓبَی ؾق ثؿٔ ٔقٔؾ اظحیبز ثّ قاًُْبیی ؾاقؾ اکیپ ٔگكِٔ يٍؽّی ثبٌؿ جب ثّ وٕاالت يیًٓبَبٌ ؾق ثؿٔ ٔقٔؾ ٔؾاؼم 

ٕاة ثؿُْؿ ٌٕقای یکی ال ٌٓكْب ؾق وبنٓبی گفٌحّ اككاؾی ايٕلي ؾاؾِ ثٕؾَؿ کّ قٔی پیكٍْ آَب ٌَٕحّ ثٕؾ ٌٓك ثب آَب ش

 يیًٓبٌ گكايی ال يٍ ثپكن 

 ؾاٌحٍ ثكٌٕٔق َٔوٍّ ؼالِّ ٌؿِ ای ال ٌٓك ٔيىیكْب ٔيکبَٓبی يٓى ٌٓكی ٔگكؾٌگكی أل يیحٕاَؿ ثّ ایٍ ايك کًک کُؿ 

ق ْىحُؿ ٔيیؽٕاُْؿ ٌجی یب قٔلی ؾق أل ثگفقاَُؿ يکبَٓبی يُبوجی ؾق اؼحیبق آَب هكاق يیًٓبَبَی ْىحُؿ کّ ؾق ظبل گف

گیكؾ ًْیٍّ يؿقوّ ْب ال شًهّ ایٍ يکبَٓب ثٕؾِ اوث ٔؾق وبنٓبی اؼیك چبؾقْبیی ؾق اطكاف ٌٓك ثّ ایٍ ايك اؼحّبَ 

 ٔثكم ؾق ظؿ َیبل ؾاٌحّ ثبٌؿ  یبكحّ يکبَٓب ثبیؿ جًیم ثبٌؿ ؾاقای ؾوحٍٕیی ْب ٔجٕانث َىجحب يكججی ثبٌؿ اة

ٌٓكؾاقی ٌٕٔقا ؾق ایٍ يؿت َظبقت ثیٍحك ثك ايکبٌ جلكیعی ٔؿفاؼٕقی ؾاٌحّ ثبٌؿ قوحٕقآَب يؿ َظك ثبٌؿ جب ْى ؿفای 

ؼٕة ثّ يیًٓبَبٌ ثؿُْؿ ْٔى ال َظك ثٓؿاٌحی ٌبیىحّ يكؾو ٌٓكيبٌ ثبٌُؿ ٔچّ ؼٕة اوث قوحٕقآَبیًبٌ ؾق ایٍ يؿت چُؿ 

ّ يُٕی ؿفایی قوحٕقاٍَبٌ اضبكّ ًَبیُؿ جب يكؾو ؾیگك ٌٓكْب ثب وٍُ ؿفایی ٌٔیكیُی شبت ٔؾوكْبی اٌ ؿفای يعهی ْى ث

 اٌُب ٌَٕؿ 

كٕقیث ْبی پمٌکی طی ایٍ چُؿ قٔل پك قكث ٔايبؾايبؾگی ثیٍحكی ؾاٌحّ ثبٌُؿ ٔيبيٕقیٍ َظى ٔاَحظبو ؾاؼم ٔؾق ٔقٔؾی 

لیجب جًیم َگّ ؾاقیى ٔاگك ككِث ْىث گم کبقی ؾاٌحّ ثبٌیى  ْبی ٌٓك ثیٍحك گكؾؾ ٌبیىحّ اوث کّ ٌٓك قا ثگَّٕ ای

ٔپیبؾِ قْٔب ؼبنی ال وؿ يؼجك گكؾؾ ٔيكاکم ؼكیؿ ْى ثب اؼالم ٔقٔیّ اَىبَی ثب يیًٓبَبٌ يؿاقا کُُؿ َّ ایُکّ كکك کُیى ظبال 

 یک يٍحكی ؿكیجّ یب ال ؼبقز أيؿِ ْكچّ ثؽٕاْیى ثب آَب ظىبة کُیى 

ی ٌٓك یک ْؿیّ کى ْمیُّ ٔيُبوت ثّ ْك يبٌیُی کّ ال أل يیگفقؾ ثؿُْؿ جب یبؾگبقی ال يب ثب ؼٕة اوث ٌٓكؾاقی ٌٕٔقا

ؼٕؾ ؾاٌحّ ثبٌُؿ ایٍ ْؿیّ يیحٕاَؿ ال یک ٌبؼّ گم ٌكٔع ٌٕؾ جب کبقْبی ؾوحی کّ وًجم ًَٔبؾ يكؾو ٌٓك ٔؾیبقيبٌ ثبٌؿ 

 یث ؼیكیٍ اَكا اَصبو پفیك گكؾاَؿ ثكای ایُکبق ٌٕقا يیحٕاَؿ ال ُْكيُؿاٌ ٌٓكيبٌ ایؿِ ثگیكؾ ٔثب ظًب

اذبق جبقیؽی کّ ٌبيم يىبشؿ ٔيکبٌ ْبی يوؿن ٔؾیگك يُبطن جبقیؽی ٌٓكيبٌ اوث ًْچٌٕ اة اَجبقْب ٔؼبَّ ْبی هؿیًی 

 ٔاذبق ُِٔبیغ ؾوحی ايبٌ ثّ يیًٓبَبٌ ٍَبٌ ؾْیى ٔثكای اٌ ثكَبيّ يٍؽُ ؾاٌحّ ثبٌیى 

اَچّ ثّ َظكو يیكوؿ جب ثك قٌُٔگكی ؾق ایٍ ليیُّ ثیلمایؿ ثیبٌ کُى ايیؿ کّ  ؾق ایٍ ليیُّ يطهت لیبؾ اوث ايب وؼی ًَٕؾو

ٌٕقای شٕاٌ ٌٓكيبٌ ثّ اجلبم ٌٓكؾاق شٕاَحكيبٌ کّ ْك ؾٔ کًحك ال یکىبل اوث کّ پفیكای يىئٕنیث جٕوؼّ ٔپیٍككث 

َیىث يگك ثب ًْؿنی ٔکًک يكؾو ٌٓكيبٌ ثؼٓؿِ گككحّ اَؿ ال ایٍ ايحعبٌ َٕقٔلی ٔثٓبقی يٕكن ثؿق ایُؿ ٔایٍ ايکبٌ پفیك 

 ٌٓكيبٌ 

 22/2/2014ككْبؾ يعًٕؾا /

 حوذ یْعف الؼْضی هٌِذعی ثب فکش دس ساٍ پیؾشفذ ّرشلی 
 

 

 انـكثة ٔكیكجة  انؼٕضي : ؿُبئى

 

ال ايكٔل ِجط ْب ؾق ايبقات يّ ِجط گبْی ثیٍحك يیٍٕؾ ٔثّ ًْیٍ يُظٕق ْى ػبثكیٍ ْٔى قاَُؿگبٌ ثبیؿ ثب اظحیبط ثیٍحكی 

 قاَُؿگی کُُؿ جب اجلبهی ثكای آَب َیلحؿ 

 

 دس اّص "ػؾك ّ افغبیذ  "اجشای ًوبیؼ 

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-02-22-1.651731
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-02-22-1.651731
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2531.aspx


 ؽبػش ثشگضیذٍ فبسط ؽذ« خلیل سّئیٌب»

 !!!چكاؽ ؼبيٕي

ؾاٌحٍ يبل ٔيُبل ًْیٍّ شفاة ثٕؾِ اوث ٔثیٍحك اؾو ْب ؾٔوث ؾاقَؿ ثكای قكبِ ٔاوبیً ؼٕؾ ٔؼبَٕاؾِ ؼٕؾ جالي کُُؿ ايب  

ل اٌ ثؿوث أقؾِ اَؿ ٔيی أقَؿ کّ كوظ ثّ كکك اوبیً ٔقكبِ ثبٌُؿ اؾو ثىیبقی ال ایٍ اككاؾ کّ يٍ جبکٌُٕ ؾیؿِ او ثیً ا

ْبیی يی ٌُبوى کّ پٕل قٔی پٕل ؼٕاثبَؿِ اَؿ َّٔ ؼٕؾ اوحلبؾِ يلیؿ يیکُُؿ َّٔ ظبضكَؿ ثّ کىی کًک کُُؿ جب هؿقی 

ثبٌؿ ثكای ؼٕقؾ ٔؼٕقاک يٍکالت آَب قا کى کُُؿ يگك اؾو ثكای قكبِ ٔاوبیً چّ چیمی يیؽٕاْؿ ؼبَّ ای ال ؼٕؾ ؾاٌحّ 

ْٔمیُّ ْبی شبقی ؾق يضیوّ َجبٌؿ يبٌیُی ؾقظؿ َیبل ٔقكث ٔايؿ ؾاٌحّ ثبٌؿ ٔهؿقی په اَؿال ثكای اجیّ ؼٕؾ ٔثچّ ْبیً 

ایب ؿیك ال ایُٓب چّ چیم ضكٔقی ؾیگكی ْىث کّ ػؿِ ای ثّ شبی یک ؼبَّ ؾِ ؼبَّ ثّ شبی یک ليیٍ ؾِ جب ليیٍ ثّ شبی 

ٔثّ شبی یک يیهیٌٕ ؾقْى ) کّ يٍ ًٌٔب ثّ ؼٕاة ْى ًَی ثیُیى ( يیهیَٕٓب ؾقْى په اَؿال ؾاقَؿ  یک يبٌیٍ چُؿیٍ يبٌیٍ

 ٔال ظكَ ٔال ًَی اكحُؿ 

يگك اؾو چوؿق ػًك يیکُؿ يگك چّ اَؿالِ لَؿِ ایى ٔاطًیُبٌ ثّ لَؿِ ثٕؾًَبٌ ْىث کّ ػؿِ ای ثب ؾاٌحٍ ایًُّٓ ثبلْى ٌجبَّ 

اؾو ْبیی يی ٌُبوى کّ ظحی یک ؾوث چهٕکجبة ْى ثكای ؼٕؾ .وغ کشدى جوغ کشدى جقٔل ثبل ثّ كکك شًغ کكؾٌ ْىحُؿ 

ؾقیؾ ال کبقی ؼیكاَؿیٍبَّ ثب آًَّ يبل ٔيُبل .جبلِ  ًَی ؼكَؿ ؾقیؾ ال یک ؾوث نجبن جكٔجًیم ٔيكجت ثب آًَّ ؾاقایی 

ؼی کّ ًْیٍّ ثّ كکك ٌٓك ٔؾیبق اگك گبْی کًک يیکُُؿ اَوؿق ظكف ٔظؿید پٍث اٌ اوث کّ ؼؿا يیؿاَؿ )ظىبة ؼیكیٍ ٔاه

 ؼٕؾ ثٕؾِ اَؿ ٔؾوث ؼیك ؾاقَؿ ال ایٍ شًبػث شؿاوث ( 

ليبَی ؼٕاْؿ قویؿ کّ قٌُٔی لَؿگی قٔ ثّ جبقیکی ؼٕاْؿ قكث ؛ ليبٌ اٌ ؾوث يٍ ًٌٔب َیىث .ظبؾذّ ؼجك ًَی کُؿ . 

ًبَؿ ثبليبَؿگبَی ؼٕاُْؿ ؼٕقؾ کّ ؼٕؾ اَچّ ال آَب يی  ُیچ .ُیچ. ُیچثكاوحی آَب ثب ایٍ چكاؽ ؼبيٕي چّ ؼٕاُْؿ کكؾ 

 ْیچ َوٍی ؾق ثؿوث أقؾٌ آَب َؿاٌحّ اَؿ .ٔٔای ثك ظىكجی ؼٕاْؿ يبَؿ ال اَکّ ؾاٌث َٔؽٕقؾ ٔؾاٌث َٔکكؾ . ًْیٍ . 

 ال پُؿ ٔاَؿقلْبی وؼؿی ثمقگٕاق 

ث ٔ ثؿثؽحی چىث گلث ػبههی قا پكویؿَؿ َیک ثؽث کیى  * يبل ال ثٓك آوبیً ػًكوث َّ ػًك ال ثٓك گكؾ کكؾٌ يبل.

 َیک ثؽث آٌ کّ ؼٕقؾ ٔ کٍث ٔ ثؿثؽث آَکّ يكؾ ٔ ٍْث

 * ؾٔ که قَس ثیٕٓؾِ ثكؾَؿ ٔ وؼی ثی كبیؿِ کكؾَؿ یکی آٌ کّ اَؿٔؼث ٔ َؽٕقؾ ٔ ؾیگك آٌ کّ آيٕؼث ٔ َکكؾ

ثكؼبوحُؿ ثیً ال آٌ لاْؿی يًٓبٌ پبؾٌبْی ثٕؾ چٌٕ ثّ طؼبو ثٍُىحُؿ کًحك ال آٌ ؼٕقؾ کّ اقاؾت أ ثٕؾ ٔ چٌٕ ثّ ًَبل  *

ٍّ ِالظیث ؾق ظن أ لیبؾت کُُؿ  کكؾ کّ ػبؾت أ جب ظ

 گلث ؾق َظك ایٍبٌ چیمی َؽٕقؾو کّ ثّ کبق آیؿ، گلث ًَبل قا ْى هضب کٍ کّ چیمی َکكؾی کّ ثّ کبق آیؿ

ليميّ ؼٕي جب ال َیًّ ٌت ؾیٍت َى َى ثبقاٌ أل قا ككا گككث ثبقاٌ يرم ليميّ ای ؾق گٕي ليیٍ ثٕؾ ٔيكؾو ثب ایٍ 

 ؼٕي ثّ ظبل ليیٍ ٔيكؾو ٌٓكيبٌ   ِجط ؼٕاثیؿَؿ

 ؼجك 18.2.2014

 دّؽٌجَ ّ عَ ؽٌجَ دس السعزبى هٌزظش ثبساى ثبؽیذ

  

 َٕیؿ ؼبؾيپٕق ٌٓكؾاق أل يیٍٕؾ 

 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9448
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9405
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9405


چٓبقٌُجّ يؼككی يیٍٕؾ ثكای ایٍبٌ   ٔل ثٕؾ ثؼُٕاٌ ٌٓكؾاق ألَٕیؿ ؼبؾيپٕق کّ یکی ال اػضبی ٌٕقای اواليی ٌٓك ا

 اقلٔی جٕكین ؾاقیى 

 ظهوّ اقججبط اَىبَیّ_  ههت ٌبػكي

  

Turn off for: Persian poetic heart :connecting Humanity _ 2014 

ٌبؼّ ؼهیس " ثب ظًبیث ٔ ًْکبقی ؾْکؿِ ؾاًَ ؾثی ٔ آکبؾيی ثیٍ  -اهؿايی اقلَؿِ گكِٔ ثیٍ انًههی "وٕکب شب کبی ؾق   

 DUBI KNOWLEDGE VILLAGE  and DUBAI INTERNATIONAL ACADEMICانًههی ؾثی )

CITY ب ْؿف اوحلبؾِ ال ٌؼك ٔ جًكکم ثك ٌؼك ٔ ثكگماقی وًپٕلیٕو ثیٍ انًههی ٌؼك ,ث   ( ثكَبيّ ككُْگی ثمقگی قا ثب

ثب  2012ُْك ؾق شٓث جكٔیس ِهط ٔ ؾٔوحی ٔ ثكهكاقی قٔاثظ اَىبَی ؾق شٓبٌ ,قاِ اَؿالی ًَٕؾِ اَؿ .ایٍ ثكَبيّ ال وبل 

ٌبػكؾق  20کٍٕق ثكگماق گٍث ٔ ايىبل ثب ٌكکث  7ٌبػك ال  7ثب ٌكکث  2013ٌبػك آؿبل ثّ کبق کكؾ ,ؾق  5ٌكکث 

بالق کُلكاَه ؾْکؿِ ؾاًَ ؾثی ثكگماق ؼٕاْؿ ٌؿ .وٕيیٍ وًپٕلیٕو ٌؼك _ؾثی ايىبل ثكَبيّ كٕقیّ ؾق ج 20قٔل پُصٍُجّ 

قا ثىیبق گىحكؾِ جك ؾق َظك گككحّ اوث ثطٕقی کّ ثب جٕشّ ثیٍحك ثّ شٕاَبٌ ٔثب ْؿف قٌؿ ٌؼك ٔ قٔض ٌبػكاَّ ؾق يیبٌ 

نٕض جوؿیك َیم ؾق َظك گككحّ اوث . نفا ال آَبٌ ثب ؾػٕت ال يؿاقن ثّ ٌؼك ؾاًَ آيٕلاٌ َیم ككِث ؾاؾِ ٔ ثكای آَبٌ 

ثّ اكححبض ٔ ٌؼك ؼٕاَی شٕاَبٌ اؼحّبَ ؾاؾِ اوث ٔ په ال آٌ ٌؼك ؼٕاَی ٌبػكاٌ يؼكٔف  11ِجط جب  10وبػث 

ثؼؿ ال ظٓكٔهث اوحكاظث ؾق َظك  2جب  12.45ثؼؿ ال ظٓك اؾايّ ؼٕاْؿ یبكث .جُٓب ال وبػث  5ٌكٔع ؼٕاْؿ ٌؿ .ٔجب 

لثبٌ ثكگماق ؼٕاْؿ ٌؿ  10لثبٌ ٔ ايىبل ثب  7لثبٌ ,ؾٔيیٍ یكَبيّ ؾق  5ٔنیٍ ثكَبيّ ایٍ وًپٕلیٕو ؾق گككحّ ٌؿِ اوث .ا

.ًَبیُؿِ لثبٌ كبقوی ٌبػك ٌٓكيبٌ ؼبَى" ویهٕاَب وهًبَپٕق" ْىحُؿ کّ ثبق ؾیگك يیًٓبٌ ایٍ ثكَبيّ يی ثبٌُؿ.کّ شب ؾاقؾ ثب 

ككاْى آٔقیى ثهکّ ظًبیث ال ثكَبيّ ْبی ككُْگی ٔ ثٕیژِ ػالهًُؿی  ظضٕق گىحكؾِ ؼٕؾ ,َّ جُٓب يٕشجبت ؾنگكيی ایٍبٌ قا

ثؼؿ ال ظٓك يی ثبٌؿ..اللو  2.15ثّ ْؿف ٔاالی جكٔیس ِهط ٔ ؾٔوحی قا ثّ ًَبیً ثگفاقیى.َٕثث ٌؼكؼٕاَی ؼبَى وهًبَپٕق 

یکب اشكا ؼٕاْؿ ٌؿ. وبل ثّ ـکك اوث کّ ؾق كٕاِم ٌؼكؼٕاَی ٌبػكاٌ ثكَبيّ يٕویوی جٕوظ ُْكيُؿاٌ ,ايبقات ,ُْؿ ٔ آيك

 گفٌحّ "وبيی یٕوق " ؼٕاَُؿِ يٍٕٓق ,يیًٓبٌ ایٍ وًپٕلیٕو ثٕؾ. 

 ػالهًُؿاٌ يی جٕاَُؿ شٓث کىت اطالػبت ثیٍحك ثّ وبیث ثكَبيّ يكاشؼّ ًَبیُؿ

www.thepoeticheart.com 

 ًْسی اعوبػیلی دس گزؽذ 

كٕقیّ ؾق أل ؾق گفٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕيّ 16ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى کّ َٕقی اوًبػیهی ؾیكٔل یکٍُجّ 

قا ثّ اهبی ػجؿانکكیى اوًبػیم لاؾِ )يؼكٔف ثّ يُجی (ككلَؿ ایٍبٌ ٔؾیگك ككلَؿاٌ اًَكظٕيّ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ جىهیث 

 وبل ػًك ؾاٌث .یبؾٔؼبطكي گكايی ثبؾ  88ػكْ يیًُبئیى .يكظٕيّ ؾق ليبٌ يكگ 

 2014قیّ ك17ٕوبیث وحبقِ ْبی أل / 

 چٓبقٌُجّ ٌٓكؾاق أل يؼككی يیٍٕؾ 

ثؼؿ ال چُؿیٍ يبِ ثبالؼكِ يیكٔؾ ٌٓكؾاق أل ؾق قٔل چٓبقٌُجّ يؼككی ٌٕؾ ٌٓكؾاقی کّ گًبٌ يیكٔؾ ال اػضبی ٌٕقای  

 ٌٓك ثبٌؿ ثكای ایٍبٌ اقلٔی جٕكین ٔؼؿيث ثّ ٌٓك ًٍْٔٓكیبٌ ؾاقیى 

  



  غفْس ضیبیی دس گزؽذ
 

ى کّ ايكٔل ػجؿانـلٕقضیبیی ؾق ؾثی ؾقگفٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ ؾق گفٌث اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿی

وبل ػًك ؾاٌث . یبؾ  80يكظٕو ؾق ليبٌ يكگ ثیً ال .ٔككلَؿاٌ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیًُبئیى 

 گكايی ثبؾ   ٔؼبطكي

  2014كٕقیّ 15وبیث وحبقِ ْبی أل 

 شبوٕوی يیکُؿ ؟viberكَحی ٔایجك ایب وكٔیه ؾُْؿِ اَح

 

ؾق ؾَیبی ايكٔل ْك چیمی ايکبَپفیك اوث ؾَیبی يصبلی ثب ًّْ ؼٕثی ْبیی کّ ؾاقؾ يیحٕاَؿ يکبَی ثكای يُلؼث طهجی اككاؾ 

ٔشبوٕوبٌ ؛ يکبَی ثكای وكٔیه ؾْی ثّ يكؾو ٔظحی وكٔیه ؾْی ثّ َٓبؾْبی ؼبِی ٔیب ؾٔنث ْبیی ثبٌُؿ کّ یب آَب ؾق 

ْىحُؿ یب ثب آَب هكاق ٔيؿاقی گفاٌحّ جب اطالػبت يٍ ًٌٔب ٔؾیگك اككاؾ ٔگكِٔ ْب ؾق اَصب ـؼیكِ وبلی ٌٕؾ ٔؾق پٍث آَب 

 اؼحیبق آَب هكاق گیكؾ 

اػالو (ثُٕیىُؿگی اهبی ػًك ظكلهللا 41)ؾق ِلعّ   يطهجی2014كٕقیّ  14قٔلَبيّ انجیبٌ چبپ کٍٕق ايبقات قٔل شًؼّ 

ای اطالع ثیٍحك ًٌب نیُک يیکُى وبیث وحبقِ ْبی أل جبکٌُٕ يطبنت لیبؾی ٌَٕحّ جب ٍَبٌ ؾْؿ يُحٍك کكؾِ اوث کّ اَكا ثك

ًَی جٕاٌ ثّ وكٔیه ؾُْؿگبٌ ایُچُیُی اػحًبؾ ؾاٌث ٔثٓحك اوث اطالػبت ٌؽّی ؼٕؾ ٔیب َٓبؾ ٔؾٔوحبَی کّ ثب آَب 

 اَؿک ٔؾق ظؿ َیبل ثبٌؿ   ؾاقیؿ

 

 / انجیبٌ

 ّالولفبد ؼلْهبدیذط الغن في الذعن ّیغشق الو

 رجغظ غجي ثبلِْارف الزكیخ«.. فبیجش»

  

 ؼجك

 إَاع َبَٓبی يعهی يُطوّ -اطالػیّ ٔثالگ يكثٕطی 

 خبًْاس السعزبى طشح ُبدی هغکي رِیَ ؽذٍ اعذ 50دس فذ سّعزبُبی ثبالی 97ثشای ثیؼ اص 

  

 ٌكٔع َى َى ثبقاٌ ؾق أل

ي ٌؿ کّ َى َى ْٕای ايكٔل ػّك أل اثكی ثٕؾ ٔیٕاي یٕاي ثب قػؿ ٔثكم ٔثبؾ اؾايّ یبكث جب ایُکّ نعظبجی پیً گماق

ثبقاٌ ؾق ٌٓك أل ٌكٔع ٌؿِ اوث ٔجكأت ؾٔثبقِ ای ثّ ثٓبق َٕقن أل ؾاؾِ اوث وكوجمی کّ يیكٔؾ هؿ ثکٍؿ ٔيُحظكاٌ 

ؾل ؼً ألی قا ثّ ؾٌث ٔثیبثبٌ وكوجم أل ؾػٕت کُؿ . ثك اوبن پیً ثیُی ْٕا ٌُبوی ايکبٌ ایُکّ ايٍت ؾق ؾثی َیم 

 ثبقاٌ ثیبیؿ کى َیىث /

  12.2.2014ثؼؿالظٓك چٓبقٌُجّ  6وبػث 

 

 ػکظ ُْایی صیجبیی اص هشغضاس اّص 
 

http://www.albayan.ae/five-senses/mirrors/2014-02-14-1.2061427
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2526.aspx
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9390


چُؿ ػکه ْٕایی ال يكؿماق أل ثؿوحًبٌ قویؿِ کّ ثىیبق لیجبوث ًْكاِ اٌ چُؿ ػکه ؾیگك ال ؼٓك ٔؾال ْٔکبق ٔپؽث 

 ب ؼٕؾ ؾاٌحّ ثبٌیى ٔپم اٌ َیم ثؿوحًبٌ قویؿِ جب ظبل ْٕٔای ايكٔل أل ٔوكوجمی ٔؾل ؼٍی يكؾو أل قا ثیٍحك ث

 ثكای ؾیؿٌ ثویّ ػکه ْب ایُصب کهیک کُیؿ 

 ؼجك

 زشیي کبسخبًَ کٌغشّ ري هبُی جٌْة فبسط دس ثخؼ ثیشم السعزبى افززبح ثضسگ

 ایٌزشًذ پش عشػذ دس کٌَِ ّ ؽِشک ثَ کجب سعیذ ؟؟؟

  

 ٌُْص کٌبسم هی ًؾیٌذ 

 

ت يیکُؿ َٔگبًْ يیکُی ٔیبؾي اقايث يیکُؿ ایُکّ کىی ثب قكحًُ ُْٕل ؾق ٔشٕؾت َله يیکٍؿ ْٔك ٔهث ثؽٕاْی َظبقِ ا

ٔایُکّ ْك وبل ؾق یبؾثٕؾي ؾق ایُصب ٔثٓحك ثگٕیى ؾق ؾنى يیؽٕاْى ؾٔثبقِ ثؽٕاًًَ ثكای ایٍ اوث کّ ال   ؼیهی ؼٕة اوث

 اَىبٌ ٌصبػی ثٕؾ کّ ثّ اَىبَیث ثبٔق ؾاٌث .  یبؾ َجكو کّ ْىحى ٔکّ ثٕؾِ او

 وْدا ثشای عبلگؾذ دسگزؽذ پذسم ػجذالشحوي هح

 َجٕؾ کىی ؛ چیمی 

 شم َٔگ ؼبنی ْٕا

 شم اثٓبو وكثكُّْ يكؾٌ

 َّ گهی ؾق کُبقي

 َّ ٔوٕوّ ای ًْكاًْ

 يرم قٔلی کّ ايؿِ ثٕؾ

 ٔ َٔگ.  ثب ؼٌٕ

 وبنٓبوث کّ َؽُؿیؿِ 

 ْٔبثیهی ثك طجم ثٕؾًَ َکٕكحّ

  ثی ٔاًّْ ٔجكن 

 ثكُّْ ٔالاؾ ؼلحّ اوث 

 ؾق ليبٌ ْیچ . 

 وُگی ثك ْماق اقلٔیی 

 ٔؼبکی ثك ؾْبٌ ثىحّ ای 
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 ایُٓباؼكیٍ ْؿیّ يكؾيبَی لَؿِ 

    ثك گٕق يكؾگبٌ اوث

 ٔپكاکُؿِ كبجعّ ی قْگفقاٌ ؾٔق یب َمؾیک.

 نت ثك ؼیبنً يی وبیى 

 اقاو يی ثٕوًً 

 ُْٕل لَؿِ اوث ؾق ؾنى 

 ككْبؾ يعًٕؾا 

 

  1392ثًٍٓ يبِ  20

 ؾًْیٍ وبنگكؾ وبیث وحبقِ ْبی أل يجبقک ثبؾ 

كٕقیّ ايىبل ؾِ وبل ال كؼبنیث وبیث وحبقِ ْبی أل گفٌث وبیحی کّ ثؼؿ ال ؾِ وبل كؼبنیث يىحًك جٕاَىحّ يؽبطجبٌ لیبؾی 

ال ًٍْٓكیبٌ ٔؾیگك ثیُُؿگبٌ ال يُبطن القوحبٌ ٔظحی ایكاٌ ٔشٓبٌ ثب ؼٕؾ ؾاٌحّ ثبٌؿ وبیث ككال ٍَٔیت ْبی لیبؾی 

وبؼحّ ْٔمیُّ ؾاؾِ جب ثحٕاَؿ ًْچٌٕ گفٌحّ قوبنحی کّ ثكای ؼٕؾ هبئم اوث ثّ  ؾاٌحّ ايب ال پبی ٍَُىحّ ٔثب إَاع يٍکالت

ظكکث ؾق يىیك ٌُبؼث ثٓحك ٌٓك ٔلاؾگبًْبٌ جالي ثكای يؼككی ٌٓك أل   اَصبو قوبَؿ قوبنث قٌُٔگكی ٔاگبْی ثؽٍی

ًْؿنی ًْٔجىحگی ثكای ٌٓك ایصبؾ –پیًٕؾٌ يیك اجلبم ٔاجعبؾ ؾق ٌٓك ٔکم يُطوّ القوحبٌ   ٔؾاٌحّ ْبی َیک ٔاقلًٌُؿي

ٍَبٌ ؾاؾٌ کبقْبی َیک ٔؼیكاَؿیٍبَّ ًٍْٓكیبٌ ؾق ْك شبیی کّ ثٕؾِ اَؿ ِٔؿ انجحّ اَحوبؾ وبلَؿِ  –ٔؾیبقيبٌ ٔکٍٕقيبٌ 

 ؾق يىیك جٕوؼّ ٔپیٍككث ٌٓك ٔکٍٕقيبٌ 

ق گككحّ ٔثیً ْماق ػکه ثك قٔی ِلعّ وبیث ال ظٕاؾخ ٔاجلبهبت يؽحهق ٌٓكی ٔکٍٕقی هكا8طی ایٍ وبنٓب ثیً ال 

ال ْماقاٌ ِلعّ يطهت ٔگماقي جٕوظ يؿیك ٔة وبیث ثّ اطالع ؼٕاَُؿگبٌ ٔثیُُؿگبٌ ػمیم قوبَؿِ اوث ٔایُكا ثّ جُٓبیی 

اَصبو پفیككحّ ثؿٌٔ ْیچ کًکی ال ؾیگكاٌ ؾق ليیُّ َگبقي ٌَٕٔحّ . کبقی ثه ؾٌٕاق ثٕؾِ اوث ايب يٍ ؼكوُؿو کّ جبکٌُٕ 

يٍ ثٕؾِ جٕاَىحّ او ثّ ٔظیلّ ؼٕؾ ػًم کُى ٔظیلّ ای کّ ؼٕؾ ثكای ؼٕؾو جؼیٍ کكؾِ او َّ ثّ  ثب جًبو ػٍن ٔػالهّ ای کّ ؾق

شكیبٌ ؼبِی ٔاثىحّ ثٕؾِ َّٔ ال ًْؿنی ثّ ؾٔق ثٕؾِ ػمیماَی اَؿک گبِ ًْكاِ وبیث ثٕؾِ اَؿ اَحظبقو ثیً ال ایٍ ثٕؾِ اوث 

ی ُْكی کّ ثؽٕاْؿ يىحوم ٔالاؾاَّ ػًم کُؿ ًْٕاقِ يٕقؾ کّ يحبولبَّ يعون ٍَؿِ کبق اؾثی ُْٔكی َٕٔیىُؿگی ٔکال کبقْب

 ثی يٓكی ثٕؾِ اوث کبقی ًَی جٕاٌ کكؾ يگك ایُکّ ؼٕؾ اككاؾ ٔثیُُؿگبٌ ًٍْٔٓكیبٌ ًْث ؼٕؾقا ؾق ایٍ قاوحب ثجیُُؿ 

قا ثب  كاؿحى يٍ ْى يیحٕاَىحى يرم ثىیبقی ال يكؾو كوظ ثّ کبق ٔلَؿگی يؼًٕنی ثچىپى ايب ؾنى ٔجٕاَى ٔليبَٓبی جؼطیم ٔك

وبیحی ًْكاِ کكؾو کّ اکٌُٕ ثؽً يًٓی ال اثكٔی قوبَّ ای يكؾو أل اوث .شب ؾاقؾ ال ًّْ ػمیماَی کّ طی ایٍ وبنٓب 

 يٍٕم وبیث ثٕؾِ اَؿ ٔیب ثب اَحوبؾ ٔپیٍُٓبؾات ؼٕؾ ثّ وبیث کًک ًَٕؾَؿ جٍکك ًَبیى 

 2014قیّ ك8ٕيؿیك ٔة وبیث وحبقِ ْبی أل /ككْبؾ اثكاْیى پٕق )يعًٕؾا( 

ثكای یبؾ أقی اٌ وبنٓب چُؿ نیُک هكاق يیؿْى جب یبؾی ال كؼبنیث ْبی اؿبلیٍ وبیث کكؾِ ثبٌى ًّْ ایُٓب يكثٕط ثّ كٕقیّ 

 وبل پیً يی ثبٌؿ  10یؼُی  2004وبل 

  ؽؼش اصدحبم پبئیض

 جْاًبى ّ ًْجْاًبى اّص طال ُب سّ دسّ کشدًذ.  هقبحجَ ثب جؼفش ساعزگْ 
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 ))حْادس هشگجبس دس اّص((

 ّضؼیذ اجزوبػي ؽِش اّص

 ؽِشداساى اّص اص اثزذا رب کٌْى

 ؽِشداساى ؽِش اّص ثؼذ اص اًمالة اعالهي

 دسثبسٍ ثخؼ اّص

 رین فْرجبل اّص جْاى لِشهبى هغبثمَ چِبس جبًَ کیؼ ؽذ

 یي گضاسػ دس عبیذ دسثبسٍ کزبثخبًَ ػوْهی اّص/ اّل

     بًک هلي اّص دچبس آرؼ عْصي ؽذث    هبٌُبهَ ػقش اّص هٌزؾش ؽذ

 هبٍ اص فؼبلیذ ؽْسای ؽِش گزؽذ اهب ٌُْص خجشی اص ؽِشداس اّص ًیغذ6

ٔ ؾق شهىّ ای کّ اَحظبق ایٍ ثٕؾِ ْٔىث کّ ٌٕقای ٌٓك ٌٓكؾاقأل قا اَحؽبة ٔاٌ قا يؼككی کُؿ کبقی کّ اَصبو پفیككث 

ثكگماق گكؾیؿ  92ٌٓكیٕق 25 ثؽٍؿاق يعحكو أل ؾق جبقیػ  ثكیبوث اهبی يعًؿ ظىٍ اجً ككال ٌٕقای اؾاقی ثؽً أل 

اهبی  ال ٌكٔع ثکبق ٌٕقای چٓبقو ٌٓك أل ثؽٕثی یبؾ کكؾَؿ ٔ اكمٔؾَؿ کّ ٌٕقای اواليی ٌٓك ألثب قای کهیّ اػضب 

بَؿاقی القوحبٌ ٔاوحبَؿاقی كبقن اقشبع شهیم ٌكیلی قا ثكای جّؿی ٌٓكؾاقی أل پیٍُٓبؾ ؾاؾِ اوث کّ يكاجت ثّ ككي

 ٌؿِ اوث

ایُکّ چّ ؾالیهی ثبػد  ُْٕل ایٍ اَحؽبة ال وٕی اوحبَؿاقی جعون َیبكحّ ٌٔٓك أل ثؿٌٔ ٌٓكؾاق اوث   ال اٌ جبقیػ جبکٌُٕ 

ثگیكؾ يكؾو أل ٌؿِ جب اهبی شهیم ٌكیلی کّ ثب اکركیث اقا ال وٕی ٌٕقای ٌٓك أل اَحؽبة ٌؿ جبکٌُٕ َحٕاَىحّ يصٕل جبئیؿ 

ًَی ؾاَُؿ ٔایُکّ ٌٕقای ٌٓك أل ایب َبيمؾ ؾیگكی ثكای پىث ٌٓكؾاقی أل اَحؽبة کكؾِ ثبل يكؾو ًَی ؾاَُؿ ایٍ ثكای 

ٌٕقایی کّ يُحؽت يكؾو ْىحُؿ َّ َوطّ هٕت کّ ثؼُٕاٌ یک ضؼق ؾق ػًهکكؾ اَبٌ يعىٕة ؼٕاْؿ ٌؿ چٌٕ يكؾو ؾق 

ؿ ايب اَحظبق ؾاقَؿ ٌٕقا شٕاة هبَغ کُُؿِ ای ثّ آَب ثؿُْؿ ایٍ ؾق ظبنیىث کّ شكیبٌ يٍکالجی کّ ؾق ایٍ ليیُّ َیىحُ

ٌٓكؾاقاٌ اکرك يُبطن القوحبٌ جبئیؿ ٌؿِ اَؿ ٔيٍـٕل ثّ كؼبنیث ْىحُؿ په چّ ؾنیهی ثكای ػؿو اَحؽبة ٌٓكؾاق أل ٔشٕؾ 

 ؾاقؾ 

اَؿ ٌٕٔقایی جعّیهکكؾِ ٔشٕاٌ ْىحُؿ  جًبيی اػضبی ٌٕقای ٌٓك أل ْیچگبِ ؾق يوبو ٌٕقای ٌٓك یب ٌٓكؾاقی َجٕؾِ

اَحظبق يیكٔؾ کّ ٌٕقا جؼبيم گلحگٕ ٔاوحلبؾِ ال جصكثیبت ؾیگكاٌ ٔکىبَی کّ ؾق ؾٔقِ ای ٌٓكؾاق أل یب ؾق ٌٕقا ثٕؾِ اَؿ 

ؾق ؼٕؾ ثجیُؿ ٔثب شؿیث ثیٍحكی ؾَجبل جؼیٍ ٌٓكؾاق أل ثبٌُؿ . ًٌ يبِ جبؼیك کى َیىث . ايیؿٔاقیى ٌٕقا ٌٓك ثب شؿیث 

 ثیٍحكی ٔثب قایمَی ْبی ثیٍحك ثب يؼحًؿیٍ ٔاككاؾ جبذیك گفاق ثحٕاَؿ ثّ ایٍ ايك يٓى َبیم ایؿ 

 1392ثًٍٓ 19

 ؼجك

 

 

 

 ٔيكگ یک شٕاٌ کُّٓ ای ؾق ایٍ ظبؾذّ ظبؾذّ ؾق شبؾِ ثُؿقػجبن ثّ الق 

 بٍ ٌُشی اسکیذ اص اًجوي خیشیَ اّصرمذیش ّرؾکش هذیشاهْصؽگ 
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ؾیٍت اػضبی اَصًٍ ؼیكیّ أل ؾػٕت وكکبق ؼبَى ؼؿیصّ پیكلاؾ ثٕؾَؿ کّ ثحبلگی ال ولك ظس ثّ ؾثی ثبلگٍحّ ثٕؾَؿ 

ٔككِحی ٌؿ جب ال اػضبی ایٍ اَصًٍ کّ چُؿیٍ وبل اوث ؾق شٓث کًک ؼیكؼٕاْبَّ يكؾو ٔؼیكیٍ ثّ يكؾو ٌٔٓك أل 

ق ؾاَی ٌٕؾ .اػضب ٔيًٓبَبٌ ثّ قوحٕقاٌ اثٍبق ؾثی شٓث ِكف ٌبو ٌٔیكیُی ؾػٕت ٌؿِ ثٕؾَؿ کّ جالي يیکُُؿ جٍکك ٔهؿ

يٕقؾ اوحوجبل ًّْ ظبضكیٍ هكاق گككث ٔؾق پبیبٌ ْؿایبیی کّ ٌبيم کحبة هكاٌ ٔاة ليمو ْٔؿیّ ظس ٔولك يکّ ثٕؾ ال 

 طكف ؼبَى پیكلاؾ ثّ يیًٓبَبٌ ؾاؾِ ٌؿ 

 دل خْػ عیشی چٌذ 

 

کّ ظکبیث ال جهؽی ٔؾٔقی يكؾو ال   ٌؼك لیجبی وٓكاة وپٓكی اوث کّ يیگٕیؿ ؾل ؼٕي ویكی چُؿ ایٍ هىًحی ال

ؼٌٕی اوث ايب ألیٓب کّ يؼكٔف ثّ يكؾيبٌ ؾل ؼً ْىحُؿ ثكؼالف ایٍ جهؽی ؾق كّم ثٓبق ایٍ ؾنؽٌٕی ٔوكلَؿگی قا 

كیط ٌٔبؾی يی پكؾالَؿ ٔکًحك ؾٌث ٔؾيٍ ؾِٔؿ چُؿاٌ يیکُُؿ ٔال ْك ككِحی ؾق ایٍ ایبو اوحلبؾِ يیکُُؿ ثّ گكؾي ٔجل

اطكاف أل ْىث کّ ؾق ایٍ قٔلْب ألیٓب ثّ اَصب َكهحّ ثبٌُؿ ثكای ؼٓك ٔؾال ثكای ْکبق ٔجكٌّ ٔؼبقالِ ثكای کبثٕل 

ثكای وكيّ ٔؼٕقِ ثكای ٍْحپم ثكای ؾقوث کكؾٌ گالٔ نی جً ٔثكای چبی نی جً ألیٓب ایٍ ؾنؽٌٕی قا ال َیبکبٌ 

اقخ ثكؾِ ٔاْبنی يُطوّ القوحبٌ ایُكا ثؿقوحی يیؿاَُؿ کّ وكلَؿِ جك ٔؾنؽً جك ال ألی کّ ؾق كّم ثٓبق ٔاشؿاؾ ؼٕؾ ثّ 

ؾل ثّ طجیؼث ٔوكوجمی يیجُؿؾ َیىث ایٍ قوى ؾیكیُّ قا ًْچُبٌ گكو ٔپبثكشب َگّ ؾاقیى کّ لَؿگی ٔپیَٕؿ ثب طجیؼث ؼكو 

 ؾنی ٍَٔبط يیبٔقؾ 

 

 ؾق ایٍ چُؿ قٔل گفٌحّ ػکه ْبی لیبؾی ثكای وبیث ككوحبؾِ کّ ًٌب قا ثّ ؾیؿٌ ْب آَب ؾػٕت يیکُى 

 ؼجك

 

 

يكججب ؾق يطجٕػبت ٔقوبَّ ْب يُحٍك  ایٍ يطهت قا ظحًب ثؽٕاَیؿ چُؿ قٔل اوث کّ ؼجكْبی يكثٕط ثّ وكطبٌ ؾق ایكاٌ

يیٍٕؾ کبق اقلًٌُؿی کّ يطجٕػبت اَصبو يیؿُْؿ اگبِ کكؾٌ يكؾو ال ایٍ ثیًبقی ؿیك ٔاگیك ايب ؾق ظبل اكمایً اوث کّ 

قٔلثكٔل ثك جؼؿاؾ اٌ اكمٔؾِ يیٍٕؾ وبیث وحبقِ ْبی أل چُؿیٍ ثبق يطبنت يلیؿی ؾق ایٍ ليیُّ ؾق وبیث يٍُك کكؾِ جب 

 یُُؿگبٌ اكمایً یبثؿ اگبْی ث

ْكچّ اطالػبت يب ؾق ایٍ ليیُّ ثیٍحك ثبٌؿ يیحٕاَیى ال ثكٔل ٔاكمایً ایٍ ثیًبقی شهٕگیكی کُیى ؾق ظبل ظبضك ویّؿ 

ْماق َیم وبالَّ ثّ ایٍ ثیًبقی يجحال يیٍَٕؿ وكطبٌ يؼؿِ ال ٌبیغ جكیٍ وكطبٌ  90ْماق ثیًبق وكطبَی ؾق کٍٕق ؾاقیى ٔ

ِ ثمقگ ؾق لَبٌ ٔوكطبٌ پٕوث ٔپكٔوحبت ؾق يكؾاٌ ال ثویّ ثیٍحك اوث ػٕايم يحؼؿؾی ؾق ْب ٔوكطبٌ پىحبٌ ٔقٔؾ

ُْای الْدٍ ّکشثي ًّیزشاری کَ اص هبؽیي ُب  -افضایؼ عي ثكٔل وكطبٌ َوً ؾاقؾ کّ ػًؿِ آَب ػجبقجُؿ ال 

هْاد ؽیوبیی دس -بد هیضًٌذ عوْم ّهْادی کَ ثَ عجضیجبد ّهیٍْ جبد ثشای اص ثیي ثشدى اف -ّکبسخبًجبروزقبػذ هیؾْد 

رغزیَ ًبهجبعت   پبسصیذ ُب ّػْاهلی کَ ثٌْػی ثب ایي پذیذٍ ُب اسرجبط داسًذ  رشکیجبد ثِذاؽزی ّغزایی کَ اعزبًذاسد ًیغزٌذ

 - ثخقْؿ سّی اّسدى هشدم ثَ غزاُبی فغذ فْد ّاهبدٍ

 يیهیبقؾ لایر37ػًكاَی ؾق ثؽً أل القوحبٌ ثب اػحجبقی ثبنؾ ثكاكححبض چُؿ طكض 

ثب ظضٕق يؼبٌٔ اوحبَؿاق ٔ ككيبَؿاق ٔیژِ القوحبٌ چُؿ طكض ػًكاَی ؾق ثؽً أل اكححبض ٌؿ. ثّ گماقي قٔاثظ ػًٕيی 

،يؽبثكاجی ككيبَؿاقی ٔیژِ القوحبٌ؛ؾق ؾٔيیٍ قٔل ال ؾّْ پكككٔؽ كصك اَوالة اواليی ، چُؿ طكض ػًكاَی ،ٔقلٌی 

ٔآيٕلٌی ثب ظضٕق ػهی اکجك َصیت لاؾِ يؼبٌٔ اوحبَؿاق ٔ ككيبَؿاق ٔیژِ القوحبٌ،يٓؿی لیُهیبٌ يؼبٌٔ ثكَبيّ قیمی ٔ 

ايٕق ػًكاَی ككيبَؿاقی ٔجؼؿاؾی ال يىؤنیٍ اؾاقات ٌٓكوحبٌ،آجً ككالثؽٍؿاقأل،ائًّ شًؼّ ٔ شًبػبت،اػضب ٌٕقای 

يیهیبقؾ لایر 37هی ٔ اهٍبق يؽحهق يكؾو، ؾق ثؽً أل القوحبٌ ثب اػحجبقی ثبنؾ ثكاواليی ، يؼحًؿیٍ ٔ ؼیكیٍ ٔ يىؤنیٍ يع

  .اكححبض ٌؿ

 ثّ گماقي قٔاثظ ػًٕيی ككيبَؿاقی ٔیژِ القوحبٌ، ایٍ طكض ْب ٌبيم :  - 

ب ْماق يحك يكثغ ث 12ْماق هطؼّ ای ثكاؾقاٌ ویلبیی ؾق ٌٓك أل ؾق ليیُی ثّ يىبظث  45اكححبض يكؿؿاقی گٌٕحی  -1

وبنٍ ،اَجبق آـٔهّ،وبؼحًبٌ اؾاقی،يىکَٕی،يؿیكیث،کبقگكی،يؽمٌ وٕؼث ٔ جبویىبت  3يحك يكثغ ٌبيم  4212لیكثُبی 
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َلك  51يیهیبقؾ لایر ال طكین جىٓیالت ثبَک کٍبٔقلی ٔ آٔقؾِ ثؽً ؼِّٕی ثب اٌحـبل لایی  15ثب اػحجبقی هكیت ثّ 

 ثّٕقت يىحویى ٔ ؿیك يىحویى

 يیهیبقؾ لایر 13ىکٍ يٓك ٔيكکم جهلٍ کى ظككیث ٔ پك ظككیث ألثب اػحجبق ،اشكای کبكٕ َٕقی ي -2 

 يیهیٌٕ لایر، 800يیهیبقؾ ٔ  3،اكححبض پبقک ظبٌیّ ای أل ؾق ليیُی ثّ يىبظث یک ْکحبق ثب اػحجبقی ثبنؾ ثك -3

لایر جٕوظ ؼیك ویؿ  يیهیٌٕ 300يحك يكثغ ثب اػحجبقی ثبنؾ ثك 1000ليیٍ ٔقلٌی قٔوحبی هالت ؾق ليیُی ثّ يىبظث -4

 يعىٍ ظىیُی ،

 600يحك يكثغ ثب اػحجبق  100اكححبض يىصؿ يكظٕو ٌٓكاو لَگُّ ؾثیكوحبٌ ؾؼحكاَّ پكٔیٍ اػحّبيی کٕقِ ثب لیكثُبی -5

 يیهیٌٕ لایر )ؼیك وبل(

ػجؿانكظیى اوؿ يیهیٌٕ لایر جٕوظ ؼیك  420يحك يكثغ ثب اػحجبق  62،اكححبض آليبیٍگبِ ؾثىحبٌ اظًؿی کٕقِ ثب لیكثُبی -6

 قٌیؿ

يحك  170يحك يكثغ ثب لیكثُبی  320ٔاظؿؼبَّ يؼهى هطت انؿیٍ شبٔؾاٌ ؾق قٔوحبی کٕقِ ؾق ليیُی ثّ يىبظث  4،اكححبض -7

 يكثغ )ؼیك وبل(

يحك يکؼجی آة ؾق قٔوحبی كیٍٕق ثب  1200،اكححبض ایىحگبِ پًپبژ آة ًْكاِ ثب جصٓیم ٔ وبؼث وبؼحًبٌ ٔ ؼكیؿ يؽمٌ -8

  .يیهیٌٕ لایر جٕوظ ؼیكیٍ يعهی ثٕؾ 400يیهیبقؾ ٔ  2اكمٌٔ ثك اػحجبقی 

ؾق آییٍ اكححبض ایٍ پكٔژِ ْب ػهی اکجك َصیت لاؾِ يؼبٌٔ اوحبَؿاق ٔ ككيبَؿاق ٔیژِ القوحبٌ ؾق وؽُبَی ضًٍ گكايیؿاٌث  .

ؾًٌُبٌ ایٍ َظبو ٔ اَوالة ایبو هللا ؾّْ يجبقک كصك اظٓبق ؾاٌث:ايكٔل ایكاٌ اواليی ؾق أز ػمت ٔ اهحؿاقهكاق ؾاقؾ ٔ 

قٔل ثّ قٔل ؾق شٓبٌ يُلٕقجك يی ٌَٕؿ. ٔی ؾق اؾايّ وؽُبًَ ال ًّْ ؼیكیٍ وؽبٔجًُؿ ثؽً أل کّ ایُچُیٍ یبقیگك 

 يُجغ ؼجك ِعجث َٕ الق  /.ؾٔنث ْىحُؿ ٔ ؾق لاؾگبِ ؼٕؾ ثّ وبؼث ثُبْبی ػبو انًُلؼّ يی پكؾالَؿ؛ جوؿیك ٔ جٍکك کكؾ

   /گماقي جّٕیكی ال اكححبض چُؿ طكض ػًكاَی ؾق ثؽً أل القوحبٌ

 ؼجك

 

ٌت اوث ؾق ثؼضی  12ػّك ٌكٔع ثّ ثبقي َى َى ثٓبقی کكؾ کّ جبکٌُٕ کّ وبػث  6ْٕای ؾثی ايكٔل یکٍُجّ ال وبػث 

م ظبکیىث کّ ْٕا کبيال اثكیىث ٔثك اوبن پیً ثیُی ْٕاٌُبوی ال يُبطن اؾايّ ؾاقؾ ٔؼجكْبی قویؿِ ال أل ٔثُؿقػجبن َی

 اظحًبل ثبقَؿگی ؾق أل ٔيُبطن القوحبٌ ؾق قٔل ؾٌُٔجّ اوث 

 

 

 ُْای دثی ًیوَ اثشیغذ ّثش اعبط اخشیي گضاسؽبد اص اّص احزوبل ثبسًذگی دس سّص دّؽٌجَ صیبد اعذ 
 

 دّچشخَ عْاس اّصی کؾْسسا دّسصد 

 ّ عَ ؽٌجَ السعزبى ثبساًی هی ؽْددّؽٌجَ 

  

 دس ؽِش اّص ّهمبیغَ اى ثب ؽِشیْس هبٍ  1392لیوذ الالم هْاد غزایی دس ثِوي هبٍ 

ْماقجٕيبٌ./ يبْی ۷۳ْماقجٕيبٌ / .يبْی ْٕق کیهٕ ۵۲گٌٕث گٕوبنّ ٔ گٌٕث ٌحك ٔ گٌٕث ثم ٔ گٌٕث چكؼی کیهٕ 

 جٕيبٌ.۷۱۲۳۳/ يبْی ٌٓكی و  جٕيبٌ.۷۱۲۳۳يبق يبْی کیهٕ  ْماقجٕيبٌ / ۷۱شً کیهٕ 
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.جٍ يبْی وبظم   ت/۵۱۳۳ت. /وُگؿاٌ ک ۵۱۳۳ت / شگك يكؽ کیهٕ ۱۰۳۳ت. يكؽ گكو کیهٕ ۱۱۳۳يكؽ يُصًؿ ک 

ت قة گٕشّ کٕچک َیى ۱۳۳۳قة گٕشّ ثمقگ  /   ت.۱۰۳۳ت. جٍ يبْی شُٕة  ۵۰۳۳ت. جٍ يبْی وپیؿاٌ ۱۰۳۳

 ۳۵۳۳ت. کُىكٔ َؽٕؾ وجمت۵۱۳۳ق ثبؾيصبٌ ت کُىكٔ ؼبٔیب۵۲۳۳ت. کُىكٔ هٕقيّ وجمی ۵۳۳۳کیهٕی 

ت. ۱۲۳۳ت ؼیبقٌٕق ٌیٍّ ثمقگ قیم  ۰۲۳۳جوبقچ هٕطی ۷۲۳۳ت. نٕثیب هٕطی کٕچک ۵۵۳۳نٕثیب هٕطی يٍکِٕ. 

گكيی ۱۲۳ت. يبکبقَٔی ۵۵۳۳گكيی ۰۳۳.ت. يبکبقَٔی ۵۵۳۳ت. ؼیبقٌٕق ؾقٌث ۵۵۳۳ؼیبقٌٕق ٌیٍّ کٕچک 

 .ت۷۰۳۳ت. ٌكکث ؼیك يؼكٔف. ٌَٕبثّ هٕطی ؼبقشی ۷۰۳۳ؼبَٕاؾِ  ت. ٌَٕبث۵۳۳۳ّت. ٌَٕبثّ ؼبَٕاؾِ پپىی ۷۲۳۳

ت. ۵۲۳۳ت.پُیك يرهری ۵۲۳۳ت / پُیك پگبِ کٕچک ۲۲۳۳ت.پُیك قٔلاَّ ۰۱۳۳ت. پُیك يبَی يبن ۰۲۳۳پُیك ولیؿ پگبِ 

ت. ۰۳۳۳ت. يبوث کٕچک يبَی يبن ۰۳۳۳/ يبوث ثمقگ يبَی يبن   ت۱۲۳۳ت. پُیك کبنّ ۷۳۳۳پُیك ؼبيّ کٕچک 

 .ت۵۵۳۳قٔل جبقیػ ؾاق یک نیحكی اقلٌ ۰ت.ٌیك ۵۲۳۳ت.ٌیك پگبِ ۱۲۳۳ثمقگ وحهی يبوث 

ت. وٕویه يؼًٕنی ک ۱۲۳۳ت.وٕویه کٕکحم ک ۱۵۳۳ت. ًْجكگك يؽَّٕ ِؿک ۵۱۳۳ْجكگك يؼًٕنی 

 .ْماقجٕيب۷۳ٌت.جؽى يكؽ ٌبَّ ۱۲۳۳

نیحكی ۵.قٔؿٍ يبیغ ت۷۰۳۳۳نیحكی ۱ت. قٔؿٍ يبیغ ۱۳۳۳۳کیهٕی ۷۱ت. قٔؿٍ شبيؿ ۵۵۳۳۳کیهٕی ۲قٔؿٍ شبيؿ 

 .ت۰۰۳۳گكيی  ۰۲۳ت. قٔؿٍ يبیغ ۲۳۳۳نیحكی ۷ت.قٔؿٍ يبیغ ۷۳۳۳۳

ت. نپّ ک ۱۲۳۳ت. يبٌک ک ۱۱۳۳ت. ػؿن هكيم ک ۲۳۳۳ت. ػؿن وجم ک ۱۲۳۳ؼٌٕک ثبق. َؽٕؾ کیهٕ 

 .ت۱۲۳۳ت. نٕثیب چٍى ثهجهی ک ۲۲۳۳ت.نٕثیب هكيم ک ۰۰۳۳

 ت۷۵۳۳. آقؾ يؼًٕنی ک ت۷۲۳۳ت. آقؾ ولیؿ کیهٕ ۰۳۳۳ت. هُؿ ک ۵۳۳۳ٌکك کیهٕ 

 جٕيبٌ 2200گٕشّ  - 1800  ثبؾيصبٌ - 2000پیبل  - 2500ویت ليیُی کیهٕیی 

 ْماق جٕيبٌ  250ْماق جٕيبٌ . ثكَس اثكاْیى 195ْماق جٕيبٌ . ثكَس ػجؿانىالو  190کیهٕیی  40ثكَس پبيچبل 

ویت ولیؿ ٔهكيم  -جٕيبٌ 2000َبقَگی  - 2500پكجوبل ػبؾی  -جٕيبٌ  4000پكجوبل َبكی  -جٕيبٌ 3000ؼیبلوجم کیهٕیی 

 جٕيبٌ 3500

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

 دس ؽِش اّص 1392لیوذ الالم غزایی ّهقشفی دس اّاخش ؽِشیْس هبٍ 

  ْماق 25ْماق گٌٕث چكؼی 25ْماق جٕيبٌ گٌٕث گٕوبنّ 25گٌٕث ثم کیهٕیی 

  16000يبْی ظهٕا  12000يبْه وُگ وك  12000جٕيبٌ يبْی ٌٓكی  12000جٕيبٌ يبْی ْٕٔق  12500يبق يبْی 

  2200وُگؿاٌ يكؽ ثىحّ ای  2200ْماق جٕيبٌ شگك يكؽ کیهٕیی 7يكؽ يُصًؿ  7200يكغ جبلِ کیهٕیی 

ق ثبؾيصبٌ ؼبٔیب 2200کُىكٔ كٕقيّ وجمی       5800جٍ شُٕة   ْماق3ْماق جٕيبٌ وپیؿاٌ 6کُىكٔجٍ يبْی وبظم 

قة گٕشّ  2500ؾقٌث  500ؼیبقٌٕق ٌیٍّ قیم  1700هبقچ هٕطی  1700نٕثیب  2200کُىكٔ َؽٕؾ وجم  2700يٍکٕ 

   1500گكيی  450جٕيبٌ  2500گكيی 900يبکبقَٔی   1200ْماق جٕيبٌ قة گٕشّ کٕچک 4ثمقگ 

جؽى يكؽ ٌبَّ  5000 وٕویه يؼًٕنی 7000وٕویه يؽَّٕ ککحم  2200يؼًٕنی  6500ًْجكگك يؽَّٕ کیهٕیی 
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پُیك  3500پُیك يیُی يبن  3200پُیك ولیؿ پگبِ   1500جٕيبٌ ٌَٕبثّ هٕطی 2000يؼًٕنی  220ٌَٕبثّ ؼبَٕاؾِ پپىی 

يبوث ثمقگ يبَی  2500پُیك يرهری  4500پُیك گبنّ  2000پُیك ؼبيّ ای کٕچک  2500پُیك پگحّ کٕچک  5500قٔلاَّ 

 جٕيبٌ 2000يبوث کى چكة يؼًٕنی  7500يبوث وطهی ثمقگ وٌٕ  2500ث کٕچک ْماق جٕيبٌ يبو6يبن 

قٔؿٍ يبیغ  17500نیحكی 4جٕيبٌ قٔؿٍ يبیغ  75000کیهٕیی  17جٕيبٌ قٔؿٍ شبيؿ  25000کیهٕیی 5قٔؿى شبيؿ 

  3500گكيی  850قٔؿٍ يبیغ  5500نیحكی  1جٕيبٌ قٔؿٍ يبیغ  9000نیحكی 2

نٕثیب چٍى ثهجهی  9500نٕثیب هكيم  4500نپّ  5000يبي  5500ػؿن هكيم  5200ػؿن وجم  4500َؽٕؾ ؼٍک کیهٕیی 

5000  

  1300اقؾ يؼًٕنی  1500اقؾولیؿ کیهٕیی  2200هُؿ ثىحّ  2200ٌکك کیهٕیی 

ْماق جٕيبٌ ثكَس اظًؿ  210ْماق جٕيبٌ ثكَس گهُٕي  220ْماق جٕيبٌ ثكَس ٌؼیٍ 250کیهٕیی  40ثكَس اثٕطبنت گَٕی 

  ْماق جٕيبٌ 200يبٌ ثكَس پبيچبل ْماق جٕ 215

 1000ُْؿٔاَّ کیهٕیی  2500اَبق ؾاَّ ولیؿ کیهٕیی  3000نیًٕ ٌیكیٍ   4500جٕيبٌ پكجوبل َبكی کیهٕیی 2000ویت ولیؿ  

پیبل کیهٕیی  17000پىحّ جك کیهٕیی  2000ولیؿ ؾاَّ ؾقٌث اَگٕق  8000ویت گالثی  5000ٌهیم  2000ؼكثمِ يٍٓؿی 

 1500ْٕیس کیهٕیی   2500کبْٕ  2000گٕشّ ككَگی  1500کهى  1500ثبؾيصبٌ  2500ویت ليیُی  2000گٕشّ  1500

  5000قطت جبلِ  جٕيبٌ  3000اَگٕق هكيم  7000اَجّ کیهٕیی  4000يٕل  1500ؼیبق وجم 

  

ًٍٓكیبٌ ؾاقَؿ ٔیب هىًحی ال يؽبقز لَؿگی اككاؾ قا يیؿُْؿ ٔیب لٌ ٔثچّ ْب آَب ؾق ایكاٌ ثكای اَؿوحّ کّ هّؿ کًک ثّ ْ

ٔأل لَؿگی يیکُُؿ هیًث ایٍ اهالو يیحٕاَؿ ثكای آَب يلیؿ ثبٌؿ جب اگك کًکی يیکُُؿ یب پٕنی يیلكوحُؿ ثؿاَُؿ کّ ْمیُّ ْبی 

 لَؿگی کى َیىث 

ؼبَٕاؾِ َیبليُؿ ٔشٕؾ ؾاقؾ .ايبق ؼظ  800ؼبَٕاؾِ ْب ؾق ٌٓك أل ثیً ال ثكاوبن ايبق اَصًٍ ؼیكیّ أل ٔؼٕؾ اظٓبقی 

یک يیهیٌٕ ْٔلحّؿْماق جٕيبٌ ثٕؾِ ٔثب جٕشّ ثّ قٌؿ جٕقو  1390كوك ثكای ٌٓكْبی ثمقگ ًْچٌٕ جٓكاٌ ؾق وبل /

یک يیهیٌٕ ٔؾق ٌٓكْبی کٕچک ؼظ كوك ثّ   ٔگكاَی اشُبن طی ؾٔ وبل گفٌحّ يطًئُب ایٍ ايبق اکٌُٕ ثبالجك اوث

ْماقجٕيبٌ جب یک يیهیٌٕ جٕيبٌ اوث ٔػًال  500ؼبَٕاق ؾقايؿی ثیٍ  800ٔؾٔیىث ْماق جٕيبٌ يیكوؿ .ثىیبقی ال ایٍ 

 لیك ؼظ كوك هكاق ؾاقَؿ 

جب جؽى يكؽ ثب َبٌ ٔچبی ثؽٕقَؿ َٔٓبق َیى کیهٕ گٌٕث ثب ویت ليیُی ٔگٕشّ 4ثكای یک ؼبَٕاؾِ چٓبقَلكِ اگّ ِجعبَّ 

ٌ َٔیى کیهٕ ثكَس ؾقوث کُُؿ ٌٔت ْب ْى كوظ ٌَٕ ٔپُیك ٔگٕشّ ٔؼیبق وجم ثؽٕقَؿ اگك ایٍ ؼبَٕاؾِ چٓبق ٔپیبل ٔثبؾيصب

َلكِ كوظ ًْیٍ چُؿ ههى ثؽٕقَؿ َٔگبِ ثّ ْیچ چیم ؾیگكی َکُُؿ ْٔیچ چیم ؾیگكی َؽٕقَؿ ٔاة ٔثكهٍبٌ يصبَی ثبٌؿ ٔپٕل 

ْماق جٕيبٌ اوث 22کیق ٔکلً ٔنجبن ْى َؽكَؿ قٔلاَّ ظؿٔؾا جهلٍ ْى َؿاٌحّ ثبٌُؿ ٔثچّ ْبٌٌٕ ْى اِال يؿقوّ َكَٔؿ ٔ

ْماق جٕيبٌ يؽبقشٍبٌ يیٍٕؾ .ؼیهی ْب ثّ وؽحی ال په ایٍ يؽبقز ثك يی ایُؿ اگك کًک يیکُیؿ ایُٓب  700ٔؾق يبِ ظؿٔؾ 

 قا ؾق َظك ثگیكیؿ .

 1.2.2014وبیث وحبقِ ْبی أل /

 ككاؼٕاٌ أنیٍ شٍُٕاقِ يُطوّ ای ػکه ِکَكوى أل
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 ػکه ْبیی ال ًْبیً قٔل أل 

 

ثك اوبن ؼجك قویؿِ ال أل ْٕای اَصب االٌ جًبو اثكی جٕاو ثب قػؿ ٔثكم اوث ٔ ثبقاًَ ثوٕل ألیٓب جٕاو ثب ثبؾ ٔپكیٍک 

  2014يبقن 31ثؼؿال ظٓك ؾٌُٔجّ 4وبػث /   اوث

 

 

 ظ کشعن اّص + ػکغِبی ثشرشگضاسػ رقْیشی هشاعن اخززبهیَ جؾٌْاسٍ ػک

 ّسّد دّ عبهبًَ ثبسؽی دس ُفزَ جبسی ثَ السعزبى+ ّضؼیذ جْی هٌطمَ رب آخش ُفزَ

 هوضس ؟ عیضدٍ ثذس ثشین  

  

ایٍ قٔل قا ثیكٌٔ ال ؼبَّ ْبی ؼٕؾ  طجن وُحی ؾیكیُّ ككٔقؾیٍ اوث ٔيكؾو ایكاٌ  13ثكاثك ثب   قٔل چٓبقٌُجّ ؾٔو أقیم

شٕاَبٌ ؾو ثؽث وجمِ گكِ يیمَُؿ ٔثّ شٍٍ   وپكی يیکُُؿ ٔثّ ؾايٍ طجیؼث يی قَٔؿ ٔثوٕنی َعىی ٔثؿٌگَٕی ثؿق يیکُُؿ

 ٌٔبؾی يی پكؾالَؿ 

طكاف قا گككحّ اَؿ ٔػؿِ ای ؼجكْبی قویؿِ ال أل ظبکیىث کّ جؼؿاؾی ال ًٍْٓكیبٌ ال ايكٔل قكحّ اَؿ ٔجًبو ؼٌٕ ْبی ا

ْى ؾق كکك جٓیّ ٔايبؾِ وبلی چبؾقْبی يىبككجی ْىحُؿ ايىبل ؾق أل ثٓبق ثىیبق ؼٕثی ٌؿِ ًٍْٔٓكیبٌ لیبؾی ال ؾیگك 

ألیٓب ی   َوبط کٍٕق ٔؼبقز ال کٍٕق ؾق أل ْىحُؿ ٔيكؾو أل َیم جؿاقک ؼٕثی ثكای پفیكایی ال يیًٓبَبٌ ؼٕؾ ؾیؿِ اَؿ

ایٍ ایبو ثٓبق َٕٔقٔل ثب طجیؼث اَه يیگیكَؿ کّ ال ؾیگك ٌٓكْبی اطكاف أل َیم ثّ وٕی ؾٌث ْبی أل  ؾل ؼً اَوؿق ؾق

ايیؿٔاقیى کّ ثّ ًّْ ؾق ایٍ قٔل ؼٕي ثگفقؾ يٕجٕقوٕاقْب ٔقاَُؿگبٌ ثب   يیبیُؿ ٔثب ألیٓب ایٍ قٔل قا وپكی يیکُُؿ 

ثب ظِٕهّ ثكاَُؿ ٔيكؾو طجیؼث ؾٔوث أل طجیؼث قا پبکیمِ َگّ  قاَُؿگبٌ  اظحیبط قاَُؿگی کُُؿ ٔال ٔیكاژ ؾاؾٌ ثپكْیمَؿ

 ؾاقَؿ ٔاٌـبل َكیمَؿ ٔاٌـبنٓبی ؼٕؾقا ؾق پبیبٌ قٔل شًغ أقی کُُؿ 

ايب ؾق ؾثی چّ ؼجك اوث ؟ يٍ ُْٕل اطالع هطؼی َؿاقو ايب ال چُؿ جب ال ؾٔوحبٌ کّ وٕال کكؾو آَب گلحُؿ يب يیكیى يًمق  

َٓبق جٕ پبقک يیؽٕقیى .يیگلث ٌبیؿ کجبة ثمَیى ٌبیؿ ْى   يیگلث يب ال وبػحٓبی ؾِ ِجط يیكیى  صبيرم پبقوبل کّ قكحیى اَ

ثكَس ٔگٌٕث ؼَّٕ ؾقوث کُیى ٔثیبقیى اَصب ثؽٕقیى ػؿِ ای ْى يیگلحُؿ يب وكکبق ْىحیى ٔال ثؼؿ ال ظٓك ثّ ثؼؿ يیكیى 

 يیؿَٔیؿ ؾق ْك ظبل ثوٕل ایٍ ؾٔوث :يب کّ يیكیى يًمق ًٌب ؼٕؾجٌٕ   اَصب

ايیؿٔاقیى جصبق يعحكو ثبلاق ٔألیٓبیی کّ ثّ ایٍ ائیٍ ثبوحبَی اػحوبؾی ؾاقَؿ ثگفاقَؿ اٌ چُؿ جب ًٍْٓكی کبقيُؿ ٔکبقگكی  

ؾق ْك ِٕقت ٌبؾاثی ٔواليحی ٔایبو ؼٌٕی  .  کّ ؾاقَؿ ثكَٔؿ ایٍ قٔل قا کُبق ؼبَٕاؾِ ؼٕؾ ؾق يكاوى ویمؾِ ثؿق ثبٌُؿ

 ثكایحبٌ اقلٔيُؿو

 ْى ٌؼكی ثٓبقی ویمؾِ ثؿقی ال ؼٕؾو جوؿیًحبٌ يیکُى جب ویمؾِ اجبٌ قَگ ٌؼك ْى ثگیكؾ  جث ٔاؼك ِع

 َٕقٔل ؼٌٕی ثّ شبيّ ی ؾل ؾٔلیى           ویمؾِ ٌؿ ٔاؼكای ایٍ َٕقٔلیى 

 يب وجم ثٓبق؛ وبل ایٍ پیكٔلیى       ایبو ؼٌٕی ثٕؾ ثٓبق ٔگم ْب ؾیؿٌ

  ؼجك
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 ثشداؽذ عیت صهیٌی ّ پیبص اص هضاسع السعزبى

 سّص ًخغذ عبل جبسي اص هحْسُبی هْافالری السعزبى ثضسگ 9ُضاس خْدسّ دس  243رشدد ثیؼ اص 

 فشّسدیي سّص اّص گشاهی ثبد 8

 

ثؼُٕاٌ قٔل أل َبيگفاقی ٌؿ ٔيكؾو ٌٓكيبٌ ثّ اجلبم ؾوث اَؿقکبقاٌ ٔيىئٕنیٍ ٌٓكی ایٍ  1392ككٔقؾیٍ وبل  8قٔل 

 ایٍ شٍٍ ٔوكٔق ثكای ٌٓك أل ثیً ال پیً گكؾؾ  93قٔل قا گكايی ؾاٌحُؿ ايیؿ ؾق وبل شؿیؿ 

 ی وبل گفٌحّ قٔل أل يیحٕاَیؿ ایُصب ثجیُیؿ ػکه ْب

 ؼجك 

 

ككٔقؾیٍ قٔل وبػث ليیٍ اوث کّ يهث ْبی يؽحهق شٓبٌ ثًؿت یکىبػث چكاؽ ْبی ؼٕؾقا ثّ 9ايكٔل ٌُجّ ثكاثك ثب 

پبن ليیٍ ؼبيٕي يیکُُؿ ليیُی کّ ثب اوحلبؾِ ثی قٔیّ يب ال يُبثغ اَكژی ِؿيّ ؾیؿِ ًّْٔ يٕشٕؾات اٌ ؾق يؼكْ اویت 

 ایٍ كیهى قا ثجیُیؿ  . ىحُؿْ

 « وبػث ليیٍ»یک وبػث ؼبيٌٕی ثّ يُبوجث قٔل شٓبَی 

 ٔثگبِ قوًی وبػث ليیٍ 

   گماقي جّٕیكي +گككحُؿ قا ؾق وٕيیٍ وبل ؼٕؾ شٍٍ« قٔل أل»ألي ْب 

 !لثبٌ يب القوحبَي اوث؛ َّ اچًي َّ القي

 ثبلؾیؿ شؼلكپٕق ال ثؽً أل ٔ ؾیؿاق ثب ػهًبي اْم وُث

  

 ز هٓكيبٌ ٌّث ٔوٕيیٍ ؾٔقِ يىبثوبت ثهیبقؾ ٌؿيعًؿ كك

ثبٌگبِ كاليیُگٕی ؾثی ٌبْؿ ٌّث ٔوٕيیٍ ؾٔقِ يىبثوبت ثهیبقؾ ألیٓبی يویى ايبقات ثٕؾ کّ ؾق 28.3.2014قٔل شًؼّ 

كضبیی ثٓبقی ًِٔیًبَّ ٔطی قهبثحی وؽث اهبی يعًؿ ككز ثب ؿهجّ ثك ؾیگك ظكیلبٌ جٕاَىث يوبو هٓكيبَی ایٍ ؾٔقِ قا ال 

اٌ ؼٕؾ کُؿ ٔ اهبیبٌ يىؼٕؾ ٌكاكث ٔيعجٕة ػجؿانهٓی ٔاظًؿ قضبیی جٕاَىحُؿ ثحكجیت ثّ يوبو ْبی ؾٔو جب چٓبقو ایٍ ؾٔقِ 

ؾق ایٍ قٔل ٌبْؿ ولكِ ْلث ویٍ َٕقٔلی ؾق يعم ثكگماقی ثٕؾیى کّ جٕوظ ْئیث ثهیبقؾ جؿاقک ؾیؿِ ٌؿِ ثٕؾ   ؾوث یبثُؿ

ثبلیکُبٌ ثهیبقؾ اهبیبٌ يعىٍ َبيی ٔككْبؾ اثكاْیى پٕق ثٕؾ کّ جٕوظ ْئیث  ؾق ایٍ قٔل ْٔلحّ يّبؾف ثب جٕنؿ ؾٔ جٍ ال

 گكايی ؾاٌحّ ٌؿ ٔکیک ْبیی َیم ثكای ایٍ يكاوى ولبقي ؾاؾِ ٌؿِ ثٕؾ کّ شبی جٍکك ؾاقؾ  ٔؾیگك ثبلیکُبٌ 

 ثكای ؾیؿٌ ثویّ ػکه ْب ایُصب کهیک کُیؿ 

 قٔل جبثُبک أل ؾق َٕقٔل ثبوحبَی ایكاٌ ليیٍ گكايی ثبؾ

ككٔقؾیٍ يبِ ؾق ثٓبق َٕقٔلی ٌٓكيبٌ ثكگماق  9ٔ 8ايىبل وٕيیٍ ثمقگؿاٌث ًْبیً أل ؾق پبقک َٕقٔلی ؾق قٔلْبی 

ٔوٍُ ٔلَؿگی يكؾو أل ثبٌؿ قٔلی کّ َّ كوظ ال گفٌحّ ْبی ؾٔق ثهکّ ٍَبٌ يیٍٕؾ قٔلی کّ يی جٕاَؿ ؾق ثكگیكَؿِ اؾاة 

ٔيٓك جالي ْبی ايكٔلیٍ يكؾو أل َیم ثب ؼٕؾ ؾاٌحّ ثبٌؿ ألیٓب ضًٍ پبوؿاٌث وٍُ ٔاؾاة ؼٕؾ ثّ جٕوؼّ ٔپیٍككث ؾق 

ىحیى ؾق ػكِّ ثٓؿاٌث ػكِّ ْبی گَٕبگٌٕ ًْث گًبٌحّ اَؿ ؾق ػكِّ ػهى ٔؾاٍَگبِ ٌبْؿ چُؿیٍ يكاکم ايٕلي ػبنی ْ

ٔواليحی أل جٕوؼّ یبكحّ ؾق ليیُّ وبؼث ٔوبل وؼی ؾق پیٍككث َٕٔأقی ؾاقؾ ؾق ٌٓكوبلی ظكکث قٔ ثّ شهٕ 

.قٔل أل يی ثبیؿ ؾق ثكگیكَؿِ ًّْ جالي ؾق ًّْ ػكِّ ْبی اهحّبؾی ٔاشحًبػی ٔككُْگی ثبٌؿ جب پیَٕؿ ايكٔليبٌ   ؾاقؾ
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جالٌگكاٌ ایٍ ًْبیً ؛ ایٍ قٔل قا ثیً ال پیً َٓبؾیُّ ٔگكايی ثؿاقیى  شب ؾاقؾ ًْكاِ ثب   ثب گفٌحّ ايبٌ ؾق اٌ يٍٕٓؾ ثبٌؿ

شم شؿایی َبپفیك ال گىحكؾگی وكليیًُبٌ  ٔثب پیَٕؿ ثب يكؾو ؾیبق ٔکٍٕقيبٌ اَكا پبن ؾاقیى . اَچّ ؾاٌحّ ْك ألی اوث 

 اوث ؾق پیَٕؿ ثب ؾیگكَوبط ٔوٍُ ًّْ اظبؾ يكؾو 

ایٍ قٔل گكايی قا ثّ ًّْ ثٍُبوبَیى ٔثّ هؿق ًْث ٔجٕاٌ ؼٕؾ ؾق ٌُبوبَؿٌ ؾاٌحّ   ع ایٍ قٔل اوثككٔقؾیٍ ٌكٔ 8شًؼّ 

 ْبی ٌٓكيبٌ کًک ظبل ثكگماق کُُؿگبٌ ایٍ ًْبیً ثبٌیى 

   1393وبیث وحبقِ ْبی أل ككٔقؾیٍ 

  

 ٌّث ٔوٕيیٍ ؾٔقِ يىبثوبت ثهیبقؾ ألیٓب 

ي ثهیبقؾ يیكوبَیى کّ ٌّث ٔوٕيیٍ ؾٔقِ يىبثوبت ثهیبقؾ ألیٓبی يویى ثّ اطالع کیهیّ ثبلیکُبٌ ٔػالهًُؿاٌ ثّ ٔقل

.ؼٕاًٍُْؿیى ثبلیکُبٌ   ثؼؿ ال ظٓك ؾق ثبٌگبِ كاليیُگٕی ؾثی ثكگماق يیگكؾؾ3وبػث  2014يبقن 28ايبقات قٔلشًؼّ 

 قان وبػث يوكق ؾق يعم ثبلیٓب ظضٕق ؾاٌحّ ثبٌُؿ 

 ْئیث ثهیبقؾ ألیٓبی يویى ايبقات

 ثبقي ثبقاٌ ؾق أل ٔيُطوّ ٌكٔع ٌؿ 

 

 

نعطبجی پیً ثبقي ثبقاٌ ؾق أل ٔکم يُطوّ ٌكٔع ٌؿِ اوث ثبقي ثبقاٌ جٕاو ثب قػؿ ٔثكم گماقي ٌؿِ ٌٔؿت ثبقاٌ َیم 

 لیبؾ اوث 

 

 َٔیى ٌت چٓبقٌُجّ ٌت ايکبٌ ثبقَؿگی ؾق أل ٔالقوحبٌ 10وبػث -وبیث وحبقِ ْبی أل

 

 

ثكاوبن ؼجكْبی قویؿِ ال أل ْٕای ايكٔل اثكیىث ٔاظحًبل ایُکّ ؾق ثؼؿ ال طٓك ٔايٍت ْٕای أل ٔيُطوّ القوحبٌ 

 ثبقاَی ٌٕؾ لیبؾ اوث ؼجكْبی قویؿِ ال ثُؿقػجبن َیم ؼجكی ثبقي ؾاقیى 

 َٕقٔلجبٌ ثبقاَی ٔؼٕي ٔوك وجم ثبؾا

يبقات ْىحیى ٔال ؾیٍت جبکٌُٕ ثبقي ثبقاٌ ؾق ؾثی ٔؾیگك ٌبْؿ ثبقي ثبقاٌ ؾق ایكاٌ ٔا 93ؾق پُصًیٍ قٔل ال َٕقٔل 

ايیؿ کّ ًْچُبٌ ایٍ ٌٕم ثٓبقی ؾق   ٌٓكْبی ايبقات اؾايّ ؾاٌحّ ثبقاَی ثٓبقی ٔؾنٍُیٍ کّ يٕشت ٌٕم ٌٕٔق گٍحّ

گفٌحّ ال طی چُؿ قٔل   ال أل َیم ؼجك قویؿِ کّ ْٕا اثكیىث ايب ُْٕل ال ثبقاٌ ؼجكی َیىث  َٕقٔل ٔوبل َٕ ثبًٌب ثًبَؿ

َٕقٔل شًؼیث ٌٓك أل ثیً ال گفٌحّ ٌؿِ ًٍْٓكیبٌ ٔيىبككاٌ َٕقٔلی لیبؾی ثّ ٌٓك أل ايؿَؿ ؼیهی ْب ال ایٍ يىیك 

گكؾي ٔجلكیط ؾق ثیبثبَٓبی أل یکی ال جلكیعبت ْكوبنّ يكؾو ٌٓك أل ؾق   ؾق ظبل گفق ثّ ؾیگك ٌٓكْبی کٍٕق ْىحُؿ

ٔپىُؿیؿِ ثیٍ يكؾو أل ْىث وكکٍی ثّ كبيیم ٔطبیوّ ٔقكحٍ ؾوحّ شًؼی ثب اْم ایبو َٕقٔل اوث کّ ًْچُبٌ ایٍ قوى َیک 

ٔکجبة ٔؼٕقي َٔبٌ يعهی لیُث ثؽً ولكِ ْبی يكؾو   ؼبَٕاؾِ ٔطبیلّ ثّ گكؾي ثكهكاق اوث ٔپبجیم ْبی ثكَس ٔگٌٕث

 ًْكاِ ثب ؼبقالِ جٕقٌّ ٔإَاع وجمی يعهی اوث 

 می يیًٓبٌ ؾنٓبیحبٌ ثبؾ ؼٕي ثّ ظبل ثٓبق ٔيكؾيبٌ ثٓبق ؾٔوث ٔوكوج

 ؼجك



 ػُبیث هللا َبيٕق: َبو ایٍ لثبٌ القوحبَی وث ال اِطالظبت يصؼٕل اوحلبؾِ َکُیى

 

 اثكاْیى ثبوحبَی پبقیمی ؾقگفٌث  يعًؿ

  

 ثٓبق لَؿگی َٕقٔل ثبوحبَی ٔوبل َٕ ؼٕقٌیؿی ثك ًّْ ی ًٌب يجبقک ثبؾ

ؼٕقٌیؿی قا ثّ ًٌب ًْٕطُبٌ ًٍْٓكیبٌ ٔػبٌوبٌ ثٓبق ٔطجیؼث ججكیک يیگٕیى 1393پیٍب پیً وبل َٕ ایكاَی وبل 

ثب لایً َٕٔأقی ثٓبق ؾنٓب جبلِ گكؾؾ ال کیُّ َٔلكت  ٔثكایحبٌ ؾق وبل َٕ واليحی ٔؼٌٕی اقلٔيُؿو ايیؿ کّ ؾق ایٍ وبل

 ثؿٔق ثبٌیى ٔؾوث یبقی ٔیبٔقی يؿؾکبقؼٕثیٓب ثكای ًّْ اَىبَٓب ثبٌؿ 

ايىبل وبل اوت اوث وبل لیجبیی ٔجالي اوت لَؿگی اجبٌ قا لیٍ کُیؿ اوت ؼٌٕعبنی اوت ثكؾثبقی ٔاوت يٓكثبَی ثب 

 یبنٓبی ثهُؿ اقلٔ يُحظك ًٌبوث 

  

 ؼٕقٌیؿی ثّ ٔهث ایكاٌ ٔؾیگك َوبط شٓبٌ 1393ٕیم وبل َٕ ؛وبل نعظّ جع

إٌٓقی،  6764/65يیحكایی آقیبیی،  7036إْقایی،  14093ْبی ْصكی ؼٕقٌیؿی ثكاثك اوث ثب وبل 1393وبل 

 ْصكی هًكی 1435/36يیالؾی، ٔ  2014/15لقجٍحی،  3752ػجكی،  5774/75

 )ذبَیّ ۱ؾهیوّ ٔ  ۵۱ٔ  ۵۳وبػث  :(ًی ایكاٌْصكی ًٌىی )ثّ وبػث قو ۷۰۰۰نعظّ جعٕیم وبل 

 ۵۳۷۱يبقن  ۵۳ْصكی هًكی ٔ  ۷۱۰۲شًبؾی االٔل  ۷۰يطبثن ثب   ْصكی ًٌىی ۷۰۰۵اولُؿيبِ  ۵۰قٔل پُس ٌُجّ 

 يیالؾی

  

 :ثّ ٔهث ٌٓكْبی يؽحهق شٓبٌ ۷۰۰۰نعظّ جعٕیم وبل 

 ۵۳۷۱يبقن  ۵۷                ثبيؿاؾ ۳۳:۲۳:۵۳        شًؼّ              يبنمی-کٕاالنٕيپٕق

 ۵۳۷۱يبقن  ۵۳                        ۷۱:۲۳:۵۳    پُس ٌُجّ                    آنًبٌ-ثكنیٍ

 ۷۷:۲۳:۳۳                                   کبَبؾا –اجبٔا 

 ۷۱:۲۳:۳۳                             ككاَىّ –پبقیه 

 ۷۱:۲۳:۳۳                            وٕئؿ –اوحکٓهى 

 ۵۳:۲۳:۳۳                              ايبقات –اثٕظجی 

 ۵۷:۵۳:۳۳                             اكـبَىحبٌ –کبثم 
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 ۷۰:۲۳:۳۳                           کٕیث –کٕیث ویحی 

 ۳۳:۲۳:۳۳                                      چیٍ –پکٍ 

  ۵۷:۲۳:۳۳                         جبشیکىحبٌ –ؾٌُٔجّ 

  

 ْصكی ًٌىی  1393نعظّ جعٕیم وبل 

 

 

 

يبقن  20ْصكی هًكی ٔ  1435االٔنی  شًبؾی 18يطبثن  -ثٕهث ایكاٌ   20:27:07, وبػث  1392اولُؿ  29پُصٍُجّ 

 . يیالؾی 2014

 ؼجك

 ای الق  ؼٕؾقٔ ؾق جّبؾف لَصیكِ 6ثكؼٕقؾ 

 کهُگ ٔقٔؾی شبؾِ ْكيٕؾ ال وًث ثىحک ثّ القوحبٌ ثّ ليیٍ لؾِ ٌؿ

  

 وبَعّ قاَُؿگی شبٌ ثبؼث وُث لاْؿاٌ ؾقايبو شًؼّ يٕهث اْم

 ۵۳وُث لاْؿاٌ ٔ يؼبَٔث اؾاقی ؾاقانؼهٕو لاْؿاٌ، پیً ال ظٓكؾیكٔل ؾٌُٔجّ يٕنٕی اظًؿ َبقٔیی، ايبو شًؼّ يٕهث اْم

 .ثك اذك وبَعّ قاَُؿگی شبٌ ثبؼث ۷۰۰۵اولُؿ 

ثّ ٌؿت لؼًی ٌؿِ  ظّبقٔیّ اجلبم اكحبؾ، ككلَؿ يٕنٕی اظًؿ َیم -ؾق ایٍ وبَعّ قاَُؿگی، کّ ؾق يعٕق لاْؿاٌ

ؾق يىیك اَحوبل ثّ ثیًبقوحبٌ ثك اذك ٌؿت شكاظبت ” ؼؿاَظك لاْؿُيّكِ )َبقٔیی(“اوث.ًْچُیٍ یکی ال ًْكاْبٌ ٔی ثّ َبو 

 .شبٌ وپكؾِ اوث

 

 ٌبؾ ٔؿى وٕلاَی ؾاٌحّ ثبٌیؿ   چٓبقٌُجّ وٕقی

 

ػمیماَی پكویؿِ اَؿ ثكَبيّ چیىث ؟ يٍ   يبقن يكاوى چٓبقٌُجّ وٕقی اوث18  ثكاثك ثب ٌبيگبِ وّ ٌُجّ ٌت ككؾا ٌت  

اطالع چُؿاَی پیؿا َکكؾو ثیٍحك ؼجكْب ؾق ایٍ ثبقِ پكاکُؿِ اوث ثكای ًْیٍ ثؿنیم يٕذن َجٕؾٌ اٌ ؼجكْب ایُصب ٌَُٕحّ او ؾق 

یبؾ گفٌحّ ایٍ يكاوى ؾق هىًحی ال يُطوّ ؼٕاَیس ثكگماق يیٍؿ ايب ثؿنیم جكاكیک ٌؿیؿ ٔاوحلبؾِ ثی شب ال جیك ٔجكهّ ل

 ٔؼطكَبک چُؿ وبنی اوث ثی قَٔن ٌؿِ اوث

 

 يیحٕاَُؿ ایُصب کهیک کُُؿ  ال ایٍ ائیٍ ثبوحبَی ایكاَیبٌ  شٓث اطالعًٍْٓكیبٌ ٔػالهًُؿاٌ 

 ثبل ْى ايكٔل ْٕای أل ثبقاَی ٌؿ 

ٔؾیكٔل ؾق أل ايكٔل ٌُجّ ْى ال ؾو ؾيبی ِجط ْٕای أل ثبقاَی ٌؿ ٔثبقاٌ ؼٕثی ثبقیؿ ؾق يُبطوی ال ثؿَجبل ثبقاٌ ؾیٍت 

أل ثؽَّٕ ؾق يُطوّ چؿقٔ ٔثكلگٕ ٔيُبطوی ال کٕقِ ٔثیؿٌٓك جگكگ ثىیبقی ثبقیؿ ٔيُبطوی ولیؿ پٕي ال جگكگ ٌؿ 

اؾايّ پیؿا کكؾ ٔؾق يُبطوی ال ٌٓك ؾثی َیم  ٌت ثب ٌؿت جًبو 9ثبقاٌ ؾق ؾثی ْى ال ؾیٍت ٌكٔع ٌؿ کّ ظٕانی وبػث 
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. ثىیبقی ال يُبطن کٍٕق ثبقاَی ثٕؾ ثؽَّٕ ؾق شُٕة ٔظحی ثُؿقػجبن کّ ؾق   جگكگ ثبقیؿ ٌبقشّ ْى ثبقاَی ثٕؾ

 َوبطی ال اٌ ویم قاِ اكحبؾ 

 ؼجك

 ؿقػجبن )ػکه( ویم ؾق ثُ

 ثبقي جگكگ شٕیى قا ولیؿ پٕي کكؾ

 ثبقي ْبی ثٓبقی القوـــحبٌ قا ككا گككث/ ٔقٔؾ وبيبَّ شؿیؿ ثبقٌی ال ٌُجّ

 ی اظحًبل ثبقَؿگی ؾق أل ٔؾث

 

 

ثك اوبن پیً ثیُی ْبی ْٕاٌُبوی ايکبٌ ثبقي ؾق أل ٔؾثی ؾق ٌت ُْگبو ٔشٕؾ ؾاقؾ ْٕای ػّك پُس ٌُجّ ْى ؾق أل 

   ْٔى ؾق ؾثی اثكیىث

13.3.2014  

 ؾاٍَگبِ پیبو َٕق أل  3ؼٕاثگبِ ًٌبقِ   کهُگ لَی

 

 ثّ گماقي اهبی ػُبیث هللا َبيٕق 

 

ایٍ   ؾاٍَگبِ پیبو َٕق أل ؾق وبنٍ پكٔیٍ اػحّبيی  3ًٌبقِ   َی ؼٕاثگبِيكاوى کهُگ ل  وبػث ؾِ ِجط چٓبقٌُجّ

 ثٕؾ .  پبیبٌ یبكث . يصكی ایٍ يكاوى اهبی ٌٓكاو ظىیٍ َیب  11:30ؾاٍَگبِ ٌكٔع ٌؿ ٔ وبػث 

اولُؿ   کّ ؼیكیّ ؿاليؼهی  ؾق ایٍ يكاوى ػؿِ ای ال يوبيبت ٌٓكی ٔ ًٍْٓكیبٌ ٔ ًَبیُؿِ ؼیك ظضٕق ؾاٌحُؿ .ایٍ ؼٕاثگبِ

 َیب ٔ ليیٍ پیًب يی ثبٌؿ هكاق اوث ثكای ؾؼحكاٌ ؾاٍَصٕ اؼحّبَ یبثؿ ./ٔثالگ يكثٕطی 

 

 ثكای ؾیؿٌ ػکه ْب ایُصب کهیک کُیؿ

 جوؿیك قییه ْیبت ايُبی ؾاٍَگبِ آلاؾألؾكحكؾثی الَیکٕکبقاٌ  

 ُبو ؼؿأَؿثؽٍُؿِ يٓكثبٌث

الًٍْٓكیبٌ يعحكو ٔيؼملکّ ثمقگٕاقاَّ ؾػٕت ایٍ شبَت ٔ آهبیبٌ يعًؿِؿین پیكلاؾ،اظًؿؼضكی)قییه ٔ ؾثیكْیبت 

ايُب(ٔػجؿانؼمیمؼضكی قییه ؾاٍَگبِ آلاؾاواليی يكکمألقاؾقشهىّ پٍحیجبَی ال ؾاٍَگبِ آلاؾألٔیبقی قوبَی ثكای 

يىبػؿت ْبی اقلَؿِ ٔ ؼؿا پىُؿاَّ ؼٕؾ،ْیب ت ايُب قا ثكای اجًبو كبلیک ٔ جصٓیموبؼحًبٌ اؾايّ وبؼث ٔ وبلپفیككحّ ٔثب 

آيٕلٌی ٔاؾاقی ٔؼٕؾکلبیی آٌ یبقی ككيٕؾِ اَؿ،ًِیًبَّ وپبوگماقٔواليحی ٔ وكثهُؿی َیکٕکبقاٌ يعحكو ككُْگ ؾٔوث 

 الؼؿأَؿ هبؾق يحؼبل ؼٕاوحبقو.

 ؾكحكؾثی -ُبی ؾاٍَگبِ آلاؾاواليی أل قییه ْیبت اي  /ػجؿانوبؾق كویٓی          

 ثكگماقی يكاوى َکٕؾاٌث کٕؾکبٌ اوحرُبیی ثؽً اظىبٌ يؿقوّ وهًبٌ كبقوی ؾق ؾثی

ثّ ًْث ؼبَى ٌیجبَیماؾِ يىئٕل ثؽً کٕؾکبٌ اوحرُبیی ٔثب ًْكاْی يؿیكیث يصحًغ وهًبٌ اهبی ػبثؿی ٔؾیگك يكثیبٌ 

بقْبی کٕؾکبٌ اوحرُبیی ایٍ يؿقوّ ؾق ليیُّ َوبٌی وكٔؾ ؼٕاَی گهؿٔلی ٔيؼهًبٌ ایٍ ثؽً ٔثب جالي اهبی ٌكیق پیٍؿاؾ ک

ٔؾیگك کبقْبی ایٍ کٕؾکبٌ ثب ظىبن ًَبیٍگبْی ثًؿت وّ قٔل ؾق يعم يؿقوّ اوحرُبیی ثكگماق گكؾیؿِ کّ ؾیكٔل ثب 

http://www.asriran.com/fa/news/326356/سیل-در-بندرعباس-عکس
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9613
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9613
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9611
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9611
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2549.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2549.aspx


ثب هكائث ٌؼكی ثّ ظضٕق ؼبَٕاؾِ ْبی ایٍ ػمیماٌ ٔؼیكیٍ َٔیکٕکبقاٌ ٔيكثیبٌ ٔيؼهًبٌ ثكگماق ٌؿ کّ ؾق اثحؿا يصكی 

يیًٓبٌ ٔظبضكیٍ ؼٕي ايؿ گلث ٔوپه اهبی ػبثؿی يؿیك يصحًغ وهًبٌ كبقوی ضًٍ وحٕؾٌ جالي ًْکبقاٌ ٔيكثیبٌ ال 

کبق ؼیكاَؿیٍبٌ جوؿیك ٔجٍکك کكؾ ؾق اؾايّ اهبی پیٍؿاؾ کّ ال اثحؿای جبویه ایٍ ثؽً اوحرُبیی لظًبت لیبؾی کٍیؿِ 

ل ظكکث ثّ شهٕ ٔپیٍككث ایٍ ثؽً گلحُؿ ٔاثكال ايیؿٔاقی ًَٕؾَؿ کّ ایٍ کٕؾکبٌ ٔيٍٕم ٔظبيی ایٍ کٕؾکبٌ ثٕؾِ اوث ا

اهبی يؼحًؿی ال َیکٕکبقاٌ کبق ایٍ َٓبؾ ٔيصحًغ ؾق قاِ اَؿالی ٔجالي ثكای   ؾق اجیّ يٕقؾ ظًبیث ثیٍحكی هكاق گیكَؿ

ثٓجٕؾ ٔپیٍككث اَبٌ ثبٌُؿ کّ يٕقؾ  کًک ثّ ایٍ کٕؾکبٌ قا وحٕؾَؿ ٔهٕل ؾاؾَؿ ًْچٌٕ گفٌحّ یبق ًْٔكاِ ایٍ کٕؾکبٌ ؾق

 جٕشّ ٔجٍٕین ظضبق هكاق گككحُؿ 

ؾق ایٍ شًغ ًٍْٓكیبٌ لٌ ٔيكؾ ٔؼیكیُی َیم ظضٕق ؾاٌحُؿ کّ ًْٕاقِ کًک ْبی ؼٕؾقا ثّ ایٍ ثؽً کكؾِ ٔثبػد 

ٍ يؼككی اَبٌ ال ثب ٌؼك لیجبیی کّ ثك جبثهٕیی َوً ثىحّ ثٕؾ ضً  يىكت کٕؾکبٌ ٔيكثیبٌ ٌؿِ اَؿ .ؾق پبیبٌ يصكی ثكَبيّ

 ًّْ يكثیبٌ ٔيؼهًبٌ کّ ثبق جؼهیى ٔايٕلي ایٍ کٕؾکبٌ قا ثؼٓؿِ ؾاٌحّ ٔؾاقَؿ جٍکك کكؾ

کًک ثّ ًُْٕع ثكای يٍ قٔل ٔوبػبت ؼٌٕی ثٕؾ کّ کُبق ایٍ کٕؾکبٌ وپكی ٌؿ ٔیبؾأق ایٍ َکحّ يٓى ثكایًبٌ ٌؿ کّ 

ٔاككاؾ اوحرُبیی ًْٔكاْی کكؾٌ اَبٌ ٔؾاؾٌ ثٓب ٔاًْیث ثّ ایٍ کٕؾکبٌ ٔػمیماٌ ثبیؿ ؾق يـم ٔؼبطك يب َٓبؾیُّ ٌٕؾ .ؾق 

ًْیٍ قاثطّ جُی چُؿ ال ًٍْٓكیبٌ کًک ْبیی ثكای ؾنٍبؾی ٔؼكوُؿی کٕؾکبٌ ٔيكثیبٌ ٔيؼهًبٌ ٔثؽً اوحرُبیی ًَٕؾَؿ کّ 

 ال اَبٌ َیم جٍکك ٌؿ 

ٕجّ ٌؼك ثكای ُْك ًَبیی کٕؾکبٌ َبٌُٕایی گلحى کّ ثی اؾػب ثگٕیى ؾق ثكاثك ایٍ ًّْ اظىبن نطیق ایٍ کٕؾکبٌ کى ایٍ ک

 أقؾو 

 ثّ ْیچ يیًبَى ؾق ثی لثبَی اٌبٌ 

 نکُث ثمقگ يٍ ال ایًُّٓ ؾاقایی اَبٌ اوث 

 كیهى کٕجبْی ال اشكای لیجبی جٕ ای پكی کصبیی جٕوظ کٕؾکبٌ َبٌُٕا 

 ثكای ؾیؿٌ ػکه ْبی ایٍ يكاوى ایُصب کهیک کُیؿ 

 

 اثكاْیى پٕق /وبیث وحبقِ ْبی أل ككْبؾ  

 ثٓبق کى َظیك أل يُحظك يیًٓبَبٌ َٕقٔلیىث

ايىبل ال اٌ وبنٓبیی اوث کّ ثٓبق ثب جًبو لیجبیی ْبیً ؾق ؾٌث ٔؾيٍ أل هؿ کٍیؿِ اوث وجمِ ٔگهٓبی ٔظٍی ؾق إَاع 

بككاٌ َٕقٔلی ؾوحّ ؾوحّ ال ؾثی قَگ ْب ٔثب ثٕی ككض ثؽً ثٓبق ايیؽحّ ٔلَؿِ ؾنی قا ثب ؼٕؾ ثّ اقيـبٌ يی أقؾ يى

ٔؾیگك َوبط ثّ وًث أل يیكَٔؿ جب ْى ؾیؿ ٔثبلؾیؿی ال كبيیم ٔطبیلّ ٔاٌُبیبٌ ؾاٌحّ ثبٌُؿ ْى وًٓی ال ایٍ طجیؼث لیجب 

 ثجكَؿ ؼٕي ثّ ظبل يىبككاٌ ٔيیًٓبَبٌ ٔيكؾو ٌٓك ٔؾیبق أل. 

جپُؿِ ِٔبظت ؾنی ثّ ٌٕق ٌٕٔم يی أقؾ ٔاگك ثحٕاَؿ  ػکه ْبیی ال ایٍ ثٓبق ثكایى ًْیٍ ايكٔل ككوحبؾِ اَؿ کّ ؾل ْك

 ظحًب قاْی أل يیٍٕؾ 

 ثكای ؾیؿٌ ػکه ْب ایُصب کهیک کُیؿ 

  

 ؾثی ثكگماق ٌؿشهىّ ْئیث ايُبی ؾاٍَگبِ الاؾ أل ؾق 
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ؾق  2014يبقن 9ؾیٍت  ثؿَجبل ؾػٕت اهبی ػجؿانوبؾق كویٓی ٔاػضبی ْئیث ايُبی ؾاٍَگبِ الاؾ أل ال ؼیكیٍ َٔیکٕکبقاٌ 

يُمل اهبی ػجؿانوبؾق ایٍ شهىّ ًْیبقی ثكگماق گكؾیؿ ٔؼیكیٍ ؾق ظؿ جٕاٌ ٔايکبٌ ؼٕؾ ثكای پٍحیجبَی ال اجًبو كبل أل ایٍ 

َؿ جب ایٍ كبل ْكچّ لٔؾجك ثّ اجًبو ثكوؿ ٔؾق وبل ایُؿِ ایٍ ؾاٍَگبِ ثحٕاَؿ ؾاٍَصٕیبٌ ؼٕؾقا ؾق ؾاٍَگبِ کًک ْبیی ًَٕؾ

 يکبٌ اِهی ؾاٍَگبِ پفیكا ثبٌؿ 

َٔیى ٌت اؾايّ ؾاٌث ثبٌبو ٌٔیكیُی ال يیًٓبَبٌ پفیكایی ٌؿ ٔثؼؿ ال ِكف ٌبو 12ؾق ایٍ شهىّ کّ ال وبػث ؾِ ٌت جب 

یه ْئیث ايُب وؽُبٌ ؼٕؾقا ؾق ثبقِ ایٍ شهىّ َٔیبلْبی ؾاٍَگبِ الاؾ أل ثیبٌ ؾاٌحُؿ ٔاػالو اثحؿا شُبة ػجؿانوبؾق كویٓی قئ

جؼٓؿ ًَٕؾَؿ کّ ْمیُّ کبيم ايلی جبجك ایٍ ؾاٍَگبِ قا پكؾاؼث يیًُبیُؿ ٔال َیکٕکبقاٌ طهت ًْیبقی ًَٕؾَؿ ؾق اؾايّ اهبی 

ٌؿِ َٔیبلْبی اٌ ِعجث ًَٕؾَؿ اهبی ِؿین پیكلاؾ  ػجؿانؼمیم ؼضكی قئیه ؾاٍَگبِ الاؾ أل ؾقثبقِ کبقْبی اَصبو

ثبوؽُبٌ ؼٕؾ ثك شُجّ ًْیبقی ٔاجعبؾ ٔاجلبم وؽُبَی ایكاؾ ًَٕؾَؿ ٔؾق پبیبٌ ؼیكیٍ کًک ْبی ؼٕؾقا ؾق ؾكحكی شٓث 

 پكؾاؼث ذجث ًَٕؾَؿ ٔاهبی اظًؿ ؼضكی ال اػضبی ْئیث ايُبی أل اٌ جؼٓؿات قا هكائث ًَٕؾَؿ ٔجٍکك کكؾَؿ 

ثكَبيّ پبیبَی ؼبَى ویهٕاَب وهًبَپٕق ٌبػكِ ٌٓكيبٌ چُؿیٍ ٌؼك ثكای ظضبق ؼٕاَؿَؿ ٔؼبَى اوًبػیهی َیم يحٍ ؾق كبِهّ 

 ْبیی ثّ وجک ٌؼك ثكای ظضبق هكائث ًَٕؾَؿ 

شب ؾاقؾ ال اهبی ػجؿانوبؾق كویٓی کّ ًْٕاقِ پٍحٕاَّ کبقْبی ؼیكؼٕاْبَّ ْىحُؿ جٍکك کُیى ٔثبثث پفیكایی ثىیبق ؼٕثٍبٌ ؾق 

ٍ ٌت جٍکك ًَبئیى .ايیؿ کّ اجلبم ٔاجعبؾ يجُبی کبقْبی ؼیكؼٕاْبَّ هكاق گیكؾ ٔال ْك اَچّ ثٕی َلبم يیؿْؿ ؾٔقی گمیُیى ای

 ؼیكیٍ جبکٌُٕ ثكای أل َؼًث وبلَؿگی ٔاثبؾاَی ثٕؾِ اَؿ ثب وؽُبٌ َىُصیؿِ َٔؿاَىحّ اَبٌ قا َكَصبَیى 

  

 يبقن قٔل شٓبَی لٌ يجبقک ثبؾ 8

لَبٌ ایكاَی ال ْك ٌٓك ٔؾیبقی کّ ثبٌُؿ   ّ يب ؾق طهت اٌ ْىحُؿ شؿا ال ؼٕاوحّ ْبی شٓبَی لَبٌ َیىثاَچّ لَبٌ شبيؼ 

ؼٕاوحّ ْبیی َمؾیک ثّ ْى ؾاقَؿ ٔيیحٕاٌ گلث اگك ؾقؾی ٔقَصی ْىث قَس يٍحكک ٔؼٕاوحّ ای يٍحكک اوث ًَی جٕاٌ 

ؼٕاوحّ ْبی لَبٌ جٓكاَی ٌٔیكالی  شؿا الالقی گكاٌی ؼُصی ٔکٕقِ ای ٔ..   ألی  گلث کّ ؼٕاوث اوبوی یک لٌ

ْبیی ثُب ثّ ثبكث ككُْگی ٔ يیماٌ ظضٕق لَبٌ ؾق شبيؼّ ایٍ ؼٕاوحّ ْب  ٔاِلٓبَی ٔكىب ٔؾاقاثی اوث ْك چُؿ ؾق ليیُّ

  ال ٌٓكْب کًی جؼؿیم یبكحّ اوث ايب يكکم ذوم ؼٕاوحّ ْب یکىبٌ اوث ؾق ثؼضی

 ّ ؾق ثؼضی ؼبَٕاؾِ ْب َىجث ثّ لٌ ٔيوبو لٌ يیٍٕؾ ٌبکی َجبٌؿ .کؿاو لٌ ؾق شبيؼّ يب ْىث کّ ال َبثكاثكی ک

کؿاو لٌ ْىث کّ كٍبقْبی يكؾ وبالق قا ؾق ظكیى ؼهٕت ؼبَٕاؾِ جعًم َکكؾِ ثبٌؿ ٔکؿاو لٌ يیحٕاٌ یبكث کّ ؾق 

 .  َمؾیکحكیٍ کىبٌ ؼٕؾ ايك جٓؿیؿ ٔاقػبة ٔلٔق ال ٌْٕكاٌ ٔظحی پؿق ٔثكاؾق ؼٕؾ ٍَُیؿِ َٔکٍیؿِ ثبٌؿ

چّ ؾق ؼبَٕاؾِ چّ ؾق ػكِّ جالي ٔوبلَؿگی ًَی جٕاٌ آَب قا  ؾق شٓبَی لَؿگی يیکُیى کّ ثؿٌٔ ظضٕق لَبٌ شبيؼّ  يب

َبؾیؿِ گككث ثهکّ اقز گفاقی ٔاظحكاو ثّ آَب يیحٕاَؿ گكِ گٍبی ثىیبقی ال يىبئم شبيؼّ يب ثبٌؿ .َبؾیؿِ اَگبٌحٍ آَب َٔگّ 

ؼبَّ ْب قا ثّ ػٓؿِ ثگیكَؿ ْٔیچ َوٍی ؾق لَؿگی يب َٔىم ْبی ثؼؿ ایلب َکُُؿ ؾاٌحٍ آَب ؾق ؼبَّ کّ كوظ ظکى کهلحی 

 ؼبکىحكی اوث کّ ثك پیٍبَی اة قٔاٌ ؼبَّ ْبیًبٌ يی قیمیى 

 ؼٕاْكاٌ ٔؾؼحكاٌ ٔيبؾقاٌ ٔلَبٌ يٍ ًٌٔب ؾق طهت آَب ْىحُؿ چیىث ؟  ؼٕاوحّ ْبی لَبٌ شبيؼّ يب کّ

یک اَؿالِ اظحكاو گفاٌحّ ٌٕؾ ٔجلبٔجی ثیٍ شُه ؾؼحك ٔپىك گفاٌحّ ٍَٕؾ  آَب يیؽٕاُْؿ ؾق ؼبَّ ثّ پىك ٔؾؼحك ثّ

 ٔايکبَبجی کّ ؾق اؼحیبق یک پىك ثكای پیٍككث ْىث ثكای ؾؼحكاٌ ْى ثبٌؿ 

آَب يیؽٕاُْؿ پؿقاٌ ٔيكؾاٌ ثب والض لٔق ٔكٍبق ٔجٓؿیؿ َؽٕاُْؿ ظكف ْبی ؼٕؾقا ثّ کكوی ثٍُبَُؿ ثهکّ ايکبٌ گلحگٕ 

 ؾیگك اْبنی ؼبَّ ؾاٌحّ ثبٌُؿ  يىبٔی ٔثكاثك ثب



آَب يیؽٕاُْؿ ؾق شبيؼّ ٔثیكٌٔ ال ؼبَّ ثّ آَب ثؼُٕاٌ يٕشٕؾاجی ضؼیق ٔثی کلبیث َگبِ ٍَٕؾ ْٔى يكؾو ْٔى يىئٕنیٍ ثّ 

ؾیؿِ اظحكاو ٔػمت ثّ آَب َگبِ کُُؿ ٔثؿاَُؿ کّ لَبٌ يیحٕاَُؿ ؾق ثىیبقی ال ػكِّ ْبی اشحًبػی ٔاهحّبؾی ٔظحی ویبوی 

 ثب کلبیحی ثبٌُؿ  اككاؾ

 آَب يیؽٕاُْؿ ؾق جًّیى گیكیٓبی ؼبَٕاؾگی ٔاشحًبػی َوً ؾاٌحّ ثبٌُؿ َٔوً آَب ثّ ؾقشّ ؾٔو ٔوٕو ٔؾْى جوهیم ؾاؾِ ٍَٕؾ 

ثكای ػًكی آَب ؾٔوث ؾاقَؿ ٔظن طجیؼی ٔاَىبَی آَبوث کّ ؾق ايك يًٓی يرم الؾٔاز جًّیى ثگیكَؿ ٔؾیگكاٌ َؽٕاُْؿ 

 ثكای آَب جؼیٍ جکبنیق کُُؿ 

ؾق ايك طالم َیم ؼٕاْبٌ ثكاثكی ظوٕم ثیٍ طككیٍ ْىحُؿ ًَٔی ؼٕاُْؿ ػًكی ال الَؿگی اٌبٌ ثب جًّیى ْب ی َبثصب ال ثیٍ 

ثكٔؾ ٔيكؾًّْ ظوٕم ؾاٌحّ ثبٌؿ ٔلٌ ظحی َحٕاَؿ ال ذًكِ جالي ٔلَؿگی اي کّ ٌبيم وٓى االقخ ٔظن جؼیٍ جکهیق 

 ْىث يعكٔو ثبٌؿ  ككلَؿاًَ

آَب يیؽٕاُْؿ ال ْك گَّٕ جُجیّ ثؿَی ٔشىًی ٔقٔظی کّ ؾق ثؼضی ال ؼبَٕاؾِ ْب ؾق ثبقِ لَبٌ ٔؾؼحكاٌ اػًبل يیٍٕؾ ثؿٔق 

 ثبٌُؿ ٔؾق ِٕقت چُیٍ پؿیؿِ ای ظن اػحكاْ ؾاٌحّ ثبٌُؿ ٔهبٌَٕ َیم ال اَبٌ ظًبیث ًَبیُؿ 

ؿ کّ لَبٌ قا ال ْك گَّٕ ؼكیؿ ٔككٔي جٕوظ ویىحى ْبی يبكیبیی ٔثكای آَب يیؽٕاُْؿ کّ هٕاَیٍ شبيؼّ ثّ گَّٕ ای ثبٌ

 ٔ....ؾِ ْب ؼٕاوحّ ؾیگك   يوبِؿؿیك اَىبَی يّئٌٕ ؾاقَؿ

 ایُٓب َّ ؼٕاوحّ ْبی َبثصبیی کّ ؼٕاوحّ ْبیی ثعن ْىث ْٔك اَىبٌ ٌكاكحًُؿی يی ثبیؿ ال ایٍ ؼٕاوحّ ْب ظًبیث کُؿ

قا ثّ لَبٌ ًٍْٓكی ْى يُطوّ ای ًْٕطٍ ٔجًبيی لَبٌ شٓبٌ ججكیک يیگٕیؿ وبیث وحبقِ ْبی أل قٔل شٓبَی لٌ  

 ٔثكایٍبٌ قٔلْبیی پكثبق ٔشٓبَی ثؿٔق ال ؼٍَٕث َٔبثكاثكی اقلٔ يیکُؿ

 ككْبؾ اثكاْیى پٕق / وبیث وحبقِ ْبی أل   / 

 ػجؿانكلام ايبَث ؾقگفٌث 

ٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى ػجؿانكلام ايبَث ؾیٍت ؾق أل ؾقگف

 وبل وٍ ؾاٌث . یبؾ ٔؼبطكي گكايی ثبؾ  69ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیًُبئیى .يكظٕو يؿجی جعث ؾیبنیم ثٕؾ ٔ

 2014يبقن 8وبیث وحبقِ ْبی أل 

  

 اولُؿ يبِ قٔل ؾقؼحکبقی گكايی ثبؾ 15

 ثّ پبیً شٕی آثی يی کٍبَى         ثّ ؾوث ؼٕؾ ؾقؼحی يی ٍَبَى

 

 ثكای یــــــبؾگبقی يی كٍـــبَى        کًی جؽـى چــًٍ ثك قٔی ؼبکً

ؾقؼث یكی ال لیجبجكیٍ يظبْك لیجبی اككیًُ اوث . ؾقؼث ًَبؾ آثبؾاَی ٔ ٌبؼُ وجمی ٔ ؼكيی ٔ يظٓك لَؿگی ٔ ثبػد 

ی ثبٌؿ، ؾقؼحبٌ ًْٕاقِ ؾق لَؿگی ثٍك يٕذك ثٕؾِ جهطیق ْٕا ٔ يٕشت آوبیً ٔ قكبِ ٌٓكَٔؿاٌ ٔ ِلب ٔ پبكی طجیؼث ي

اَؿ. هكَٓبوث كّ آؾيی ؾق وبیّ ٌبؼىبقٌبٌ ال ٌؿت گكيب ٔ جبثً ؼٕقٌیؿ ؾق ايبٌ يبَؿِ ٔ ال يیِٕ ْبی انٕاٌ ٔ ٌیكیٍُبٌ 

ٔی قا  ثٓكِ يُؿ گٍحّ اوث. آٔای پكَؿگبٌ كّ ؾق الثالی ٌبؼىبقٌبٌ يأٔا گمیؿِ اَؿ، قٔض ٔ شبًَ قا ِلب ثؽٍیؿِ ٔ ههت



يًهٕ ال ؼٌٕی ٔ ٌبؾاثی ًَٕؾِ اوث.چّ ؼٕة اوث ْك اَىبَی ٔطیلّ ؼٕؾ ثؿاَؿ کّ ْك وبنّ ؾقؼث َٔٓبنی ثکبقؾ جب ثّ 

 شٓبَی کّ ؾق اٌ لَؿگی يیکُؿ ٔال اٌ ثٓكِ يُؿ يیٍٕؾ ٌبؼّ وجمی ثّ ليیٍ اضبكّ کكؾِ ثبٌؿ . 

 جب ظبال ٌؿِ جٕ يؿت ػًكجٌٕ یّ َٓبل یب یّ ؾقؼث کبٌحّ ثبٌیؿ  

 قٔل ؾقؼحکبقی ؾق کٍٕقْبی شٓبٌ  

اکحجك ْك وبل اوث/ؾق اوحكانیب ایٍ قٔل  ۵۱اولُؿ ْك وبل اوث /ؾق انصمایك ایٍ قٔل ثكاثك 15ؾق ایكاٌ ایٍ قٔل ثكاثك 

وپحبيجك  ۵۷يبقن ْك وبل اوث /ؾق ثكلیم ایٍ قٔل ثكاثك  ۵۷ژٔالی ْك وبل اوث / ؾق ثهژیک ایٍ قٔل ثكاثك  ۵۰ثكاثك 

ؾق اككیوبی .ژٔئیّ ْك وبل اوث ۵۵ژٔئٍ ْك وبل اوث /ایٍ قٔل ثكاثك  ۷ؾق کبيجٕز ایٍ قٔل ثكاثك  ْك وبل اوث /

يبقن ْك وبل اوث/ؾق کبوحبقیکب  ۷۵يبقن ْك وبل اوث /ؾق چیٍ ایٍ قٔل ثكاثك  ۷۵يكکمی /ؾق جبیٕاٌ ایٍ قٔل ثكاثك 

 ۵۲ّ ْك وبل اوث /ؾق آنًبٌ ایٍ قٔل ثكاثك ژإَی ۷۲ژٔئٍ ْك وبل اوث /ؾق يّك ایٍ قٔل ثكاثك  ۷۲ایٍ قٔل ثكاثك 

 .آٔقیم ْك وبل اوث ۵۷آٔقیم ْك وبل اوث /ؾق کُیب ایٍ قٔل ثكاثك  ۵۰آٔقیم ْك وبل اوث /ؾق ژاپٍ ایٍ قٔل ثكاثك 

يبقن ْك وبل اوث /ؾق يبالٔی ایٍ قٔل  ۷۵يبقن ْك وبل اوث /ؾق يوؿَٔیّ ایٍ قٔل ثكاثك  ۵۷ؾق نىٕجٕ ایٍ قٔل ثكاثك 

 .ؾٔيیٍ ؾٌُٔجّ يبِ ؾوبيجك ْك وبل اوث /ؾق يکمیک ایٍ قٔل ثكاثك ؾٔيیٍ ؾٌُٔجّ يبِ ژٔئیّ ْك وبل اوثثكاثك 

يبقن( یب َؽىحیٍ قٔل پبییم  ۵۷)اکحجك ْك وبل اوث /ؾق ْهُؿ ایٍ قٔل ثكاثكَؽىحیٍ قٔل ثٓبق  ۰ؾق َبيجیب ایٍ قٔل ثكاثك 

آگٕوث ْك  ۰ژٔئٍ ْك وبل اوث /ؾق َیصك ایٍ قٔل ثكاثك  ۲ك / ؾق َیٕلیهُؿ ایٍ قٔل ثكاث وپحبيجك( ْك وبل اوث  ۵۷)

 .اکحجك ْك وبل اوث ۷۳ژٔئٍ ْك وبل اوث /ؾق نٓىحبٌ ایٍ قٔل ثكاثك  ۵۲وبل اوث /ؾق كیهیپیٍ ایٍ قٔل ثكاثك 

 .وپحبيجك ْك وبل اوث ۱جب  ۷ال  ْلحّ ؾقؼحکبقی/ ؾق آككیوبی شُٕثی .يبقن( ْك وبل اوث ۵۷)ؾق پكجـبالیٍ قٔل 

/ؾق جبَماَیب ایٍ .اکحجك ْك وبل اوث ۷۲/ ؾق وكیالَکب ایٍ قٔل ثكاثك .آٔقیم ْك وبل اوث ۲کكِ شُٕثی ایٍ قٔل ثكاثك ؾق

 ۷۳/ ؾقايكیکب ایٍ قٔل ثكاثك .يبقن ْك وبل اوث ۵۱/ؾق أگبَؿا ایٍ قٔل ثكاثك .ژإَیّ ْك وبل اوث ۷قٔل ثكاثك 

 .ٓبقيیٍ یکٍُجّ يبِ يی ْك وبل اوث/ ؾق َٔمٔئال ایٍ قٔل ثكاثك چ.آٔقیم ْك وبل اوث

 ؼجك

 آؿبل اظؿاخ يصحًغ ؼیكیّ ؾقيبَی ثیًبقاٌ وكطبَی ؾق القوحبٌ ثّ ًْث ظبز يعًؿػهی ِبنط پٕق

 جّبٔیك ؼبطكِ اَگیم ال کُّٓ أل 

ؾقوبنٍ ثؽٍؿاقی ثب ؿیجث چُؿ جٍ ال  11/12/92ِجط يٕقغ  10قان وبػث  92آؼكیٍ شهىّ ٌٕقای اؾاقی وبل 

 يىئٕالٌ ٌٓكی ثكگماق ٌؿ.

ؾقایٍ شهىّ ثّ جكجیت آهبیبٌ ٔ ؼبَى ْب ػؿانحی ايبو شًؼّ يىصؿ اْم ثیث ،آجً ككال ثؽٍؿاق أل،ثٓكاو ليبَی قئیه   

آيٕلي ٔ پكٔقي،وكٔاٌ قضٕی قئیه وپبِ، وكٔاٌ َصلی قئیه پبوگبِ َیكٔی اَحظبيی،قاوحگٕ قییه اؾاقِ ثكم،ليبَی 

قییه اؾاقِ گبل ،ككْبؾ قظًٍ لاؾِ َبیت قییه ٌٕقای اواليی ٌٓك أل ،طیجّ َبيی ػضٕ ٌٕقا ٔ يؿیك آيٕلٌی ؾاٍَکؿِ 

بِ آلاؾ اواليی يكکم أل،يُٓؿن ػهیپٕق قئیه اؾاقِ قاِ ٔ ثٓؿاٌث ،يعىٍ يٓكآٔقاٌ ػضٕ ٌٕقا ٔ يؿیك پژٍْٔی ؾاٍَگ

،ليبَی قئیه اؾاقِ يبنیبت،قٌیؿی قئیه شًؼیث ْالل اظًك أل،ؼبَى   ٌٓكوبلی،يُٓؿن ػجبوی کبقٌُبن ٌٓكؾاقی

لاقع يىئٕل کحبثؽبَّ ػًٕيی ،ؾْیبققٔوحب ْبی اوالو آثبؾ ٔ كیٍٕق ٔ ػجؿهللا يؼّٕو لاؾگبٌ قییه ٌٕقای اُِبف ثّ 

 ِعجث پكؾاؼحُؿ کّ اْى يٕضٕػبت يطكض ٌؿِ ثّ هكاق لیك يی ثبٌؿ:

 .1393ججكیک ثّ يُبوجث َمؾیکی ثّ ایبو َٕقٔل ٔ آؿبل وبل -1

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9524
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9524
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2540.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2540.aspx


 جٍکك ٔ هؿقؾاَی ثكای يٍبقکث يكؾو ٔ يىئٕنیٍ ثكای يكاوى ْبی ْلحّ ٔظؿت ٔ ایبو هللا ؾّْ كصك.   -2

 28ٔ  27يُطوّ شُٕة اوحبٌ كبقن ؾق  13ثكگماقی وی ٔ پُصًیٍ ؾٔقِ يىبثوبت پُس گبَّ هكآٌ کكیى ؾاًَ آيٕلاٌ       -3

 ككٔقؾیٍ يبِ وبل آیُؿِ ثّ يیمثبَی آيٕلي ٔ پكٔقي أل.

 لیك َظك وپبِ أل. 25/12/92اػماو کبقٔاٌ قاْیبٌ َٕق ؾق جبقیػ  -4

 ؾق َمؾیکی ٌكکث پبوگبٌ ثحٍ جٕوظ اؾاقِ أهبف گكاي.  ٔؾِ ٌٓك ألپیگیكی ٔ شهٕگیكی ال ذجث آة اَجبقْبی يعؿ-5

 اطكاف ٌٓك أل.  پیگیكی ٔ شهٕگیكی ال قْب ٌؿٌ گبْٔبی يكؾِ ؾق يىیك قٔؾؼبَّ ٔ آة اَجبقْبجٕوظ گبٔؾاقی ْبی-6

ككٌٔی ْب ثّ  يٕاؾ يُلصكِ ٔ آجً لا جٕوظ ُِق قَگ  ًْبُْگی ثب ٌٕقای اُِبف ٔ شهٕگیكی ال ككٔي يٕاؾ أنیّ   -7

 يكؾو ثكای يكاوى چٓبقٌُجّ وٕقی.

ٌت ؾق وبنٍ  10انی  8قان وبػث  14/12/92ثكگماقی شهىّ پكوً ٔ پبوػ ٌٕقای اواليی ٌٓك أل ؾق جبقیػ   -8

 انمْكا.

ٍ َلك ال ای 110أل ؾق اَحؽبة ثكگماق ٌؿِ کّ ثب ٌكکث  2يكؾو ثّ ػُٕاٌ ٌٕقای يعالت ؾق يُطوّ   اَحؽبة وّ َلك ال -9

 يُطوّ ًْكاِ ثٕؾ.

ككٔقؾیٍ يبِ ؾق پبقک َٕقٔل ٔ ؾقؼٕاوث ال اؾاقات ٔ وبليبٌ ْب شٓث  9ٔ  8ثكگماقی ًْبیً قٔل ثؽً أل ؾق   -10 

 َّت پبقچّ ٔ پالکبقؾ ثكای ججكیک ایٍ قٔل.

 يیهیبقؾ جٕيبَی ثكای آولبنث ٔقٔؾی،كضبی وجم،يعٕطّ وبلی ٔ آثكوبَی ٌٓكک ُِؼحی أل.2شفة ثٕؾشّ   -11

 ایصبؾ كضبی ايٍ ثكای يىبككاٌ َٕقٔلی ٔ ایصبؾ جىٓیالت َٕقٔلی ثكای يىبككاٌ.  -12

 جكاَه ؾق ؾاؼم ٌٓك أل.4جكاَه ثكم ؾق قٔوحبْب ٔ 6َّت    -13

 . 93گبلقوبَی ثّ قٔوحب ْبی كیٍٕق ٔ يعهچّ ؾق وبل   -14

 َوٍّ ثكؾاقی قاِ يكثٕط جٕوظ کبقٌُبوبٌ اؾاقِ قاِ.  -15

 جكيیى قاِ قٔوحبی ْیكو ٔ آولبنث ٔقٔؾی ٌٓك أل ال وًث ؼُس جب آؼك ْلحّ آیُؿِآولبنث ٔ   -16

 قٔوحبی کُّٓ ٔ اوالو آثبؾ ٔ هالت  ایصبؾ ؾوث اَؿالْبی اوحبَؿاقؾ ؾقوّ قاْی  -17

 .93ٔ ػؿو قٌُٔبیی ثكای َٕقٔل  93جّٕیت ثٕؾشّ قٌُٔبیی ثهٕاق ؼهیس كبقن ٔ ٔقٔؾی ال هىًث ؼُس ثكای وبل  -18

 .93ثكم قوبَی جب هجم ال جبثىحبٌ  66ثكم قوبَی قٔوحبی ثیؿٌٓك ال يبِ پیً ٔ ػؿو اجًبو پىث  66ویى کٍی ؼظ   -19

َّت اجٕ جكاَه ؾق ٌٓكک جٕظیؿ ٔ قٔوحبی کٕقِ ٔ پیً ثیُی جًٓیؿات ثكای قٔوحبْبی اوالو آثبؾ،هالت ٔ گالق   -20

 ثكای وبل آیُؿِ.

 -يیؿاٌ ٌَٕ ٔانوهى جب يعًؿی -ثهٕاق ايبو ؼًیُی)قِ ( -ثهٕاق َجی اکكو)َ( -ؾقِؿی ثهٕاق ايیكقاؾ 100قٌُٔبیی   -21

 ؼیبثبٌ ٌٓیؿ ػجبن پٕق.-ؼیبثبٌ طبْكی-ثهٕاق ثٓكٔلیبٌ)يیؿاٌ اَوالة جب ثبؾگیك(-ؼیبثبٌ يؿقوّ ػهٕو ؾیُی-ؼیبثبٌ َبيٕق



کبق ٔ گبل قوبَی ثّ يُبطن كبهؿ ٔ اَحؽبة پیًبَ  گبل قوبَی ثّ ٌٓكک ُِؼحی أل ؾق يكظهّ يصٕلالطكف ٌٓكؾاقی  -22

 کیهٕيحك ٌجکّ. 5جب  4گبل ؾق ؾاؼم ٌٓك أل ؾق ظؿٔؾ 

ؾق   قٔاثظ ػًٕيی 8ثّ ثبال آَٓب ٔ کىت قججّ  17ؾاٍَکؿِ ثٓؿاٌث ٔ يیبَگیٍ يؼؿل  ؾاٍَصٕ  40ؾاقا ثٕؾٌ ظؿٔؾ     -23

 يُطوّ القوحبٌ جٕوظ ایٍ ؾاٍَکؿِ.

 ٔ جعٕیم ثكَبيّ ؼٕؾ ثّ ٌٓكؾاقی. 93حهق ؾق وبل اػالو ثكَبيّ ظلبقی ْبی اؾاقات يؽ  -24

 ثبلگٍبیی گكؾَّ ٔقاء ؾق أاؼك ْلحّ پیً قٔ.  -25

 جىٓیم اقثبة قشٕع ٌٓكؾاقی ثكای ايٕقات يحلكهّ.  -26

پكؾاؼث ػٕاقْ اقلي اكمٔؾِ ؾٔ يبّْ آـق ٔ ؾی يبِ ثّ ٌٓكؾاقی ٔ قٔوحبْبی ثؽً أل جٕوظ اؾاقِ يبنیبت ٔ   -27

 ؾاقایی أل.

يحكی ؾق قٔوحبی كیٍٕق جٕوظ ؼیكیٍ ٔ ظم يٍکم ایٍ قٔوحب ثب اؾاقِ أهبف ؾق  12پیگیكی ثكای اظؿاخ ؼیبثبٌ   -28

 قاثطّ ثب ٔشٕؾ ؾٔ آة اَجبق يؽكٔثّ ؾقيىیك ایٍ ؼیبثبٌ. 

 جـییك ايضبی ؾْیبقْب.ؾق قاثطّ ثب  92پیگیكی ؾوحكوی ؾْیبقی ْبی ثؽً أل ثّ ثٕؾشّ ٔ ؾقآيؿ ؾٔنحی ؾق وبل   -29
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 ثؽٍؿاقی.

ؼیث ْالل اظًك ؾق ؾٔ قاْی اقؾ ٔ پىث قاًُْبیی يًٓبَبٌ َٕقٔلی ؾق شهٕ ؾاٍَگبِ پیبو ایصبؾ پىث ايؿاؾ ٔ َصبت شً  -32

 َٕق ؾق ایبو َٕقٔل.

يُجغ وبیث پیبو /ظٓك ثب ِهٕاجی ثك يعًؿ ٔ آل يعًؿ ثّ پبیبٌ قویؿ. 12ایٍ شهىّ ؾٔ وبػث ثّ طٕل اَصبيیؿ ٔ ؾق وبػث 

 ؾاًَ أل 

   

 ؼیكی هبئؿی ؾقگفٌث 

ؾیكٔل ؾق أل ؾقگفٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث  ٌؿیى ؼیكی هبئؿی ككلَؿ يعًؿ ٌكیق هبئؿی  ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك

وبل ػًك ؾاٌث ؾچبق  62اًَكظٕيّ قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕيّ جىهیث ػكْ يیًُبئیى يكظٕيّ کّ ثیً ال 

 یبؾ ٔؼبطكي گكايی ثبؾ  َبقاظحی هُؿی ٔؾیبثحی ثٕؾ. 

 2014يبقن 5وبیث وحبقِ ْبی أل 

 يعًؿ َٕق ؿلٕقی ؾقگفٌث 

ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى يعًؿ َٕق ؿلٕقی يؼكف ثّ يعًؿ َٕق کلبي چُؿ قٔل پیً ؾقألؾقگفٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ 

ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیًُبئیى . يعًؿ َٕق اَىبٌ يحٕاضغ ٔلظًحکٍی 

 لی شُت ؾاقٔؼبَّ کكايحی کلبٌی ؾاٌث .یبؾ ٔؼبطكي گكايی ثبؾ ثٕؾ کّ وبنیبٌ ؾقا



 2014يبقن 5وبیث وحبقِ ْبی أل 

 

 هجزوغ اهْصؽی اعزثٌبیی احغبى دثی ثشگضاس هیکٌذ

 ًَبیٍگبِ ثٍٓحیبٌ قٔی ليیٍ

لاٌ اوحرُبیی ایٍ ًَبیٍگبِ کّ اذبقی ال کٕؾکبٌ ٔؾاًَ ايٕلاٌ اوحرُبیی يی ثبٌؿ ثّ اذبق ُْكی ٔجٕاًَُؿی ْبی ؾاًَ ايٕ

يصحًغ اظىبٌ اؼحّبَ ؾاقؾ .ػالهًُؿاٌ ٔظبيیبٌ ٔؾٔوحؿاقاٌ ایٍ کٕؾکبٌ ٔؾاًَ ايٕلاٌ يیحٕاَُؿ ثب ؾیؿٌ ایٍ اذبق ثبػد 

 جٍٕین آَب گكؾَؿ 

ثؼؿ ال 6ِجط جب 8اوث کّ ال وبػث  2014يبقچ  11ٔ12ٔ13اولُؿ يبِ يی ثبٌؿ يطبثن ثب  22انی  20ليبٌ ًَبیٍگبِ ال 

 ظٓك يی ثبٌؿ 

يصحًغ ايٕلٌی اوحرُبیی  –يؿقوّ وهًبٌ كبقوی  –قٔثكٔی يؼٓؿ ايبقات  –ثؼؿ ال ثىحبٌ وُحك  هّیُ  –يکبٌ : ؾثی 

 اظىبٌ 

 ثش ؽوب هجبسک ثبد !!!!!!!!!!!!!!!!! 2015عبل ًْ هیالدی

 ججكیک ثگى !!!!!!يبِ ؾیگك ٔهث ؾاقیى ايب يٍ ؼٕاوحى ال شًهّ أنیٍ ْب ثبٌى کّ ثّ ًٌب  10جؼصت َکُیؿ جب وبل َٕ كوظ 

 ػصت َؿاقؾ چٌٕ ایٍ قٔلْب ٔجٕی ایٍ ؾَیبی ٔات وبپی ٔكیه ثٕکی ْك چیم ايکبٌ پفیك اوث اَوؿق کّ ؾنحَٕٕ يیمَّ 

یکی ال ْیصبَبت لَؿگی اَىبٌ ایٍ اوث کّ َؿیؿِ َٔپكویؿِ ٔگبِ َؿاَىحّ چیمی ثیبؾي ثیبٔقَؿ ٔثّ أ ثؿُْؿ کّ ثكایً نفت 

ٌُٕ طٕقی ٌؿِ کّ ُْٕل یک يبِ ثّ ػیؿ يبَؿِ ججكیک ػیؿ ثكایث يیلكوحُؿ طی یک يبِ گفٌحّ ثؽً ثبٌؿ ايب ٔيحبولبَّ اک

ٔاهؼیحً ایٍ اوث کّ   ثبٔقجبٌ ًَیٍٕؾ ظؿاهم ؾِ َلك ؼٕاوحّ اَؿ کّ أنیٍ َلكثبٌُؿ کّ وبل َٕ َٕٔقٔل قا ثّ يٍ ججكیک ثگٍ

اؾو کّ ُْٕل ػكٔوی َکكؾِ ثگٍ ػكٔویث يجبقک یب يٍ ال ایٍ ججكیک ْب ْیچ اظىبن نفت ٔؼٌٕعبنی َکكؾو يرم ایُکّ ثّ 

   یکی َیىث ثٌٍٕٓ ثگّ ثماق أل ؾَیب ثیبؾ ثؼؿ ججكیک ثگٕ  ثٓث ثگٍ هؿو َٕقویؿِ يجبقک

يٍ کّ ال اٌ اؾو ْبیی ْىحى کّ ؾٔوث ؾاقو اَچّ ثكاو يٓى ْٔیصبٌ ؾاقؾ ؾق یک ٌكایظ َمؾیک ثّ يٍ ثگٍ ؾٔوث ؾاٌحّ 

ثكاو يیبقٌ ال هجم َلًٓى چی جٕي ْىث ؾٔوث ؾاقو شبیی ؾػٕت ثٍى کّ َؿَٔى چّ ؿفایی  ٔؾاقو کّ َؿَٔى جٕ وٕؿبجی کّ

ٔهحی اؾو ال چُؿ قٔل هجم يیلًّٓ کّ ؼَّٕ يبؾق یب ؾٔوحً چّ ؿفایی هكاقِ ثؽٕقِ اؾو اٌ نفت اللو ال   هكاقِ ثٓى ثؿٌ

 ؼٕقؾٌ اٌ ؿفا َؽٕاْؿ ثكؾ 

ایٍ کبق اٌ  ؼیهی ؼٕثّ ايب َّ ُْٕل چُؿ يبِ ٔچُؿ ْلحّ يبَؿِ ثّ اٌ.  ٍ ْب ججكیک ػیؿ هكثبٌ ٔػیؿ كطك ٔػیؿ َٕقٔل ٔؾیگك ایئ

 اظىبن نطیق ٔپُٓبٌ اَكٔل کّ ـات اٌ ایبو اوث ال اؾو ؼٕاْؿ گككث 

 ثّ شبی ججكیک گلحٍ لٔؾ لٔؾ ثٓحك اوث ثّ كکك جٓیّ ولكِ َٕقٔلی ٔايبؾِ ٌؿٌ ثكای ایٍ ػیؿ ثبوحبَی ثبٌیى .

 َؿِ ثّ ػیؿ َٕقٔلككْبؾ يعًٕؾا/ وّ ْلحّ يب

 الس عَ لشثبًی دیگش گشفذ-جبدٍ گشاػ

 وی ًَٔٓیٍ شهىّ ْیئث يؿیكِ اَصًٍ ثكگماقٌؿ 

http://www.gerishna.com/archives/25910
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=602:1392-12-07-19-27-51&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=602:1392-12-07-19-27-51&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59


  

 رب ًْسّص ّعبل جذیذ ایشاًی فمظ چٌذ سّص هبًذٍ اعذ 
 

   َبيّ ًٌب ؾق َٕقٔل چیىث ثك

 ثّ كکك ولكِ ْلث ویٍ ْىحیؿ 

 

 ثّ كکك ؼبَّ جکبَی ٌٔىحٍٕی ؼبَّ ٔکبٌبَّ ؼٕؾ ْىحیؿ 

 ثّ كکك يىبككت ٔجؼطیالت َٕقٔلی ْىحیؿ 

 ثّ كکك ْك چّ ْىحیؿ گلحّ ثبٌى ٔهث چُؿاَی َیىث َٕٔقٔل ثب َٕیؿ ثٓبق ٔوكلَؿگی ؾق قاِ ْىث

 

 

 اسؽیْ هطبلت هبٍ اّسیل 2014

 

 

 ًِن اسدیجِؾذ سّص ؽْساُب گشاهی ثبد 

ثًُبوجث قٔل ٌٕقاْب يطهجی ال اهبی اثكاْیى اظًؿی ال كؼبالٌ ٌٓك أل ؾق يبُْبيّ ػّك أل ثّ چبپ قویؿِ کّ ضًٍ 

اٌ ثیلمایى ٔاَؿکی جٍکك ال جٕشّ ٔػُبیث اهبی اظًؿی ثّ ايك ٌٕقاْب ٔجٕوؼّ ٔػًكاٌ ٌٓك أل َکبجی کٕجبِ اللو ؾیؿو ثك 

 جِٕیط ؾْى 

ؼیهی ؼٕة ثٕؾ کّ ؾق ًْبٌ ًٌبقِ يطجٕػبت يعهی هجال اٌُبیی ثیٍحك ثّ يكؾو ٌٔٓكَٔؿاٌ يیؿاؾَؿ جب َىجث ثّ ٔظبیق 

 ٔکبقکكؾ ٌٕقا ْبی ٌٓك ٔقٔوحب اٌُب ٌَٕؿ 

ٍحك ثبٌؿ ايب ؾق ال وٕی گماقٌگك اهبی اظًؿی ثك يعٕق ٌٕقای ٌٓك اوث ْك چُؿ يیحٕاَىث وٕاالت ثی وٕال 4طكض 

 يصًٕع يلیؿ اوث 

ثیً ال اَکّ ؾق اٌ جؼبيم ٌؿِ ثبٌؿ کهی گكی وٕاالت کهیٍّ ای  ايب ؾق وٕاالجی کّ ال قئیه ٌٕقای ٌٓك ٌؿِ 

وبليبٌ ٔجٍکم َٔٓبؾ ٌٕقا ؾاقؾ يیؿاَؿ کّ ثیٍحك اٌ وٕاالت ٔؼٕاوحّ ْبیی کّ يكؾو  ثٕؾ ٔگكَّ اَکّ اٌُبیی ثب  ًْیٍگی 

جٕوظ اهبی قاوحگٕ قئیه يعحكو ٌٕقا ٌٓك أل پبوػ ؾاؾِ ٌؿ ؾق ظؿ  ٔ  اقٌگك آَب قا شًغ ثُؿی کكؾِ ؾاٌحّ اَؿ ٔیب گم

ٔظبیق ایٍبٌ َجٕؾِ ثهکّ ثیٍحك ایٍ ايٕق ثّ ٌٓكؾاقی ثكيیگكؾؾ ٔچّ ؼٕة ثٕؾ ٌٓكؾاق ؾق ثبقِ کبقْبی جٕوؼّ ٔػًكاٌ 

قت ٔایصبؾ كضب ٔ جؼبيم ثب ًّْ َٓبؾْب ؾق ايك پیٍجكؾ ٔظبیق جؼكیق ٌؿِ ٌٕقاْب ثیٍحك ثك َظب ٔاثبؾَی ٌٓك َظك يیؿاؾ. 

 کبق ؾق ايٕق ٌٓكی اوث 

يیهیبقؾ 1ؾق پبوػ وٕانی کّ اهبی اظًؿی ال قئیه ٌٕقا ٌٓك ؾق ثبقِ ثؿْی ٌٓكؾاقی اوث اهبی قاوحگٕ ال يجهؾ 

ؾاقؾ َّٔ قئیه  يیهیٌٕ جٕيبٌ ثؿْی ٌٓكؾاقی يیگٕیؿ کّ َّ گماقٌگك يیپىكوؿ کّ چكا ایًُّٓ ٌٓكؾاقی ثؿْی700ٔ

  ٌٕقای ٌٓك ؾق ثبقِ ایٍ ثؿْی وُگیٍ ظككی يیمَؿ جب ًْچُبٌ يكؾو َؿاَُؿ ؾنیم ایٍ ثؿْی چیىث 

يٕضٕع يٓى ؾیگكی کّ ؾق گماقي شبیً ؼبنیىث يٕضٕع ليیٍ ْبی ٌٓكی َٔعِٕ ٌٔیِٕ َظبقت ثك ؼكیؿ ٔككٔي ليیٍ 

 ْبوث 



َگبِ يب ثّ ايك ٔظبیق ٌٕقا ٌٔٓكؾاقی ثٕؾ ايیؿٔاقیى ٌٕقای  ایٍ يؽحّك ٔکٕجبِ َکبجی کّ گلحّ ٌؿ ثكای ثٓجٕؾ ؾق شٓث

شٕاٌ ٔجعّیهکكؾِ ٌٓكيبٌ ٌٔٓكؾاق شؿیؿ ٌٓكيبٌ کّ ال ؾل ًْیٍ ٌٕقا اَحؽبة ٌؿَؿ يىیكی ثكای جٕوؼّ ٌٓك اَحؽبة 

 اليٕؾٌ ؼطبوث  َلكی ثبٌُؿ کّ اَحؽبة يیٍَٕؿ ٔگكَّ اليٕؾِ قا 10وبل ظؿاهم اككاؾ جبذیك گفاق اٌ شم  4ًَبیُؿ کّ ثؼؿ ال 

وبیث وحبقِ ْبی أل ال اثحؿا ثك ًْكاْی ًْٔیبقی ثب ٌٕقای ٌٓك جبکیؿ ؾاٌحّ ايب ثؼُٕاٌ یک قوبَّ يصبلی َگبِ ٔههى 

ؼٕؾقا ثب ؼٕاوحّ ْبی ثعن يكؾو جطجین يیؿْؿ ٔاَصب کّ اللو ؾاَىث ثّ يىبئم ٔيٍکالت َیم اٌبقِ ؾاٌحّ اوث ثب جٕشّ ثّ 

ؾنىٕلی ؛ جالي ًْٔث اهبی اظًؿی قا اقز يی َٓى ٔال ظكکث ْبی ٌٕقای ٌٓك کّ وؼی ؾاقؾ  ایكؾاجی کّ ؾق گماقي ثٕؾ 

 ككْبؾ اثكاْیى پٕق       کُبق يكؾو ثبٌؿ جٍکك يیکُیى ٔایٍ قٔل قا ثّ َٕثّ ؼٕؾ ثّ ًّْ ایٍ ػمیماٌ ججكیک يیگٕیى/ 

  ؾق اؾايّ يیحٕاَیؿ گماقي اهبی اظًؿی قا ایُصب يالظظّ ثلكيبئیؿ  

 َٓى اقؾیجٍٓث قٔل ٌٕقاْب گكايی ثبؾ

 اظًؿی اثكاْیى: گماقٌگك 

 َظك لیك 1361 وبل ؾق اثحؿا اواليی اَوالة پیكٔلی ال په کّ ْىحُؿ َٓبؾْبیی شًهّ ال قٔوحب ٔ ٌٓك اواليی ٌٕقاْبی

كی ٌٕقاْبی وكاو اَحؽبثبت 1377اولُؿ 17 ؾق. یبكث اؾايّ 1365 وبل جب ٔ ٌؿ جٍکیم کٍٕق ٔلاقت ٔ وبلَؿگی شٓبؾ

ْماق َلك ثّ ػُٕاٌ ًَبیُؿگبٌ يُحؽت يكؾو ثّ ایٍ  200اواليی ٌٓك ٔ قٔوحب ثب ظضٕق چًٍگیك يكؾو ثكگماق ٌؿ ٔ ظؿٔؾ 

ًْميبٌ ثب ِؿٔق  1378اقؾیجٍٓث  9ٌٕقاْب قاِ یبكحُؿ. ٌكٔع ثّ کبق ٌٕقاْبی اواليی ٌٓك ٔ قٔوحب ؾق ایٍ يكظهّ ؾق 

وجث ٌٕقاْب ٔ پیبو ٔیژِ يوبو يؼظى قْجكی ثٕؾ ٔ ال آٌ جبقیػ ثّ ثؼؿ جبکٌُٕ چٓبق ؾٔقِ پیبو جبقیؽی ايبو ؼًیُی )قِ( ثّ يُب

 اَحؽبثبت ٌٕقا ْب ثكگماق ٌؿِ اوث.

وبل ثّ طٕل اَصبيیؿ ؾق أل آهبیبٌ: ػجؿانكلام ألایً، ػجؿانؼمیم  4ؾق اَحؽبثبت ٌٕقای اواليی ؾٔقِ أل کّ يؿت آٌ 

م كویٓی ٔ ؼبنؿ ؼضكی اَحؽبة ٌؿَؿ کّ په ال اوحؼلبی ػجؿانؼمیم ؼضكی، يعًؿ ؼضكی، ؾکحك اؾیت قظًبَپٕق، ػجؿانؼمی

 ايیُی ثّ ػُٕاٌ أنیٍ ػضٕ ػهی انجؿل شبٍَیٍ ٔی ٌؿ.

ؾق اَحؽبثبت ؾٔقِ ؾٔو ٌٕقاْب ؾق أل آهبیبٌ: ػجؿانكلام ألایً، ایكز ویلبیی، ػجؿانعًیؿ ؼضكی، يعًؿ ػىکكی ٔ ؼبَى  

 وبل ثٕؾ.  4ٕقای اواليی ٌٓك أل اَحؽبة ٌؿَؿ کّ يؿت كؼبنیث آَبٌ َیم هؿقیّ ؿیبذی ثّ ػُٕاٌ اػضبی ٌ

ؾق اَحؽبثبت ؾٔقِ وٕو ٌٕقا کّ ثّ ؾنیم يّٕثّ يصهه يجُی ثك ًْميبٌ ٌؿٌ اَحؽبثبت ٌٕقاْبی اواليی ٔ قیبوث 

لٌ ٔ وبل ثٕؾ آهبیبٌ: يعًؿ ػىکكی، يعًؿ ايیُی، يعًؿ قوٕل ِجبؿی، ػهی جیك 6شًٕٓقی يؿت كؼبنیث آٌ ْب 

ػجؿانكظًٍ ؾوحٕقی اَحؽبة ٌؿَؿ کّ په ال اوحؼلبی يكظٕو يعًؿ ػىکكی هؿقیّ ؿیبذی أنیٍ ػضٕ ػهی انجؿل شبٍَیٍ ٔی 

 ٌؿ.

َلك ال ٌٓك أل کهیؿ ؼٕقؾ ثب ٌٕق ٔ ٌٕم ؼبِی، ًْميبٌ  21چٓبقيیٍ اَحؽبثبت ٌٕقای اواليی ٌٓك أل کّ ثب ذجث َبو 

َلك اِهی ٌبيم: شؼلك قاوحگٕ، يعىٍ 7اَصبو ٌؿ، اثحؿا  92ؼكؾاؾيبِ 24ثب اَحؽبثبت قیبوث شًٕٓقی ؾق يٕقؼّ 

يٓكآٔقاٌ، يعًٕؾ يعجی، َٕیؿ ؼبؾيپٕق، ككْبؾ قظًٍ لاؾِ، ًْبیٌٕ َبيی ٔ طیجّ َبيی ظبیم اکركیث آقا ٌؿَؿ کّ په ال 

پٕق ٌؿ. ٌٕقای اواليی يؼككی َٕیؿ ؼبؾيپٕق ثّ ػُٕاٌ ٌٓكؾاق، ظًیؿ يكاؾی ثّ ػُٕاٌ أنیٍ ػضٕ ػهی انجؿل شبٍَیٍ ؼبؾي

ٌٓكیٕق يٍـٕل ثّ کبق ٌؿِ ٔ ؾق أنیٍ قٔلْبی كؼبنیث ؼٕؾ شؼلك قاوحگٕ قا ثّ ػُٕاٌ قئیه  12چٓبقو ٌٓك أل ال 

 أل اَحؽبة کكؾ.  ٌٕقای اواليی ٌٓك

  

ثكَبيّ اقؾیجٍٓث يبِ ثّ ػُٕاٌ قٔل ٌٕقاْبی اواليی ٌٓك ٔ قٔوحب َبيگفاقی ٌؿِ اوث، ثكاوبن  9ثب جٕشّ ثّ آٌ کّ 

پكوً لیك قا ؾق يٕقؾ ٌٕقا يطكض کكؾیى کّ ؾق  4جٍ ٌٓكَٔؿاٌ ثّ گلث ٔگٕ ٍَىحیى ٔ 17قیمی ٔ اػالو هجهی اثحؿا ثب 



يكظهّ أل پبوػ آَبٌ قا ثب ْى يی ؼٕاَیى. ؾق اؾايّ گلث ٔ گٕی ؼٕؾ قا ثب شؼلك قاوحگٕ قئیه ٌٕقای اواليی ٌٓك أل 

 اؾايّ ؼٕاْیى ؾاؾ.

 ثّ ٌكض لیك يی ثبٌؿ: ٌؿِ يطكض ْبی پكوً

 قٔل ٌٕقاچّ قٔلی اوث ٔ ثّ چّ يُبوجث َبو گفاقی ٌؿِ اوث؟-انق

 ثّ َظكًٌب ٌٕقاْبی اواليی ٌٓك ٔ قٔوحب ؾقچّ ليیُّ ْبیی يی جٕاَُؿ يٕذك ثبٌُؿ؟-ة

 چیىث ٔ چّ اهؿايبجی ثبیؿ اَصبو ؾُْؿ؟ 93اَحظبقات ًٌب ال ٌٕقای اواليی ٌٓك أل ؾق وبل -ز

 يبِ ال كؼبنیث ٌٕقای چٓبقو ٌٓك أل، اقلیبثی ًٌب ال ػًهکكؾ ٔ ثكَبيّ ْبی ٌٕقا چیىث؟ 6ث ثب جٕشّ ثّ گفٌ-ؾ

 پبوػ ْبی ٌٓكَٔؿاٌ ثكاوبن گكِٔ وُی ثّ ٌكض لیك اوث:

 وبنّ ثب جعّیالت ویکم:56م،-و  آهبی- 1

 اقؾیجٍٓث ثّ ػُٕاٌ قٔل ٌٕقاْب یبؾ ٌؿِ اوث. 9ؾق جوٕیى قٔل -انق

 جی ٔجًّیى گیكیؾق ليیُّ ػًكاَی، يٍٕق-ة

 يٍٕقت ثب يكؾو-ز

 جب االٌ کّ ؼیهی ؼٕة ػًم کكؾِ اَؿ.-ؾ

 وبنّ ثب جعّیالت ویکم: 54ٌ،  –آهبی ػجؿانؼمیم - 2

 ؾهین ًَی ؾاَى كوظ يی ؾاَى ؾق اقؾیجٍٓث يبِ ْىث.-انق

ظ ٌٕقا پیگیكی ؾق اکرك ليیُّ ْب ٌٕقا يٕذك اوث ثّ ؼَّٕ آثبؾی ٌٓك، ایصبؾ ايُیث ٔ کبقْبی اؾاقی کّ ثبیؿ جٕو-ة

 ٌٕؾ.

اَحظبق ؾاقیى ًْبَُؿ ٌٕقاْبی ؾٔقِ هجم َجبٌُؿ کّ ٌٓك ثّ ؼٕاة ثىپبقَؿ ٔ ٌٓكؾاق ثّ ٌٓك ؾیگك يُحوم کُُؿ. ٔقٔؾی ٔ -ز

ؼكٔشی ٌٓك قا لیجب کُُؿ. ثّ قٌُٔبیی ٌٓك ثپكؾالَؿ ٔ اػضبی ٌٕقا يكججب ايٕق ٌٓك قا ثكقوی ٔ ال يٍکالت يطهغ 

 ثبٌُؿ.

ی َیًّ جًبو ٌٓكؾاق هجم ثّ پبیبٌ ثكوبَُؿ، ثؼؿ ثّ َکحّ ْبی قیم ؾوث ثمَُؿ. ًَی ؾاَى چكا ْك ٌٓكؾاقی اثحؿا ثبیؿ کبقْب-ؾ

 يی آیؿ وكیغ ثّ كهکّ ْب ٔ چًٍ ٔ قَگ لَی يی پكؾالؾ. جبکٌُٕ کبق كٕم انؼبؾِ ای اَصبو َؿاؾِ اَؿ.

 وبنّ ثب جعّیالت ویکم:  53آهبی يعًؿ ٌكیق ؾوحٕقی،- 3

 َٓى اقؾیجٍٓث-انق

 ػًكاٌ ٔ آثبؾاَی-ة

 ثٓؿاٌث يعیظ، اجًبو ؼیبثبٌ ْبی َیًّ جًبو ؾاؼم ٌٓك ٔ آولبنث کٕچّ ْب.-ز



 ٌلبكیث ؾق کبق ٔ ػًهکكؾ ثىیبق ػبنی ثٕؾِ ٔ يٍ قاضی ْىحى.-ؾ

 وبنّ ثب جعّیالت ؾیپهى: 52آهبی ايبيوهی اوکُؿقی،- 4

 ؾهیوب ًَی ؾاَى -انق

اَُؿ اَصبو ؾُْؿ ايب ثىحگی ثّ جٕاَبیی اػضبی ٌٕقا ؾاقؾ.ؾق ايٕق ٌٓك ٔ طجن هبٌَٕ ٔ قٔال ػبؾی کبقْبی لیبؾی يی جٕ-ة

 ٌٓكؾاقی ٔ پكٔژِ ْبی ػًؿِ ٔ ػًكاَی َوً اوبوی ؾاقَؿ.

 أنٕیث قا ثّ ثٓؿاٌث يعیظ ٔ َظبكث ٌٓك ثؿُْؿ.-ز

ايبت ؼٕثی اَصبو ٌؿِ، ثّ جٕاَبیی ٔ پبکی اػضبی ٌٕقا اػحًبؾ ؾاقو، اهؿاو ثمقگی اَصبو ٍَؿِ ايب ؾق ليیُّ كضبی وجم اهؿ-ؾ

 ايیؿٔاقو ؾقآیُؿِ کبقْبی ؼٕثی اَصبو ؾُْؿ.

 وبنّ ثب جعّیالت ؾیپهى: 40ف،-آهبی و- 5 

 اقؾیجٍٓث 9-انق

اقججبط يىحویى ثب يكؾو، ثكقوی يٍکالت ٔ قیٍّ یبثی آٌ ْب، کبقآيؿی، يكؾو ايیؿ ثّ جٕشّ ثیٍحك ؾاقَؿ جب يٍکالت ٌٓك -ة

 پًٌٕ ؾاؾِ ٌٕؾ.

لکكاٌ ٔ شٕاَبٌ اْم كکك ٔ ثكگماقی شهىبت کبقی، ثكَبيّ قیمی ثكای قكغ ػوت يبَؿگی ْبی ػًكاَی جؼبيم ثب قٌُٔ-ز

 ٌٓك.

 ُْٕل آٌ طٕقکّ اَحظبق ؾاٌحیى کبق ؼبِی ؾق ليیُّ ظم يٍکالت يكؾو ِٕقت َگككحّ اوث.-ؾ

 کبقکُبٌ ؾثىحبٌ ليیٍ پیًب، ثب جعّیالت نیىبَه:- 6

 اقؾیجٍٓث يبِ 9-انق

یث ثّ آذبق ثبوحبَی، ظلع يعیظ لیىث، ظم اؼحالكبت، َظبقت ثكثبلاق، اظؿاخ ايبکٍ جلكیعی ٔ كضبی اؾاقِ ٌٓك، اًْ-ة

 وجم.

شًغ آٔقی لثبنّ ظحی ؾق ایبو جؼطیم، ثكَبيّ قیمی ثكای َظبكث ؼیبثبٌ ْب ٔ شٕیٓب، شًغ آٔقی آٌـبل وبؼحًبَی، جكيیى -ز

 ثك ٔ كهکّ ٔ جكيیى اوبوی چبنّ ْبی ؼیبثبٌ ْب.ٔ َظبكث يىیكآة اَجبقْب، جؼًیك وكػث گیكَّت قٌُٔبیی يؼب

 ثّ ايیؿ كؼبنیث ثٓحك-ؾ

 وبنّ ثب جعّیالت ؾیپهى: 35ة ،-ؼبَى ف- 7

 اقؾیجٍٓث 9-انق

 قویؿگی ثیٍحك ثّ ٌٓك، قویؿگی ثّ ايٕق ككُْگی ٔ اشحًبػی ٔ قٌُٔبیی يؼبثك.-ة

 جالي ثكای اقجوبی ثؽً، ثكهكاقی َظى ٔ يؿیكیث ثٓحك ؾق ٌٓكؾاقی.-ز



 جٍکیم کًیىیٌٕ ْب، يؼككی ٌٓكؾاق ثٕيی ٔ جٍکیم یبٔقاٌ ٌٕقا ال اهؿايبت ؼٕة ٌٕقا ثٕؾِ اوث.-ؾ

 وبنّ ثب جعّیالت ؾیپهى: 30ؽ ،-ؼبَى ق- 8

 اقؾیجٍٓث 8-انق

 ٌٕقا ثبیؿ ثكای ايٕق ٌٓك ٔ قویؿگی ثّ ؼٕاوحّ ْبی يكؾو ٔ ؾق ليیُّ ْبی ككُْگی ٔ ٔقلٌی كؼبنیث ؾاٌحّ ثبٌُؿ.-ة

ؼٕاوحّ ْبی ٌٓكَٔؿاٌ، کٕچّ ْب ٔ ؼیبثبٌ ْب، كضبی وجم، وبنٍ ْبی ٔقلٌی ثكای ثبَٕاٌ ٔ جلكیط يكؾو ٔ قویؿگی ثّ -ز

 ثچّ ْب.

 قویؿگی ؼٕة ثٕؾِ ثّ ايیؿ ؼؿا ؾقآیُؿِ ثٓحك ثبٌؿ ٔ ثّ لیجبیی ٌٓك ٔ كهکّ ْب ثّ ؼٕثی قویؿگی ٌؿِ اوث.-ؾ

 وبنّ ثب جعّیالت ؾیپهى: 30ای،-ؼبَى آ - 9

 ًَی ؾاَى -انق

 ؾقآثبؾاَی ٔ وكوجمی ٌٓك ثّ ؼَّٕ كهکّ ْب ٔ ثٕنٕاقْب کّ انجحّ اهؿايبجی اَصبو گككحّ اوث.-ة

ثّ ظكف يكؾو گٕي ككا ؾُْؿ ٔ ثّ ٔػؿِ ْب ػًم کُُؿ، ثّ كکك کبقگكاٌ ٌٓكؾاقی ْى ثبٌُؿ ٔ ظوٕهٍبٌ ثّ يٕهغ پكؾاؼث -ز

 ٌٕؾ ٔ ثب ٌٓكؾاق ًْکبقی کُُؿ.

 كؼال کبق ؼبِی َؿیؿِ ایى.-ؾ

 وبنّ ثب جعّیالت نیىبَه: 28ک، -و ؼبَى- 10

 اقؾیجٍٓث قٔل ٌٕقا ٔ قٔل يٍٕقت ٔ ًْکبقی ٔ ًْیبقی يكؾو ثب يىئٕنیٍ اوث. 8-انق

 آثبؾ وبلی ٌٓك، ًْبُْگی هیًث ْب ثب ٌٓكْبی ًْصٕاق.-ة

ىّ پكوً ٔ ایصبؾ كضبی وجم ٔ پبقک ثكای کٕؾکبٌ، ثبلوبلی ٔ ثّ اجًبو ثُبْب ٔ وبؼحًبٌ ْبی َیًّ کبقِ، ثكگماقی شه-ز

 پبوػ يىئٕنیٍ ثب يكؾو.

چًٍ ٔ يعیظ وجم ؾق ثٕنٕاقْبی ٌٓك، جٍکیم ٌٕقای اُِبف، ثكگماقی قٔل أل ٔ شٍٍ َٕقٔل، قویؿگی ثّ پبقک ْب -ؾ

 ٔ كضبی وجم پبقک َٕقٔل ٔ کٕؾک.

 وبنّ ثب يؿقک نیىبَه: 28چ،-ؼبَى ن- 11

 اقؾیجٍٓث  8-انق

 ٕؾ ٌٓك ثبٌؿ.يٕاقؾی کّ يٕشت آوبیً ٔ قكبِ يكؾو ٔ ثٓج-ة

 َٕوبلی ٔ جؼًیكؼیبثبٌ ْبی وطط ٌٓك ٔ آثبؾوبلی اثحؿا ٔ اَحٓبی ٌٓك.-ز

 يرم هجم-ؾ



 وبنّ ثب يؿقک ؾیپهى: 28َ،-ؼبَى ة- 12

 ًَی ؾاَى-انق

ؾقجًبو ليیُّ ْبی ككُْگی، اشحًبػی، اهحّبؾی يی جٕاَُؿ ثب ثكَبيّ قیمی ٔ اٌحـبنمایی ؾقآيؿی ثكای ٌٓك ثّ ٔشٕؾ -ة

ّ کبق گیكی اككاؾ ثی کبق يٕذك ثبٌُؿ. لیجب وبلی ٔ كضب وبلی کّ ؾق ؾیؿ يكؾو اوث ثىیبق يٕذك يی ثبٌُؿ. آٔقَؿ ٔ ؾق ث

 ٌٕقا يی جٕاَؿ ثب ًْلکكی ثب جًبيی اهٍبق شبيؼّ يٕهؼیث ثٓحكی ككاْى کُُؿ.

کّ ثبیؿ لٔؾجك  كؼبنیث ؾق ليیُّ اقجوبی ثؽً،آثبؾاَی ٌٓك، وبنٍ پبقک َٕقٔل يکبٌ ؼٕثی ثكای ثكگماقی شٍٍ ْبوث-ز

 ثّ پبیبٌ ثكوؿ.

ثّ َظكو جب ظؿٔؾی جٕاَىحّ اَؿ اَحظبقات قا ثكآٔقؾِ کُُؿ يرال ؾق يٕقؾ كضبْبی وجم ٔ لثبنّ ْب. یبٔقاٌ ٌٕقا کبق شبنجی -ؾ

 ثٕؾِ اوث. ثكَبيّ قٔل أل کّ ثكػٓؿِ ٌٕقا ثٕؾ ثّ ؼٕثی ثكگماقٌؿ. شهىبت پكوً ٔ پبوػ ْى ٔاهؼب جبذیك ؾاقؾ.

 وبنّ ثب جعّیالت ؾیپهى: 28ف،-ؼبَى ف- 13

 اقؾیجٍٓث 8قٔل -انق

 آثبؾوبلی ٌٓك-ة

 ایصبؾ كضبی وجم ٔ پبقک ثكای کٕؾکبٌ ٔ َٕوبلی ؼیبثبٌ ْب-ز

 ثّ َظك ٌؽّی ْیچ-ؾ

 وبنّ ؾاٍَصٕی کبقٌُبوی اقٌؿ:23ا، -ؼبَى آ- 14

 اقؾیجٍٓث 9 -انق

َظبقت ثك ايٕق ٌٓك ثب ٌُبؼث اوحؼؿاؾْب ٔ ظككیث ْبی اهحّبؾی ٔ اشحًبػی، ثّ جٕوؼّ ٌٓك ثپكؾالؾ، ایصبؾ ػالِٔ ثك -ة

کىت ٔ کبقْبی کٕچک، ثّ کبق گیكی َیكْٔبی يحؽُّ ٔ جعّیم کكؾِ ثٕيی، انوبی ؼٕؾ ثبٔقی ؾق ٌٓكَٔؿاٌ کّ ؼٕؾ 

 يىئٕل پیٍككث ٔ جٕوؼّ ٌٓك ْىحُؿ جب ًّْ ؾق اقجوب يٕذك ثبٌُؿ.

جؼبيم ثیٍحك ثب ؼیكیٍ، وبليبَؿْی کًک ْبی يكؾيی، ثكگماقی شهىبت پكوً ٔ پبوػ يُظى ٔ ثكقوی قاِ کبقْبی -ز

 اقائّ ٌؿِ جٕوظ ٌٓكَٔؿاٌ.

ثب جٕشّ ثّ اؼحیبقات يعؿٔؾ َجبیؿ اَحظبقات قا ثبال ثكؾ ايب اَحؽبیبت ٌٕقای يعالت، اَحؽبة ٌٓكؾاقی ثٕيی شٕاٌ کّ ايیؿ -ؾ

 ٔ ٌٕقا ٔ يٍٕقت گككحٍ ال اككاؾ کبقؾاٌ ٔ ظككیث ْبی يٕشٕؾ يٍکالت ثّ ظؿاهم ثكوؿ. اوث ثب جؼبيم ٌٓكؾاقی

 وبنّ ثب جعّیالت ؾیپهى: 23و،-ز- 15

 ًَی ؾاَى-انق

 اَضجبط ٌٓك، لیجبیی ٔ طكأت، کًک ثّ اَصًٍ ؼیكیّ ثكای قوبَؿٌ کًک ثّ هٍك ضؼیق.-ة

 بِ يكؾو ثبٌُؿ ٔ ٌلبف ػًم کُُؿ.ظكف ْب ؾق ظؿ ظكف ثبهی ًَبَؿِ ٔ ػًهی کُُؿ، ثّ كکك قك-ز



 ْیچ-ؾ

 وبنّ ؾاٍَصٕی جكثیث ثؿَی: 19و،-ؼبَى ک- 16

 ًَی ؾاَى-انق

 آثبؾاَی ٌٓك ٔ قٔوحب-ة

 قویؿگی ثّ يٍکالت ٌٓك ٔ يكؾو، ػًهی کكؾٌ ٔػؿِ ْبی ليبٌ اَحؽبثبت ٔ اقجوبی ثؽً.-ز

 ثىیبقؼٕة ثٕؾِ اوث.-ؾ

 وبنّ ؾاًَ آيٕل: 17ؼبَى يالیی،- 17

 كای يٍٕقت کّ يی جٕاَؿ ْك قٔلی ثبٌؿ.قٔلی ث-انق

 ؾقجؼبنی قٌؿ ٔ ككُْگ ٔ اقجوب ٔ کًک ثّ ًْؿیگك ٔ قویؿٌ ثّ شبیگبْی کّ ٌبیىحّ اوث.-ة

ؾق ظبل ظبضك کّ َیكٔی شٕاٌ ْىحُؿ ؼٕة پیً يی قَٔؿ ؾق کُبق آٌ ثبیؿ ال ًْلکكی ثمقگحكْب ٔ يؿیكاٌ ثب وبثوّ -ز

 اوحلبؾِ ثجكَؿ.

ايب جٕهغ يكؾو ثّ ؼَّٕ ثكای اقجوب ثیٍحك اوث. جٍکیم ٌٕقای اُِبف ؼٕة ثٕؾِ ٔ قٔل أل ؾق ایٍ يؿت ؼٕة ثٕؾِ -ؾ

 ثٓحك ال وبل ْبی هجم ثكگماق ٌؿِ اوث ٔ جوىیى کبق ثیٍ اػضبی ٌٕقا َیم ؼٕة ثٕؾِ اوث.

  

*  *  *  *  *  *  * 

اوث يب قا ثكای گلث ٔگٕ ؾقيٕقؾ آهبی شؼلك قاوحگٕ قئیه ٌٕقای اواليی ٌٓك أل ػهیكؿى يٍـٕنیث ْبی يحؼؿؾ، ؾقؼٕ

قٔل ٌٕقا ٔ پبوػ ثّ پكوً ْب ٔيطبنجبت ٌٓكَٔؿاٌ پفیككث ٔ ٌؽّبً ثّ اجلبم آهبی يُٓؿن يٓكآٔقاٌ الؾیگك اػضبی 

ٌٕقا ؾق ؾكحك ظبضك ٌؿَؿ کّ ضًٍ جٍکك ال ایٍبٌ، اػالو ٌؿ پكوً ْبی يطكض ٌؿِ ثك اوبن َظكات ٌٓكَٔؿاٌ ٔ 

 اوث کّ پبوػ ایٍبٌ قا ثب ْى  ثكؼی پكوً ْبی يطكض ؾق شبيؼّ

 يی ؼٕاَیى:

 *ٌٕقای اواليی ٌٓك أل ثكای قٔل ٌٕقاْب ثكَبيّ ی ؼبِی ؾاقؾ؟

ثب جٍکك ال ػّكأل ٔ ٌٓكَٔؿاٌ کّ ثب ٌٕقا ًْکبقی يٕذكی ؾاٌحّ ٔ ؾق ثكَبيّ ْبی ٌٕقا يٍبقکث ؾاقَؿ ٔ ثب جوؿیك ال 

ٌٕ ثكَبيّ ی ؼبِی ثكای قٔل ٌٕقا جؿٔیٍ ٍَؿِ، ِعجث ؼؿيبت ٌٕقاْبی ؾٔقِ ْبی هجم، ثّ ػهث ٌهٕؿی کبقْب جبکُ

 ْبیی ٌؿِ اوث ٔ اطالع قوبَی ؾق ایٍ ليیُّ اَصبو ؼٕاْؿ ٌؿ.

، لیجبوبلی ٌٓك، ٔقٔؾی ٔ ؼكٔشی ْبی ٌٓك ٔ كضبی وجم 93* ؾقؼَّٕ اَحظبقات ٌٓكَٔؿاٌ ال ٌٕقا ؾقوبل 

 اًْیث لیبؾی ؾاٌث ؾق ایٍ يٕقؾ ٌٕقا چّ ثكَبيّ ای ؾاقؾ؟

ٌٕقا ثّ كضبی وجم اًْیث لیبؾی يی ؾْؿ ٔ جعّیالت ٌٓكؾاق ْى ؾق ایٍ ليیُّ اوث. ال اکیپی کّ ؾق ليیُّ كضبی وجم 

جصبقثی ؾاقؾ اوحلبؾِ ٌؿِ ٔ اهؿايبجی اَصبو گككحّ ٔ یکی ال ثكَبيّ ْبی ٌٕقا ایصبؾ پبقک شُگهی ؾق ظبٌیّ ٌٓك اوث. ؾق 



ٔ ثب جٕشّ ثّ يعؿٔؾیث اػحجبقی ثّ يكٔق اَصبو يی ٌٕؾ ٔ يصٕل هىًث  ایٍ يٕاقؾ ثكآٔقؾ ْمیُّ ْب ؾق ؾوث ثكقوی اوث

 ثّ هىًث ِبؾق يی ٌٕؾ.

* ال يٕاقؾ ؾیگكی کّ ٌٓكَٔؿاٌ ثكآٌ جبکیؿ ؾاٌحُؿ جٕشّ ثّ ػًكاٌ ٔ آثبؾاَی ٌٓك، ثٓیُّ وبلی ًَبی ٌٓك ٔ ؼیبثبٌ ْبوث 

 ثكَبيّ ی ٌٕقا ؾق ایٍ ليیُّ چیىث؟

ظىبن ٌٓك ٔاهغ ٌؿِ ٔ اهؿاو ؼبِی ثكقٔی آٌ ْب ِٕقت َگككحّ يوكق ٌؿِ یب  ؾق يٕقؾ ليیٍ ْبیی کّ ؾق يُبطن

ؾیٕاقکٍی ٌؿِ یب ٌكٔع ثّ وبؼث ٔ وبل کُُؿ. وبؼحًبٌ ْبیی کّ قیمي يی کُُؿ ثٓیُّ وبلی ٌَٕؿ.ظحی اگك يبنک اهؿاو 

ْمیُّ اؼف ٌٕؾ. ؾق ليیُّ  َکُؿ يوكق ٌؿِ ٌٓكؾاقی اهؿاو ٔ ؾق ليبٌ وبؼث ٔ وبل ثب هیًث قٔل ال يبنک ثّ اضبكّ شكیًّ

ًَب ْى کبق گكِٔ ؼبِی جؼییٍ ٌؿِ جب ؾق ایٍ ليیُّ کبقکُُؿ ٔ ًَبْبی وُحی جكٔیس ؾاؾِ ٔ ال ًَبْبی آلاق ؾُْؿِ ٌٓكکبوحّ 

 ٌٕؾ.

 * اقجوبی ثؽً ال ؾیگك اَحطبقات ٌٓكَٔؿاٌ اوث، ثكَبيّ ی ٌٕقا ؾق ایٍ يٕقؾ چیىث؟

جؿٔیٍ ٔ جّٕیت اوث. په ال جّٕیت ایٍ هٕاَیٍ ٔ جؼییٍ يؼیبقْبی شؿیؿ ثبلَگكی،   هٕاَیٍ جوىیًبت کٍٕقی ؾق ؾوث

 اقجوب، ظحًب پیگیكی ْب اَصبو ؼٕاْؿ ٌؿ.

 چّ ثكَبيّ ْبیی قا طكاظی کكؾِ اوث؟ 93* ٌٕقا ثكای وبل 

ٍ پبقک، پكٔژِ ْب َیبل ثّ جبيیٍ اػحجبق ؾاقؾ ٔ طكض ْبیی يبَُؿ: آجً ٍَبَی، جٕوؼّ كضبی وجم، جٕوؼّ پبقک َٕقٔل، وبن

 اظؿاخ پبقک شُگهی، جٍکیم ْیئث ايُب ثكای ٌٕقا، جًكکم اؾاقات ؾق يعم يٍؽُ ٔ....يؿَظك اوث.

*آیب ايکبٌ َؿاقؾ وبنٍ پبقک َٕقٔل ثّ ثؽً ؼِّٕی ٔاگفاق ٌٕؾ جب ْى الآٌ ثٓكِ ثكؾاقی ٌؿِ ٔ ْى ؾقآيؿی ثكای 

 ٌٓكؾاقی جبيیٍ کُؿ؟

پبقک َٕقٔل، پبقک ظبٌیّ ای َیم ثّ ثؽً ؼِّٕی ٔاگفاق ٌٕؾ. پبقک ایٍ کبق ؾق ؾوث ثكقوی اوث کّ ػالِٔ ثك وبنٍ 

 يٍلن َیم ٔاگفاق ٌؿِ اوث. وؼی يی ٌٕؾ ثكای کىبَی کّ يبیم ثّ وكيبیّ گفاقی ْىحُؿ ايحیبلاجی ؾق َظكگككحّ ٌٕؾ.

ثكَبيّ ای * ؾق کًیىیٌٕ ككُْگی ثعری ؾق ؼَّٕ وبؼث ككُْگىكا ٔ وبنٍ اشحًبػبت ٌؿ، ؾق ایٍ ليیُّ ؾق وبل شبقی 

 ؾاقیؿ؟

ٌٕقا ثّ ايٕق ككُْگی اًْیث ؼبِی يی ؾْؿ. اؼحّبَ ليیٍ آٌ ؾق ؾوث ثكقوی اوث ايب وبؼث ككُْگىكا ثّ اػحجبق 

لیبؾی َیبل ؾاقؾ ٔ اَحظبقؾاقیى په ال اؼحّبَ ليیٍ ٔ طكاظی َوٍّ ؼیكیٍ كبل ثّ كبل ٌٕقا قا ثكای وبؼث ایٍ وبؼحًبٌ 

 اوث ًْكاْی کُُؿ.کّ ال أنٕیث ْبی ٌٓك ككُْگی أل 

 *ثؿْی ٌٓكؾاقی ؾهیوبً يٍؽُ ٌؿ؟

هجال اللو اوث ػكْ کُى ٌٕقای ٌٓك ثب ًّْ اؾاقات جؼبيم ؼٕثی ؾاقؾ ٔ جالي يی کُؿ ثب ًْكاْی يىئٕنیٍ ٔ کبقکُبٌ 

ٌ اؾاقات ؼٕاوحّ ْبی ٌٓكَٔؿاٌ قا يعون کُؿ ايب َلٕـ ٔ جبذیك گفاقی ٌٕقا ؾق ٌٓكؾاقی ثیٍحك اوث. ثؿْی ٌٓكؾاقی ليب

يیهیٌٕ ؾیگك يٍؽُ ٌؿ  300جب  200يیهیٌٕ جٕيبٌ اػالو ٌؿ ٔ ثؼؿْب َیم 390ٌكٔع ثّ کبق ٌٕقای چٓبقو یک يیهیبقؾ ٔ

يیهیٌٕ جٕيبٌ ثؿْی ال هجم جؽًیٍ لؾِ يی ٌٕؾ. ُْٕل ؾهیوب يٍؽُ  700کّ ثكآٔقؾ ٍَؿِ ثٕؾ کّ شًؼبً ظؿٔؾیک يیهیبقؾ ٔ

 ؾ.ٍَؿِ ٔ هكاق ٌؿِ ظىبثكوی ٌؿِ ٔ وپه اػالو گكؾ

 *ثكای پكؾاؼث آٌ ْب چّ کبق يی کُیؿ؟

 په ال ثكقوی َٓبیی ٔ يٍؽُ ٌؿٌ ؾهین ثؿْی، ٌٕقا ٔ ٌٓكؾاقی يٕظق ثّ پكؾاؼث ْىحُؿ.



 ٌٓكؾاقی أل چوؿق ثٕؾشّ جّٕیت ٌؿِ اوث؟ 93*ثكای وبل 

َبيّ ْبیی کّ ٌٕقا ٔ جٕيبٌ ثٕؾِ اوث کّ ايیؿٔاقیى ثب ثك 700يیهیبقؾ ٔ 2ظؿٔؾ  92يیهیبقؾ جٕيبٌ جّٕیت ٌؿِ اوث. وبل 3

 ٌٓكؾاقی ؾاقؾ ایٍ ثٕؾشّ ؾقوبل شبقی يعون ٌٕؾ.

 ثٕؾشّ جّٕیجی يعون ٌؿِ اوث؟ 92*وبل 

 ایٍ يٕقؾ ؾق ؾوث ثكقوی اوث کّ په ال ظىبثكوی ؾهیوب يٍؽُ ؼٕاْؿ ٌؿ.

 يطهٕة جك ثّ ٌٓكَٔؿاٌ ؾق ٌٓكؾاقی ثكَبيّ ای ؾاقیؿ؟  *ثكای وبليبَؿْی ؼؿيبت قوبَی

ْبی ٌٕقا ال ٌٓكؾاقی َظى ثؽٍی ؾق ايٕق شبقی ٌٓكؾاقی اوث، ٌٕقا هؿقٌُبن ؼؿيبت کبقکُبٌ یکی ال ؾقؼٕاوث 

ِؿین ٌٓكؾاقی اوث ٔ اظىبن يی ٌٕؾ ثب جالي ٌٓكؾاق شؿیؿ َظى ثٓحكی ظبکى ٌؿِ اوث ايب جب جبيیٍ کبيم اَحظبقات 

 ٌٓكَٔؿاٌ كبِهّ ؾاقیى. 

 ٔ ضؼق آٌ چیىث؟ *ال ؾیؿ ؼٕؾجبٌ اقلیبثی کهی ًٌب ال ٌٕقا ٔ َوبط هٕت

ؾق ایٍ ليیُّ ثبیؿ يكؾو َظك ثؿُْؿ. ٌؽّبً يؼحوؿو کّ اػضبی ٌٕقا ٔاهؼب ٔهث يی گفاقَؿ ٔ ثب اَگیمِ کبق يی کُُؿ. يٍبقکث 

َلك ال ٌٓكَٔؿاٌ ؾق کًیىیٌٕ ْب كؼبل ْىحُؿ. ؾق  50يكؾيی ؾق ٌٕقا ٔ ظًبیث ال ثكَبيّ ْبی ٌٕقا ال َوبط هٕت اوث.

اَحظبق ثكگماق ٌؿ کًیىیٌٕ ْب َوً يٕذكی ؾاٌحُؿ. ٌٕقا ضؼق ْبیی ْى ؾاقؾ ثّ ػُٕاٌ يربل ثؼؿ قٔل ألکّ ككاجك ال ظؿ 

يبِ ثّ ؾنیم ايٕق يحؼؿؾ قٔليكِ َحٕاَىحّ ایى ثكَبيّ ْبی يیبٌ يؿت ٔ ثهُؿ يؿت ٔ ليبٌ ثُؿی آٌ قا جؿٔیٍ کُیى.  6الگفٌث 

يٕذكی اوث ايیؿ اوث ثحٕاٌ ایٍ يٍبقکث يكؾيی قا  ٌٕقا ال َظك يبنی ٔضؼیث ؼٕثی َؿاقؾ ايب ًْکبقی ٌٓكَٔؿاٌ کًک

 ظلع ٔ جوٕیث کُیى

 

 ثبصدیذ هذیش کل ثِضیغزی اعزبى اصعبخزوبى ثِضیغزی اّص  

 عْهیي ُوبیؼ اًجوي ُبی خیشیَ اُل عٌذ جٌْة کؾْس 

 ؼَ عیبعی ّ الزقبدی عذاّص هغزؼذ رْع /اعزبًذاس فبسط دس اّص

 گضاسػ رقْیشی حضْس اعزبًذاس فبسط دس ثخؼ ُبی اّص ّ ثیشم السعزبى

  

 خجش خْػ دیگشی اص ثیوبسعزبى اّص 
 

 ثب جالي ْبی اَصًٍ ؼیكیّ أل ٔيىئٕنیٍ ثیًبقوحبٌ ايیؿٔاق أل ًْٔث ؼیكیٍ 

 ... .ّافل ؽذّثَ ثیوبسعزبى اهیذّاس اّص رحْیل ؽذ 3/2/93دسربسیخ  هیکشّعکْپ ربپ کْى ژاپي اػوبل جشاحی چؾن ًیض

  اداهَ خجش

 ًقت دعزگبٍ فیکْ خشیذاسی اًجوي دساربق ػول ثیوبسعزبى 

ثش اعبط ُوبٌُگی ثَ ػول آهذٍ ُّوشاُی اًجوي خیشیَ ثب ثیوبسعزبى هجٌی ثشربهیي رجِیضاد جشاحی جؾن،دعزگبٍ فیکْ 

  .دساربق ػول ثیوبسعزبى ًقت ؽذ1/2/93جِذ اػوبل آة هشّاسدیذ دسربسیخ  2پٌزیبعیظ 
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ثب ُوبٌُگی ثَ ػول آهذٍ ثب ؽشکذ فجش ؽبُذ ثَ ػٌْاى ًوبیٌذٍ اًحقبسی ایي دعزگبٍ ّآلبی دکزش صهبًی هزخقـ ّجشاح 

چؾن ّهغئْلیي ثیوبسعزبى آلبی هٌِذط صهبًی اصؽشکذ فجش ؽبُذ دساربق ػول ثیوبسعزبى حبضش ّپظ اصًقت دعزگبٍ 

حضْس آلبی دکزش صهبًی ّآلبیبى هٌِذط کشاهبری ّاحوذی  دس آهْصػ ُبی الصم ساٍ اًذاصی ًّگِذاسی ایي دعزگبٍ سا

 .سئیظ ًّبیت سئیظ ُیئذ اهٌبی اًجوي خیشیَ اّصثَ کبسکٌبى اربق ػول دادًذ

هیلیْى رْهبى اى اص هحل کوک ُبی ًیکْ کبسآلبی ػجذالحویذ هیشاحوذی  119الصم ثَ رکش اصعذ دعزگبٍ فیکْ ثب لیوذ 

 .سپشّژٍ ساٍ اًذاصی ثخؼ دیبلیض ًیض ثب اًجوي خیشیَ اّص ُوکبسی داؽزَ اًذخشیذاسی ؽذٍ اعذ.آلبی هیش احوذی د

پظ اص اسعبل هیکشّعکْپ چؾن پضؽکی ًّقت آى اػوبل جشاحی چؾن ثب حضْس آلبی دکزش صهبًی آغبص خْاُذؽذ.الصم 

شاحی ثیوبساى ربکٌْى دس ّیضیذ ّاًجبم اػوبل ج 67ثَ یبدآّسی اعذ آلبی دکزشاػزقبهی هزخقـ ّجشاح جؾن اص عبل 

چؾوی ثب ثیوبسعزبى اّص ُوکبسی داؽزَ ّثب ًقت ایي دعزگبٍ ػالٍّ ثشآلبی دکزش اػزقبهی،آلبی دکزش صهبًی ًیض 

 .ُوکبسی خْدسا ثب ثیوبسعزبى اّصآغبص خْاٌُذ کشد

 يُجغ ؼجك / ٔثىبیث اَصًٍ ؼیكیّ أل 

 دیذاس اعزبًذاس فبسط دکزش احوذی اص ؽِش اّص 
 

قی أل هكاق اوث ؾکحك اظًؿی قٔل پُس ٌُجّ ایٍ ْلحّ ثب يكؾو ٌٓك أل ؾق وبنٍ پكٔیٍ اػحّبيی ثك اوبن ؼجك ثؽٍؿا

 ؾاٍَگبِ پیبو َٕق أل ؾیؿاق ؾاٌحّ ثبٌُؿ يكؾو ٔيىئٕنیٍ ٌٓكأل ال قٔل ؾٌُٔجّ ؼٕؾقا ثكای ایٍ ؾیؿاق ايبؾِ يیکُُؿ 

 

 ٔچكثی اوث -ٌکكٔيٕاؾ هُؿی  -ًَک لیبؾ  : كٍبق ؼٌٕ ٔؾیبثث -وّ وى ٌُبؼحّ ٌؿِ شٓبٌ ؾق ثیًبقیٓبی ههجی 

 ٔ نجُیبت کى چكة ْىحُؿ  يیِٕ شبت -وجمیصبت  : وّ َصبت ؾُْؿِ ٔکى کُُؿِ ثیًبقیٓب

 دس اثْظجی « ربسیخ جِبى»افززبح ًوبیؾگبٍ 

ك ؾقیبكحی ال أل يىبككاٌ َٕقٔلی کّ ثیٍحك ال ًٍْٓكیبٌ وبکٍ ؾیگك ٌٓكْبی ایكاٌ ال شًهّ ثُؿقػجبن ثكاوبن ؼج

ٌٔیكال ٔجٓكاٌ ثٕؾِ اَؿ َٔیم يىبككاَی کّ ال ؾثی ٔؼبقز ال کٍٕق ثكای وبل َٕ ٔؾیؿٌ كبيیم ٔيكؾو ٌٓك ٔثٓبق لیجبی 

يىبكك  كاٌ َٕقٔلی ؼبنی ٌؿِ اوث ْكچُؿ ًٍْٓكیبٌأل ايؿِ ثٕؾَؿ ثیٍحك ثّ ٌٓك ْبی ؼٕؾ ثكگٍحُؿ ٔأل ال يىبك

اَؿک ُْٕل ؾق ٌٓك يبَؿِ اَؿ ة .ٔ ثٓبق ثب ٔشٕؾی ایُکّ کى کى ثّ لقؾی گكائیؿِ ايب ُْٕل ْى جؼؿاؾی ال  َٕقٔلی 

ْٕا َىجث ثّ ؾٔ ْلحّ پیً  ًٍْٓكیبٌ قٔلْبی شًؼّ ٔػّكْب کّ ْٕا ؼُک جك اوث ثّ ؾايبٌ طجیؼث ٔؾٌث ٔؾيٍ يیكَٔؿ 

ؾقشّ وبَحیگكاؾ قویؿ پیً ثیُی يیٍٕؾ ككؾا ْٕای أل َیًّ  38گكو ٌؿِ جب اَصب کّ قٔل ٌُجّ گفٌحّ ْٕای أل ثّ  ؼیهی

 اثكی ثبٌؿ ٔال ٌؿت گكيب کًی کبوحّ ٌٕؾ 

ًٍْٓكیبٌ چّ ٔهحی کّ ثّ أل قكحُؿ ٔچّ ليبَی کّ ثكگٍحُؿ ثب ؾوحبَی پك ال وٕؿبت ثٕؾَؿ ايب وٕؿبت اِهی کّ ؾیؿِ 

ايیؿ کّ ْكکصب کّ ْىحُؿ ْٔىحیؿ ثّ   یهی يٓى اوث ؾیؿ ٔثبلؾیؿْب ٔؼبطكاجی اوث کّ ثب ؼٕؾ ثكؾَؿ ٔثب ؼٕؾ أقؾَؿًَیٍٕؾ ٔؼ

ًٌب ؼٕي گفٌحّ ثبٌؿ ٔشبی ثىی ؼٌٕٕهحی ٔؼٌٕعبنی اوث کّ ثىیبقی ال ًٍْٓكیبٌ يبَُؿوبثن ْىحُؿ ٔ ٌٓك ٔؾیبق ؼٕؾ 

 21.4.2014/ ال یبؾ َجكؾِ اَؿ 

 اًجوي هؼزبداى گوٌبم السعزبى سا ثِزش ثؾٌبعین

 چٌذ ًفش اص اّصیِب ثشای سفذ ّاهذ اص دّچشخَ اعزفبدٍ هیکٌٌذ؟

ٌٓك أل ٌٓك ثمقگی َیىث ٔيعؿٔؾِ ؾاؼهی ٌٓك أل ؾق ػكْ ٔطٕنً ثیً ال وّ کیهٕيحك ًَی ثبٌؿ یؼُی اگك ثهُؿی أل 

َٔیى کیهٕيحك اوث ٌبیؿ ایٍ يعبوجّ ؾهین َجبٌؿ ايب ثب پبی پیبؾِ یک َلك ال اَحٓبی 2جب  2وّ کیهٕيحك ثبٌؿ ػكْ اٌ ظؿٔؾا 

http://www.asriran.com/fa/news/331996/افتتاح-نمایشگاه-تاریخ-جهان-در-ابوظبی
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9788
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9788


ی يعهّ ثبال جب اَحٓبی اٌ ؾق يعهّ پبئیٍ يیحٕاَؿ ثب ثیىث ؾهیوّ جب وی ؾهیوّ طی کُؿ ٔاگك ثؽٕاْؿ ثب ؾٔچكؼّ ایٍ يىبكث قا ثبال

 ؾهیوّ ؼٕاْؿ قویؿ  10طی کُؿ ثّ ظؿٔؾ 

ثب پیؿایً اجٕيجیم ٔيٕجٕق ویکهث يحبولبَّ ؾیگك کىی ؾق أل ٔثىیبقی ال ٌٓكْبی ایكاٌ ٔظحی قٔوحبْب ال ؾٔچكؼّ 

حلبؾِ ًَیکُُؿ ليبَی ؾق أل ثلٕق اككاؾی يیؿیؿی کّ ثب ؾٔچكؼّ ال یک َوطّ ٌٓك ثّ َوطّ ؾیگك يیككحُؿ ايب اکٌُٕ وىحی او

ٔجُجهی گكیجبٌ ًّْ قا گككحّ قاِ ِؿ ٔؾٔیىث يحكی ْى ؼیهی ْب ثب اژاَه یب يبٌیٍ ٌؽّی يیكَٔؿ شؿا ال کالن گفاٌحٍ 

کّ ظبضك َیىحُؿ ثؿٌٔ يبٌیٍ ٔيٕجٕق ویکهث ثّ ؾٔکٕچّ اَطككحك ؼٕؾٌبٌ  ثكای ؼٕؾ ٔؼبَٕاؾِ اٌبٌ وىحی ثّ ظؿی قویؿِ

ثكَٔؿ ؾقِٕقجی کّ ؾق ثىیبقی ال ٌٓكْبی پیٍككحّ شٓبٌ ؾٔچكؼّ یک ٔویهّ يٓى ثكای قكث ٔايؿ اوث ضًٍ اَکّ 

ٔچكؼّ يؼكٔف ؾق کٍٕق ؾاًَبقک ٔؾق ٌٓك کپُٓبک کّ ثّ پبیحؽث ؾ  واليحی ثیٍحك شبيؼّ ٌٔٓكَٔؿاٌ قا َیم ثؿَجبل ؾاقؾ

ؾق    .ْماق َلك ال ٌٓكَٔؿاٌ کپُٓبگی ال ؾٔچكؼّ ثّ ػُٕاٌ اِهی جكیٍ ٔویهّ قكث ٔ آيؿ اوحلبؾِ يی کُُؿ 544ظؿٔؾ اوث 

ؾقِؿ ال ظًم ٔ َوم ٌٓكی ؾق آيىحكؾاو ثب ؾٔچكؼّ ِٕقت يی گیكؾ ؾق وٕیه ؾق َكٔژ ؾق  50ظؿٔؾ ايىحكؾاو ْهُؿ 

وهٌٕ اوپبَیب ؾق ٌٓك ثكنیٍ انًبٌ ٌٓكَٔؿاٌ لیبؾی ال ؾٔچكؼّ ثؼُٕاٌ ٔویهّ ؾق ثبق  ايكیکب ؾق چیٍ ٔثؽَّٕ ٌٓك پکٍ

 قكث ٔايؿ ؼٕؾٌبٌ اوحلبؾِ يیکُُؿ کّ قٔلثكٔل ثك جؼؿاؾ ایٍ اككاؾ ؾق ایٍ کٍٕقْب ٔؾیگك کٍٕقْبی شٓبٌ اكمٔؾِ يیٍٕؾ 

ٔثب ؼكیؿٌ چُؿ ؾٔچكؼّ اقلاٌ چوؿق ؼٕة اوث ٌٕقای ٌٓك أل ؾق کبق ؼالهبَّ ای ثب ایصبؾ پبیگبْی ؾق چُؿ َوطّ ٌٓك 

يطًئُب أایم کبق وؽث اوث ٌٔبیؿ َحیصّ چُؿاَی   هیًث ایٍ ٌیِٕ پىُؿؾیؿِ ٔوبنى اوحلبؾِ ال ؾٔچكؼّ ؾق ٌٓك أل ثبة کُؿ

َؿْؿ ايب ثًكٔق ٔثب اگبْی ثؽٍی ثؽَّٕ ؾق قوبَّ ْبی يعهی ٔؾق يؿاقن ایٍ انگٕی اوحلبؾِ ال ؾٔچكؼّ ثكای قكث 

ٌؿ َّٔ جُٓب ؾق وبنى وبلی شىى ٔشبٌ اككاؾ َوً يًٓی ؼٕاْؿ ؾاٌث ثهکّ ْمیُّ ثُمیٍ ٔاوحٓالک کًحك ٔايؿ ثیٍحك ؼٕاْؿ 

 ٔانٕؾگی ْٕا ٔجكاكیک کًحكی ؼٕاْیى ؾاٌث .ايیؿ کّ چُیٍ ٌٕؾ 

 20/4/2014ككْبؾ اثكاْیى پٕق 

 حضْس داًؼ اهْصاى لبسیبى لشاى دس ؽِش اّص 
 

 

 ؿ ثكگماقی يىبثوبت هكاٌ ثٕؾ کّ ػکه ْبی اٌ ایُصب يالظظّ يیکُیؿ ٌُجّ ٔپُس ٌُجّ ٌٓك أل ٌب4ْؾق قٔلْبی 

 

 ثكای ؾیؿٌ ثویّ ػکه ْب ایُصب کهیک کُیؿ 

 

 

ؼٕقٌیؿی َّ يكگ یک ویبوحًؿاق کّ  1393ككٔقؾیٍ  29ؼجك أل ؾَیب ؾق ثبيؿاؾ شًؼّ  .«گبسعیب هبسکض دسگزؽذ گبثشیل

ؾقگفٌث یک َٕیىُؿِ ٔ قٔلَبيّ َگبق اوث. آیب شٓبٌ ؾق ؾَیبی جبلِ ٔ ثب ٔقٔؾ اَجْٕی ال قوبَّ ْبی يؿقٌ ثبل ْى چٓكِ 

 قا ثبیؿ پبیبٌ یک ؾٔقِ جبقیؽی ؾاَىث؟« گبثٕ»ای ثّ اػحجبق ٔ اهحؿاق ٔ اٌحٓبق أ قا ؼٕاْؿ ؾیؿ یب 

 ی دّعذ داؽزٌی... «گبثْ»خذاحبفع 

 ػجبن کكیًپٕق ؾقگفٌث 

ػًك ؾق ؾثی ثٕؾِ اوث ايكٔل وبل اؼك  8ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى ػجبن کكیًپٕق کّ چُؿیٍ وبل ؾق ثعكیٍ ثٕؾ ٔظؿٔؾ 

ؾق ثیًبقوحبٌ ؾثی كٕت ًَٕؾِ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ ككلَؿاٌ ٔؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث 

وبل  75ػكْ يیًُبئیى .يكظٕو ػجبن ثبشُبم اهبی ِؿین پیكلاؾ ثٕؾ کّ ثّ ایٍبٌ ْى جىهیث ػكْ يیًُبئیى يكظٕو ظؿٔؾ 

 بطكي قا گكايی يیؿاقیى ػًك ؾاٌث ٔیبؾ ٔؼ

  2014أقیم 17وبیث وحبقِ ْبی أل 

 يعًؿ ْبؾی كویٓی ؾقگفٌث 
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ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى يعًؿ ْبؾی كویٓی ككلَؿ يعًؿ قوٕل كویٓی )َصبق( ؾق أل ثك اذك وکحّ ههجی كٕت ًَٕؾِ کّ 

وبل ػًك  73 ػكْ يیًُبئیى .يكظٕو ظٕانی  ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث

 ؾاٌث ٔیبؾٔؼبطكي قا گكايی يیؿاقیى 

 2014أقیم 17وبیث وحبقِ ْبی أل 

 

 

 

 فٌؼذ ؽزش هشؽ اّص

 ُضاس ري گْؽذ عفیذ دس السعزبى رْلیذ ؽذ 11ثیؼ اص 

 ُضاس لطؼَ ای هشؽ رخن گزاس دس سّعزبی گالس 35افززبح هجزوغ 

 ِلیّ كویٓی ؾقگفٌث 

ثؿیُٕویهّ ؾق گفٌث ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى ِلیّ كویٓی ًْىك ػجؿانًّؿ ًِؿاَی ايكٔل ؾق أل ؾقگفٌحّ کّ 

وبل وٍ ؾاٌث ٔیبؾٔؼبطكي قا  85اًَكظٕيّ قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕيّ جىهیث ػكْ يیًُبئیى .يكظٕيّ 

 گكايی يیؿاقیى 

  2014أقیم 16وبیث وحبقِ ْبی أل 

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

 پیبو جىهیث 

ی قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔككلَؿاٌ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕيّ ثب اَؿِٔ ٔجبذك ؾقگفٌث ِلیّ كویٓی ًْىك اهبی ػجؿانًّؿ ًِؿاَ

 جىهیث ػكْ يیًُبئیى ٔال ؼؿأَؿ وجعبٌ ثكای اًَكظٕيّ طهت يـلكت ٔثكای ثبليبَؿگبٌ ِجك اقلٔيُؿیى 

 پٕقاٌ َصى ؾیُی ٔؼبَٕاؾِ  -الطكف ِبنط ًِؿاَی 

 ّصیش خبسجَ اهبساد ؽیخ ػجذهللا ثي صایذ : ایشاى ؽشیک اعزشارژیک هبعذ 

 

ثّ َوم ال ؼجكگماقی آنًبٌ، ػجؿهللا ثٍ لایؿ اكمٔؾ: َگبِ يب ثّ گلحًبٌ قئیه شًٕٓق ظىٍ قٔظبَی  ػّك ایكاٌ ثّ گماقي

يؼحوؿیى ایٍ یک ككِث ثكای جوٕیث قٔاثظ  .ًْکبقی ؼهیس كبقن ثىیبق يرجث اوثثكای َمؾیکی قٔاثظ ایكاٌ ٔ ٌٕقای 

 .جبقیؽی ٔ ثكچیؿٌ يٕاَغ ٔ اؼحالكبت اوث

 .أ ؾق پبیبٌ ٍَىث ْبی ؾٔقِ ؾٔو کًیحّ ػبنی يٍحكک ایكاٌ ٔ ايبقات ؾق ٌٓك اثٕظجی وؽٍ يی گلث

ايبقات ؾق ٌٓك اثٕظجی ثكگماق   ٔ يعًؿشٕاؾ ظكیق ٔلیكاٌ ؼبقشّ ایكاٌ ٔایٍ ٍَىث ثب ظضٕق يٍحكک ػجؿهللا ثٍ لایؿ 

 .ٌؿ

ایٍ يٕضٕع يعؿٔؾ ثّ ثبلقگبَی  .ٔلیك ؼبقشّ ايبقات اضبكّ کكؾ: ایكاٌ یک ٌكیک اوحكاجژیک ثكای کٍٕق ايبقات اوث

 .جًؿَی يٍحكک اوثٔ قٔاثظ اهحّبؾی َیىث گكچّ ایٍ ليیُّ ْب َیم اًْیث ؾاقَؿ ثهکّ ثّ ؾنیم قٔاثظ ككُْگی ٔ 

ٔ يٕكویث يفاکكات ْىحّ ای،  5+1ػجؿهللا ثٍ لایؿ اؾايّ ؾاؾ: ؾٔنث ايبقات ال جٕاكن ْىحّ ای ژَٕ يیبٌ ایكاٌ ٔ گكِٔ 

اوحوجبل کكؾ. ايیؿٔاقیى ال يُطوّ يبٌ کّ ػبقی ال جىهیعبت َظبيی ْىحّ ای اوث ظلبظث کُیى چكا کّ ایٍ يٕضٕع ايُیث 
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ٔ ثبة ثکبقگیكی پحبَىیم ْبی ثیٍحك ثكای ًْکبقی يیبٌ ایكاٌ ٔ کٍٕقْبی شٓبٌ ٔ ؾق قان  يٍحكک يب قا جوٕیث يی کُؿ

 .آَٓب کٍٕقْبی ًْىبیّ قا ثبل يی کُؿ

جٓكاٌ ثّ کبق ؼٕاْؿ  -ٔی ثب اػالو ایُکّ ايبقات ًّْ جالي ْب قا ثكای ثكچیؿٌ ْك يبَؼی ؾق يىیك جوٕیث قٔاثظ اثٕظجی 

پهًبجیک ٔ کُىٕنی ٔویهّ يًٓی ثكای جٕوؼّ كؼبنیث ْبی يٍحكک ثّ وًث ًْکبقی گككث گلث: جوٕیث ظضٕق کبؾقْبی ؾی

 .هٕی جكیٍ ٔ هبثم اػحًبؾ يیبٌ ؾٔ کٍٕق اوث

 .ٔلیك ؼبقشّ ايبقات ًْچُیٍ اثكال ايیؿٔاقی کكؾ ًْکبقی ثیٍحكی يیبٌ ایكاٌ ٔ ايبقات اكمایً یبثؿ

يیهیبقؾ ؾالق(  12يیهیبقؾ ؾقْى ؾق وبل ) ظؿٔؾ  44ً ال أ گلث: ظصى ججبؾل جصبقی يیبٌ ؾٔ کٍٕق چُؿ وبل پیً ثّ ثی

کبًْ یبكحّ اوث. ايیؿٔاقیى گٍبیً ؾق  2012يیهیبقؾ ؾالق( ؾق وبل  6.8يیهیبقؾ ؾقْى ) 25قویؿِ ثٕؾ ايب ْى اکٌُٕ ثّ قهى 

ى ٔ آَٓب قا پٍث وك قٔاثظ ایكاٌ ٔ شٓبٌ اؾايّ یبثؿ جب ثحٕاَیى ؾٔثبقِ ثّ آيبقْبی گفٌحّ ثبلقگبَی ٔ اهحّبؾی ؾوث یبثی

 .ثگفاقیى

 ككلاَّ اكمَٔی ؾقگفٌث 

ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى کّ ككلاَّ اكمَٔی ككلَؿ کبيم اكمَٔی ثؼهث شكاظث ٌؿیؿ ال َبظیّ وك ؾق أل ؾقگفٌحّ کّ 

كٔض ايكٔل ثؽبک وپكؾِ يیٍٕؾ ایٍ ظبؾذّ ؾیٍت َمؾیک يُمل کبيم اكمَٔی ثك اذك جّبؾف یک يبٌیٍ کّ ثب ٌؿت أقا يص

وبل  38کكؾِ ثٕؾ ؾقگفٌحّ يبٌیٍ يحؼهن ثّ یک شٕاٌ ألی ثٕؾِ اوث .ككلاَّ ؾؼحك ی ثٕؾ کّ يؼهٕنیث ـُْی ؾاٌث ٔثًؿت 

جًبو جٕوظ ؼبَٕاؾِ ٔثؽَّٕ يبؾقي يٕقؾ يكاهجث هكاق يیگككث يبؾقی ثی َظیك کّ ًّْ شب أقا ثب ؼٕؾ يیجكؾ جب ال أ 

طی ًّْ ایٍ وبنٓب لؾِ ثٕؾ جب ككلاَّ اویت َجیُؿ ايب ؾوث قٔلگبق ٔثی  ؾٔق َجبٌؿ يبؾقی کّ ال اوبیً ٔقاظحی ؼٕؾي

 اظحیبطی قاَُؿِ ككلاَّ قا ال أ گككث 

أقا ال َمؾیک يیٍُبؼحى ٔؼٕاْك لٌ ثكاؾقو يعًؿ ثٕؾ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕيّ قا ثّ پؿق ٔيبؾق ككلاَّ ؼٕاْك 

 ث ػكْ يیًُبیى ٔیبؾ ٔؼبطكي قا گكايی يیؿاقیى ٔثكاؾقاًَ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ ٔلٌ ثكاؾق ٔثكاؾقو جىهی

 ؼجكأقیم 15وبیث وحبقِ ْبی أل /

 ْبٌى ثفقاكٍبٌ ؾقگفٌث 

ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى ْبٌى ثفقاكٍبٌ ككلَؿ قوٕل ثفقاكٍبٌ )ثبظىیٍ( ؾق أل ثك اذك وکحّ ههجی ؾقگفٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ 

 اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیًُبئیى ٔیبؾ ٔؼبطكي قا گكايی يیؿاقیى  ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ

 2014أقیم 14 –وبیث وحبقِ ْبی أل 

 چَ خجش اص ؽِشًّذ ؽِشداسی اّص

ثّ َظك يیكوؿ ثب قكحٍ ٌٓكؾاق هجهی اهبی يصحجی کكیًی يبُْبيّ یب ثٓحك ثگٕئیى كّم َبيّ ٌٓكَٔؿ کّ ثیبَگك كؼبنیث ْبی 

ؾ َیم جؼطیم ٌؿِ اوث اگك هكاق ثبٌؿ ثب قكحٍ ٌٓكؾاقی ايکبَبت ؼجك قوبَی ْى ثب ؼٕؾي ٌٓكؾاقی ٌٕٔقای ٌٓك أل ثٕ

ثكٔؾ يكؾو ال کصب اطالع پیؿا کُُؿ کّ كؼبنیث ٌٕقا ٌٔٓكؾاقی چگَّٕ اوث .ایُکّ ٌٓكؾاق هجهی چّ اَؿالِ ؼٕة ٔیب ثؿ ثٕؾ 

شب ٔيُبوت إًَهغ ٌٓكؾاقی أل ؾق اَحٍبق كّم ٔظیلّ يكؾو ٔيىئٕنیٍ ايك کَُٕی اوث کّ اَكا ثكقوی کُُؿ ايب اهؿاو ثّ 

 َبيّ ٌٓكَٔؿ کبقی ثّ شب ٔؾقوث ثٕؾ کّ ايیؿٔاقیى ٌٓكؾاق شؿیؿ ٌٕٔقا ٌٓك أل اَكا يصؿؾا چبپ ٔيُحٍك ًَبیُؿ 

 2014أقیم 12

 

ٔل ؼٕاْؿ ؾقشّ ؾق گكيحكیٍ وبػبت ق 36اة ْٕٔای أل ال ٌُجّ ثحؿقیس گكو ٔگكيحك يیٍٕؾ پیً ثیُی ْٕاٌُبوی ؾایك ثك 

 ؾقشّ ؼٕاْؿ ثٕؾ 33ثٕؾ .ْٕای ؾثی ثكای قٔل ٌُجّ 

 ثٌذسػجبط -الس -رأهیي سّؽٌبیي دس هحْس ؽیشاص

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=9730


 ص ّدثی اة ُّْای اّ»

ؾقشّ  31ايكٔل  12ثك اوبن پیً ثیُی وبليبَٓبی ْٕاٌُبوی ْٕای أل قٔلثكٔل گكيحك يیٍٕؾ ْٕای أل ؾق وبػث 

اوث ٔطی  33ؾقشّ ؼٕاْؿ ثٕؾ ٔشبنت ایُکّ ْٕای ايكٔل ؾثی  36جب  34ٔثكای قٔلْبی ایُؿِ ؾق گكيحكیٍ وبػبت اٌ ثیٍ 

 ی اٌ ال أل کًحك اوث ٌبیؿ ؾنیم اٌ ٔشٕؾ قطٕثث اٌ ثبٌؿ ٌٔؿت گكيب  ؾقشّ ثیٍحك يیٍٕؾ 35ْلحّ ایُؿِ جب 

 2014أقیم 9وبیث وحبقِ ْبی أل 

 ؼجك

 

 

 کٌَِ اّص  "ًقت چشاؽ ساٌُوب ّ احذاس عشػذ گیش دس عَ ساُی  " /ٌکك ال پهیه قاًُْبیی ٔ قاَُؿگی

 دس الس ثشگضاس هي ؽْد« ثبعزبًي پبسیضي»یبدهبى 

  93غَ ُیئذ اهٌبی اًجوي دسعبل اّلیي جل

 يكکم كبقن اػضبی ٌٕقای اواليی ٌٓك أل ؾق جهٕیمیٌٕ  

َٔیى ِجط ؾق ثكَبيّ ِجط ؾنگٍبی 7أقیم ال وبػث 8ككٔقؾیٍ ثكاثك ثب  19اػضبی ٌٕقای ٌٓك أل ككؾا ِجط وّ ٌُجّ 

 ِؿا ٔویًبی يكکم كبقن ظضٕق ؼٕاُْؿ یبكث 

 ْؿكًُؿی یبقاَّ ای ؛ قایبَّ ای ٌؿِ

ْؿكًُؿی یبقاَّ ای کّ يؼُی اٌ کًک ثّ اككاؾ شبيؼّ ال طكین پكؾاؼث َوؿی يبْیبَّ ثّ اػضبی ؼبَٕاؾِ ثٕؾ ؾق وكی ؾٔو  

ككٔقؾیٍ يبِ شبقی ذجث َبو يصؿؾ يیٍٕؾ جب آَب کّ َیبليُؿ ْىحُؿ اهؿاو ثّ ذجث َبو ًَبیُؿ ٔاككاؾی کّ ؼٕؾقا  20ایٍ ثكَبيّ ال 

ُؿ جب اككاؾ َیبليُؿ جىٓیالت ثیٍحكی ؾقیبكث کُُؿ .يحبولبَّ ؾق ؾٔقِ گفٌحّ ایٍ ْؿكًُؿی چُؿاٌ َیبليُؿ ًَی ثیُُؿ اَّكاف ؾْ

ْى ْؿكًُؿ َجٕؾ َّٔ جُٓب َحٕاَىث ثبق چُؿاَی ال يٍکالت يكؾو ظم کُؿ ثهکّ اهؿاو ثّ ًّْ ؾْی یبقاَّ ثبػد ٌؿ جب آَب ْى کّ 

يُجغ جبيیٍ ایٍ یبقاَّ ال يُبثغ ظبِم اَكژی ًْچٌٕ اة ٔثكم ٔگبل ثٕؾِ اظحیبز ثّ ایٍ يجهؾ َؿاٌحُؿ یبقاَّ ثگیكَؿ . ال اَصب 

وکبٌ  92اوث ال وٕی ؾیگك ثبػد ٌؿِ ثٕؾ کّ هیًث يّكف آَب لیبؾ ٌٕؾ ؾٔنث اهبی قٔظبَی کّ ال ؼكؾاؾيبِ وبل 

وث ٔوؼی ؾاقؾ وبل َبثىبيبَی يبَؿِ ال گفٌحّ ال یک طكف قٔثكٔوث ثب کىكی ثٕؾشّ قٔثك8ٔکٍٕق قا ثؼٓؿِ گككحّ ثب 

ؾق ایٍ أضبع َكغ جٕقو ْى پبئیٍ ثیبٔقؾ ٔؼٕؾ اشكای ثكَبيّ یبقاَّ ْب َّ جُٓب ثبق چُؿاَی ال يٍکالت ؾٔنث َؽٕاْؿ گٍٕق 

 ثهکّ ثبیؿ يُبثغ جبيیٍ ایٍ يجهؾ ػظیى ْى ثكأقؾِ کُؿ 

حٕاَؿ كٍبق کًحكی ثك ثٕؾشّ ؾٔنحی ؾق چُیٍ ٌكایطی اهؿاو ؾٔنث ثكای کى کكؾٌ اككاؾ یبقاَّ ثگیك کّ هجال ًّْ گیك ثٕؾ يی

 6ثكای ًْیٍ يُظٕق ؾٔنث اهؿاو ثّ ذجث َبو يصؿؾ اككاؾ يیکُؿ ٔؾق ثكگّ ْب ٔككو ْبی قایبَّ ای کّ اقائّ ؾاؾِ ٔؾق   ٔاقؾ کُؿ

ُ ؾاؾِ يبؾِ هیؿ ٌؿِ اوث جبکیؿ گكؾیؿِ کّ اككاؾ َیبليُؿ ذجث َبو کُُؿ ٔثكای اككاؾی کّ اطالػبت ؿهظ ثؿُْؿ َٔیبل يُؿ جٍؽی

 ٍَٕؾ وّ ثكاثك يجهؾ یبقاَّ اككاؾ ؼبَٕاق شكیًّ ؼٕاُْؿ ٌؿ 

يحبولبَّ طی وبنیبٌ گفٌحّ اككاؾ لیبؾی يٍ يیٍُبوى کّ ؾق ؾثی ٔیب ایكاٌ ٔؾیگك ٌٓكْب ثٕؾِ اَؿ کّ یبقاَّ َوؿی ؾق ایكاٌ 

کّ ْیچ اظحیبز ضكٔقی ثّ ایٍ   َیيیکكؾَؿ ظحی ثیٍ آَب اككاؾی ثٕؾَؿ کّ ٔضغ يبنی ؼٕثی ؾاٌحُؿ َٔیم ثٕؾَؿ کىب ؾقیبكث 

يجهؾ َؿاٌحُؿ ٔچٌٕ ًّْ گیك ثٕؾِ ؼبقز ٍَیُبٌ ایكاَی ْى ال ایٍ یبقاَّ اوحلبؾِ يیکكؾَؿ کّ ثب ذجث َبو يصؿؾ قاِ چُؿاَی ثكای 

 ذجث َبو ایٍ اككاؾ ثبهی ًَی يبَؿ ٔثٓحك اوث اگك اظحیبز َؿاقَؿ ِككُظك کُُؿ جب ايکبٌ جىٓیالت ثكای ثٓؿاٌث ٔؾقيبٌ

 ٔثكای اككاؾ َیبليُؿ ثیٍحك گكؾؾ
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ثكای ذجث َبو يصؿؾ اككاؾ َیبليُؿ ال طكین قایبَّ ٔاَحكَث ٔؾیگك يبکبٌ ْبی ذجث َبو اككاؾ ؼبَٕاق ثكای يكاشؼّ يی ثبیؿ ثب 

 9876543210کُُؿ ثكای يربل کىی کّ ًٌبقِ کبقت يهی أ يرال جٕشّ ثّ اؼكیٍ ًٌبقِ وًث قاوث کؿ يهی ؼٕؾ يكاشؼّ 

ككٔقؾیٍ يكاشؼّ  21ثبیؿ قٔل  1ثٕؾ ًٌبقِ اؼك  9876543211ككٔقؾیٍ اوث ٔاگك  20ثبیؿ قٔل  0ًٌبقِ اؼك   اوث

 کُُؿ 

 اللو ثّ جٕضیط اوث کّ ایٍ ذجث َبو ثكای ًٍْٓكیبٌ ًْٕٔطُبٌ ؾق ؾاؼم کٍٕق اوث 

ث ثّ شبیی ثكوؿ کّ ْك ایكاَی ثحٕاَؿ ثب کبق ٌكاكحًُؿاَّ ؼٕؾ يبیعحبز ؼٕؾقا جبيیٍ کُؿ َٔگكاٌ ؾاؾٌ ايیؿٔاقیى کٍٕق ٔيًهک

 یب َؿاؾٌ یبقاَّ َجبٌؿ 

 ايب ًَی ؼٕاْى ایٍ َکحّ قا ككايٕي کُى کّ : گفٌث ثّ َلغ اَىبَی کّ ثیً ال يب َیبليُؿ اوث کبقی ؼیكؼٕاْبَّ اوث 
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 ؾق أل ٔؾثی پُس ٌُجّ ثبقاَی

ثب پبیبٌ َٕقٔل ٔویمؾِ ثؿق ثبقاٌ نطلً قا ال يكؾيبٌ ؾقیؾ َؿاٌث ٔال ظٕانی چٓبقٌُجّ ٔپُس ٌُجّ ٌت ْٕای أل ٔؾثی 

جٕايبٌ ثبقاَی ثٕؾ .ثبقاٌ پُس ٌُجّ ٌت ال ظٕانی َّ َٔیى ثّ ثؼؿ ؾق ؾثی ٌكٔع ٌؿ ْك چُؿ ثب هطغ ِٔم ثٕؾ ايب اؾايّ اٌ ثب 

ٌت ثب قػؿ ٔثكم  3ؾاٌث ٔؾق شًیكِ وبػحٓبی ؾٔالؾِ ٌت ٌبْؿ جگكگ َیم ثٕؾَؿ جب ایُکّ وبػث  قگجبقْبی پكاکُؿِ اؾايّ

ؾٔثبقِ اثكْب پكاکُؿِ ٌؿَؿ جب ایُکّ شًؼّ َیم ثبقاٌ ثبقیؿ جب ثب ْٕای ثبقاَی ٔؼٕة ایٍ ایبو یٕاي   ٌؿیؿ ؾٔثبقِ ْٕا ثبقاَی ٌؿ

ؾق ؾثی ؾاٌحّ ثبٌیى ْك   قی ثّ َظك ًَی قوؿ کّ ْٕای ثبقاَیؾق يبِ شب  یٕاي ؼؿاظبكظی کُیى طجن پیً ثیُی ْٕاٌُبوی

ايبثب اطًیُبٌ يیحٕاٌ گلث کّ ْٕا ثًكٔق گكو ٔگكيحك ؼٕاْؿ ٌؿ ٔکٕنكْب ؼٕؾقا   چُؿ اظحًبالت قا ًَیٍٕؾ َبؾیؿِ گككث

  ثكای ؼُک کكؾٌ يب ايبؾِ يیکُُؿ 

 2014أقیم 4شًؼّ 

 ؼجك

 چشا دیؾــت دس السعـــزبى ثبساى ًجــبسیذ؟

 ؽْد  فٌذّق ثیي الوللی پْل: ًؾبًَ ُبی ثجبد دس الزقبد ایشاى دیذٍ هی

 هجشّح دس ثشخْسد ارْثْط ثب ربًکش حبهل ثٌضیي  32یک کؾزَ ّ 

 هیلیبسد رْهبًی  160.7اًزخبة هجشی رجلیغبد لیگ فْرجبل ثب لشاسداد 

 هیلیْى ًفش  ۷۷ػجْس جوؼیذ ایشاى اص 

 آخشیي خجشُب اص ّضؼیذ ؽْهبخش 

 ْٕای أل ثبقاَی اوث 

 

ال ػّك ویمؾِ ثؿق ْٕا اثكی ثٕؾِ ٔاکٌُٕ کّ وبػث ؾٔالؾِ ٌت اوث ثبؾ ٔثبقاٌ أل ٔيُطوّ أل قا ككاگككحّ اوث ثك 

بٌ ْٕاٌُبوی ايکبٌ ایُکّ ؾق پُس ٌُجؼّ ٔشًؼّ ْٕای يُطوّ القوحبٌ ٔأل ثبقاَی ثبٌؿ ؾٔقال اَحظبق اوبن پیً ثیُی وبلي

 ٌت چٓبقٌُجّ ثٕهث ؾثی 12َیىث /وبػث ؼجك 

 ضًُب ايکبٌ ثبقَؿگی ؾق قٔل پُس ٌُجّ ؾق ؾثی َیم ؾٔق ال اَحظبق َیىث 
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 ویمؾِ ثؿق ثب ؼٌٕی ٔؼكيی پبیبٌ ثؽً قٔلْبی َٕقٔلی ثٕؾ

گماقي قویؿِ ال أل ویمؾِ ثؿق ايىبل َیم ثب ؼٌٕی ٔؼكيی ؾق ؾٌث ٔثیبثبٌ أل گفٌث ٔؾق ؾثی َیم ًٍْٓكیبٌ  ثك اوبن

ًْٕٔطُبٌ ثب ظضٕق ؾق پبقک ْب ؼٕق ٔيٍكف ٔيًمق ِٔلب ایٍ قٔل قا ؾق ثیكٌٔ ال يُمل گفلاَؿَؿ جب ثب ایبو َٕقٔلی 

ايىبل ؾق ؾثی ثؽَّٕ ؾق پبقک   اقٔی ؼٕؾ ؾاٌحّ ثبٌُؿؼؿاظبكظی کُُؿ ٔثب ايیؿ ٔاقلٔی ْبی پكثبقجك وبل َٕقا كك

يًمق َىجث ثّ وبل گفٌحّ اككاؾ کًحكی ظضٕق ؾاٌحُؿ ٌٕٔق ٌٔبؾی کًحكی ثكپب ثٕؾ ٌبیؿ قكحٍ ًٍْٓكیبٌ ًْٕٔطُبٌ 

بَٕاؾِ لیبؾی ثّ أل ٔایكاٌ یکی ال ؾالیم ایٍ کى ٌؿٌ ظضٕق اككاؾ ثبٌؿ ٔؾٔيیٍ ؾنیم اٌ يیحٕاَؿ ایٍ ثبٌؿ کّ ثىیبقی ال ؼ

 ْب ثّ ؾنیم ایُکّ ًْىكاٍَبٌ ؾق ایٍ قٔل جؼطیم َجٕؾَؿ َحٕاوحُؿ ویمؾِ قا ؾق ثیكٌٔ ال ؼبَّ وپكی کُُؿ 

 جٕشّ ًٌبقاثؿاٌ شهت يیًُبیى  ال ایٍ قٔل ؾق پبقک يًمق ػکه ْبیی گككحّ او کّ

 یک کؾزَ ّیک صخوی دس رقبدف ًضدیک چذسّی اّص 

 

ٌت يحبولبَّ ثبؼجك ٌؿیى کّ جّبؾف ٌؿیؿی ؾق َمؾیکی چؿقٔی أل ثّ وًث ثكلگٕ ثیٍ 1ثك اوبن ؼجك قویؿِ ؾق وبػث 

وًُؿ ٌؿِ اوث . يبٌیٍ يبٌیٍ وًُؿ ٔيبٌیٍ ایىٕلٔ قغ ؾاؾِ کّ يُصك ثّ کٍحّ ٌؿٌ یک َلك ٔيصكٔظی ٌؿیؿ ثچّ ؾاؼم 

وًُؿ ألی ثٕؾِ اوث .ككؾا ویمؾِ ثؿق اوث ٔشبؾِ ْبی اطكاف أل ثّ وًث گكؾٌگبْٓب ٌهٕؽ ًٍْٓكیبٌ ٔقاَُؿگبٌ َکبت 

 ایًُی قا قػبیث کُُؿ /قاَُؿِ وًُؿ ؿالو ِبنعی ثٕؾِ اوث

 

 2014اقٌیٕ يطبنت يبِ يی 

 يبقکث أل وٕپك 

  

 وٕپكی کّ ثیٍحك ثّ یک ثوبنی يعهی ٌجیّ اوث يحؼهن ثّ اهبی ػجؿانكظًٍ يهحلث اوث 

  

ػکه پبئیٍ يعم نعبف ؾٔلی اوث کّ ثىیبقی ال جٍک ٔنعبف ْبی يكؾو ٌٓك کّ ثب ؾوث ؾٔؼحّ ٌؿِ کبق ایٍ ًٍْٓكی 

 لظًحکً شُبة ػمیم اهبوث 

  

 ؼجك 

  

 ٔظؿت ثؽً أل ؾق گكٔ جكيیى اػحًبؾ آویت ؾیؿِ

 ًکتَ درتارٍ تعرض ًاظن یک هدرسَ تَ چٌد داًص آهْز 7

 ثّ يٍ ؾوث َمَیؿ! 

 آفرید: صدا و سیما فیلم اعدام را پخش کند  مدافع مه وکیل

 جهانی  ایران در جام  بازی 3مزدک میرزایی؛ گزارشگر هر 
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 شتر را کشت  20تریلی 

 متری با شلیک لیزر به خودرو  20شناسایی رانندگان مست از 

ؾكبع يوبيبت وبثن / يصبلات اظحًبنی ػبيالٌ جٕلیغ ثُمیٍ  -ظًالت کبقٌُبوبٌ، ٔکال ٔ يىٕٔالٌ شؿیؿ   ثُمیٍ آنٕؾِ ؛

 پحكٌٔیًی چیىث؟ 

  

 ؼجك

 تجمع مردم برای بخشش محکوم به اعدام )+عکس( 

 ریشتری اندونزی را لرزاند  ٕ.۲لرزه  زمین

 نقشه زمین در عصر یخبندان )+عکس( 

 قیمت سکه، طال و ارز در بازار )جدول( 
 ثعكاٌ آة ٔ كبضالة؛ يكگ ؼبيٕي جٓكاٌ ٔ ٌٓكْبی ثمقگ ایكاٌ 

 ْبی ؼٕؾوك هكاق َگیكؾ  ؾٔنث جعث جبذیك كضبی قٔاَی گكِٔ
 کُىكت ٌٓكاو َبظكی ؾق لاؾگبًْ 

 ػجؿانكلام ػمیمی يؼكٔف ثّ ػجؿانكلام َُّ ؼیكی ؾقگفٌث 

ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى ػجؿانكلام َُّ ؼیكی ؾقاذك جّبؾف ثب يبٌیٍ ؾق ٌٓك ثُؿقػجبن ؾقگفٌحّ کّ ثؿیُٕویهّ 

  قا گكايی يیؿاقیى  ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیًُبئیى ٔیبؾ ٔؼبطكي

  17.5.2014وبیث وحبقِ ْبی أل 

 ٌّث ٔچٓبقيیٍ ؾٔقِ يىبثوبت یهیبقؾ ٌؿَؿ A  ٔBيىؼٕؾ ٌكاكث ٔيعًؿ وهیًبَی هٓكيبَبٌ گكِٔ 

ثبٌگبِ كاليیُگٕی ؾثی ٌبْؿ ثكگماقی ٌّث ٔچٓبقيیٍ ؾٔقِ يىبثوبت ثهیبقؾ ألیٓبی يویى  2014يبِ يی  16قٔل شًؼّ 

اهبی يىؼٕؾ ٌكاكث ثّ يوبو أل ؾوث   Aثكگماق ٌؿ ؾق پبیبٌ ال گكِٔ AٔBگكِٔ ؾثی ثٕؾ ایٍ وكی يىبثوبت کّ ؾق ؾٔ 

اهبی يعًؿ وهیًبَی ثّ يوبو أل ؾوث یبكث  Bیبكث ٔاهبیبٌ يعًؿ ككز ٔيعًٕؾ قشبیی ثحكجیت ؾٔو ٔوٕو ٌؿَؿ ؾق گكِٔ 

ثبلیٓب ْك چُؿ ثب جؼؿاؾ کًحكی ٔاهبیبٌ قضب َصًی ٔاظًؿ قضبیی ثحكجیت ثّ يوبو ْبی ؾٔو ٔوٕو ؾوث یبكحُؿ ایٍ ؾٔقِ ال 

ثكگماق ٌؿ ايب شبو ْبی ثی َضیكی َّیت ثبلیکُبٌ ثكَؿِ گكؾیؿ کّ ؾق َٕع ؼٕؾ جبلِ ٔثىیبق لیجب ثٕؾ ؾق ایٍ قٔل 

يّبؾف ثٕؾ ثب جٕنؿ یکی ال ثبلیکُبٌ ؼٕي اؼالم ِٔجٕق ٔپكجالي ثهیبقؾ اهبی ٌكیق َبيٕق کّ ثكوى ًْیٍگی ْئیث 

 ثٕؾ کّ يٕقؾ پفیكایی شًغ ظبضكیٍ هكاق گككث   ٍ يُبوجث جؿاقک ؾیؿِ ثهیبقؾ کیک جٕنؿی ثّ ًْی

 ػکه ْبی ایٍ ؾٔقِ ال يىبثوبت ایُصب ثجیُیؿ 

  

 ؼیكانُىب ثؿقی ؾقگفٌث 

ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى ؼیكانُىب ثؿقی ًْىك يعًؿقوٕل ثؿقی كٕت ًَٕقِ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕيّ قا ثّ 

 ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕيّ جىهیث ػكْ يیًُبئیى ٔیبؾ ٔؼبطكي قا گكايی يیؿاقیى 

  16.5.2014وبیث وحبقِ ْبی أل 

 ؼضكیيكاوى جوؿیك ٔجصهیم ال ؾکحك ػجؿانؼمیم 

قٔل پُس ٌُجّ ؾق ؾاٍَگبِ ػهٕو پمٌکی ٌیكال ال ؾکحك ػجؿانؼمیم ؼضكی اوحبؾ ٔكٕم جؽُّ شكاظی کهیّ طی يكاوًی 
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ثب ظضٕق يىئٕنیٍ ثٓؿاٌث ٔؾقيبٌ ٔػهٕو پمٌکی ثّ ًْكاِ ًٌبقی ال يىئٕنیٍ يُطوّ َٔیم ثب ظضٕق ثؽٍؿاق يعحكو 

 َّ ٔػهًی ايٕلٌی ؾقيبَی ٔپژٍْٔی ایٍبٌ جوؿیك ٌؿ ٌٕٔقای ٌٓك ٌٔٓكؾاق يعحكو أل ال َیى هكٌ جالي ِبؾهب

  

 ؾٔقِ يىبثوبت ثهیبقؾ ألیٓب ٌّث ٔچٓبقيیٍ 

ثّ اطالع کهیّ ثبلیکُبٌ ٔػالهًُؿاٌ ثّ ٔقلي ثهیبقؾ يیكوبَیى کّ ٌّث ٔچٓبقيیٍ ؾٔقِ يىبثوبت ثهیبقؾ ألیٓبی يویى 

.ؼٕاًٍُْؿیى ثبلیکُبٌ   ثؼؿ ال ظٓك ؾق ثبٌگبِ كاليیُگٕی ؾثی ثكگماق يیگكؾؾ3وبػث  16.5.2014ايبقات قٔلشًؼّ 

 قان وبػث يوكق ؾق يعم ثبلیٓب ظضٕق ؾاٌحّ ثبٌُؿ 

 ْئیث ثهیبقؾ ألیٓبی يویى ايبقات

 کبق ؼٕة ًْیٍّ يٕقؾ پىُؿ يكؾو اوث

  

ٌٓكقا ثؿوث گككحّ ٔؾق َٕوبلی يیؿاٌ  کبق لیجبی ٌٓكؾاقی أل ٌٔٓكؾاق يعحكو اهبی َٕیؿ ؼبؾيپٕق کّ ثحبلگی ايٕق

ايیؿ کّ  ٔجوؿیك اوث  اَوالة أل كهکّ هؿیى ٌٓكؾاقی أل کٌٕیؿِ ٔ قَگ ٔشهِٕ جبلِ ای ثّ ایٍ يیؿاٌ ؾاؾِ اوث هبثم جٕشّ 

 کبقْبیی چُیٍ ؾق لیجب وبلی ٌٓكيبٌ ثیٍحك ٔثیٍحك گكؾؾ 

اوث ٔيىیكی کّ يالظظّ يیکُیؿ يىیك أل ثّ وًث الق  ایٍ يیؿاٌ شُت ؾقيبَگبِ ٔثؽٍؿاقی ٔثبَک يهی أل هكاق گككحّ

 اوث 

14.5.2014 

 ؼجك 

رای سفر به عربستان سعودی/ امیدواریم همه اختالفات دو سعود الفیصل: دعوت رسمی از ظریؾ ب

 کشور پایان یابد 

 کشته در فاجعه معدن در ترکیه )+عکس(  200

 آیا عامالن توزیع "بنزین سرطانزا" بازخواست و مجازات می شوند؟ 

 اند"  نظام"آنهایی که به سالن کنسرت هجوم بردند، ضد 

 حضور بی سابقه مردم در آرامگاه فردوسی 

 چهار نسل ایران هستم اعتمادی: من نویسنده -ر

  

 پیبو اوحوجبل ٔؾیؿاقاوحبَؿاقثب يكؾو ثؽً أل

ثصب ٔؾقوث اوث کّ ًٍْٓكیبٌ يىبئم ٔقٔیؿاؾْبی ٌٓكٌبٌ قا يٕقؾ اقلیبثی هكاق ثؿُْؿ جب َوبط هٕت ٔضؼق آَب قا ثبل 

ال ؾیؿاق اوحبَؿاق كبقن ال أل يطهجی ٌَٕحُؿ کّ هبثم جٕشّ اوث   كؼبالٌ ٌٓكيبٌ ْىحُؿًَبئیى . اهبی اثكاْیى اظًؿی کّ ال 

 .ثب ْى يیؽٕاَیى /وبیث وحبقِ ْبی أل 

ثكاوبن اػالو هجهی ؾکحك ویؿ يعًؿ اظًؿی اوحبَؿاق كبقن ثب ًْكاْی ؾکحك شؼلكپٕق ًَبیُؿِ يكؾو يُطوّ ؾقيصهه ٌٕقای 

ؾقوبنٍ پكٔیٍ  4/2/93القوحبٌ ٔ وبیك يؿیكاٌ اوحبَی ٌٔٓكوحبٌ ؾقجبقیػ اواليی،َصیت لاؾِ ككيبَؿاق ٔیژِ 

اؼجبق ایٍ ؾیؿاقالطكین قوبَّ ْبی يؽحهق  .ؾاٍَگبِ پیبو َٕقيكکم ألثب يكؾو ٔيىئٕنیٍ ثؽً أل ؾیؿاق کكؾَؿ اػحّبيی 

ی ثٕؾ کّ ثّ ثكؼی اليٕاقؾ آٌ يُحٍك ٌؿِ اوث.اوحوجبل يكؾو ثؽً أل ال اوحبَؿاق ٔؾیؿاقایٍبٌ يكؾو ثؽً ظبٔی پیبو ْبی
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 :يی پكؾالیى

 

ؾػٕت ثؽٍؿاقی ٌٕٔقای اواليی ٌٓك الثكؼی اليؼحًؿیٍ ٔكؼبنیٍ ثّ يُظٕق ثكَبيّ قیمی ثكای اوحوجبل ًْٔکبقی -1

ؾقثكَبيّ ْبی ایٍ ثبلؾیؿ قايی جٕاٌ ؾققاوحبی جوٕیث يٍبقکث يكؾيی ؾقايٕق ؾاَىث ٔثی جكؾیؿ ثؽً ػًؿِ َظى ٔاَضجبط 

اوى يكٌْٕ ایٍ يٍبقکث ثٕؾ.گكچّ ثىیبقی ثّ ؾنیم ضؼق اطالع قوبَی الایٍ ثبلؾیؿ يطهغ َجٕؾَؿ ٔثبیؿ ثّ ظبکى ؾقيك

ػُٕاٌ یکی الَوبط ضؼق ؾقثكَبيّ ْبی آجی يؿ َظك ؾاٌث.جوىیى ٔظبیق،يىئٕنیث پفیكی اككاؾ ؾق پفیكي ٔاَصبو يىئٕنیث 

كاٌ ْالل اظًكؾقَظى ثؽٍیؿٌ ثّ يكاوى جبذیك ثّ ومایی ْبی يؽحهق ٔظضٕق كؼبل َیكْٔبی اَحظبيی،یبٔقاٌ ٌٕقا،ايؿاؾگ

 .ؾاٌث کّ ثبیؿهؿقٌُبن آَبٌ ثٕؾ

 

اػالو ٌؿ ٔثب جبؼیك هبثم هجٕل یک وبػحّ)ثّ ؾنیم  18:20ثكاوبن ثكَبيّ هجهی ،وبػث ظضٕق اوحبَؿاق ؾقأل وبػث  -2

قاليكؾو ؾقؼَّٕ ایٍ جبؼیكٍَبٌ اليحبَث ظصى ثكَبيّ ْبی ثبلؾیؿ( ؾقؾاٍَگبِ پیبو َٕق ظضٕق یبكحُؿ.ػفقؼٕاْی اوحبَؿا

طجغ ٔثمقگی اوحبَؿاقٔاقلٌی کّ ثكای يكؾو هبئم ْىحُؿ ؾاٌث.ایٍبٌ ثك ٔهث ٌُبوی َٔظى جبکیؿ ؾاٌحُؿکّ ايیؿ يی قٔؾ 

ٔهث ٌُبوی َٔظى وكنٕظّ کبق ًْگی هكاقگیكؾ. ثؽٍی اليكؾو ثّ ؾنیم ثّ جبؼیك اكحبؾٌ ظضٕقاوحبَؿاقْٔیئث ًْكاِ 

 ًَبل يـكة يعم اوحوجبل قا جكک کكؾَؿ. ٔجؿاؼم آٌ ثب

ثكَبيّ ی ؼٕي آيؿٔاوحوجبل ثب هكائث وكٔؾی ثب لثبٌ يعهی جٕوظ ََٕٓبالٌ ؾق نجبن يعهی الثكَبيّ ْبی شبنجی ثٕؾ کّ -3

ًْگبَی قا ككاْى آٔقؾ. ثكؼی ال ظضبقؾق وبنٍ ػجبقت"ظبک پبک  يٕقؾ جًصیؿ هكاقگككث ٔثّ َظك يی قویؿ قضبیث

 .چٍى يب"قاػجبقجی اؿكام آيیمَٔب يُبوت يی ؾاَىحُؿ کّ يی جٕاٌ ؾقاقلیبثی ْب ثؼؿيٕقؾ ثكقوی هكاقؾاؾ پبیحبٌ جٕجیبی

 

هكائث ٌیٕای هكآٌ جٕوظ آهبی يعًؿ ِؿیوی ٔاشكای يىهظ ؼبَى ككٔؽ ْبًٌی،ثكَبيّ قیمی َٔظى ظبکى ٔاوحوكاقوكیغ -4

اًَُؿی ؾققاوحبی ثكگماقی يطهٕة ٔؾق ٌبٌ يكؾو ثؽً ؾقوبنٍ ٔشهٕگیكی الاجالف ٔهث قا يی جٕاٌ اليٕاقؾ هبثم ـکكجٕ

أل يكاوى اقلیبثی کكؾ.ًْکبقی يىئٕنیٍ ؾاٍَگبِ پیبو َٕق ًَٔبیُؿِ ْیئث ايُبی ایٍ ؾاٍَگبِ ٔاَحوبل يعم پفیكایی ثّ ؼبقز 

 .الوبنٍ ؾقوبليبَؿْی ايٕق جبذیك گفاق ثٕؾ

 

ثیبٌ َوبط هٕت أل،طكض ؾقؼٕاوث ْب ؾقليبَی کٕجبِ جٕوظ ثؽٍؿاق،ايبو شًؼّ ٔقئیه ٌٕقای اواليی ٌٓك ألکّ ثب -5

جٍٕین ظضبق ؾق وبنٍ ًْكاِ ثٕؾالؾیگك َوبط يرجث ایٍ يكاوى ثٕؾٌٔٓكَٔؿاٌ قا ثّ پیگیكی يطبنجبت ؼٕ،ؾجٕوظ ثبالجكیٍ 

 .يوبو اوحبٌ ،ايیؿٔاق َگّ ؾاٌث

 

يصهه ٔككيبَؿاقٔیژِ القوحبٌ ؾقوؽُبَی کٕجبِ ثیٍحك ثك ؼیكيوؿو ثّ اوحبَؿاق ْٔیئث ًْكاِ جبکیؿ ؾاٌحُؿ گكچّ ًَبیُؿِ -6

ايباػالو طكض يطبنجبت يكؾو ثؽً أل ؾقکبقگكِٔ ْب ٔجبکیؿ ثك ؼٕاوحّ ْبی ثؽً أل ٌٔٓكوحبٌ جٕوظ اوحبَؿاق،کّ 

 .ؿؾقالثالی ِعجث ْب ٌُیؿِ ٌؿ يی جٕاَؿ ثكايیؿآككیُی ْب ثیبكمای

 

ٌُبؼث اوحبَؿاق اليُطوّ ٔثؽً ألٔيكؾو ثّ ٔیژِ ليبَی کّ گلحُؿ:"َظبو ٔيب اليكؾو ثؽً أل ثّ شمؼٕثی چیمی َؿیؿِ -7

"قا يی جٕاٌ ككِحی ثكای ثؽً أل ؾاَىث جب ثب جکیّ ثكایٍ ؾیؿگب ِ ثؽً أل َیم ككِث یبثؿ الجٕاًَُؿی ْبی يؽحهق 

 .ٕوؼّ ًّْ شبَجّ ثؽً ثبٌیىؼٕؾ ثٓحكیٍ ثٓكِ قا ثكؾِ ٔؾقآیُؿِ ٌبْؿ ج

ثیبٌ اقشبع پكَٔؿِ ی اقجوبی ثؽً أل الاوحبَؿاقی ثّ ٔلاقت کٍٕق ؾقليبٌ اوحبَؿاقی ؾکحك اظًؿی ٔثب ػُبیث ثّ -8

ٌُبؼث اوحبَؿاقٔوبیكيىئٕنیٍ اليكؾو ِجٕقثؽً ألٔجبکیؿ ثكقػبیث ػؿانث،َٕیؿ اقجوبی ثؽً ألؾقؾٔنث جؿثیك ٔايیؿ 

 .ٌَٕ جوىیًبت کٍٕقی يی ؾْؿپه الثبلَگكی ٔجّٕیت هب

 



وكيبیّ گفاقی ؾقثؽً ألثّ ٔیژِ ؾقٌٓكک ُِؼحی الشًهّ أنٕیث ْب َٔیبلْبی ثؽً اوث کّ اوحبَؿاق ثكآٌ جبکیؿ -9

ٔیژِ ؾاٌث ٔثّ َعٕی آٌ قاؾقاقجوب َیم يٕذك ؾاَىث.گكچّ ؾقاًْیث ٔجبذیكوكيبیّ گفاقی ؾقجٕوؼّ ثؽً جكؾیؿی َیىث 

كٔشی ًْبیٍی کّ یک يبِ گفٌحّ ؾقایٍ يٕقؾ ثكگماقٌؿِ چُؿیٍ وكيبیّ گفاق ػالهّ يُؿ ثكای ٔثُب ثّ اظٓبقَظك ثؽٍؿاقؼ

ٌٓكک ُِؼحی ثٕؾِ اوث،ثّ َظك يی قوؿ ًْچُبٌ وكيبیّ گفاقی ؾقثؽً ألثب جٕشّ ثّ كبکحٕقْبی يحؼؿؾ ؾؼیم 

كيبیّ گفاقی ْٔمیُّ ٔكبیؿِ آٌ ثّ ؾقآٌ،َیبل ثّ ثكقوی ثیٍحك ٔآویت ٌُبوی ؾاقؾ جب ثحٕاٌ وكيبیّ گفاقاٌ قاثكای جضًیٍ و

 .اهُبع قوبَؿ

 

ؾٔيیٍ ؾیؿاقاوحبَؿاقؾٔنث جؿثیك ٔايیؿ ْٔیئث ًْكاِ الثؽً أل)ْكچُؿ کٕجبِ(ثّ پبیبٌ قویؿٔيكؾو ٔيىئٕنیٍ ثؽً -10

ألضًٍ قػبیث ظكيث ٌٔبٌ يىئٕنیٍ اوحبَی ٌٔٓكوحبٌ يطبنجبت ؼٕؾقا يطكض کكؾَؿٔايیؿٔاقَؿ ثبلؼٕقؾآٌ قا ؾقآیُؿِ 

ؾیک ؾقيّٕثبت ٌٕقای اؾاقی ٌٓكوحبٌ ٔاوحبٌ ٔؾقيكظهّ ثؼؿؾقجؿاثیك اوحبَؿاقی ثجیُُؿ.پیگیكی جعون ؼٕاوحّ ْب ثّ َم

ٔیژِ يٕاقؾی کّ ؾقایٍ ؾیؿاق جٕوظ وؽُكاَبٌ ثّ ًَبیُؿگی اليكؾو ثؽً يطكض ٌؿٔاػالو يیماٌ جعون ایٍ ؼٕاوحّ ْب ثّ 

اوحبٌ ٌٔٓكوحبٌ،يی جٕاَؿ قٔض ايیؿقا ًْچُبٌ ثكای يكؾو ثؽً  يكؾو ؾق يُبوجث ْبی يؽحهق ٔثبلؾیؿْبی ثؼؿی يوبيبت

 ؾقؾٔنث جؿثیك ٔايیؿلَؿِ َگّ ؾاقؾ.

 اثكاْیى اظًؿی  -أل 

  

 ثًُبوجث قٔل پؿق 

 ثب ٌؼك طُمی ٌكٔع يیکُى 

 ثكای قٔل پؿق كهک لؾِ ی ال پبی كحبؾِ

 ؼكز ال شیت جٕٔ ْؿیّ يبْب َیم ْب     ای پؿق شؿٔل ضكة قٔلْب

 جب ػمیمت ثٍٕیى ایٍ ؾو ٔؾیگك قٔلْب    گك کّ ؾاقی ثؿِ یک يیهیَٕی

  

 ككؾا قٔل پؿق اوث

انجحّ ایُكٔلْب ثب ایٍ ًّْ يٍـهّ ٔگككحبقی اگّ یّ پؿق ْى یبؾي ثكِ کّ چُیٍ قٔلی ْى ثكاي ؾق َظك گككحٍ ؾٔق ال 

َكا ػبٌوبَّ ٔثب جعًم ثك ٌبَّ ْبی ؼٕؾ ٔاهؼیث َیىث ايب اَحظبق ْىث پؿقی کّ ػًكی ثبق کم ؼبَٕاؾِ ثك ؾًٌٔ ْىث ٔا

پؿقی کّ وؼی کكؾِ  ؛  ظًم يیکُؿ جکكیى ٔيعحكو ًٌكؾِ ٌٕؾ پؿقی کّ وؼی ٔجالًٌ ثك ثٓجٕؾی اجیّ ؼبَٕاؾِ ْىث 

ٔيیکُؿ جب ككلَؿاًَ ؾق اوبیً ٔقكبِ ثبٌُؿ ٔوؼی يیکُؿ آَب اویت َجیُُؿ ٔثّ ًْكاِ يبؾق ؼبَٕاؾِ َگكاٌ ًّْ اػضبی 

؛ اٌ پؿقی کّ ال گهٕی ؼٕؾ يیمَؿ جب ثچّ ْبیً ثیٍحك ٔثٓحك ؾاٌحّ ثبٌُؿ يی ثبیؿ أقا ككايٕي َکكؾ جب ؼبَٕاؾِ اوث 

 ؼىحگی کبق ٔيٍکالت أقا ال پبی ؾق َیبٔقؾ 

يٓى َیىث کّ چّ اَؿالِ ؾاقؾ ٔؾق يی أقؾ يٓى جؼٓؿ ٔاَىبَیث ٔػٍن چُیٍ پؿقاَی اوث کّ جب لَؿِ ْىحُؿ ٔوبیّ وك يب 

  ٔاگك َحٕاَیى ثبقی ال قٔی ؾٔي اَبٌ ثكؾاقیى وُگ وُگیُی ثك کٕنّ ثبق ثبق اَبٌ َجبٌیى  أقا اقز َٓیى

اظحكاو ٔػمت ْك ؼبَٕاؾِ ای ؾق اظحكاو ثّ اقلي ْبی پؿق ٔيبؾقیىث کّ يبقا ثمقگ کكؾِ اَؿ ٔ ًْٕاقِ ؾنىٕل َٔگكاٌ 

 يب ثٕؾِ اَؿ 

ى ثّ ؼبطك ؾنٕاپىی ْبیٍبٌ قاشغ ثّ ًّْ وبنٓبی ثمقگ کكؾَى پؿقو ؾق هیؿ ظیبط َیىث جب ثكگَّٕ ْبیً ثك ؾوحبًَ ثٕوّ لَ



؛ ايب جب ثٕؾ وپبوگماق ًّْ جالي ٔلظًبجً ثٕؾو . أنیٍ   َیىحُؿ جب ثّ آَب ثگٕیى چوؿق يؿیٌٕ آَب ْىحى ال آَب جٍکك کُى 

َکُى ال کصب ايؿِ او ٔككلَؿ يؼهى يٍ پؿق ٔيبؾقی ثٕؾَؿ کّ يىئٕنیث ٌُبوی ٔيعجث ٔ اَىبَیث قا ثّ يٍ ايٕؼحُؿ جب ككايٕي 

په جب ْىحُؿ  يیگٕیى ؛ اگك َیىحیؿ ٔقكحیؿ یبؾجبٌ ؾق ؾنى ًْٕاقِ لَؿِ اوث   ثكای ًْیٍ ثب ٔشؿاَی اوٕؾِ  چّ اككاؾی ثٕؾو

 هؿقٌُبن لظًبت آَب ثبٌیى کّ ككؾا ؾیك اوث 

 12.5.2014-ككْبؾ اثكاْیى پٕق 

 يعًؿ ْبؾی لاقع يؼكٔف ثّ يعًؿ ْبؾی يُؿل

ثب َٓبیث جبوق ثب ؼجك ٌؿیى وّ قٔل پیً يعًؿ ْبؾی يُؿل کّ يؿجی ؾق ثىحك ثیًبقی ثٕؾ ؾقگفٌث کّ ثؿیُٕویهّ ؾق گفٌث 

يكظٕو وبنٓب ال کٍبٔقلاٌ وُحی أل   اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔككلَؿاٌ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیکُیى

 أل ثٕؾ یبؾ ٔؼبطك ایٍ اَىبٌ لظًحکً قا گكايی يیؿاقیىيعالت ٔيكؾو   ثٕؾ ٔوجمیصبت اٌ يٕقؾ اوحلبؾِ

12.5.2014 

 ثكگماقی يكاوى جصهیم ال يوبو اوحبؾ ؾق ؾاٍَکؿِ ثٓؿاٌث أل

  

ثّ يُبوجث ثمقگؿاٌث يوبو اوحبؾ ؾقؾاٍَکؿِ ثٓؿاٌث أل ثب ظضٕق ؾکحك ككايكل ی قیبوث ؾاٍَکؿِ ػهٕو پمٌکی القوحبٌ 

ؿاق يعجٕة أل يؼحًؿیٍ ؼیكیٍ ْیث ايُب ؾاٍَکؿِ ثٓؿاٌث ٌٕقای ٌٓك ٔاوبجیؿ يىئٕنیٍ ْیث ًْكاِ شُبة آجً ككال ثؽٍ

قیبوث ؾاٍَکؿِ شُبة يُٓؿن ػككبَی کبقکُبٌ ٔؾاٍَصٕیبٌ ؾاٍَکؿِ ال يوبو يؼظى اوبجیؿ ؾاٍَکؿِ جصهیم   ؾاٍَگبِ پیبو َٕق

 ؿیكیث شُبة يجٍكی ظضٕق ؾاٌحُؿٌؿ يكاوى ؾق ثبؽ ايیٍ شُگصٕ اَصبو گككث ٔقیبوث ثیًبقوحبٌ ؾکحك ظیؿقی ي

 ؾقایٍ يكاوى طیجّ َبيی کبقٌُبن آيٕلٌی گماقٌی ال كؼبنیث ْبی آيٕلٌی ؾاٍَکؿِ اقایّ ؾاؾ 

َلك ػضٕاوحؼؿاؾؾقؼٍبٌ ْىحُؿ ٔيوبنّ ؾٔجٍ ال 4ثّ ثبال ؾاقَؿ 17ؾاٍَصٕؾاقؾ ٔيیبَگیٍ يؼؿل ؾقوی ؾاٍَصٕیبٌ 39ؾاٍَکؿِ 

 ٍٕقی پفیككحّ ٌؿِ اَؿؾاٍَصٕیبٌ ؾقليیُّ آنكژی ؾق يكظهّ ک

ؾق ایٍ يكاوى پیبو کحجی اهبی يُّٕق كویٓی َژاؾ کّ ثكای ایٍ قٔل ٔيكاوى ككوحبؾِ ثٕؾَؿ َیم هكائث ٌؿ کّ جٕشّ ًٌب قا 

 ثؿاٌ شهت يیکُیى 

  

 12.5.2014-وبیث وحبقِ ْبی أل

 ٔضؼیث اجً ٍَبَی أل چگَّٕ اوث ؟

 بٌ يكؾو ٌٔٓك أل َیىث ايکبَبت اجً ٍَبَی أل اِال ؼٕة َیىث ٔ ؾق ٌ

ؾق ٌٓكی کّ چُؿ ؾاٍَگبِ ؾاقؾ ثیًبقوحبٌ ٔؾاٍَکؿِ ثٓؿاٌث ؾاقؾ ٔؼیكیٍ ًْٕاقِ ؾق شٓث ػًكاٌ ٔاثبؾی أل جالي ثی 

ٔهلّ ؾاٌحّ اَؿ ٔيكؾيی ِجٕق ٔكٓیى ؾاقؾ؛ َیبل يجكو ثّ اجً ٍَبَی ؾاقؾ کّ يصٓم ثبٌؿ ؾاقای يبٌیٍ ؼٕة اجً ٍَبَی ثبٌؿ 

کّ ؾق يٕهغ ؼؿاَکكؾِ اجً وٕلی ثحٕاَؿ وكیغ اجً ؼبيٕي ًَبیؿ جب ؼىبقت شبَی   الو ٔجصٓیماجی ثبٌؿٔيی ثبیؿ ؾاقای نٕ

يٍ اطًیُبٌ ؾاقو اگك يىئٕنیٍ ٌٓكی ٌٔٓكؾاقی أل جالي ؼٕؾقا ثب يوبيبت ٌٓكوحبٌ   ثجبق َیبٔقؾ.  ٔيبنی ثكای يكؾو

 ا يٕقؾ ظًبیث ؼٕؾ هكاق ؼٕاُْؿ ؾاؾ ٔاوحبَی ؾق ایٍ قاِ ًْٕاق ًَبیُؿ ؼیكیٍ َٔیکٕکبقاٌ َیم اَبٌ ق

جًبو وؼی ٔجالي وبیث وحبقِ ْبی أل ال اثحؿا جبکٌُٕ ایٍ ثٕؾِ جب ضًٍ اَحوبؾ ال َٕاهُ ٔيٍکالجی کّ ؾاقیى پیٍحٓبؾات 

ثصب ٔيُبوت ؼٕؾقا َیم اقائّ ؾْؿ چكا کّ ْؿف وبیث جٕوؼّ ٔاثبؾاَی ٌٓك أل ٔاطالع قوبَی ثك اوبن اظىبن يىئٕنث 

 ی ثبٌؿاَىبَی ي

ثحبلگی ػکه ْبیی ال ايکبَبت اجً ٍَبَی ٌٔٓكؾاقی أل ٔگكاي ٔالق ثكایًبٌ اقوبل ٌؿِ کّ ٔهحی َگبِ يیکُی ٔاهؼب  



ايکبَبت أل ؾق ایٍ ليیُّ ْیچ اوث يٍ ايیؿٔاقو ًٍْٓكیبٌ ٔيىئٕنیٍ ثب َگبِ ثّ ایٍ ػکه ْب ٔيٕشٕؾی يب ؾق ایٍ ليیُّ 

ؼجك ًَیکُؿ َّ يبٌیٍ اجً ٍَبَی ؾقوحی ؾاقیى َّ ايجٕالَه ؾقوث ٔظىبثی َّ  ؼیهی وكیغ چبقِ اَؿیٍی کُُؿ کّ ظبؾذّ

ايکبَبت ٔجصٓیمات اللو ثكای شهٕگیكی ال اجً ٔوٕاَط ؾیگك ٔاهؼب يىئٕنیٍ گفٌحّ ایٍ اؾاقِ چّ يیکكؾَؿ چكا شكایؿ 

ؾق ایٍ ليیُّ اقائّ َؿاؾَؿ جب  يعهی کّ هكاق ثٕؾِ يرال ثبلگٕ کُُؿِ اكکبق ػًٕيی ثبٌُؿ جبکٌُٕ یک گماي يلیؿ ٔثؿقثؽٕق

 يكؾو ثب ایٍ يٍکالت کّ ثّ شبٍَبٌ ثىحگی ؾاقؾ ثیٍحك ثلًُٓؿ ٔؾَجبل قاِ چبقِ ای ثگكؾَؿ 

ايیؿ يٍ ایٍ اوث کّ ٌٓكؾاق شؿیؿ ٌٕٔقای ٌٓكيبٌ کّ يُحؽت يكؾو ْىحُؿ ثب ًْیبقی ؼیكیٍ ٔظًبیث اظبؾ يكؾو أل 

أل ثؿُْؿ ؾق أنیٍ اهؿاو ثصب ٔؾقوث ٌٕقای ٌٓكأل نیىحی ال اهالو  وكٔوبيبَی ثّ ایٍ ٔضؼیث اجً ٍَبَی ٌٔٓكؾاقی

يٕقؾ َیبل ؼٕؾ کّ ضكٔقی يیجبٌؿ اقوبل ًَٕؾِ جب ْك که ال ؾنىٕلاٌ ٌٓك هىًحی ال اٌ قا ثؼٓؿِ ثگیكَؿ جب ْكچّ 

ؾاٌحّ ثبٌُؿ .يطًئٍ وكیؼحك ایٍ اؾاقِ ؾق ٌبٌ ٔيوبو ٔيُمنث يكؾو أل هكاق گیكؾ ٔيكؾو ؾق يٕاهغ ظٕاؾخ َگكاَی کًحكی 

 ثبٌیؿ کبق ؼیكجبٌ ثی شٕاة َؽٕاْؿ يبَؿ 

 جب ثجیُیؿ ثب چّ ٔضؼی قٔثكٔ ْىحیى ػکه ْب قا ایُصب ثجیُیؿ  

 ككْبؾ يعًٕؾا 

26.4.2014 
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 ؼجك

 

  

 ايكٔل ٌبقع ايبقات ؾثی لؼًی ؾق جّبؾف  13کٍحّ ٔ 15

ؾثی یک ايیُی ؾهیوّ ِجط ثؿنیم وجوث ال يىیك لقؾ ؾق شبؾِ ايبقات َمؾیک َبؾی قیبضی  6ٔ25ؾق وبػث  ايكٔلٌُجّ 

َلك يیگكؾؾ ثیٍحك کٍحّ  13َلك ٔيصكٔض ٌؿٌ  15ثب یک کبيیٌٕ وُگیٍ ثب ْى جّبؾف يیکُُؿ کّ يُصك ثّ کٍحّ ٌؿٌ   ثٕن

ٌؿگبٌ ٔيصكٔظیٍ کبقگكاٌ ُْؿی ٔثُگبنی ثٕؾِ اَؿ کّ ال وًث شبؾِ ايبقات ثّ وًث شجم ػهی ؾق ظكکث ثٕؾَؿ / ثكای 



 ًَبییؿ  اطالع ثیٍحك ثّ ايبقات انیٕو يكاشؼّ

  

 مجروح/ چرخ های هواپیما باز نشد  9فرود اضطراری در فرودگاه زاهدان با 

 چند سؤال محترمانه از فرمانده پلیس کشور 

 برگردیم/ واکنش چینی ها: در ایران می مانیم شرکت های ؼربی: امیدواریم به بازار ایران 

 قیمت سکه، طال و ارز در بازار امروز )جدول( 

 یابد  معاون رییس جمهور: پرداخت یارانه نقدی به همه متقاضیان ادامه می

 شد!  موبایل مزاحم زنش می 6تازه داماد بدبین، با 

 کشد  ایرانی را می ٧۲پوکی استخوان روزی 

 نفر در تهران به ام اس  4ابتالی روزانه 

 بازار پرنده در بندرعباس )عکس( 

  

 چٓبقيیٍ ًْبیً القوحبَیٓبی يویى ٌیكال

  

ؾقثبٌگبِ  21جب  17وی أل ايكٔل شًؼّ ال وبػث چٓبقيیٍ ًْبیً القوحبَیٓبی يویى ٌیكال ثب ًْکبقی يٕلِ يكؾو ٌُب

 ككُْگیبٌ ٌیكال ثكگماق ٌؿ کّ ػکه ْبیی ال ایٍ ًْبیً ثكایًبٌ ككوحبؾِ اَؿ کّ ثب ْى يی ثیُیى 

  ثكای ؾیؿٌ ثویّ ػکه ْب ایُصب کهیک کُیؿ 

  

 ؾکبٌ هؿیى أل ٔوٕپكيبقکث ْبی شؿیؿ

ؾق گفٌحّ ْبی ؾٔق ایٍ ًّْ وٕپك يبقکث ٔككٌٔگبِ يٕاؾ ؿفایی ٔؾیگك اهالو يكؾو ٌٓك ألثّ جؼؿاؾ ايكٔل َجٕؾ ثهکّ ؾق 

کهًّ ؾکبٌ ثیٍحك ثبة ثٕؾ جب ثوبنی .   ؾاٌث کّ ثّ ألی يیگلحُؿ طكف ؾکٕآٌّثؼضی ال يعالت أل يـبلِ ْبیی ٔشٕؾ 

وبل پیً ؾق اٌ ؾکبَٓب يی ككٔؼحُؿ اهالو اَؿکی ثٕؾ کّ يبیعحبز يؼًٕل اٌ ایبو اْبنی يكؾو  60جب  50ثیٍحكیٍ اشُبوی کّ ؾق 

ویگبق جٕجٌٕ جُجبکٕ ثكَس َؽٕؾ   قٔؿٍ ؼٕة یب ًْبٌ قٔؿٍ ؼً  اشُبوی يبَُؿ َلث کجكیث هُؿ ٌکك چبی  ثٕؾِ اوث

ٔنٕثیب ٔؼكيب ال اشُبوی ثٕؾَؿ کّ ؾق اٌ وبنٓب ؾق اٌ ؾکبَٓب ثلكٔي يیكویؿ انجحّ نكؾ يیكی يـبلِ ْبی ؾیگكی ْى ثٕؾِ اوث 

کّ ثیٍحك آَب انجىّ ٔپٌٕبک ٔپبقچّ ٔگیِٕ ٔچبؾق ٔؾق کم اشُبوی يی ككٔؼحُؿ کّ يبیعحبز قٔلاَّ يكؾو َجٕؾ یب ؼیهی 

   ثٕؾِ اوثکًحك 

ٔگبِ ؿفا ثٕؾ ٔ ايب ؾق   شب ؾاقؾ ًْیٍ شب ایٍ َیم اضبكّ کُى کّ پؽث ٔپم ؾق ثیٍحك ؼبَّ ْب ثب چٕة ْٔیمو ثكای پؽث َبٌ

ثكای ًْیٍ ؾق   جؼؿاؾی ال يُبلل أل ثكای ؾقوث کكؾٌ ؿفا ال َلث ٔپكیًم ٔؾق ثؼضی شبْب ال ثؽبقی اوحلبؾِ يیکكؾَؿ

 ة ( َیم ثلكٔي يی قویؿ اٌ وبنٓب ْیمو ٔثؽَّٕ ؼصّ )چٕ

ؾق گفٌحّ ٔؾق اٌ وبنٓب يكؾو هىًحی ال يبیعحبز ؼٕؾقا ؾق يُمل جبيیٍ يیکكؾَؿ ثیٍحك يكؾو ثم ٔگٕولُؿ ٔيكؽ ٔؼكٔوی 

ٔاگك اككاؾی آَب قا َؿاٌحُؿ ال ؾقًْٔىبیّ هكْ يیگككحُؿ   ؾاٌحُؿ جب جؽى يكؽ ٌٔیك ٔ ثؼضی ال يٕاؾ قا ال اٌ جٓیّ ًَبیُؿ

وبل پیً قكحّ ثٕؾو ال يُمل یکی  40یبؾو ْىث ليبَی کّ ثچّ ثٕؾو ظؿٔؾ  پبی یب پبی ؼكیؿ ٔككٔي يیکكؾَؿ یب ثب يؼبيهّ 

ال ًْىبیّ ْب کّ يمقػّ ؾاٌحُؿ ٔگٕشّ ٔثبؾيصبٌ ْٕٔیس ٔوجمیصبت يی ككٔؼحُؿ هؿقی ثبؾيصبٌ ثگیكو هجم ال قكحٍ يبؾقو 

 وّ چكک گُؿو ثًٍ ؾاؾ ٔثّ يٍ گلث گُؿو ثؿِ گبلقگ ثیبٔق 

وبل پیً يكؾو يٕاؾ ؼٕؾقا یب ثبیؿ يّكف يیکكؾَؿ یب اَكا  60ؾق اٌ قٔلگبق کًحك کىی یؽچبل ٔككیمق ؾاٌث ؾق 

http://www.asriran.com/fa/news/335184/فرود-اضطراری-در-فرودگاه-زاهدان-با-9-مجروح-چرخ-های-هواپیما-باز-نشد
http://www.asriran.com/fa/news/335099/چند-سؤال-محترمانه-از-فرمانده-پلیس-کشور
http://www.asriran.com/fa/news/335099/چند-سؤال-محترمانه-از-فرمانده-پلیس-کشور
http://www.asriran.com/fa/news/335052/شرکت-های-غربی-امیدواریم-به-بازار-ایران-برگردیم-واکنش-چینی-ها-در-ایران-می-مانیم
http://www.asriran.com/fa/news/335177/قیمت-سکه-طلا-و-ارز-در-بازار-امروز-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/335177/قیمت-سکه-طلا-و-ارز-در-بازار-امروز-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/335095/معاون-رییس-جمهور-پرداخت-یارانه-نقدی-به-همه-متقاضیان-ادامه-مییابد
http://www.asriran.com/fa/news/335197/تازه-داماد-بدبین-با-6-موبایل-مزاحم-زنش-میشد
http://www.asriran.com/fa/news/335195/پوکی-استخوان-روزی-۷۶-ایرانی-را-میکشد
http://www.asriran.com/fa/news/335189/ابتلای-روزانه-4-نفر-در-تهران-به-ام-اس
http://www.asriran.com/fa/news/335170/بازار-پرنده-در-بندرعباس-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/335170/بازار-پرنده-در-بندرعباس-عکس
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ثّٕقجی ؼٍک يیکكؾَؿ جب ثؼؿ يٕقؾ اوحلبؾِ هكاق گیكؾ ظحی ؼٓك ٔثبؾيصبٌ قا ؼٍک يیکكؾَؿ ٔؾاؼم ُِؿٔم ْب 

جُی ثؿوث ايؿِ ال ثم ٔگٕولُؿ ؾق ایبو جبثىحبٌ ثكای ًْیٍ يعّٕالت ن  ٔظكٔكی يیگفاٌحُؿ جب ؾق طٕل وبل يّكف کُُؿ

ثیٍحك يّكف يیٍؿ ٔآَب کّ لیبؾ ؾاٌحُؿ اَكا ثّٕقت کٍک ؾق يی أقؾَؿ ٔاَكا ؾق اكحبة ؼٍک يیکكؾَؿ ٔثؼؿ یب ؼٕؾ 

ؾق  انجحّ يؿت يبَؿگبقی نجُیبت ؾق كّم ليىحبٌ ثیٍحك ثٕؾ ٔككٔي اٌ ثكای ؾايؿاقاٌ  اوحلبؾِ يیکكؾَؿ یب ثلكٔي يیكوبَؿَؿ

 ایٍ كّم وٕؾ ثیٍحكی ؾاٌث 

کّ يبیعحبز ضكٔق يكؾو يی ككٔؼحُؿ ؾهیوب ًَی ؾاَى ايب ؾٔ يـبلِ  ایُکّ چّ جؼؿاؾ ؾکبٌ ؾق اَميبٌ ٔشٕؾ ؾاٌحّ 

ٔؼٕاشّ نطلب َمؾیک پیك أنیب ؾق أل ال هؿیًحكیٍ يـبلِ ْبی ككٔي يبیعحبز يكؾو ثٕؾِ اوث کّ ثًكٔق ليبٌ   اكٌٍٕ

يیػ ْب ٔگم يیػ ْب کّ يعم أیماٌ کكؾٌ اشُبن ثٕؾ ٔجٕنک ٔلَجیم چكيی کّ شبی ظجٕثبت  ؿ جؼؿاؾ ؾکبَٓب ثیٍحك ٌ

ٔثب ايؿٌ یؽچبل ٔككیم  ٔاشُبن ثٕؾ یٕاي یٕاي ثكچیؿِ ٌؿ ٔشبی ؼٕؾقا ثّ هلىّ ْبی چٕثی ٔاُْی ٌٔیٍّ ای ؾاؾَؿ 

حك ٌؿ جب ظٕانی اَوالة کّ أنیٍ وٕپك ٔٔوبیم ؼُک کُُؿِ ٔاولبنث شبؾِ اشُبن ال ؾیگك ٌٓك ْب ثّ وًث أل ثیٍحك ٔثیٍ

 يبقکث أل جٕوظ اهبی اثكاْیى يؼّٕو لاؾگبٌ کّ ال کٕیث ايؿِ ثٕؾ ؾق أل ٌكٔع ثکبق کكؾ 

ثب ايؿٌ اهبی يؼّٕو لاؾگبٌ ٌکم ًٌٔبیم ثیٍحك يـبلِ ْبیی کّ ٌكٔع ثکبق کكؾَؿ ثىًث وٕپك يبقکث ٔاشُبن يحُٕع 

ثوبنی ٔوٕپك يبقکث ٔشٕؾ ؾاقؾ   50ْماق َلكی أل ثیً ال 20یبق لیبؾ ٌؿِ ٔؾق ٌٓك ٔثیٍحك ثٕؾ جب ظبال کّ جؼؿاؾ آَب ثى

يحك يكثؼی ؾق ؼیبثبَٓبی  100ٔ 80يحك يكثؼی يعالت گككحّ جب وٕپك يبقکث ْبی ثمقگ  20ٔ 10  .ال ثوبنی ْبی کٕچک

ٔشٕؾ ؾاقؾ کّ کًی لیبؾ ثُظك  وٕپك يبقکث 1ؼبَٕاق ألی  40َلك یب ثؼجبقجی ثكای ْك  400یؼُی ثكای ْك   اِهی ٌٓك

يی قوؿ َبگلحّ ًَبَؿ کّ ػؿِ ای ال اْبنی ثؽً أل ٔقٔوحبْبی ثهٕک أل َیم ال يـبلِ ْب ٔوٕپك يبقکث ْبی ٌٓك أل 

 ؼكیؿاقی يیًُبیُؿ 

وبیث وحبقِ ْبی أل طی چُؿ يبِ گفٌحّ جؼؿاؾ لیبؾی ػکه ال يـبلِ ْب ٔوٕپك يبقکث ْبی أل گككحّ اوث کّ ضًٍ 

کّ جٕشّ ًٌبقا ثّ اٌ شهت يیکُى یبؾ أق يیٍٕو کّ ُْٕل ؼیهی ال يـبلِ ْب ؾاقای ؾکٕق َٔظى ؼبِی َیىحُؿ ٔثّ شم ایُ

جؼؿاؾ اَؿکی ثویّ ال قٌٔی ثىیبق وبؾِ ٔجکكاقی ؾق چیؿيبٌ ٔگكؾاَؿٌ وٕپكْبی ؼٕؾ اوحلبؾِ يیکُُؿ ايكی کّ يی ثبیىث ثّ 

 ؿ جُبوت گىحكي ٌٓكی ٌٔٓك ٍَیُی َٕ ٔثكٔل ؾق ای

ال ايكٔل ْك قٔل چُؿ جب ػکه ال ثوبنی ْب ٔوٕپكيبقکث ْبی أل يیگفاقو جب یبؾ ٔؼبطكِ ای لَؿِ کكؾِ ثبٌیى .ایٍ ػکه 

 ْب اجلبهی گككحّ ٌؿِ اوث 

 وٕپكی يكظٕو ْبٌى ثفقاكٍبٌ يؼكٔف ثّ ثبظىیٍ 

 

 
  

 شؼلكی   وٕپك يبقکث اظًؿ

 

  

 ؼجك

 

 
 ؼیكیّ أل  شهىّ يٍحكک ْیئث ايُب ْٔیئث يؿیكِ اَصًٍ 

 میلیاردي  3000دستگیري یکي از متهمان اختالس 

 زمان واریز یارانه نقدی اردیبهشت ماه 

 های رانندگی را دارند؟  ها بیشترین و کمترین کشته کدام استان

 کشنده ترین ترکیب داروها 

 آفرود در کویر مرنجاب اصفهان )عکس( 
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 ظریؾ و دلواپس! )کاریکاتور( 

 عالئم هشدار دهنده بیماری ناخن 

 متری در فرانسه )+عکس(  56درخت سفید 

 های صورت چیست؟ راه حل درمان جوش

 يكگ ايؿَی وث ٔلَؿگی ظن ًّْ يكؾيبٌ

َژاؾقا ثّ يٍ ؼجك ثؿِ گلحى يیؿَٔى   جٕ قاِ کّ يی ايؿو ؼَّٕ ؾٔوحی لَگ لؾ ٔيیؽٕاوث ؾقگفٌث اهبی يیكيعًٕؾ ايیكی

ؾاٌحیى ثّ  وبیث ٌَٕحّ او . طی ِعجث ْبیی کّ ثب ایٍ ؾٔوث گكايی ًْٔبٌ وبػث ْى ؼجك ؾقگفٌث اًَكظٕو قا جٕی 

کبقْبی ؼیك َٔیکٕکبقی ایٍ يكظٕو اٌبقِ ٌؿ ٔایُکّ ایٍ يكؾ ْیچ ٔهث ال کبقؼیك َٔیک ؿبكم َجٕؾِ یکی ال کبقْبی 

 َیک أ ْمیُّ وبؼث هىًحی ال کًكثُؿی أل اوث کّ يكظٕو ؾاؾِ ثٕؾ ٔؾیگك کبقْبی َیک. 

چُؿ ؾهیوّ ثؼؿ ال ایٍ ؾٔوث کّ   ِعجث ال ایٍ ٌؿ کّ يكظٕو چُؿ وبنً ثٕؾِ گلث ثّ َظكو ثیً ال ٍْحبؾ وبل ؾق ایٍ ثیٍ  

جٕقاِ کّ يی ايؿو ثّ ایٍ كکك يیکكؾو يٓى وٍ ٔوبل ؾقگفٌث یکُلك َیىث ٔچوؿق ؼٕثّ  يیككث يوجكِ ؼؿاظبكظی کكؾو .

وث ٔچوؿق ؼٕة اوث ال کبق َیک ٔؼیك ؿلهث  ًّْ اؾو ْب یبؾٌٌٕ ثبٌّ کّ لَؿگی ًْیٍگی َیىث ٔيكگ ايؿَی

کبق َیک ٔؼیك كوظ جصبق ٔاؾو ْبی پٕنؿاق ٔؿُی ًَیکُُؿ اَکّ ثك ثبالی کِٕ ْبی أل ثب ْماق لظًث ٔيٍوث اة  َکُیى 

اَجبقی وبؼحّ جب قْگفقاٌ ال جٍُگی ْالک ٍََٕؿ ْیچ کى ال کبقْبی ثمقگ ؾیگك َؿاقؾ اَکّ ؾق ایٍ قٔلگبق ؾق ظؿ جٕاٌ 

ؼٕیً کًک ظبل ؾیگكاٌ اوث جب اكحبؾِ ای ثهُؿ کُؿ کبق ثمقگ َٔیکی يیکُؿ ٔاَکّ ثب اؼالم ٔقكحبق ؼٕؾ ثب يحبَث  ًْٔث

 ِٔجٕقی نوًّ َبٌ ظالنی ثك ولكِ ؼٕؾ ٔؼبَٕاؾِ يیگفاقؾ ٔثك قاِ ظن ٔظویوث يی پیًبیؿ کبق ٌكاكحًُؿاَّ ای اَصبو يیؿْؿ 

یك ثیٍحكْىث ثؿاٌ شٓث اوث کّ آَب ثیً ال َیبل ؾاقَؿ ٔيیحٕاَُؿ ثبق ٔاگك گبْی ال اككاؾ ؾاقا ٔؿُی اَحظبق کًک ٔؼ

 ثیٍحكی ال ؾٔي ًٍْٓكیبٌ ٔاَىبَٓب ؾیگك ثكؾاقَؿ ليبٌ وؽث جُگ اوث ٔككِث کبق َیک کى 

جب لَؿگی ثك کبو يیچكؼؿ ثکٌٕیى َبيی َیک ال ؼٕؾ ثصبی ثگفاقیى ؛ شبی ؼكاثی اثبؾ کُیى ؛ ؾوث يىحعوی ثگیكیى ٔگكَّ 

 ٌٕی جب اثؿ گكیجبًَبٌ ؼٕاْؿ گككث ٔهجم ال ْكکىی ككايٕي ههت ٔ ٔشؿاٌ ؼٕؾ ؼٕاْیى ٌؿ کّ يیحٕاَىحیى َٔکكؾیىككاي

 یب ظن  ايیؿ کّ چُیٍ ٍَٕیى.  

 یبؾ اًَكظٕو َیکٕکبق ٔؾیگك ؼیكیٍ ٔاَىبَٓبی ٌكیق ٔاَىبَؿٔوث ٌٓكيبٌ گكايی ثبؾ 

 6.5.2014/ وبیث وحبقِ ْبی أل / ككْبؾ اثكاْیى پٕق 

 يیكيعًٕؾ ايیكی َژاؾ ؾقگفٌث 

ثب َٓبیث جبوق ثبؼجك ٌؿیى يعًٕؾ ايیكی َژاؾايكٔل ؾق ٌبقشّ كٕت ًَٕؾِ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ ؼبَٕاؾِ 

 ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیًُبئیى .

 وبیث وحبقِ ْبی أل 

 ویؿ ثؿیغ يظلكی َیب ؾقگفٌث 

كٕت ًَٕؾِ کّ ثؿیُٕویهّ ؾقگفٌث اًَكظٕو قا ثّ اهبی  يظلكی َیب کّ ؾق ؼُس ثٕؾَؿ  ٌؿیى ویؿ ثؿیغ ثجب َٓبیث جبوق ثبؼجك 

 ظبيی يظلكی َیب ٔؼبَٕاؾِ ٔككلَؿاٌ ٔٔثىحگبٌ ٔاٌُبیبٌ اًَكظٕو جىهیث ػكْ يیًُبئیى .

 وبیث وحبقِ ْبی أل 

 ؼجك
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 الیبٔقاٌ ٌٕقا ٌٓك أل جوؿیك ٌؿ 

 
 وؿانّ واليی َژاؾ ؾق آقايگبِ اثؿی آقاو گككثا

 جّبؾف پكایؿ ٔ پژٔ پبقن ًٌ کٍحّ ثكشبی گفاٌث

 ثؼؿال ألیٓب ٔ قٔل ٌٓك أل / ال وٕی ٌٕقای ٌٓك الق جّٕیت ٌؿ 

 اقؾیجٍٓث يبِ ْكوبل قٔل القوحبٌ ثمقگ َبيگفاقی ٌؿ 19

  

 پیشنهاد علی یونسی: نماد شیر و خورشید، جایگرین هالل احمر شود 

 روز گذشته  4اعالم میزان فروش نمایشگاه کتاب در 

 های خارج از کشور  ایرانی در زندان ٖٓٔهزار و  ٖ

لیا شد   یوونتوس قهرمان لیگ ایتا

 بیماران سکته قلبی فیبر بخورند 
  

 شود  جایگزین یارانه می "کارت اعتباری انرژی"
 ثّ ثٓبَّ جصهیم ال يعًؿقضب نطلی ٔ کى جٕشٓی ثّ يٕویوی يهی

 تار، بد است؛ نوازنده خوب است! 

  (قیمت سکه، طال و ارز در بازار امروز )جدول

 میرحسین موسوی با خانواده اش دیدار کرد 

  (تشییع پیکر محمدرضا لطفی )عکس

 سر دادند « ایران ای سرای امید»مردم برای محمدرضا لطفی 

 يكؾو أل ٔيُطوّ ٌْٕیبق ثبٌُؿ ٔيٕاظت اؼحالف اكکُی ثبٌیؿ

لَی ثُبو ع انق ثچّ اي ثّ يؿقوّ يیجكؾِ کّ َبگٓبٌ یک يبٌیٍ 4.5.2014پیكٔ ؼجكْبی ؾقیبكحی ال أل ايكٔل ِجط 

جٕهق يیکُؿ ٔيیؽٕاوحّ اٌ لٌ قا  4اقؾی ثب ٌیٍّ يٍکی ؾق ؼیبثبٌ ليیٍ پیًب کُبق يُمل ع.ض َجً کٕچّ ٌكکث جؼبَٔی 

و آَب ككاق يیکُُؿ هبثم جٕشّ ًٍْٓكیبٌ ٔثب جٕشّ ثّ اؼجبق ؼلبي ثمٔق ثؿلؾَؿ کّ ثب جالي ٔشیؾ ٔؾاؾ اٌ لٌ ٔقویؿٌ يكؾ

ٌت ؾق ثُؿقػجبن يكؾو اَكا ؾق ایٍ اقججبط يیؿاَُؿ کّ ِعث ٔووى اٌ ثكػٓؿِ َیكٔی اَحظبيی ٔيىئٕنیٍ هبََٕی اوث ايب 

قی ؼٕؾقا ظلع کُُؿ ویك قٔیؿاؾْب ٍَبٌ ال ایٍ ؾاقؾ کّ ػؿِ ای يیؽٕاُْؿ كضبی کٍٕق ٔيُطوّ َب ايٍ کُُؿ يكؾو ٌْٕیب

ٔيكاهت ؼٕؾ ٔككلَؿاٌ ثبٌُؿ ظبؾذّ چُؿ قٔل پیً کّ يُصك ثّ يكگ یک يؼهى ًٍْٓكی ٌؿ ظبؾذّ قثٕؾٌ یکی ال هٓكيبَبَّ 

کٍٕق وًث ویىحبٌ ثهٕچىحبٌ ظکبیب ال قكحبقی ؾاقؾ کّ َبايُی کٍٕق قا ْؿف گككحّ اَؿ ثك يكؾو ٔيىئٕنیٍ اوث کّ ثّ 

ی ؼٕؾ ثیلمایُؿ ْٔكؼجكی قا قِؿ کُُؿ چٌٕ ثبلاق ٌبیؼّ ْى ثك اٌ اكمٔؾِ يیٍٕؾ جب يكؾو ايُیث ٔاقايً يكؾو ثب ٌْٕیبق

 چٌٕ ؼٕؾ ٌبیؼّ ْى ثك ؾايُّ َبايُی يی اكمایؿ  ؼجكی ؾهین ٍَؿِ اوث اَكا پؽً َکُُؿ 

 درعباس تکذیب شد ای در بن های زنجیره قتل

 زن در بندرعباس را تکذیب کرد  9فرمانده انتظامی هرمزگان قتل 

 یؿ ٍَؿِ اوث ظحی ؾق يٕقؾ أل َیم قثٕؾٌ ایٍ لٌ ال طكف يىئٕنیٍ جبی  ثبلاق ٌبیؼّ ؾاؽ اوث

 وبیث وحبقِ ْبی أل
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ثك اوبن ؾقیبكث اؼكیٍ ؼجكْب ال أل ؾق ثبقِ يكگ لَؿِ یبؾ يؼهى اوؿهللا واليی َژاؾ /يكظٕو ككلَؿ نطق هللا واليی َژاؾ 

ثّ أل نطق هللا ؼیبط ثٕؾ ٔؿیك ال اوؿهللا ككلَؿ ؾیگكی َؿاٌث پؿق يكظٕو وبنٓب کؿؼؿای ؾُْٕ ؼُس ثٕؾ کّ ثؼؿْب  ثٕؾ 

ايؿَؿ شؿای ال ٌـم يؼهًی يكظٕو اقذیّ ليیُی ال پؿق َیم ؾاٌث .ؼجك ؾیگكی کّ ثًب قویؿِ ایٍ اوث کّ جبکٌُٕ وبقم یب 

وبقهیُی پیؿا ٍَؿِ اَؿ ايب طجن ٌٕاْؿ ؾوث ٔپبی يكظٕو ثىحّ ٌؿِ ثٕؾ اوث کّ ايکبٌ ؼلوگی ٔيكگ ؾق اٌ ْىث يىئٕنیٍ 

 ین ًَی جٕاٌ اظٓبق َظك هطؼی کكؾ ايك پیگیك ايك ْىحُؿ ٔجب ليبٌ ؼجك ؾه

 

 
 جّبٔیكی ال يعّٕالت يُطوّ وؿ يكؿماق أل

 الق قا قکبة لؾَؿ -ؾٔچكؼّ وٕاقاٌ القوحبَی يىیك شٓكو

 ثّ گكْٔي ؾیگك وپكؾِ ٌؿ!« ِعجث َٕ»َوطّ وك ؼظ/ ٍَكیّ 

 نمایشگاه کتاب تهران )عکس( 

بالگرد ارتش توسط جدایی طلبان / اشؽال ساختمان راه آهن  2جنگ داخلی در شرق اوکراین: سرنگونی 

 رکت قطارها و توقؾ ح

 اعتراض صافی گلپایگانی به وزیر کشور درباره فرماندار شدن زنان 

 لطفی و شجریان در سال های دور )عکس( 

 ورود داروهای سرطانی به لیست بیمه 

الهدی خطاب به وزیر ارتباطات: نزدیک چاله مرگ هستید و درباره رفع فیلتر فیس بوک حرؾ می  علم

 زنید 

 بیانیه وزارت ارتباطات درباره سخنان علم الهدی 

 مقایسه سن امام جمعه مشهد و وزیر ارتباطات در روزنامه جمهوری اسالمی 

  

 ایران نایب قهرمان فوتسال دانش آموزان جهان شد 

 زمین  افؽان در حادثه رانش 2500احتمال مرگ بیش از 

  

 يعًؿقضب نطلی ؾقگفٌث

  

ؾق گكگبٌ ثّ ؾَیب آيؿِ ثٕؾ، اوحبؾ َٕالَؿگی جبق ٔ وّ جبق ٔ آُْگىبلی  1325ثّ گماقي ؼجكگماقی ؼجكآَالیٍ، أ کّ وبل 

 .ِبظت وجک ؾق ظٕلِ يٕویوی ایكاٌ ثٕؾ

نطلی جعّیالت يٕویوی قا ؾق ُْكوحبٌ يٕویوی ایكاٌ َمؾ اوحبؾاَی چٌٕ ػهی اکجك ٌُٓبلی ٔ ظجیت هللا ٌٓجبلی اؾايّ ؾاؾ 

ٔ په ال آٌ ثّ ؾاٍَکؿِ يٕویوی قكث ٔ يعضك اوحبؾاَی چٌٕ َٕقػهی ثكٔيُؿ، ػجؿهللا ؾٔايی ٔ وؼیؿ ْكيمی قا ؾقیبكث. 

  .بٌ شٕاٌ ایكاٌ قا ثّ ؾوث آٔقؾ(شبیمِ َؽىث يٕویویؿا1343َوبنگی ) 18أ ؾق 
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ثّ ػضٕیث گكِٔ ػهًی ؾاٍَکؿِ يٕویوی ؾقآيؿ ٔ ؾق ًْیٍ وبل ًْکبقی  ۷۰۲۰ایٍ اوحبؾ َٕالَؿگی جبق ٔ وّ جبق ؾق وبل 

 .ؼٕؾ قا ثب قاؾیٕ آؿبل کكؾ

ال ایٍ وًث ؾق نطلی ظؿٔؾ یک وبل ٔ َیى يؿیك گكِٔ يٕویوی ؾاٍَکؿِ يٕویوی ُْكْبی لیجبی جٓكاٌ ثٕؾ. ٔ په ال اوحؼلب 

 .اَؿالی کكؾ قا قاِ« ٌیؿا»گكِٔ يٕویوی  ۷۰۲۱وبل 

ثّ وكپكوحی ظىیٍ ػهیماؾِ ؾق اػحكاْ ثّ قژیى پٓهٕی ال « ػبقف»ثّ ًْكاِ گكِٔ يٕویوی « ٌیؿا»گكِٔ يٕویوی 

ایكاٌ ؾق  قا قاِ اَؿاؼحؿ. ایٍ کبٌَٕ پیً ال پیكٔل اَوالة« چبٔٔي»ًْکبقی ثب قاؾیٕ اَّكاف ؾاؾَؿ ٔ کبٌَٕ يٕویوی 

  .ْبی اَوالثی قا آؿبل کكؾ کبق جٕنیؿ جُّیق 1357وبل 

ؾق ایٍ کبٌَٕ ػالِٔ ثك نطلی ٔ ػهیماؾِ ُْكيُؿاَی چٌٕ پكٔیم يٍکبجیبٌ، ػهی اکجك ٌکبقچی، يصًؿقضب ٌصكیبٌ، ٌٓكاو 

 .َبظكی، ٌُْٕگ ایحٓبز ٔ ... ظضٕق ؾاٌحُؿ

ؾاَُؿ ٔ يؼحوؿَؿ کّ جٕنیؿات ایٍ  طّ ػطلی ؾق يٕویوی ایكاٌ يیثىیبقی ال کبقٌُبوبٌ يٕویوی ایكاٌ کبٌَٕ چبٔٔي قا َو

 .کبٌَٕ ؾق ليكِ ثٓحكیٍ اذبق يٕویوی وُحی ایكاٌ هكاق ؾاقَؿ

ْبی ایٍ گكِٔ نطلی ْى ال ایكاٌ قكث ٔ په ال اشكای ثكَبيّ ؾق کٍٕقْبی ایحبنیب، ككاَىّ ٔ آنًبٌ ؾق  ثب جؼطیهی كؼبنیث

ٍ يكکم ككُْگی ٔ ُْكی ٌیؿا قا ثُیبٌ گفاٌث ٔ ثّ اشكای ثكَبيّ ؾق وطط شٓبٌ آيكیکب وبکٍ ٌؿ. أ ؾق ٌٓك ٔاٌُگح

 .پكؾاؼث

ًٌىی ثّ ایكاٌ ثبلگٍث ٔ کبٌَٕ ٌیؿا قا ؾق جٓكاٌ قاِ اَؿاؼث. نطلی په ال ثبلگٍث ثّ ایكاٌ چُؿ ثكَبيّ  80أ ؾق ؾّْ 

 .ثب ًْكاْی ُْكشٕیبًَ اشكا کكؾ

می ؾاٌث ، ْى يعًؿقضب ٌصكیبٌ قا َوؿ کكؾ ٔ ْى ال َٕالَؿگی ٔ وجک کیٓبٌ ْبی جُؿ ٔ جی ْب اظٓبقَظك أ ؾق ایٍ وبل

 .کهٓك ؾق ظٕلِ َٕالَؿگی کًبَچّ ایكاؾ گككث

ْبی يؽحهلی ال شًهّ آٔا يٍکبجیبٌ ؾؼحك لَؿِ یبؾ پكٔیم يٍکبجیبٌ  اَحوبؾْبی نطلی انجحّ ثی پبوػ ًَبَؿ ٔ ُْكيُؿاٌ ٔ چٓكِ

 .پبوػ ْبیی قا ثّ ایٍ اوحبؾ ؾاؾَؿ

 .ْبی گفٌحّ چُؿثبق ؾق ثیًبقوحبٌ ثىحك ٌؿ نطلی کّ یکىبل ال وكطبٌ قَس يی ثكؾ، طی يبِ

  

 اوؿهللا واليی جٕوظ وبقهیٍ شبٌ وپكؾ

ايٕلي ٔپكٔقي أل کّ ثیً ال وی وبل ؾق يحبولبَّ نعظبجی پیً ال أل ؼجك قویؿ کّ اهبی اوؿهللا واليی ؾثیك کُّٓ کبق 

أل ؾقن يیؿاؾ جٕوظ وبقهیُی کّ ثّ يُمل ایٍبٌ قكحّ اَؿ ؼلّ ٌؿِ ٔکٍحّ ٌؿِ اوث ُْٕل اطالع ؾهیوی ال چگَٕگی کٍحّ 

يىئٕنیٍ پیگیك ایٍ ايك ْىحُؿ يُحظك ؼجكْبی ثؼؿی  وبقهیٍ َیمجبکٌُٕ اطالػی َیبكحّ ایى  ٌؿٌ اًَكظٕو َؿاقیى ٔالْٕیث 

 ٌیؿ ثب

 ثؿیُٕویهّ ایٍ ضبیؼّ اولُبک قا ثّ ؼبَٕاؾِ ٔثىحگبٌ ٔاٌُبیٍ جىهیث ػكْ يیًُبئیى 

 ٌت  2وبػث 2.5.2014 –وبیث وحبقِ ْبی أل 

 جُؿیه ػًٕ َٕقٔل ؾق ٌٓكؾٔوحؿاق کٕؾک أل َّت ؼٕاْؿ ٌؿ



ػًٕ َٕقٔل". َکحّ هبثم ـکك  " يٕوىّ پژٍْٔی کٕؾکبٌ ؾَیب ثكگماق يی کُؿ: ككاؼٕاٌ ٌؽّیث پكؾالی ٔ جّٕیك وبلی

 .أل " ثّ ػُٕاٌ ٌٓك ؾٔوحؿاق کٕؾک وبؼحّ ٔ َّت ؼٕاْؿ ٌؿ " ایٍ اوث کّ یکی ال طكض ْب ؾق هبنت جُؿیه ؾق ٌٓك

 .ثّ آؾقن يٕوىّ اقوبل ككيبییؿ (ثكای ٌكکث ؾق ایٍ ككاؼٕاٌ طكض ْبی گكاكیکی ؼٕؾ قا )ثؿٌٔ يعؿٔؾیث کٍٕق يجؿا

 .يكاشؼّ ككيبییؿ www.koodakandonya.orgذبق ثّ وبیث ثكای اطالع ثیٍحك ٔ اقوبل آ

 يی ثبٌؿ 1393ؼكؾاؾ  30يٓهث اقوبل اذبق جب 

 ثكای اطالع ال يحٍ پیبو ایُصب کهیک کُیؿ 

  

 اسدی ثِؾذ سّص جِبًی کبسگش هجبسک ثبد 11اّل هبٍ هی 

  

قٔل وبلَؿگبٌ شٓبٌ ؛ قٔل جالٌگكاٌ ػكِّ جٕنیؿ ٔپیٍككث ؛ قٔل اَىبَٓبیی کّ ثیٍحكیٍ ثبق وبؼث ٔوبل شٓبٌ ٔجٕنیؿ  

 يعّٕالت ثك ؾٔي آَبوث يجبقک ثبؾ 

اردیبهشت روز جهانی کارگر است روز انسانهایی که با قدرت ونیروی خود در ساخت  11بر با امروز اول ماه می برا
جهانی کوشا بوده وهستند که متاسفانه خود از این مواهب کمترین بهره را می برند کارگران جهان در سالروز خود ضمن 

 د تجمع وحضور در گردهمایی های خود برخواسته ها ونیازهای خود تاکید میورزن

متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان هنوز هم از تجمع مسالمت امیز کارگران جلوگیری میشود وحتی مورد سرکوب 
قرار میگیرند .شاید ما در منطقه الرستان انچه در گذشته راجع به طبقه کارگر گفته میشد عمال طبقه وتشکل مشخصی 

م بخصوص در شهر اوز که روشنفکران وهواخواهان انقالب طی نداشته ایم اما طرفداران طبقه کارگر زیاد داشته ای
از هواداران طبقه کارگر محسوب میشدند .این  57ونیز در جریان شکل گیری انقالب  32سالهای قبل از کودتای سال 

در گرایش در منطقه الرستان هیچگاه عمیق نبوده است جز تعداد اندک افرادی که در جریان مبارزات ملی شدن نفت که 
ابادان ودر شرکت نفت کار میکردند جریان مستقل ومتشکلی که هماهنگ با کارگران ایران وجهان باشد نداشته ایم .اما 

این امر باعث نشده تا مردم الرستان نسبت به خواسته های انان نا اگاه بمانند جدا از افرادی که بیشتر ادعا داشتند وتظاهر 
کردند اما بودند تعداد اندکی که تا اخرین لحظه عمر خود به طبقه کارگر ایمان واعتقاد به حمایت از کارگر ومنافع انها می

راسخ داشتند محمد کلک ودادی چپی در اوز از این اندک ادم هایی بودند که تا اخرین لحظه عمرشان بر ایمان واعتقاد 
ودند ومثل خیلی ها نبودند که همینکه به خود پای فشردند وبرای مبارزات کارگران جهان ارزش واحترامی در خور قائل ب

 پول وثروت رسیدند از تعدی وظلم وفشار به هیچ فردی ابا نداشته وندارند حال ان فرد ایرانی باشد یا هندی وبنگالی .

ی که شاید خیلی ها بگویند شما دید منطقی راجع به اینگونه ادم ها ندارید اما میخواهم اینرا بگویم که من وشما نه به تنهای
حتی با یک تشکل قوی هم در حال حاضر نمی توانیم بسادگی بر سیطره عظیم وحجیم جهان سرمایه داری که با هزار 
فریب ودؼل وبا تسلط بر منابع مادی کشورها موجب فقر وبدبختی میشوند پایان دهیم اما بدلیل اینکه ما اکنون همه این 

ع چشم پوشی کنیم ومثل کسی که انگار از قافله عقب افتاده دنباله رو این توان را نداریم نمی توانیم از حقانیت یک موضو
اما میتوانیم در این    جدی وهمه گیر با این ؼارتگری نداریم  جماعت چپاولگر باشیم ما اگر امروز امکان مقابله 

میتوانیم برای ارزشی  ه میکنیم ؼارتگری شریک نباشیم میتوانیم به کارگران انگونه نگاه کنیم که به دیگر اقشار جامعه نگا
که برای جامعه وانسانها ایجاد میکنند با احترام یاد کنیم میتوانیم اضافه کاریش را بدهیم به درد دلش گوش کنیم به خواسته 
هایش توجه داشته باشیم .متاسفانه متاسفانه خیلی از انهایی که من میشناسم وزمانی هم طرفدار طبقه کارگر وزحمتکشان 

ن بودند نه تنها اینگونه رفتار نمی کنند بلکه کارگرانشان حتی برای خواسته های کوچک ومعمولی اشان هم وحشت جها
دارند بسراغ انها بروند فکر میکنند اگر با کارگر شان که تامین کننده منافع انهاست صحبت کنند انها لوس میشوند وپررو 

فکر کن اینکار را هم کردی چقدر به احترام تو  به کارگر نشان بدهی  میشوند بقول یکی از انها میگفت نباید روی خو ش
 اضافه میشود .حکایت در این باره متاسفانه انقدر زیاد است که فرصت دیگری می طلبد .

گذر تاریخ ودقت در مبارزات توامان کارگران ودیگر اقشار جامع موید این نکنه است که طبقه کارگر امروز دیگر ان 
سابق نیست که فقط با دیکتاتوری خود میتواند به خواسته هایش برسد بلکه در تعامل وهمبستگی با خواسته های پرولتاری 

http://www.koodakandonya.org/
http://koodakandonya.org/wp/wp-content/uploads/2014/04/amo-noroz.pdf
http://koodakandonya.org/wp/wp-content/uploads/2014/04/amo-noroz.pdf


همه اقشار زحمتکش جامعه است که میتواند بر خواسته هایش بیش از پیش پای بفشارد کارگر امروز ان اندازه به خواسته 
میت میدهد کارگرامروز فقط با توان بازویش کار نمی کند های مادیش توجه دارد که به خواسته ازادی ودمکراسی اه

مهندسان وتکنسین ها ومدیران جز وکل که در عرصه های دیجیتالی کار هستند نیز کارگر محسوب میشوند کارگران 
می امروز فقط اقشار بیسواد وکم سواد نیستند بلکه ما با کارگران وزحمتکشانی سروکار داریم که روزبروز بر دانش خود 

 افزایند تا بتوانند با هماهنگی بیشتر از حق وحقوق خود دفاع نمایند .

  

  

 

 اقٌیٕ يطبنت يبِ ژٔئٍ 2014 

  

 آؼاز ماه مبارک رمضان؛ سرمه کشی مردان یمنی )+عکس(

 برزیل با کمک تیر دروازه در جام جهانی ماند

 وئه گذشتجام جهانی: کلمبیا از سد اروگ

 درصد کاهش یافت ۲.۶۲مرکز آمار: تورم خردادماه به 

 سمنان )عکس( -جشن توت فرنگی 

 چین؛ساخت بلندترین سکوي شیشه اي )فیلم(

  

 فردا یکشنبه اول ماه مبارک رمضان اعالم شد 

 

را اّلیي رّز ضرّع هاٍ هثارک رهضاى  61.2.6.92اکثر کطْرُای عرتی ّ اسالهی رّز یکطٌثَ 

 اعالم کردًد.

تَ گسارش پایگاٍ ایٌترًتی سْهریَ ًیْز، عرتستاى ، اهارات ، قطر ، اردى ، فلسطیي ، کْیت ّ 

( آغاز خْاُد تیر ۸عواى دیرّز جوعَ اعالم کردًد هاٍ هثارک رهضاى در کطْرضاى از رّز یکطٌثَ )

 ضد.

عرتستاى تا صدّر تیاًیَ ای اعالم کرد تا تْجَ تَ ایٌکَ جوعَ ضة رّیت ُالل هاٍ رهضاى ثاتت 

ًطدٍ ، اهرّز ضٌثَ تَ عٌْاى سی اهیي رّز هاٍ ضعثاى ضٌاختَ هی ضْد ّ یکطٌثَ هصادف تا 
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 اّلیي رّز هاٍ هثارک رهضاى اعالم هی ضْد. ۴۱۰۲تیست ّ ًِن ژّئي 

گسارش، کطْرُای هغرب ، اهارات ، قطر ، اردى ، فلسطیي ، کْیت ، عواى ، لثٌاى ،  تر اساش ایي

استرالیا ، عراق ، ایراى ، تحریي ، فراًسَ ّ هالسی ًیس رّز یکطٌثَ را تَ عٌْاى اّلیي رّز هاٍ هثارک 

 رهضاى اعالم کردًد.

ایي کطْرُا از اهرّز  از سْی دیگر در رّسیَ ، یوي ّ ترکیَ اعالم ضد کَ هاٍ هثارک رهضاى در

 ضٌثَ آغاز هی ضْد.

  لجٌخ رحشي الِالل: الغجذ هزون لؾِش ؽؼجبى ّاألحذ غشح سهضبى 

  

 خبر

  

 لیگ جهانی والیبال را برد 2112ایران ، قهرمان 

 های مرحله گروهی جام بیستم: هلند اول شد، ایران بیست و هشتم و استرالیا آخر "ترین"

 اوباما در حال تماشای فوتبال آمریکا)عکس(

 رتبه اول سرطان در دنیا را داریم/ بنزین مصرفی همچنان آلوده است

 کاهش مصرؾ مواد قندی ؛ راه حل مقابله با چاقی

 خبری هولناک از مسافران هواپیمای ناپدیده شده مالزی

 اژدهای آبزی! )عکس(

  

  2014دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی فوتبال برزیل 

  

 رمضان در دبیمبارک ایام ماه  اوزیها و

لیان درازی است در دبی هستند وجز افرادی هستند که از ابتدا در بازار اصلی ومرکزی اوزیها   که سا
دبی حضور داشته اند همراه با دیگر اهالی این سرزمین ماه رمضان هم به سبک وسیاق خود برگزار 

رستان میکنند بعضی از رفتار وکردار واعمال اوزیها در این ماه برگرفته از سنن مردم اوز ومنطقه ال
وایران است وپاره ای از مراسم ومناسک وکارها مخلوطی از سنن مردم اینجا ودیگر ممالکی است که 
با انها رفت وامد دارند واز انان تاثیر گرفته اند این را میتوان هم در مراسم ها دید وهم در پخت وپز 

 ومواد ؼذایی افطار وسحری که سر سفره تناول میکنند

: بیشتر اوزیها در بازار فعالیت دارند که عمده انها در بازار قدیمی واینه  ر بازاروضعیت کار اوزیها د
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ای وبازار مرشد هستند تعدادی از اوزیها هم طی این چند سال کار خودرا گسترش داده ودر مناطق 
 دیگری در دبی وشارجه وحتی در مراکز تجاری فعالیت دارند. اوزیها از دیرباز دست اندر کار فعالیت

مدام انها با اقشارگوناگون وملل دیگر باعث   تجاری انهم بصورت عمده وجز بوده اند بدین خاطر ارتباط
تاثیر پذیری از انان نیز شده است .ساعت کار بازار وجایی که اوزیها در این سال انجا کار میکنند 

سالی است که از این روند  متفاوت است . در بازار اینه ای که همیشه روند متعادلی داشته متاسفانه چند
خارج شده است ومیتوان گفت هر کس ساز خودرا میزند قبال پیر بازاری وبزرگ بازار بودن وحرؾ 

شنوی از بزرگان وتجار قدیمی در کار وزمان وحتی معامله بازار بین اوزیها جریان داشت اما با ورود 
باز  8.30  ار اینه ای از صبح ساعتنسل جدید این روابط خیلی کمتر دیده میشود. در هر حال باز

بعداز ظهر وبعداز افطار نمی ایند وبه خانواده وزندگی اشان  4میشود عده ای یکسره هستند تا ساعت 
یا  1صبح می ایند تا  8.30عده ای  میرسند وکارگرانشان هم تکلیفشان روشن واستراحت بیشتری دارند 

در بازار  مؽازه باز است ومی نشینند .  شب  10ایند وتا  بعداز ظهر ومیروند دوباره بعداز افطار می 2
 5بعضی ها تا  4بعضی ها تا  2بعضی ها تا   صبح می ایند9بیشتر   مرشد وضع کمی متفاوت است

 10.30یا  10اکثر بازار مرشدی ها بعد از افطار می ایند وباز شب تا ساعت   بعداز ظهر هم باز هستند
ر دیگری هم که اوزیها در ان حضور دارند در منطقه میدان بنی یاس بازا  شب هم هستند 11وحتی 

وبعد از سبخه است که بیشتر ابزار فروش هستند وتجار اوزی چندین سال است که در انجا مؽازه دارند 
صبح مؽازه باز میکنند وتا  8.در این مناطق باز وضعیت حتی بین اوزیها متعادل نیست عده ای ساعت 

هرهستند وبعداز ان نمی ایند وکمی خودرا از حرض واز بدور کرده اند وبه همین بعداز ظ 3ساعت 
وگاه  1.30می ایند تا  8اندازه قناعت دارند اینان بعداز افطار هم نمی ایند اما عده دیگری صبح ساعت 

.  شب هستند  10.30تا  10وحتی سه بعداز ظهر هستند وبعداز افطار هم می ایند وتا ساعت  2.30تا 
در شارجه اوزیها در سه منطقه بیشتر هستند در بازار قدیم در بازار مرکزی ودر بازار سور که تعداد 

بعداز ظهر  3می ایند وتا  10وبعضی جاها  9یا  8انها مثل دبی زیاد نیست در شارجه صبح ساعت 
 شب مؽازه ها باز هستند 12و 11هستند وبعداز افطار هم می ایند تا 

 6در کشور امارات در ماه رمضان وروزه داری قانون کار   کارگران وکارمندانقابل توجه تجار و
 ساعت کار تصویب کرده وهرکس که بیشتر از این ساعت کار کند باید به او اضافه کاری بدهند

: اگر در گذشته بر سر سفره اوزیها موقع افطاری  وضعیت سفره اوزیها هنگام افطار در ماه رمضان  
ما بود وتلیت )ابگوشت محلی ( با نان گپک وفطیر بود وگاهگاهی پ شه وفرنی هم پیدا دوغ وماست وخر

میشد االن بازار افطاری بخصوص در سفره اوزیهای مقیم امارات رنگین ومتنوع واز هرچیزی چندین 
 کاسه وبشقاب موجود است

ی انقدر زیاد است که وماست وخرما است اما تنوع مواد ؼذای  در سفره های معمولی هنگام افطار دوغ
این اقالم بطور کلی بنا به وضعیت افراد وسلیقه انها سر سفره افطاری   واقعا نمی دانی چه باید بخوری

 -اکثر اوزیها پیدا میشود :سمبوسه که بعضی خود درست میکنند وبعضی از اماده ان استفاده میکنند 
لوگیمات   -باقال   -نخود  -ه اوزیها هم امده استپکاره که مال هندیها بود اما سر سفر  -انواع پیراشکی 

حلیم هم همینطور اوزی نبوده اما در اکثر سفره ها  -که مال عربهاست اما سر سفره اوزیها امده است
شربت  –کستر  –فورنی  –پ شه   کرم کارامل -ژله  -هست حتی در اوز هم خیلی ها استفاده میکنند 

چای شیرین با هل چایی با   شیر داغ  زلیبی  -شل شله  -تپ تپی  – شلیته –گپک  -باله توه  -ویمتو 
اینها قسمتی از مجموعه ای است که اوزیها بنا به میل وسالیق وتوان خود سر سفره افطاری   شیر

میگذارند بعضی ها همه اینها را دارند بعضی ها تعدادی از این ها وعده ای هم خیلی بیشتر ومفصل تر. 
لی پیش ؼذا است ومعموال بعداز خوردن کمی از هر کدام از اینها وبعداز خواندن نماز تازه اینها بقو
ؼذای اصلی که قدیمی ها استفاده میکردند ابگوشت بود که نان دران تلیت   اصلی میروند بسراغ ؼذای 

ست میکردند وقدیم گپک خشک شده وامروزی ها نان نانوا اما در دبی واوز این روال اکنون همگانی نی
وباز بنا به اشتها عالقه وسلیقه وتوان افراد در دبی هر کس چیزی میخورد عده ای برنج وگوشت وبرنج 

مرغ وبرنج وماهی درست میکنند وباقیمانده انهم سحری میخورند عده ای همان ابگوشت قدیمی یا یک 
د از افطار بع  چیز ساده خورشی میخورند وبرای سحری برنج وگوشت یا مرغ وماهی درست میکنند



واینها که خورده شد انهایی که باید بسر کار بروند میروند سرکار انهایی که در خانه هستند یا در خانه 
میمانند وتلویزیون وبرنامه های ان تما شا میکنند ویا اینکه برنامه دور هم جمع شدن خانوادگی دارند 

صوص همیشگی نزد بزرگ فامیل جمع جای مخ  وچند تا دوست یا فامیل به منزل همدیگر میروند ویا
 میشوند

بعضی از افراد اوزی در ماه رمضان بعداز افطاری میروند مسجد برای خواندن نماز تراوی بعضی ها 
نماز را در خانه میخوانند البته عده ای هم هستند که نماز نمی خوانند اما روزه میگیرند واحتمال عده ای 

صواب  روزه میگیرند اما موقع افطار وسحری حاضر هستند هم هستند که نه نماز میخوانند ونه 
 وعذابشان با خدایشان باد

ماه رمضان همواره برای عده ای ماه استراحت وتفریح هم بوده است اما تفریح ان با ماه های دیگر کمی 
فرق میکند و هرشب است یکی از این تفریحات که در دبی همواره بوده است ودر اوز وبندر وجاهای 

نفره  6و 4یگر اوزی نشین وکویت هم هست بازی پته یا همان ورق وپاسور است که در گروه های د
حکم کاله بازی میکنند این بازیها که در این ایام در بعضی از خانواده ها رواج دارد تا دم   ومعموال هم

است وبه صرؾ قبل از نماز صبح هم جریان دارد بیشتر رو کم کنی  4و 3 2دمای صبح وتا ساعت های 
گذراندن وقت تا سحری وشب نشینی شب های رمضان است کنار ان بخور بخور وچای وتخمه هم در 

جریان است .هم در بین کارگران وافراد مجرد اوزی که بصورت گروهی زندگی میکنند پته بازی هست 
صب هستندوبقول البته بعضی پته بازان خیلی متع  هم در بین بازاریان وخانواده ها وجماعت وفامیل

خودشان جدی بازی میکنند وجر وبحث هم دارند ولذت انرا در جدی بودن ورو کم کنی میدانند که گاه 
ادی چه موکه نهادش پوس موس کله  صحبت ان فردا وپس فرداهای ان هم بین خودشان رواج دارد 

های تلویزیونی اخانم ها هم رفتن به نماز تراوی وهم دیدن برنامه   شونشابو نفس بکشت  کاد
 وسریالهای ماه رمضان را بیشتر میپسندند تا تفریحات مردانه در این ایام

از دیگر تفریحات که معموال در اوایل ماه رمضان شروع میشود بازی فوتسال یا همان فوتبال سالنی  
میشود  است که تا کنون به همت تنی چند از دوستداران فوتبال وپیشکسوتان این ورزش هر ساله برگزار

لبته افراد پیش کسوت هم در این مسابقات هم برای دلگرمی جوانان وهم  بیشتر این افراد جوانان هستند ا
برای گذاران اوقات خوب فراقت در این مسابقات شرکت میکنند تفریحی واقعا سالم که احتیاج به 

این بازیها که طی  د همکاری بیشتر عالقمندان وحامیان ان دارد تا سال به سال رونق بیشتری بگیر
چندین سال گذشته بیشتر در باشگاه ایرانیان دبی وبا هزینه خود بازکنان برگزار میشد ا وباز هم با 

هزینه خود بازیکنان برگزار گردید وافسوس خوردیم از اینکه این همه اوزیها بریزوبپاش دارند اما دریػ 
همیشه یک   وذوق بیشتری حضور پیدا کننداز گوشه همتی برای کمک به این عالقمندان تا با شوق 

من که مانده ام چه بگویم .حتی بعضی از این جوانان انتظار دارند   باز همه چیز را بدوش میکشند  عده
 که اگر کمکی نمی شود پدران وخانواده اشان بیایند ومشوق انها باشند اما باز هم دریػ ودریػ .

ست که معموال هرشب یا یک شب در میان در جریان است از تفریحات دیگر بازی بلیارد واسنوکر ا
بخصوص بازی بلیارد که بصورت مسابقات وبازیهای هر شب معموال تا نیمه های ماه رمضان جریان 

بعد از ساعت ده شب وتعطیلی بازار انجام میشود تا همه بتوانند در ان شرکت کنند بازی  بازیها  دارد. 
 دارد وهم مسابقه است .مفرح وخوبی است هم رو کم کنی 

در ماه رمضان وروزه داری عده زیادی هستند که واقعا روزه دار به معنی  روزه داران ونمازگزاران
اخص کلمه هم از نظر شرعی هستند وهم پای بند مناسک وملزومات روزه داری این افراد این ماه را 

انند تا اجر بیشتری نصیبشان بیشتر به عبادت وتزکیه نفس وکم خوری وپرهیز از گناهان میگذر
نمازهایشان سر وقت میخوانند نماز تراوی ونماز شب ودعا برای خانواده ونیازمندان در یاد دارند  شود 

اهل خیر وخیرات هستند .ناگفته نماند این عده در ماههای ؼیر رمضان هم پای بند ان اصول خویش 
یامبر اسالم واهل سنت رجوع کنند وانرا در این ماه واعتقاداتشان هستند اینان سعی میکنند به گفته ها پ

بکار بندند ونمی خواهند فقط به مال اندوزی بیاندیشند . ناگفته نماند عده ای هم هستند که فقط در این 



ماه نماز وروزه میگیرند انها فکر میکنند تمام گناهان وخالؾ ها واعمال ناپسندی که انجام داده اند در 
سته وپاک میشود اگر اینگونه فکر کنیم پس فرق این ادم ها با کسانی که همواره به عرض این یک ماه ش

تزکیه وعبادت میپردازند چیست به نظر میرسد که ادم کاری اگر خوب دانست همیشه انجام دهد نه بر 
  اساس مصلحت وخودنمایی

جوانان اوزی در این ماه  ای از جوانان روزه دار هستند بعضی از انها روزه میگیرند عده جوانان اوزی
مشؽله های مشابه وگاه متفاوتی دارند بعضی از تفریحات انها تعطیل است به سراغ تنها سرگرمی همه 

خواب ازمطلوبات بالواسطه است که از دم  جانبه وهمیشگی میروند که انترنت وبازیهای انترنتی است 
در خواب هستندوکمی مانده به افطار بیدار بعداز ظهر  6وگاه تا 5دمای صبح شروع میشود ومعموال تا 

چرخی زدن در بازار   میشوند اگر روزه باشند افطاری میکنند بعداز ان هم مشخص است بازی انترنتی
لبته بعضی  وسنترها ومراکز خرید یا هم جمع شدن برای پاسور بازی یا بازیهای انترنتی وچت و... ا

بدور از جوانان اوزی هم نیست وان جمع شدن در قلیونی ها تفریحات نیمه سالم هم رواج پیدا کرده که 
 وبقول خودشان فقط یک پکی میزنند ودیگر هیچ .

که خیلی متنوع است زنان از عالیق وشاید  اما اخر رسیدم به روزگار زنان اوزی در ماه رمضان در دبی
ه دارند عرضه کنند از هم وظایؾ خودشان میدانند که در این ماه سنگ تمام بگذارند وهر چه در چنت

پختن نان محلی وشیرینی گرفته تا سمبوسه وپیراشکی از درست کردن ساال د وسوپ گرفته تا نواوری 
مثل مادران  در اش وحلوا خالصه انها که دستی در اشپزی وهنر خانه داری وکدبانویی دارند میخواهند 

ومحکم نگه دارند از درست کردن وپختن قدیم نقش پر اهمیت خود در کدبانویی ومادر خانه بودن ثابت 
وچیدن وخوردن لذت میبرند ودوست دارند در این لذت با دیگران که معموال اعضای خانواده وشوهران 

وفرزندان وفامیل وجماعت هستند شریک باشند این از لذت های زنان اوزی در گذشته بوده است هر چند 
 باشیم . ابراز نکرده باشند وهر چند ما به انها نگفته

زنان در این تهیه وتدارک مرتب با همدیگر در تماس هستند .از موقع بلند شدن از خواب تا به خواب 
میروند مرتبا در گفت وشنود هستند )فکر نکنید دارند ؼیبت میکنندوپشت سر کسی حرؾ میزنند نه اصال 

صحبت   ینی یا فالن عذا فقطزنان اوزی از این بال به دور هستند !!!!! انها راجع به تهیه فالن شیر
میکنند ( از پرانتز که بگذریم زنان بیشترین وقتشان صرؾ تهیه وتدارک برای افطاری وتهیه ملزومات 

بعضی از انها از صبح بلند میشوند ساعت های ده یازده یا دوازده بعضی ها   وخرید برای خانه میگذرد
طاری اصال نه بلند میشوند نه کاری میکنند چون بعد از ظهر بعضی ها هم تا زمان اف 4ویا  3 2ساعت 

 میشود وفقط زحمت خوردن دارند خدامه واشپز دارند وهمه چیز برای انها مهیا 

تعدای از مردان چندان موافق این نوشته من راجع به زنان نیستند ومعتقد هستند در ایام رمضان زنان 
ت میکنند وبعد میروند تا سحری تازه بعضی درس  کار زیادی جز خوردن وخوابیدن ندارند یک افطاری

زنان سحری هم درست نمی کنند وهمان ؼذای افطاری به خورد ما میدهند .زنان اوزی که خدامه ندارند 
 این حرؾ اقایون را قبول ندارند ومیگویند زحمت ما در ماه رمضان بیشتر از اقایون است

ظر من بیشتر از مردان است این را از روی حساب واقعیت این است که تعداد زنان روزه دار اوزی به ن
وپرس وجو شخصی فهمیدم اینکه هم اشپزی کنند وهم به کار خانه برسند وهم روزه بگیرند برای نسل 

جدید کمی دشوار شده است .اما زنان قدیم اینرا با اشتیاق انجام میدادند وهنوز هم خیلی از زنان اینکار 
 را میکنند

اگر برای مردان رفتن به بازار وخرید ورفتن به سنتر ها برای خرید   یحاتی دارندالبته زنان هم تفر
زنانشان اعمال شاقه محسوب میشود برای زنان لذت بخش تر از خرید وچرخی در بازار زدن نیست 

ده درهم حتما   بخصوص اگه چند نفر به همدیگه گفته باشند که فالن جا حراج زده وده بسته پ شه میده
لبته این لذت خرید شامل تمام زنان  جماعت زنان اوزی به این بهانه هم شده انجاها پیدایشون میشود ا



 ایران وجهان هم میشود واوزیها هم بری از این نیستند

در کل اوضاع اوزیها از نظر خورد وخوراک واستفاده از مایحتاج این ماه خوشبختانه در دبی وکل 
می ونداری وگاه سختی هایی که در شهرمان اوز برای عده ای خوب است وماللی نیست جز ک امارات 

وجود دارد واز این مواهب برخوردار نیستند امید است دارندگان چه کم وزیاد انها گوشه چشمی هم به 
 این خانواده ها در اوز داشته باشند

گوشه هایی  در هر حال این روز وروزگار اوزیهای مقیم امارات در ماه رمضان است که من سعی کردم
از انرا به شماهمشهری گرامی و بیننده عزیز بنمایانم . حتما نگفته هایی بوده است که نگفته ام ویا 

 . نخواسته ام بگویم 

ماه روزه داری تا چند روز دیگر شروع میشود فرصت خوبیست برای دیدن دوباره خود در اینه تزکیه 
 کهن پارسی : شاعر  وپاکی که بقول شاعر بزرگ فخرالدین عراقی

 چه کردی ؟ که درون خانه ایی که برون در      به طواؾ کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

 حق یارتان باد روزگارتان خوش ودلتان پر از امید ونمازه وروزه اتان قبول درگاه حق 

  دبی –فرهاد ابراهیم پور )محمودا (   / 

  

 مسأ في رمضان 12مدفوعة حتي   مواقؾ ىبي

  

: See more at -هساء في رهضاى  2صثاحاً حتى  1تقدم خدهاتِا هي ” طرق دتي“
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/4b3ccf60-2652-4c55-9445-

4a570ea550c3#sthash.ziFYyHFt.dpuf 

اطالع شهروندان اماراتی بخصوص وضعیت حمل ونقل عمومی وارتی ای ونیز وضعیت پارکینک جهت 
اعالم گردیده تا شهروند با این برنامه در ماه رمضان بیشتر اشنا گردند .... ادامه مطلب از در دبی 

  لینک استفاده کنید 

  

 کالغ بوسنی وایران سه به یک با هم از جام پریدند

  

چیز زیادی ندارم که بگم جز حسرت ودریػ وافسوس از باخت تیم ملی کشورمان که حسرت تمام ملت 
نتظار داشتیم که تیممان ببرد اما نشد. شاید توشه وتوان ما بیش از این نبود شاید ما هم مانند ایران بود ا

بزرگان دیگری چون انگلیس واسپانیا وایتالیا واسیایی هایی مثل کره وژاپن واسترالیا حقمان بیش از این 
جهانی با توجه به امکان  در کل بازیهای ایران در این دوره از جام که باال تر از این بیائیم.  نبود 

وتوانش به نظر من قابل قبول بود تالش وزحمت همه انها را پاس میداریم وامیدمان را برای سالهای 
 اینده نگه میداریم که کاری بیش از این نمی توان کرد



ز سراسر این بازیها پر از استرس وپر از شوق بودیم تا شاهد هلهله شادی خود ومردم باشیم استرسمان ا 
حاال به بعد کم میشود وحضور مان در جام جهانی به اتمام رسیده اما میتوانیم هنوز شاهد بازیهای زیبای 
دیگری در این جام ونیز شاهد حذؾ بزرگان دیگری نیز باشیم فوتبال همین است دیگه یکی می بره یکی 

 می بازه یکی زودتر یکی دیرتر . 

   25.6.2014سایت ستاره های اوز / 

  

دیدار ًوایٌدگاى اًجوي خیریَ اّز تادکترفراهرزی رئیس داًطکدٍ علْم 
 پسضکی الرستاى

  

ابراهیم احمدی،امین سعیدی،یونس امیدوارومحمود محبی به عنوان نمایندگان انجمن خیریه اوزدرمورخه 

دانشکده علوم پزشکی الرستان ودکتردیانت معاونت پشتیبانی،حاج رجبی با دکترفرامرزی رئیس 25/3/93

 مسئول پایگاه اورژانس وکریمی مدیر بودجه دانشکده دیدار کردند.

دراین دیدارابتدا دکتر فرامرزی ازمردم اوز ومشارکت انان درعرصه بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی به 

ی ازگروه ضمن ابراز تاسؾ ومراتب نارضایتی اعضای نیکی یادکرد.دردادامه جلسه احمدی به نمایندگ

 انجمن خیریه ازتاخیر به وجود آمده دربرگزاری این جلسه علیرؼم درخواست شفاهی ومکتوب،اظهارداشت:

میلیون تومان نسبت به بهسازی بخش دیالیز،تامین تجهیزات پزشکی  400انجمن خیریه با هزینه ای معادل 

ه وبراساس تفاهم نامه با بیمارستان به مدت یک سال هزینه های جاری را واداری وتاسیساتی اقدام کرد

مهلت یک سال به پایان رسیده وازابتدای خردادماه انجمن خیریه  پرداخت نموده ودرپایان اردیبهشت ماه 

تعهدی ندارد وانجمن متقاضی پیگیری استخدام دو نفرکادرپرستاری ونیروی خدماتی بخش دیالیز بوده تا 

 بیمارمنطقه می باشند ارائه شود.23ان بتواند این بخش خدمات خودرابه بیماران دیالیزی که بالػ بر کماک

ارائه گزارشی ازاقدامات انجمن درزمینه تجهیزاتاق عمل چشم پزشکی وفراهم نمودن زمینه حضور آقای 

ه به رئیس دکترزمانی متخصص وجراج چشم دربیمارستان اوز ازدیگرگزارش نمایندگان انجمن خیری

دانشکده علوم پزشکی الرستان بود که خواستاربرنامه ریزی برای تداوم حضور آقای دکترزمانی با توجه به 

 آؼازطرح تحول سالمت شدند.

درادامه با توجه به موافقت شورای شهر وشهرداری با اهدای زمین جهت ساخت مرکز اورژانس، انجمن 



درصد هزینه ساخت مرکز اورژانس رابه  50م پزشکی تامین خیریه اماده است درصورتی که دانشکده علو

 درصد باقیمانده ساخت اورژانس را متقبل شود. 50عهده بگیرد،

دکتر دیانت معاونت پشتیبانی درمورد استخدام نیرو جهت بخش دیالیزاعالم داشت:استخدام نیرو تا 

ای پرستاری وجود دارد که دراین ماه دیگر تمدیدشده اما احتمال استخدام نیروه 6خردادممنوع بوده و

 صورت بیمارستان اوز دراولویت قرارخواهد گرفت.

درادامه دکترفرامرزی رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان با توجه به تاکیدوزارت بهداشت،درمان 

وآموزش پزشکی مبنی برجلوگیری ازتوسعه وعدم اعتبارجهت ساخت مراکز اورژانس اعالم شد درحال 

ری برای ساخت مرکز اورژانس تامین نشده اما دراین زمینه پیگیری خواهد شد درصورت حاضر اعتبا

موافقت معاونت راهبردی اقدام خواهدشدضمن آن که مراکزی مانند هرمود دراولویت می باشند.اما 

درصورتی که خیرین نسبت به ساخت مرکز اورژانس اقدام کنند دانشکده علوم پزشکی الرستان متعهد می 

 نسبت به تجهیز ساختمان اقدام کند./ منبع خبر انجمن خیریه اوز شود 

  

 خبر

  

دیدار ًوایٌدگاى اًجوي خیریَ اّز تادکترفراهرزی رئیس داًطکدٍ علْم پسضکی 
 الرستاى

 تماشاگران ایرانی در بازی بوسنی )عکس(

 گل "بوسنی" جان شهروند تبریزی را گرفت!

 تیم ها قبل از ایران حذؾ شدند؟ کدام

رضایت یک طرؾ که نمی توان ازدواج کرد/ فیس بوک تصمیم نمی روش درباره ماندن یا رفتن از ایران: با  کی
 گیرد/ایرانی ها در قلب من هستند

 آن سوی هیجان و خوشبختی! )تصویری(

  

 خداحافظ جام جهانی!

http://www.asriran.com/fa/news/342646/تماشاگران-ایرانی-در-بازی-بوسنی-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/342646/تماشاگران-ایرانی-در-بازی-بوسنی-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/342665/گل-بوسنی-جان-شهروند-تبریزی-را-گرفت
http://www.asriran.com/fa/news/342665/گل-بوسنی-جان-شهروند-تبریزی-را-گرفت
http://www.asriran.com/fa/news/342636/کدام-تیم-ها-قبل-از-ایران-حذف-شدند
http://www.asriran.com/fa/news/342631/کیروش-درباره-ماندن-یا-رفتن-از-ایران-با-رضایت-یک-طرف-که-نمی-توان-ازدواج-کرد-فیس-بوک-تصمیم-نمی-گیردایرانی-ها-در-قلب-من-هستند
http://www.asriran.com/fa/news/342631/کیروش-درباره-ماندن-یا-رفتن-از-ایران-با-رضایت-یک-طرف-که-نمی-توان-ازدواج-کرد-فیس-بوک-تصمیم-نمی-گیردایرانی-ها-در-قلب-من-هستند
http://www.asriran.com/fa/news/342664/آن-سوی-هیجان-و-خوشبختی-تصویری
http://www.asriran.com/fa/news/342664/آن-سوی-هیجان-و-خوشبختی-تصویری
http://www.asriran.com/fa/news/342628/خداحافظ-جام-جهانی
http://www.asriran.com/fa/news/342628/خداحافظ-جام-جهانی


          ؛ ّداع رلخ ثب جبم ثیغزن / ثب گل حزف ؽذین3ثْعٌی  - 1ایشاى! 

 ؛ فؼْد همزذساًَ آلجی علغزَ/ثخذ ثب ػمبة ُب یبس ؽذ2ًیجشیَ  3- سژاًزیي ا

 2114تلخ ایران با جام جهانی  وداع

 سّػ ثب ایشاى ثَ پبیبى سعیذ لشاسداد کی

 خبر

  

ایتالیا بود که با تک گل تیم کالغ پر بزرگان فوتبال جهان ادامه پیدا کرد وبعد از اسپانیا وانگلیس نوبت 
میتوان منتظر پریدن های  .هنوز کالغ پر تمام نشده ودر روزهای اینده   اروگوئه با جام خداحافظی کند

دیگری بود . اما انچه ما دوست داریم اینه که امشب تیم ما برابر بوسنی کالغ پر نشه وما بتونیم به 
 مرحله بعد صعود کنیم . امیدواریم 

 "جمعیت" با بگیر و ببند و زندان افزایش نمی یابد/ مجازات "جلوگیری" بیش از جعل و سرقت و قاچاق آثار باستانی!

 نوبخت: ساعت کار ادارات در ماه مبارک رمضان تؽییر نمی کند

 زندان برای وازکتومی و پیش بینی های "آقای پپه"

 ایران تنزل رده یافت -داور دیدار آرژانتین 

 آدیداس، سلطان سهام جام جهاني فوتبال

 بازیکنانی که سوارز گاز گرفته است )+فیلم(

  

 عبهجب ثب رْپ! 

 )عکس( 5 -تماشاگران جام جهانی برزیل 

 شجریان در مراسم اهداي مدال شوالیه: هرگز به مردم و سرزمینم پشت نكردم

 تقدیر محمود دولت آبادی از شجریان

 مردی که ماهواره را برای مردم شیرین کرد!« ضرؼامی»

 )عکس(  سال پیش چه گفته بود؟ 11علیرضا حقیقی 

نی: قلیان و سونامی سرطان کشور را فرا گرفته است/ باالترین رشد سرطان را هزار پزشک متخصص به روحا 4نامه 
 داریم

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=180530
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=180354
http://www.isna.ir/fa/news/93040402898/وداع-تلخ-ایران-با-جام-جهانی-2014
http://www.isna.ir/fa/news/93040402909/قرارداد-کی-روش-با-ایران-به-پایان-رسید
http://www.asriran.com/fa/news/342429/جمعیت-با-بگیر-و-ببند-و-زندان-افزایش-نمی-یابد-مجازات-جلوگیری-بیش-از-جعل-و-سرقت-و-قاچاق-آثار-باستانی
http://www.asriran.com/fa/news/342429/جمعیت-با-بگیر-و-ببند-و-زندان-افزایش-نمی-یابد-مجازات-جلوگیری-بیش-از-جعل-و-سرقت-و-قاچاق-آثار-باستانی
http://www.asriran.com/fa/news/342565/نوبخت-ساعت-کار-ادارات-در-ماه-مبارک-رمضان-تغییر-نمی-کند
http://www.asriran.com/fa/news/342565/نوبخت-ساعت-کار-ادارات-در-ماه-مبارک-رمضان-تغییر-نمی-کند
http://www.asriran.com/fa/news/342559/زندان-برای-وازکتومی-و-پیش-بینی-های-آقای-پپه
http://www.asriran.com/fa/news/342559/زندان-برای-وازکتومی-و-پیش-بینی-های-آقای-پپه
http://www.asriran.com/fa/news/342555/داور-دیدار-آرژانتین-ایران-تنزل-رده-یافت
http://www.asriran.com/fa/news/342568/آديداس-سلطان-سهام-جام-جهاني-فوتبال
http://www.asriran.com/fa/news/342568/آديداس-سلطان-سهام-جام-جهاني-فوتبال
http://www.asriran.com/fa/news/342567/بازیکنانی-که-سوارز-گاز-گرفته-است-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/342567/بازیکنانی-که-سوارز-گاز-گرفته-است-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/342284/سامبا-با-توپ
http://www.asriran.com/fa/news/342284/سامبا-با-توپ
http://www.asriran.com/fa/news/341207/تماشاگران-جام-جهانی-برزیل-5-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/342315/شجریان-در-مراسم-اهداي-مدال-شواليه-هرگز-به-مردم-و-سرزمينم-پشت-نكردم
http://www.asriran.com/fa/news/342315/شجریان-در-مراسم-اهداي-مدال-شواليه-هرگز-به-مردم-و-سرزمينم-پشت-نكردم
http://www.asriran.com/fa/news/342308/تقدیر-محمود-دولت-آبادی-از-شجریان
http://www.asriran.com/fa/news/342308/تقدیر-محمود-دولت-آبادی-از-شجریان
http://www.asriran.com/fa/news/342323/ضرغامی-مردی-که-ماهواره-را-برای-مردم-شیرین-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/342273/علیرضا-حقیقی-10-سال-پیش-چه-گفته-بود-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/342221/نامه-4-هزار-پزشک-متخصص-به-روحانی-قلیان-و-سونامی-سرطان-کشور-را-فرا-گرفته-است-بالاترین-رشد-سرطان-را-داریم
http://www.asriran.com/fa/news/342221/نامه-4-هزار-پزشک-متخصص-به-روحانی-قلیان-و-سونامی-سرطان-کشور-را-فرا-گرفته-است-بالاترین-رشد-سرطان-را-داریم


 مطلب زیر را حتما بخوانید   سموم افات بر سبزیجات  تاثیرمخرب  بدلیل

 خیاز سبز؛ گوجه فرنگی وتوت فرنگی در صدر الودگی ها 

ناباروری،سرطان و پرخاشگری عصبی؛ نتیجه محصوالت آلوده به سموم کشاورزی/خیار،گوجه و توت فرنگی در صدر 
 وزارتخانه های بهداشت و کشاورزی چه می کنند؟آلودگی ها/ 

 ػكه ٌؿ+ اكححبض الق ؾق كبقن «ؾوحي ُِبیغ ؼبَّ» أنیٍ

 يُطوّ جوىیى ٌؿَؿ 5اوحبٌ ْبی کٍٕق ثّ 

 تماشای والیبال مهم تر است یا شوهر داری؟!

 شکست لهستان از برزیل به سود والیبال ایران

 به بر روسیه صعود کردجام جهانی: بلژیک با ؼل

 جام جهانی: شکست سنگین کره جنوبي از الجزایر

 هانی: تساوي پرگل آمریکا و پرتؽالجام ج

 ایتالیا )فیلم( -خالصه والیبال ایران 

  

 محمدرضا شجریان: دوصد آفرین به تیم فوتبال

واب که بیدار می شوند جلوی آیینه می ایستند/ ایران هفتمین مصرؾ کننده آرایش زنان ایرانی سوژه فرانس پرس: از خ
 لوازم آرایش در جهان

 مراسم یادبود محمدرضا لطفی )عکس(

 شادی مردم پس از بازی ایران و آرژانتین )عکس(

 آرژانتین )+عکس( -واکنش فیسبوکی ایرانیان به داور بازی ایران 

 فوتبال دیشب در روزنامه های امروز )عکس(

 بازی ایران و آرژانتین )عکس(

 باخت پیروزمندانه ایران

 باخت ما هیچ کم از پیروزی نداشت

 ایران صفر  1ارژانتین 

http://www.asriran.com/fa/news/342232/ناباروریسرطان-و-پرخاشگری-عصبی-نتیجه-محصولات-آلوده-به-سموم-کشاورزیخیارگوجه-و-توت-فرنگی-در-صدر-آلودگی-ها-وزارتخانه-های-بهداشت-و-کشاورزی-چه-می-کنند
http://www.asriran.com/fa/news/342232/ناباروریسرطان-و-پرخاشگری-عصبی-نتیجه-محصولات-آلوده-به-سموم-کشاورزیخیارگوجه-و-توت-فرنگی-در-صدر-آلودگی-ها-وزارتخانه-های-بهداشت-و-کشاورزی-چه-می-کنند
http://aftablarestan.ir/اولين-خانه-صنايع-دستي-فارس-در-لار-افت
http://sohbatnews.ir/post.php?id=10158
http://www.asriran.com/fa/news/342121/تماشای-والیبال-مهم-تر-است-یا-شوهر-داری
http://www.asriran.com/fa/news/342121/تماشای-والیبال-مهم-تر-است-یا-شوهر-داری
http://www.asriran.com/fa/news/342098/شکست-لهستان-از-برزیل-به-سود-والیبال-ایران
http://www.asriran.com/fa/news/342098/شکست-لهستان-از-برزیل-به-سود-والیبال-ایران
http://www.asriran.com/fa/news/342072/جام-جهانی-بلژيک-با-غلبه-بر-روسيه-صعود-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/342069/جام-جهانی-شکست-سنگين-کره-جنوبي-از-الجزاير
http://www.asriran.com/fa/news/342069/جام-جهانی-شکست-سنگين-کره-جنوبي-از-الجزاير
http://www.asriran.com/fa/news/342070/جام-جهانی-تساوي-پرگل-آمريکا-و-پرتغال
http://www.asriran.com/fa/news/342101/خلاصه-والیبال-ایران-ایتالیا-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/342029/محمدرضا-شجریان-دوصد-آفرین-به-تیم-فوتبال
http://www.asriran.com/fa/news/342029/محمدرضا-شجریان-دوصد-آفرین-به-تیم-فوتبال
http://www.asriran.com/fa/news/342022/آرایش-زنان-ایرانی-سوژه-فرانس-پرس-از-خواب-که-بیدار-می-شوند-جلوی-آیینه-می-ایستند-ایران-هفتمین-مصرف-کننده-لوازم-آرایش-در-جهان
http://www.asriran.com/fa/news/342022/آرایش-زنان-ایرانی-سوژه-فرانس-پرس-از-خواب-که-بیدار-می-شوند-جلوی-آیینه-می-ایستند-ایران-هفتمین-مصرف-کننده-لوازم-آرایش-در-جهان
http://www.asriran.com/fa/news/342026/مراسم-یادبود-محمدرضا-لطفی-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/342026/مراسم-یادبود-محمدرضا-لطفی-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341915/شادی-مردم-پس-از-بازی-ایران-و-آرژانتین-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341915/شادی-مردم-پس-از-بازی-ایران-و-آرژانتین-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341910/واکنش-فیسبوکی-ایرانیان-به-داور-بازی-ایران-آرژانتین-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341935/فوتبال-دیشب-در-روزنامه-های-امروز-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341935/فوتبال-دیشب-در-روزنامه-های-امروز-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341936/بازی-ایران-و-آرژانتین-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341936/بازی-ایران-و-آرژانتین-عکس


درود وافتخار بر این تیم که شجاعانه ودالورانه تا اخرین لحظات خوب بازی کرد وچندین موقعیت گل 
اقعا نیز داشت بدون تردید این یکی از بهترین بازیهای جام جهانی برای تیم ایران تاکنون بود بچه ها و

همه اشان سنگ تمام گذاشتند وبا تمام وجود واقعا جنگیدند وانچه در توان وتوشه داشتند در بازی بکار 
بردند ودرود بر مربی تیم کشورمان اقای کی روش که تیم خوبی برای جام جهانی تدارک دیده بود کسی 

ن تا دقیقه نود مقاومت کند وبازی فکر نمیکرد که تیم ایران بتواند در برابر بهترین تیم جهان تیم ارژانتی
خوب وقابل قبولی ارائه دهد نتیجه یک بر صفر در دقیقه نودیک و وقت اضافی بازی حق ایران نبود که 

ببازد .داوری این بازی نیز بی عیب نبود ویک پنالتی که حق ایران بود نیز نگرفت اما در کل تیم ما 
 خوب بازی کرد ومهم همین است 

 21.6.2014ی اوز سایت ستاره ها

 خبر

  

 قدردانی رییس جمهور از بازی فداکارانه تیم ملی فوتبال ایران

 واکنش محمد جواد ظریؾ به بازی ایران مقابل آرژانتین

 مسی: بازی مقابل ایران بسیار سخت بود

 ای کردیم که ملت افتخار کند/ پنالتی ما را نگرفتند پوالدی: بازی

 / داور پنالتی ایران را نگرفت/ نتیجه را واگذار کردیم ولی نباختیم1آرژانتین  - 1ایران 

         آسژاًزیي یک؛ هغی پشًذٍ خْؽجخزی / داّس پٌبلزی ایشاى سا دصدیذ-ایشاى ففش! 

 متری پنالتی ما را نگرفت/ مسی تفاوت را رقم زد 5روش: داور از  کی

 مسی آرژانتین را نجات داد / جهان به احترام فوتبال ایران ایستاد

  

 بازی فوتبال بین تیم ایران وارژانتین  ۶ خبر مهم بازی مهم

  

ایران دومین بازی خود در گروه خود با ارژانتین  2014امشب در ادامه مسابقات جام جهانی برزیل 
مساوی یا پیروزی شانس صعود پیدا میکند خیلی ها دارد بازی تعین کننده برای ایران که در صورت 

معتقد هستند ایران با ارژانتین بازی سختی دارد وامکان پیروزی یا مساوی نیست اما با بازیهایی که در 
این دوره از تیم های کم اشنا دیدیم وباعث حذؾ بزرگان فوتبال شدند هیچ چیزی بعید نیست . انتظار 

 زی شجاعانه ای انجام دهد هست ایران اگر نبرد ولی با

ضمنا امشب در باشگاه ایرانیان دبی پخش مستقیم مسابقه فوتبال بین ایران وارژانتین در سالن سینما 
 بصورت مجانی برای بینندگان پخش میشود 

http://www.asriran.com/fa/news/341905/قدردانی-رییس-جمهور-از-بازی-فداکارانه-تیم-ملی-فوتبال-ایران
http://www.asriran.com/fa/news/341905/قدردانی-رییس-جمهور-از-بازی-فداکارانه-تیم-ملی-فوتبال-ایران
http://www.asriran.com/fa/news/341904/واکنش-محمد-جواد-ظریف-به-بازی-ایران-مقابل-آرژانتین
http://www.asriran.com/fa/news/341904/واکنش-محمد-جواد-ظریف-به-بازی-ایران-مقابل-آرژانتین
http://www.asriran.com/fa/news/341907/مسی-بازی-مقابل-ایران-بسیار-سخت-بود
http://www.asriran.com/fa/news/341907/مسی-بازی-مقابل-ایران-بسیار-سخت-بود
http://www.asriran.com/fa/news/341906/پولادی-بازیای-کردیم-که-ملت-افتخار-کند-پنالتی-ما-را-نگرفتند
http://www.asriran.com/fa/news/341895/ایران-0-آرژانتین-1-داور-پنالتی-ایران-را-نگرفت-نتیجه-را-واگذار-کردیم-ولی-نباختیم
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=178988
http://www.isna.ir/fa/news/93033117411/کی-روش-داور-از-5-متری-پنالتی-ما-را-نگرفت


 شب بوقت دبی شروع میشود 8مسابقه ساعت 

  

 اعتیاد بالی خانمانسوز

  

باندهای بزرگ مواد مخدر جهان از تولید وفروش مواد مخدر سودهای بزرگی میبرند وهمین ها هستند 
لمللی هستند واز انجا که اعتیاد خود یک بیماری تلقی  که برای ادامه حیات خود دنبال بازارهای بین ا

امعی دارند که میشود کاسبان وباندهای مواد مخدر سعی در بیمار کردن وبدام انداختن افراد در جو
بدالیل گوناگون در وضعیت هنجار وبسامانی بسر نمی برند عواملی چون فقر ؛ بیکاری ؛ خشونت 

وحتی تنوع لذت در نزد افراد مرفه زمینه های  وفشارهای عصبی ؛ نبود شادی ؛ جنگ وفقر فرهنگی 
خدر در این کشورها مناسبی فراهم می اورند تا در این جوامع اعتیاد گسترش یابد وباندهای مواد م

 فعالیت خودرا گسترش دهند 

متاسفانه مطبوعات محلی ونهاد هایی که تاکنون در اوز ومنطقه بوده اند امار وگزارشی در زمینه اعتیاد 
در مطبوعات برای اشنایی مردم درج نگردیده است تا خانواده   در اوز ومنطقه نداده اند یا اگر داده شده

پدیده شوم وخانمان سوز توجه کنند تاکنون افرادی در اوز به خاطر اعتیاد جان ها هوشیارتر به این 
خودرا از دست داده اند وهمه میدانند که در سطح شهر معتادانی بنام ونا اشنا هستند که روزانه مواد 

مخدر مصرؾ میکنند هر شهروندی باید خودرا در برابر این اعتیاد روبه گسترش مسئول بداند ومراقبت 
 ود را بیشتر نماید خ

وزیر کشور اقای رحمانی فضلی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران سخنان  1393خرداد 30امروز
در زیر   بسیار هشدار دهنده ای در این زمینه بیان کردند که عمق این فاجعه را برای ما نشان میدهد

 یم توجه شمارا به این سخنان که سایت عصر ایران منتشر کرده جلب مینما

 هزار معتاد داریم  351وزیر کشور : یک میلیون و

تا سه هزار میلیارد دالر گردش مالی دارد  500وزیر کشور با بیان اینکه مواد مخدر بین دو هزار و 
میلیارد دالر جرایم ناشی از جرایم سازمان یافته است که  460گفت: براساس اعالم سازمان ملل متحد 

 .مواد مخدر استحدود نیمی از آن مرتبط با 

های  همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر وزیر کشور به عنوان سخنران اصلی پیش از خطبه

ای خود آمارهایی از شمار  دقیقه 30نماز جمعه تهران به محل برگزاری نماز جمعه رفت و در سخنان 

 .ئه کردمعتادان، میزان کشفیات و راهکارهای مبارزه با مواد مخدر در دولت ارا

وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به  -به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی 

فرهنگی و ... دارد   اهمیت مبارزه با مواد مخدر و نقشی که پدیده اعتیاد بر شرایط سیاسی، اجتماعی،

ت که در سازمان ملل معاونتی گفت: مبارزه با مواد مخدر امری مهم و خطیر است و به همین دلیل اس

برای این موضوع تشکیل شده و در اؼلب کشورها نیز مبارزه با مواد مخدر در سطوح باالی حاکمیتی 

 .تعریؾ شده است

 85وی با اشاره به سخنان رهبری و تاکید ایشان بر بحث مبارزه با مواد مخدر گفت: ایشان در سال 

بند ابالغ کردند که این امر نشان دهنده اهمیت موضوع  11ر های کلی مبارزه با موادمخدر را د سیاست



است و به همین دلیل ستاد مبارزه با مواد مخدر و روسای قوا مسئول اجرایی و عملیاتی کردن این 

 .موضوع هستند

درصد از مواد مخدر کل  82وزیر کشور با بیان اینکه در همسایگی کشور ما کشوری است که بیش از 

هزار هکتار از اراضی افؽانستان زیر کشت  154،  2012در سال   کند، اظهار کرد: می دنیا را تامین

 .تن تریاک شد 700مواد مخدر بود و منجر به تولید سه هزار و 

 درصدی تولید مواد مخدر در افؽانستان 49افزایش 

گفت: در  2013درصدی تولید مواد مخدر در افؽانستان در سال  49رحمانی فضلی با اشاره به افزایش 

هزار هکتار از اراضی افؽانستان زیر کشت مواد مخدر رفت که در مجموع منجر به  210این سال 

درصدی تولید مواد مخدر طی سال  49تن مواد مخدر شد و این یعنی افزایش  500هزار و  5تولید 

2013. 

تا سه هزار میلیارد دالر گردش مالی دارد  500وزیر کشور با بیان اینکه مواد مخدر بین دو هزار و 

میلیارد دالر جرایم ناشی از جرایم سازمان یافته است که  460گفت: براساس اعالم سازمان ملل متحد 

 .حدود نیمی از آن مرتبط با مواد مخدر است

معادل این رقم   سه میلیارد دالری مواد مخدر در کشورمان گفت:رحمانی فضلی با اشاره به گردش مالی 

 .شود هزار میلیارد تومان می 10حدود 

 هزار معتاد داریم 351یک میلیون و 

ساله جهان سابقه یک  64تا  15درصد جمعیت بین  5.2رحمانی فضلی با بیان اینکه براساس آمارها 

میلیون نفر یک بار تجربه مصرؾ مواد  240حدود این یعنی   بار مصرؾ مواد مخدر را دارند گفت:

هزار معتاد  350درصد است و حدود یک میلیون و  2.6اند که این رقم در کشور ما  مخدر را داشته

 .شود می

وزیر کشور با بیان اینکه این رقم حدود نصؾ تعداد جهانی معتادان است گفت: البته همین تعداد هم برای 

 .را که براساس اعتقادات دینی ما تمام جامعه در قبال یک فرد معتاد مسئولندما ؼیرقابل پذیرش است. چ

ها کنیم یعنی حدود  به گفته دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اگر این تعداد معتاد ضرب در تعداد خانواده

 .شش میلیون نفر در کشورمان به طور مستقیم درگیر پدیده مواد مخدر هستند

 عه از مواد مخدردرصدی جام 92دلواپسی 

درصد جامعه نگران موضوع مواد مخدرند و به عنوان یک  92به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه 

درصد را  90.7 هزار معتاد کشور ، 350از میان یک میلیون و   کنند گفت: دؼدؼه اصلی به آن نگاه می

 .درصد را زنان شامل می شوند 9.3معتادان مرد و 



 سال گذشته 4یاد زنان طی افزایش دو برابری اعت

درصد  5.2رحمانی فضلی با اشاره به نرخ اعتیاد در زنان گفت: در چهار سال گذشته آمار اعتیاد زنان 

از کل معتادان بود. اما در طول چهارسال گذشته این افزایش داشته و حدود دو برابر شده است که این 

 .کننده است وزش در خانواده هستند نگرانهای اصلی آم موضوع با توجه به اینکه زنان از کانون

 درصد متاهل 63اند و  درصد معتادان شاؼل 52

این یعنی حدود  درصد از معتادان شاؼل هستند گفت: 52.7دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 

ر نفر را هزا 700هزار نفر از جمعیت شاؼل کشور دارای اعتیاد هستند و به تعبیری دیگر اعتیاد  700

 .از چرخه اقتصاد و اشتؽال کشور خارج کرده است

اند گفت: اگر هرکدام از این افراد دو فرزند  درصد از معتادان نیز متاهل 63وزیر کشور با بیان اینکه 

هزار نفر فرزند اعتیاد در جامعه وجود دارد که اگر خوب به این افراد  700داشته باشند یعنی حدود 

 .لدینشان را ادامه خواهند دادتوجه نشود مسیر وا

 ها درصد از طالق 55اعتیاد عامل 

ها در جامعه اعالم کرد و افزود: طالق محور مهمی در  درصد طالق 55وزیر کشور اعتیاد را عامل 

ای به بحث مبارزه با مواد مخدر  جامعه است و اگر ما به دنبال کاهش آمار آن هستیم باید توجه ویژه

 .داشته باشیم

 دهنده از اعتیاد های تکانآمار

 65  دهنده از نتایج اعتیاد در کشور اعالم کرد و گفت: وزیر کشور در ادامه سخنانش آمارهایی تکان

ها به علت اعتیاد و منظور از همسرآزاری یعنی اینکه افراد معتاد همسران  درصد همسرآزاری

 .ؼیرانسانی است کنند که ؼیراخالقی و مظلومشان را مجبور به انجام کارهایی می

درصد از قتل های عمد نیز توسط معتادان  25ها و  آزاری درصد کودک 30وزیر کشور با بیان اینکه 

ها نیز در  ها و خشونت درصد نزاع 3براساس نتایج تحقیقات و آمارهایی که داریم   شود گفت: انجام می

ها نیز ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است که  درصد سرقت 40تا درصد  35پی اعتیاد حاصل شده و بین 

ای به مبارزه با مواد  خواهیم به دنبال از بین بردن این مسائل در جامعه باشیم باید توجه ویژه اگر ما می

 .مخدر کنیم

 درصد زندانیان با مواد مخدر 65ارتباط مستقیم و ؼیرمستقیم 

درصد زندانیان به صورت ؼیرمستقیم و مستقیم با مواد مخدر  65 رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از

 .درصد از زندانیان به علت اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن در زندانند 45.5  در ارتباطند گفت:

  



  

  

 خبر

  

 دیدار سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی الرستان با هنرمندان تئاتر اوز

 )عکس( 4 -تماشاگران جام جهانی برزیل 

 1ساحل عاج  - 2جام جهانی: کلمبیا 

 وگوئه ، انگلیس را حذؾ کردجام جهانی: ار

 درگیری پلیس برزیل با معترضان در سائوپائولو

 ریشتری بوشهر را لرزاند ۲۶۲زمین لرزه 

 دهند؟ ایران به ورزشگاه راه نمی -مارادونا را برای بازی آرژانتین

  

 هللا انتظامی + فیلم سالگی عزت 90جشنی برای 

 های فرصت سوزی کردند تساوی ژاپن و یونان/ سامورایی

 !دادند تحویل «فاجعه» وضعیت در را كشور اصولگرایان گراش: در یباكالمز

 قهرمان دور گذشته حذؾ شد  جام جهانی:

 جام جهانی: کامرون هم با جام جهانی وداع کرد

 آدم برفی سبیلو آب شد!

 استرالیا در تدارک بازگشت از برزیل -جام جهانی: هلند در مرحله دوم 

 ایران چهارمین واردکننده بزرگ برنج جهان

 اش از فوتبال ایران را تایید کرد روش جدایی کی

 وحشتناک ترین سس تند دنیا! )+عکس(

 میلیون دالر ۰۵۱بلیت سفر به ماه: 
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 مصطفی امیری رسما فرماندار شیراز شد

 ومجهزدر شهر اوز ضرورت یک اداره اتش نشانی خوب 

  

از انجا که شهر اوز دارای امکانات خوب برای اتش نشانی نیست واز انجا که حادثه خبر نمی کند وهر 
ان وهر زمانی ممکن است در شهر اتفاقاتی بیفتد که با جان ومال مردم ارتباط داشته باشد داشتن یک 

اوز همچنانکه  اداره اتش نشانی مجهز در شهر اوز از ضروریات است در این رابطه سایت ستاره های
پیشگامان  چندی پیش با نشان دادن چندین عکس وانتشار لیستی از نیازهای اداره اتش نشانی اوزاز 

برای این طرح بهینه سازی برای اتش نشانی اوز بوده ضرور میداند که توجه همشهریان را به احداث 
مسئولین ونهادها دولتی هر چه زودتر این مرکز ایمنی جلب نماید تا با کمک خیرین ومردم شهر و

 گامهای اساسی در این زمینه برداشته شود 

الزم به ذکر است که چندی پیش با حمایت ومیزبانی اقای عبدالقادر فقیهی در هتل ریحان الؽریر جلسه 
ای به اتفاق خیرین وهمشهریان ساکن امارات ونیز اعضای شورای اسالمی شهر اوز برگزار شد که یکی 

بررسی وضعیت اتش نشانی بوده است جا دارد اینجا از اقای فقیهی وهئیت پیگیر  از موضاعات نیز
 موضوع اتش نشانی تشکر کنیم وارزو کنیم با حمایت همشهریان وخیرین این امر تحقق یابد 

 مختصر وکوتاه در باره اتش نشانی 

و برخی دیگر  مبارزه با حریقنام نهاد، ارگان، واحد دولتی و یا خصوصی است که وظیفه  نشانی آتش
 از سوانح و حوادث را بر عهده دارد.

 نشانی در ایران تاریخچه آتش

نشانی مجهز شد،  نخستین شهر کشور که به تجهیزات و سازمان آتشنشانی تبریز: برج آتش 
در این شهر نخستین سازمان آتش نشانی  روسها بود. در حدود یکصد و پنجاه سال پیش، تبریز شهر

از یادگارهای آن دوران است. دومین و سومین  نشانی تبریز برج آتش ایران را تاسیس نمودند که
واحدهای آتش نشانی رسمی در جنوب کشور و در شهرهای مسجد سلیمان و آبادان برای حفظ تأسیسات 

پاالیشگاه آن شهرها تاسیس شد. سپس با توجه به ایجاد زیر ساختهای اقتصادی در اقصی ایجاد شده در 
توان به احداث واحدهای  نقاط کشور، ایجاد واحدهای اطفایی در مناطق مختلؾ کشور آؼاز گردید که می

و بطور آتش نشانی )اطفائیه( در بلدیه آنروز نام برد که در قطبهای اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد شده 
، شهر ۱ٖٓٔ زلی، بندر ان۱ٖٓٔ ، اهوازٖٖٓٔ ، قزوینٖٖٓٔ هایی در تهران مثال احداث پایگاه

نام  ۱ٕٖٔ و شهر شیراز ۸ٕٖٔ ، شهر اصفهان٧ٕٖٔ ، شهر زنجانٕٖٔٔ ، مشهد مقدسٖٓٔٔ رشت
 برد.

حضور، اقدام به تاسیس اولین ایستگاه  راه امین بار، یک ژنرال روس در محل سه در تهران نیز اولین
آباد، واحد اطفائیه بلدیه  نشانی نمود و بعدها با گسترش همین واحد و انتقال آن به چهارراه حسن آتش

ه تهران و شمیرانات تاسیس گردید. به تدریج با افزایش نیازهای شهر تهران این واحد به دو ایستگا
های  ها به پنج ایستگاه افزایش یافت و امروزه تعداد ایستگاه این ایستگاه ۲ٕٖٔ توسعه پیدا کرد. در سال

 مورد است 94حریق تهران 

نشانی فقط به مبارزه با حریق  ، وظیفه آتشایران در برخی کشورها از جملهوظیفه اتش نشانی :  
ا ، شرح وظایؾ خود رشهرداری تهراننشانی و خدمات ایمنی  شود. برای مثال سازمان آتش خالصه نمی
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 است. بدینگونه برشمرده

 سوزی . مقابله با هرگونه آتشٔ 
 . نجات محبوس شدگان در زیر آوار ساختمان، خودروی تصادفی، آسانسور و...ٕ
 . مقابله و پیشگیری از سقوط اجسام و درخت از ارتفاع و احتمال خطر برای شهروندانٖ
 خر و.... نجات سقوط کنندگان در چاه، کانال آب، رودخانه، سد، است۱
 . مقابله با حیوانات وحشی و موذی ۱
 ای های برش و کارخانه های فلزی، تسمه نقاله، دستگاه . نجات مصدومین حوادث چرخ گوشت، حلقه۲
 باشد. . کلیه موارد دیگری که در آن جان و مال شهروندان در معرض خطر می٧

ها،  صالحیت و ایمنی برخی شرکت نشانی وظایؾ جنبی دیگری نیز دارد که تعیین عالوه بر این، آتش
 است. افراد و ساختمانها از آن جمله

 تا ببینید با چه وضعی روبرو هستیم عکس ها را اینجا ببینید 

 18.6.2014ستاره های اوز سایت  

 فصل تابستان نزدیک وبی ابی در اوز در راه است

  

بر اساس اظهارات رئیس ابفای شهر اوز وبه دلیل مشکالت ابرسانی پیش بینی میشود در ماههای 
چیز وجدا از اقدامات خود اداره ابفا باید شهریور ومهر ماه اوز با کمبود اب مواجه شود انچه قبل از هر 

بدان توجه داشت مصرؾ بهینه ودرست مردم از اب است که متاسفانه بارها مشاهده شده که خانواده ها 
انرا امری جنبی در نظر گرفته وبدان توجه جدی ندارند وطیفه مطبوعات محلی رسانه ها وامامان جمعه 

ایی که در اختیار دارند ضرورت صرفه جویی را به مردم ومساجد وشورای شهر است که از تربیونه
دومین کار اساسی که باید توجه داشت وسایت ستاره های اوز چندین سال   وشهروندان گوشزد نمایند

است که بدان تاکید دارد نگهداری برکه ها واب انبارهایی است که بوسیله خیرین وصاحبان خیر در اوز 
خوبی برای ایام کم ابی است نگهداری مرمت وتمیز کردن اب انبارها  ومنطقه اوز درست شده وذخیره

هیچ زمانی نباید فراموش شود امروزه برای ساختن یک منبع اب کوچک چند هزار لیتری کلی باید هزینه 
کرد . برکه های اوز منابع بزرگی هستند که صدها هزار متر مکعب اب در خود جای میدهند وظیفه 

ر است که نظارت بیشتری بر اب برداری از این منابع داشته باشند ودر اقدامی شهرداری وشورای شه
هماهنگ تمام برکه های شهر اوز در داخل وخارج شهر را شناسنامه دار کنند وشیوه های نظارتی 

  مناسب برای ان در نظر بگیرند تا این سرمایه های مردم بهتر حفظ گردد 

 18.6.2014سایت ستاره های اوز /

  

 در بازی بی گل برزیل ومکزیک  زیبا ؛ جذاب ودیدنی

  

بازی دیشب بین تیم های برزیل ومکزیک یکی از بهترین وجذابترین ودیدنی ترین بازیهای جام جهانی 
تا این لحظه بود این بازی هر چند گل نداشت اما انرا میشد تا دوساعت دیگر هم دید واقعا هر دو تیم 

ه کردند دفاع کردند شوت زدند وتکنیک های خود به نمایش گذاشتند بازی گرم بازی کردند هر دوتیم حمل
 ودلچسپی که تماشاگر وبیننده تلویزیون را تا اخرین لحظه به تماشا وامیداشت 
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18.6.2014 

 مساوی دلچسپ ایران مقابل نیجریه

  

گل ومساوی پایان یافت بدون  16.6.2014اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم نیجریه دیشب 
ایران در این بازی پرتالش ودر حد وتوان خود ظاهر شد خیال نکنم کسی انتظار داشت که ایران گل 
فراوانی به نیجریه بزند با شناختی که از تیم وظرفیت تیم خودمان داشتیم وبا توجه به اینکه بیشترین 

لبته بازیکنان ما در این جام برای اولین بار در جام جهانی حض ور داشتند فکر کنم خوب بازی کردند ا
ابتدای بازی سردرگم وبا استرس بودند اما هر چه از بازی گذشت بهتر شدند واسترس انها کمتر شد اگر 
ما عزم زیادی برای برد نداشتیم وبیشتر به دفاع پرداختیم اما نیجریه اومده بود تا این بازی را ببرد چرا 

یگر مقابل دو تیم قدرتمند ارژانتین وبوسنی دارند .درکل این نتیجه که ایران که انها هم مثل ما دوبازی د
در   اولین بازی خودرا پشت سر گذاشت خوب وقابل قبول است در این بازی نباخت وبا یک مساوی 

ضمن این اولین بازی بود که تاکنون بدون گل در این جام جهانی بود امید که دربازیهای دیگر بهتر از 
 زی کنند واز تجربه اولین بازی خود درس های الزم بگیرند این با

  شب بوقت دبی است8ژوئن ساعت  21بازی بعدی ما مقابل ارژانتین در 

شب شروع شده بود و بین المان وپرتؽال بود المان با یک بازی مقتدرانه  8در بازی قبل که از ساعت 
 ستین رونالدو پرتؽالی بر نیامد بر صفر شکست دهد وکاری هم از کری4توانست پرتؽال را 

17.6.2014 

 تشکر وتقدیر از ابراز همدردی اتان

  

بدینوسیله از تمام دوستانی که با بنده وخانواده برادرم شادروان محمد سعید رکنی که از ایران ؛ امارات 
تعزیه شرکت نموده تشکر مینمایم وبرای همه انها ودیگر کشورها ابراز همدردی نموده ویا در مراسم 

 عمری طوالنی توام با تندرستی ارزومندیم 

  فاروق رکنی وخانواده مرحوم محمد سعید رکنی

17.6.2014 

 خبر

 سینما کجا می شود بازی فوتبال ایران را دید؟ )عکس( به جای

 روحانی در حال تماشای دیدار ایران و نیجریه )عکس(

 های فوتبال ایران و نیجریه )عکس( دیدار تیم

 یبالدستور رئیس جمهور برای بررسی حضور بانوان در سالن مسابقات وال

 جام جهانی: تیم ملی فوتبال آمریکا برابر ؼنا به پیروزی رسید

http://www.asriran.com/fa/news/341144/به-جای-سینما-کجا-می-شود-بازی-فوتبال-ایران-را-دید-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341069/روحانی-در-حال-تماشای-دیدار-ایران-و-نیجریه-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341069/روحانی-در-حال-تماشای-دیدار-ایران-و-نیجریه-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341070/دیدار-تیمهای-فوتبال-ایران-و-نیجریه-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341079/دستور-رئیس-جمهور-برای-بررسی-حضور-بانوان-در-سالن-مسابقات-والیبال
http://www.asriran.com/fa/news/341068/جام-جهانی-تیم-ملی-فوتبال-آمریکا-برابر-غنا-به-پیروزی-رسید
http://www.asriran.com/fa/news/341068/جام-جهانی-تیم-ملی-فوتبال-آمریکا-برابر-غنا-به-پیروزی-رسید


 مراسم بزرگداشت پروفسور سمیعی در اصفهان )عکس(

  

 نیجریه )عکس(-ظریؾ و همکاران در حال تماشای بازی ایران

 جاده ی مربط به شیراز

 همه آنچه در جلسه شورای اداری بخش اوز گذشت

 آمریکا در پی گفت و گوی مستقیم با ایران برای نحوه مقابله با داعش است

 تماشاگران جام جهانی )عکس(

 3برزیل  - 2لیگ جهانی والیبال: ایران 

 / اولین استفاده از تکنولوژی خط دروازه 1هندوراس  - 3جام جهانی: فرانسه 

 به آرژانتین باخت! 1بر  2جام جهانی: بوسنی دو گل زد اما 

 روزي سوئیس برابر اکوادور در دقایق پایانيجام جهانی: پی

 تب جام جهاني در فضا )فیلم(

 س(ریش هایی به شکل جانوران )عک

 ()عکس 2114سمبل عجیب و ؼریب جام جهانی 

  

 کار تعطیل است 3ونیم تا 12از ساعت 

  

کارگران باید از   براساس مصوبه دولت امارات وبه خاطر حفظ سالمتی وایمنی کار در فصل تابستان
بعداز ظهر تعطیل شوند بخصوص در جاهایی که گرمای ان شدید است بخصوص  3ونیم تا 12ساعت 

کارگران ساختمانی وانها که در محل های بدون سیستم سرمایشی کار میکنند کارفرمایان وصاحبان چنین 
 ژوئن تا ماه سپتامبرهستند 15شرکت هایی موظؾ به اجرای ان از امروز 

15.6.2014 

 شگفتی های جام جهانی هر روز که میگذرد بیشتر میشود

  

اسپانیا مقابل هلند  1بر5بازیهای جام جهانی برزیل که با گل بخودی برزیل شروع شد با شکست بزرگ 
ادامه یافت کلمبیا در یک بازی دیدنی یونان را شکست داد وپیروزی وحادثه باورنکردنی کاستاریکا 

http://www.asriran.com/fa/news/341105/مراسم-بزرگداشت-پروفسور-سمیعی-در-اصفهان-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341105/مراسم-بزرگداشت-پروفسور-سمیعی-در-اصفهان-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/341060/ظریف-و-همکاران-در-حال-تماشای-بازی-ایراننیجریه-عکس
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2637.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2637.aspx
http://www.asriran.com/fa/news/340868/آمریکا-در-پی-گفت-و-گوی-مستقیم-با-ایران-برای-نحوه-مقابله-با-داعش-است
http://www.asriran.com/fa/news/340868/آمریکا-در-پی-گفت-و-گوی-مستقیم-با-ایران-برای-نحوه-مقابله-با-داعش-است
http://www.asriran.com/fa/news/340774/تماشاگران-جام-جهانی-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/340774/تماشاگران-جام-جهانی-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/340835/لیگ-جهانی-والیبال-ایران-2-برزیل-3
http://www.asriran.com/fa/news/340853/جام-جهانی-فرانسه-3-هندوراس-0-اولین-استفاده-از-تکنولوژی-خط-دروازه
http://www.asriran.com/fa/news/340851/جام-جهانی-بوسنی-دو-گل-زد-اما-2-بر-1-به-آرژانتین-باخت
http://www.asriran.com/fa/news/340865/جام-جهانی-پيروزي-سوئيس-برابر-اکوادور-در-دقايق-پاياني
http://www.asriran.com/fa/news/340907/تب-جام-جهاني-در-فضا-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/340907/تب-جام-جهاني-در-فضا-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/340893/ریش-هایی-به-شکل-جانوران-عکس
http://www.poolnews.ir/fa/pages/?cid=113495


ام ونشان به شگفتی های این جام افزود تا همه معادالت از پیش تعین شده مفسران را مقابل اروگوئه پرن
 فوتبال است وجذابیتش هم در همین شگفتی هاست   بهم ریزند. 

  

 خبر

  

 مهاجر ؼنایی تبار؛ فرشته سیاه ایتالیایی ها

 جام جهانی: شکست دومین تیم آسیایی/ ژاپن مؽلوب ساحل عاج شد

 یونان )فیلم( -خالصه بازی کلمبیا 

 کاستاریکا )فیلم( -خالصه بازی اروگوئه 

 ایتالیا )فیلم( -خالصه بازی انگلیس 

 ژاپن )فیلم( -خالصه بازی ساحل عاج 

 اجرای طرح تحول سالمت دربیمارستان امیدواراوز

 اردیبهشت15از ها سایربیمارستان با اوزهمزمان دربیمارستان سالمت تحول امیدواراوز:طرح بیمارستان رئیس دکترحیدری
 است اجراشده

 15 از بهداشت وزارت مسئوالن گذرد. می سالمت نظام در تحول طرح اجرای آؼاز از ماه یک از احمدی:بیش ابراهیم
 داده خبر طرح این راستای در حمایتی بسته 8 اجرای از کنون تا و اند کرده اعالم را طرح این رسمی آؼاز امسال ماه اردیبهشت

 چگونه است قرار طرح 8 این از کدام هر دانند نمی و نیستند خبر با طرح این جزئیات از مردم از زیادی بخش هنوز اما اند.
 . دارد مزایایی چه و شود اجرا

 دانشگاهی های ارستانبیم در بستری بیماران پرداختی میزان است، قرار بسته 8 این در بهداشت، وزارت اطالعات براساس 
 و یافته توسعه کمتر مناطق در یابد،پزشکان ارتقا دولتی های بیمارستان در هتلینگ کیفیت شود، ترویج طبیعي زایمان یابد، کاهش

 در ویزیت خدمات کیفیت شوند، مستقر دولتی هاي بیمارستان در مقیم متخصص پزشكان شوند، ماندگار کشور محروم
 بسته هفت این کنار در و گیرد صورت نیازمند و خاص العالج، صعب بیماران از مالی حفاظت یابد، ارتقا دولتی های بیمارستان

 .گیرد صورت جدی نظارت نیز سالمت تحول های برنامه اجرای حسن بر خدماتی

 حیدری ترنشستم.ازدک وگو گفت به اوز امیدوار بیمارستان ورئیس داخلی متخصص حیدری امین دکتر با طرح این درمورد 
 های بیمارستان سایر با همزمان اوز امیدوار :دربیمارستان دادند پاسخ که اوزپرسیدم دربیمارستان طرح این اجرای درمورد

 طرح اجرای موفقیت امیدوار بیمارستان متخصص پزشکان همکاری به توجه وبا است اجراشده اردیبهشت 15از طرح کشوراین
 که است تاثیرداشته اوز بیمارستان به تعدادمراجعین وبرافزایش بوده بهتر همجوار های انبیمارست به نسبت بیمارستان دراین

 کنم. تشکر متخصصین همکاری از است الزم جا درهمین

 مانی در های هزینه وکاهش سالمت سطح ارتقای طرح این کرد:هدؾ اضافه سالمت تحول طرح جزئیات مورد در حیدری دکتر
 بستری بیماران همچنین و درصد 10 تنها شهرها در بستری بیماران سالمت، تحول طرح اجرای دنبال به وی گفته به است. مردم

 کنند می مراجعه ها بیمارستان به ارجاع نظام طریق از که ... و عشایری بهزیستی، تکفل تحت افراد  امداد، کمیته روستایی، مناطق
 .تپرداخ خواهند را شان بستری های هزینه درصد پنج تنها

http://www.asriran.com/fa/news/340688/مهاجر-غنایی-تبار-فرشته-سیاه-ایتالیایی-ها
http://www.asriran.com/fa/news/340688/مهاجر-غنایی-تبار-فرشته-سیاه-ایتالیایی-ها
http://www.asriran.com/fa/news/340664/جام-جهانی-شکست-دومین-تیم-آسیایی-ژاپن-مغلوب-ساحل-عاج-شد
http://www.asriran.com/fa/news/340664/جام-جهانی-شکست-دومین-تیم-آسیایی-ژاپن-مغلوب-ساحل-عاج-شد
http://www.asriran.com/fa/news/340680/خلاصه-بازی-کلمبیا-یونان-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/340679/خلاصه-بازی-اروگوئه-کاستاریکا-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/340678/خلاصه-بازی-انگلیس-ایتالیا-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/340682/خلاصه-بازی-ساحل-عاج-ژاپن-فیلم


 تحت که بودوبیمارانی خواهد رایگان دولتی ی ها دربیمارستان طبیعی زایمان طرح اوزافزود:دراین امیدوار بیمارستان رئیس
 پرداخت به ونیازی کنند می پرداخت را بیمارستانی های درصدهزینه10 گیرندفقط می قرار جراحی اعمال سایر یا سزارین عمل
 بینی پیش زمینه این در توجهی قابل رقم طبیعی، زایمان انجام به مردم تشویق منظور به گفت: وی و....نیست. پزشک العمل حق
 اکنون متاسفانه یابد. کاهش درصد 10 حدود سزارین روش به زایمان طرح، موفقیت صورت در که است آن تصور است. شده
 است. سزارین روش به کشور در ها زایمان درصد 54 از بیش

 به ملزومات سایر بابت را هایی هزینه بیماران .قبال است هتلینگ سطح ارتقای شده گنجانده طرح دراین هک موارددیگری ازجمله
 این و کرده هزینه باید نیز ... و ملحفه دمپایی، بابت نبود،حتی مناسبی وضعیت که کردند می پرداخت پزشکی تجهیزات ویژه

 وبهداشت تؽذیه بیمارستان،وضعیت بهسازی برای الزم اعتبارات امینبرت عالوه طرح دراین مقررشده.کردند می تهیه را وسایل
 گردد. نیزاصالح انسانی نیروهای افزایش وحتی محیط

 متخصص پزشکان کردکه اعالم محروم درمناطق پزشکان ماندگاری بحث طرح دراین شده لحاظ موارد ازدیگر حیدری دکتر
 در پزشکان انگیزه افزایش خواهدشد. اخذ بیمه وفرانشیز دولتی تعرفه اسبراس نیز ویزیت مستقرخواهندشدوحق ها دربیمارستان

 امکان و دولتی های کلینیک شدن فعال باعث دولتی بخش در پزشکان ویزیت الزحمه حق سازی متناسب طریق از دولتی بخش
 مطب در لایر 190000 مبلػ پرداخت جای به مردم که ای  گونه به شد. خواهد دولتی های بخش در مردم نیازهای به پاسخگویی
 ویژه کلینیک در مطب مشابه خدماتی و پرداخت خواهند متخصص پزشک ویزیت یک ازای به لایر 30000 مبلػ خصوصی،
 گیرند. می دولتی های بیمارستان

 العالج صعب و خاص بیماریهای به مبتال بیماران برنامه این در که است طرح این ازدیگرموارد العالج صعب بیماران از حمایت
 و تشخیصی باالی های هزینه و گرفته قرار بهداشت وزارت درمان معاونت پوشش تحت ویژه بیماریهای مشترک عنوان تحت

 که نیازمندی گرفت.بیماران خواهد قرار حمایت تحت شده تعیین خدمتی بسته طبق باشند نمی بیمه مشمول که آنها بیماری درمانی
 شوند. می حمایت مددکاری سیستم تشخیص حسب بر ردیؾ این توسط نیز ندارند را ودخ فرانشیز %5-10 پرداخت توان

 قرارخواهدگرقت ها بیمارستان دراختیار وزارت ازطریق خاصی اعتبارات طرح این اجرای کردبرای اعالم درپایان حیدری دکتر
 یا تخت مانند:کمبود مواردی دیگر سویبودواز خواهد زمان مستلزم آن اجرای است ووسیع بزرگ طرح که آن به توجه با اما

 مستقر دربیمارستان همه متخصص اگرپزشکان زیرا داشت خواهد دنبال به را وسرپایی بستری درمانی خدمات ارائه فضابرای
 شد. خواهیم مواجه مشکل با درمانگاهی شوندازنطرفضای

 ازانجمن وتقدیر بیمارستان این با همکاری هتج چشم وجراح متخصص زمانی ازدکتر تشکر ضمن امیدواراوز بیمارستان رئیس
 های وست مروارید آب جراحی فیکو پزشکی،دستگاه چشم شامل:میکروسکوپ پزشکی چشم جراحی تجهیزات درتامین اوز خیریه

 بیمارستان دراین 67 ازسال که چشم متخصص اعتصامی دکتر حضور تداوم کردبا ،اظهارامیدواری پزشکی چشم جراحی
 خیریه انجمن منبع /شود. جلوگیری ها بیمارستان سایر به درمان جهت چشمی بیماران ازاعزام دکترزمانی حضورو حضورداشته

  اوز

  

 خبر

 2برزیل  - 3لیگ جهانی والیبال: ایران 

 افتتاحیه جام جهانی برزیل )عکس(

 جام جهانی: مدافع عنوان قهرمانی تحقیر شد

 جام جهانی: مکزیک شیرهای کامرونی را رام کرد

 هلند )فیلم( -خالصه بازی اسپانیا 

http://www.asriran.com/fa/news/340463/لیگ-جهانی-والیبال-ایران-3-برزیل-2
http://www.asriran.com/fa/news/340398/افتتاحیه-جام-جهانی-برزیل-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/340398/افتتاحیه-جام-جهانی-برزیل-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/340471/جام-جهانی-مدافع-عنوان-قهرمانی-تحقیر-شد
http://www.asriran.com/fa/news/340471/جام-جهانی-مدافع-عنوان-قهرمانی-تحقیر-شد
http://www.asriran.com/fa/news/340466/جام-جهانی-مکزیک-شیرهای-کامرونی-را-رام-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/340466/جام-جهانی-مکزیک-شیرهای-کامرونی-را-رام-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/340496/خلاصه-بازی-اسپانیا-هلند-فیلم


 استرالیا )فیلم( -خالصه بازی شیلی 

 هستندبرابر پسران  5دختران ازدواج نکرده کشور 

 حقوق مسافران در قبال تاخیر پرواز/ تاخیر تا نیم ساعت طبیعی است

 صبح شنبه 11کنفرانس خبری روحانی؛ 

  

 خبر

  

 پیام تیم ملي ایران به مردم+فیلم

 1کرواسی  3برزیل 

  

اولین دیدار جام جهانی فوتبال برزیل با شگفتی گل به خودی رقم خورد که از بی نظیرترین اتفاقات در تاریخ جام جهانی 
بازیکن حاضر در تیم برزیل فقط شش نفر از انها سابقه حضور در جام جهانی داشتند وبقیه برای اولین  22فوتبال است از 

گل به خودی که در دقیقه های اول بازی رخ داد باعث نشد تا این تیم پر   ندبار است که در جام جهانی حضور پیدا میکن
این دیدار انجامید تا برزیل  1بر  3افتخار جهان فوتبال از پای بنشیند وگل نیمار وبازی زیبای برزیل نهایت به پیروزی 

از عیب نبود ومراسم افتتاحیه بازیها داوری مسابقه بر اساس انچه دیدیم خالی   اولین دیدار خودرا با پیروزی شروع کند
انچه پرده تلویزیون نقش بست زیاد چنگی بدل نزد شاید برگزاری ان در شب ونورافشانی میتوانست جذابیت این افتتاحیه را 

بیشتر کند .هر چند در داخل برزیل مردم معترض به نابسامانی ها وهزینه این بازیها که بر دوش ملت سنگینی میکند 
عتراضات زیادی شده وحمله شورشیان داعش در عراق به مواضع دولت عراق فضای دیگری توامان به عرصه وموجب ا

ورزشی وارد کرده اما فوتبال همیشه طرفداران بیشماری دارد وجذابیت های فراورانی که این امر باعث گردیده بقیه مسائل 
 تا اندازه ای در حاشیه قرار گیرند 

ایران این بازی را  3درهمی بخریم که خوشبختانه کانال  1250رای این دیدار باید برویم رسیول راستی فکر میکردیم که ب
ثانیه تاخیر نشان داد وکلی خیالمون از بابت این موضوع راحت کرد امید که این کانال همچنان برای پخش بازیهای  7با 

 زنده بماند جام جهانی 

بوقت دبی واسپانیا وهلند در ساعت  8داریم مکزیک با کامرون در ساعت  ضمنا امشب دو دیدار از بازیهای جام جهانی
 شب  11

13.6.2014 

 محمد سعید رکنی درگذشت 

  

که در بستری بیماری بود وبتازگی به لندن  با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که امروز محمد سعید رکنی که بعد از یکسال واندی 
درگذشت . بدین وسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده وفرزندان ایشان و به دوست برای معالجه مسافرت کرده بود 

وبه دیگر بستگان واشنایان   وهمکار گرامی اقای فاروق رکنی که برادر انمرحوم می باشد وخانواده حاجی نادر نوروزی

http://www.asriran.com/fa/news/340497/خلاصه-بازی-شیلی-استرالیا-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/340503/دختران-ازدواج-نکرده-کشور-5-برابر-پسران-هستند
http://www.asriran.com/fa/news/340489/حقوق-مسافران-در-قبال-تاخیر-پرواز-تاخیر-تا-نیم-ساعت-طبیعی-است
http://www.asriran.com/fa/news/340489/حقوق-مسافران-در-قبال-تاخیر-پرواز-تاخیر-تا-نیم-ساعت-طبیعی-است
http://www.asriran.com/fa/news/340500/کنفرانس-خبری-روحانی-10-صبح-شنبه
http://www.asriran.com/fa/news/340428/پيام-تيم-ملي-ایران-به-مردمفیلم
http://www.asriran.com/fa/news/340428/پيام-تيم-ملي-ایران-به-مردمفیلم


 عمر داشت سال  76انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم .مرحوم حدود 

 12.6.2014سایت ستاره های اوز 

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

 رتبه بندی دریافتی مربیان تیم های حاضر در جام جهانی فوتبال برزیل

  

  2014جهانی  روش سیزدهمین مربی گران جام کی

 های حاظر در جام جهانی به طبق دستمزد به شرح زیر است:  فهرست سرمربیان تیم

لوئیس فیلیپه اسکوالری  -3میلیون دالر  5.6روی هاجسون )انگلیس(  -2میلیون دالر  10.7فابیو کاپلو )روسیه(  -1

 -6میلیون دالر  3.6اوتمار هیتسفلد )سوئیس(  -5میلیون دالر  4.1چزاره پراندلی )ایتالیا(  -4میلیون دالر  4.5)برزیل( 

میلیون  2.6خال )هلند(  لوئیس فان -8میلیون دالر  3.2بوسکه )اسپانیا(  ویسنته دل -7میلیون دالر  3.4یوآخیم لوو )آلمان( 

دیدیه دشان  -11میلیون دالر  2.5یورگن کلینزمن )آمریکا(  -10میلیون دالر  2.6آلبرتو زاکرونی )ژاپن(  -8دالر 

 -14 میلیون دالر 2روش )ایران(  کارلوس کی -13میلیون دالر  2.1پائولو بنتو )پرتؽال(  -11میلیون دالر  2.1)فرانسه( 

اوؼلو  آنجلوس پوستج -16میلیون دالر  1.6خوزه نستور پکرمن )کلمبیا( -15الر میلیون د 1.7خورخه سامپاولی )شیلی( 

 989صبری الموشی )ساحل عاج(  -18میلیون دالر  1.2اسکار تابارس )اروگوئه(  -17میلیون دالر  1.3)استرالیا( 

 -20هزار دالر  824مارک ویلموتس )بلژیک(  -20هزار دالر  960هودزیچ )الجزایر(  وحید هلیل -19هزار دالر 

هونگ میونگ بو  -23هزار دالر  780آلخاندرو سابیا )آرژانتین(  -22هزار دالر  824فرناندو سانتوس )یونان( 

رینالدو روئدا )اکوادور(  -25هزار دالر  600لوئیس فرناندو سوآرس )هندوراس(  -24هزار دالر  758جنوبی(  )کره

هزار دالر  376فولکر فینکه )کامرون(  -27هزار دالر  420تاریکا( خورخه لوئیس پینتو )کاس -26هزار دالر  540

نیکو کوواچ  -30هزار دالر  336سافت سوسیچ )بوسنی وهرزگوین(  -29هزار دالر  374استفان کشی )نیجریه(  -28

 هزار دالر  200میگئل هریرا )مکزیک(  -32هزار دالر  240جیمز آپیاه )ؼنا(  -31هزار دالر  259)کرواسی( 

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

 فاطمه ساعی درگذشت 

  
در گذشت مرحومه فاطمه ) نرگس ( ساعی ، که دستی در هنر سنتی شهرمان داشت را به خانواده وبستگان واشنایان 

 بانوان فعال شهری اوز بود ویاد وخاطرش را گرامی میداریم انمرحومه تسلیت عرض مینماییم. مرحومه از 

 سایت ستاره های اوز 

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

http://www.asriran.com/fa/news/340248/کیروش-سیزدهمین-مربی-گران-جامجهانی-2014


 تفکر مشارکتی در برنامه های توسعه شهری اوز

نامه مطمئن تر وبا اطمینان بیشتری تردیدی نیست که هر چه مشارکت در انجام کاری بیشتر باشد به همان اندازه ان بر 
پیش خواهد رفت حال چه این کار در حیطه اجرایی باشد وچه به لحاظ فکری افرادی بخواهند در تصمیم گیری راجع به 

 موضوعی از نظر جمعی استفاده کنند 

ده شهرمان هستند شورای جدید شهرمان که نزدیک به یکسال است امور شهر را بدست گرفته واز افراد جوان وتحصیل کر
وبا عقبه سالم وپاکی قدم به عرصه خدمت به همشهریان گذاشته اند در سفری که تعدادی از انها به دبی داشتند برای اولین 

بار شورای شهرمان از طرح های مشارکتی گفتند طرح هایی که میتواند به کمک خیرین ویا تجار وبا حمایت مسئولین 
ی کمک نمایند طرح هایی که هدؾ نهایی ان پیشرفت وابادانی شهر ودیارمان است وشورا ونهادهای زیربط به توسعه شهر

مارا میخواهد به اینده ای رهنمون کند که نه تنها افراد خیر در داخل وخارج از کشور همچون گذشته در   با طرح برنامه
باشد تا با مشارکت خود در تامین مالی برنامه بلکه امکان این را نیز برای انها واحاد مردم فراهم  کار خیر شرکت نمایند 

ها به پیشرفت وبهسازی شهر خودشان کمک کنند امری که امکان پذیر است اما باید با تشریح بیشتر طرح ها وبرنامه ها 
 همراه باشد واطمینان بخشی الزم به مشارکت کنندگان داده شود 

جلسات توجیهی ضرورت وفواید این طرح از طرؾ شورا برای  به گمان من این ایده باید بیش از پیش مطرح گردد وبا
مردم توضیح داده شود تا طی پروسه ای جوانب واهمیت طرح ها برای کسانی که میخواهند در این برنامه ها شرکت کنند 

 بیشتر مشخص شود 

  11.6.2014 –سایت ستاره های اوز 

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

 نمایش طنز یک پس تاک خنجی در باشگاه ایرانیان دبی 

  

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

  

 سایت ستاره های اوز بروز شد 

  

 با سالم ودرود فراوان به همشهریان وتمامی بینندگان سایت ستاره های اوز 

بدلیل اشکاالت فنی مدتی نتوانست بروز گردد که خوشبختانه این مشکل برطرؾ گردیده   همانگونه که قبال اشاره شد سایت
 واز امروز سایت ستاره های اوز بروال عادی خود با گزارش وخبر وتحلیل وتفسیر به دنیای مجازی باز میگردد 

از همه دوستان وهمشهریان وبینندگانی که سایت را مورد توجه وعنایت خود قرار داده وموجب دلگرمی ما طی این سالها 
امید که سایت که بیش از ده سال است مستمر   بوده اند تشکر میکنم وبرای همه شما روزهایی خوش وخرم ارزو دارم

   یق ومشکالت وخبرهای اوز ومنطقه باشدفعالیت نموده همچون گذشته بتواند با زگو کننده عال

  10.6.2014   مدیر سایت ستاره های اوز / فرهاد ابراهیم پور



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

  

 2014جدول کامل بازیهای جام جهانی فوتبال برزیل 

  

ساعت بازیها به برزیل به شرح زیر است: ) 2014کامل دیدارهای مرحله گروهی و حذفی جام جهانی رنامه ب

   ( ساعت ایران نیم ساعت جلوتر از دبی استاست ایران  وقت

 مرحله گروهی

 -ورزشگاه دی سائوپائولو  -کرواسی )سائوپائولو  -برزیل  :A(؛ گروه 1بازی شماره )  ژوئن( : 13خرداد ) 23جمعه 

 :: (بامداد 11:31ساعت ):: دیدار افتتاحیه(

ساعت ) :: ورزشگاه داس دوناس( -کامرون )ناتال  -مکزیک  :A(؛گروه 2بازی شماره )  ژوئن(: 13خرداد ) 23جمعه 

21:31) :: 

 :: (23:31ساعت ) :: ورزشگاه فونته نووا( -هلند )سالوادور  -اسپانیا  :B(؛گروه 3بازی شماره )

  ژوئن(:14خرداد )24شنبه

 :: (بامداد 12:31ساعت ) :: ورزشگاه پانتانال( -استرالیا )کوییابا  -شیلی  :B(؛گروه 4بازی شماره )

 :: (21:31ساعت ) :: ورزشگاه مینیه رو( -یونان )بلوهوریزونته  -کلمبیا  :C(؛گروه 5بازی شماره )

 :: (23:31ساعت ) :: ورزشگاه کاستالئو( -کاستاریکا )فورتالزا  -اروگوئه  :D(؛گروه 6بازی شماره )

 

 ژوئن(: 15خرداد ) 25یکشنبه 

 

 :: (بامداد 12:31ساعت ) :: ورزشگاه آمازون( -ایتالیا )مانائوس  -انگلیس  :D(؛گروه 7بازی شماره )

 

 :: (بامداد 15:31ساعت ) :: پرنامبوکو( -ژاپن )رسیؾ  -ساحل عاج  :C(؛گروه 8بازی شماره )

 :: (21:31ساعت ) :: ورزشگاه ناسیونال( -اکوادور )برازیلیا  -سوئیس  :E(؛گروه 9بازی شماره )

 :: (23:31ساعت ) :: ورزشگاه بیرا ریو( -هندوراس )پورتو آلگره  -فرانسه  :E(؛گروه 11بازی شماره )

 ژوئن(: 16خرداد ) 26دوشنبه 

 :: (بامداد 12:31ساعت ) :: ورزشگاه ماراکانا( -وسنی )ریودوژانیرو ب -آرژانتین  :F(؛گروه 11بازی شماره )



 

 :: (21:31ساعت ) :: ورزشگاه فونته نووا( -پرتؽال )سالوادور  -آلمان  :G(؛گروه 12بازی شماره )

 

 :: (23:31ساعت ) :: ورزشگاه بایکسادا( -)کوریتیبا  ایران - نیجریه :F(؛گروه 13بازی شماره )
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 اقٌیٕ يطبنت يبِ ژٔالی 2014

  

 صنوؾ دست اندرکار مراسم عروسی در شهر اوز اعالم شد نرخ خدمات 

از انجا که عروسی ها در اوزبیشتر در فصل تابستان شروع میشود وبازار داؼی برای صنوؾ دست 
وتعین شده ای منتشر نموده تا افراد اندرکار امر عروسی می باشد اتاق اصناؾ اوز نرخ های مشخص 

بر اساس ان نوع خدمات خودرا عرضه نمایند اینکه چه اندازه این نرخ ها توسط دست اندرکاران ومردم 
رعایت میشود وچه ساز وکاری برای جلوگیری از تخلؾ است بماند اما کار نیک اتاق اصناؾ میتواند 

 مبنای نسبی برای تعین وپرداخت ها گردد

  

برخ  



 جام فوتسال رمضان امسال : تیم نفت اوز قهرمان و تیم شهیدجعفریان کهنه سوم – تیم اوز ب قهرمان پیشکسوتان

  

داستان بوؾ کور صادق هدایت  

بصورت فایل صوتی ارائه میشود  این اثرصادق هدایت  

 بیوگرافی صادق هدایت

در خانه پدري در تهران تولد یافت. پدرش هدایت قلي خان هدایت  1281بهمن ماه  28صادق هدایت در سه شنبه 
زیورالملك هدایت دختر حسین قلي خان  -فرزند جعفرقلي خان هدایت)نیرالملك( و مادرش خانم عذري  )اعتضادالملک(

از تبار رضا قلي خان هدایت یكي از معروفترین نویسندگان، شعرا و مورخان مخبرالدوله دوم بود . پدر و مادر صادق 
وارد دوره ابتدایي در  1287قرن سیزدهم ایران مي باشند كه خود از بازماندگان كمال خجندي بوده است. او در سال 

 1305و در سال  صادق هدایت دوره تحصیالت متوسطه خود را به پایان برد 1304مدرسه علمیه تهران شد .در سال 
همراه عده اي از دیگر دانشجویان ایراني براي تحصیل به بلژیك اعزام گردید. او ابتدا در بندر )گان( در بلژیك در 

دانشگاه این شهر به تحصیل پرداخت ولي از آب و هواي آن شهر و وضع تحصیل خود اظهار نارضایتي مي كرد تا 
 ادامه تحصیل منتقل كردند.باالخره او را به پاریس در فرانسه براي 

صادق هدایت توجه زیادی به آثار نویسندگانی مانند ِا. پو، گوگول، موپاسان، چخوؾ و کافکا می کرد. تعدادی از آثار ادبی 
دوران باستان پارسی را به زبان معاصر فارسی برگرداند . به گردآوری افسانه های عامیانه، بازی های کودکان و ترانه 

 آثاری از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرد ها پرداخت و

از اداره كل  1313سفري به شیراز كرد و مدتي در خانه عمویش دكتر كریم هدایت اقامت داشت. در سال  1312در سال 
در شركت سهامي كل ساختمان مشؽول به كار  1315تجارت استعفا داد و در وزارت امور خارجه اشتؽال یافت. در سال 

ن سال عازم هند شد و تحت نظر محقق و استاد هندي بهرام گور انكل ساریا زبان پهلوي را فرا گرفت. در شد. در همی
بر اساس دعوت دانشگاه دولتي آسیاي میانه در ازبكستان  1324همكاري با مجله سخن را آؼاز كرد. در سال  1322سال 

در همین سال مراسم بزرگداشت صادق هدایت در انجمن  عازم تاشكند شد. ضمنا همكاري با مجله پیام نور را آؼاز كرد و
براي شركت در كنگره جهاني هواداران صلح از او دعوت به عمل  1328فرهنگي ایران و شوروي برگزار شد. در سال 

فروردین  19عازم پاریس شد و در  1329آمد ولي به دلیل مشكالت اداري نتوانست در كنگره حاضر شود. در سال 
سال داشت كه خود را از رنج زندگي رهانید و مزار او  48ین شهر بوسیله گاز دست به خودكشي زد. او در هم 1330

 در گورستان پرالشز در پاریس قرار دارد. او تمام مدت عمر كوتاه خود را در خانه پدري زندگي كرد

 .1داستان بوؾ کور 
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عکس مراسم عید فطر در مسجد جامع اوز  

 فردا در اوز عید فطر است

در اوز عید فطر است ومردم شهر از یک هفته پیش مشؽول خرید بودند 1393مرداد 7فردا سه شنبه 
شب روز دوشنبه مردم درحال خرید برای خانواده  12وبر اساس خبری که به ما رسیده تا ساعت 

شلوغ وپر رفت وامدی داشته است .کفش وپیراهن وبخصوص بچه هایشان بوده اند وبازار اوز ساعات 
لبته پیراهن وشلواری هم برای اقایان رفتن به ارایشگاه  برای بچه ها پیراهن وشلوار وروسری خانم ها وا

در اخرین ساعات خرید گوشت ومرغ وماهی وبرنج برای روز عید خرید شیرینی وتهیه پول نوت برای 
ها ومحل پذیرایی برای مهمانها وفامیل وطایفه که معموال صبح  عیدی به بچه ها تر وتمیز کردن اطاق

روز عید بعد از نماز به خانه فامیل میروند مردم اوز اماده اند تا فردا روز عید را به خوبی وخوشی 
 برگزار کنند

سایت ستاره های اوز ضمن تبریک روز عید به همشهریان واهالی بخش اوز ومنطقه الرستان ایام خوشی 
 همه شما ارزومند است وبرایتان ارزوی توفیق وسالمتی مینماید برای

  

 ساخت دانشکده بهداشت با سرعت پیش میرود

دانشکده بهداشت اوز که چندی پیش ساخت محل ان اؼاز شده بوده با سرعت در حال پیگیری است سعی 
دانشکده ای که ضمن پذیرش دانشجویان بر این است تا پایان امسال این دانشکده به بهره برداری برسد 

این رشته میتواند تاثیر مفیدی بر بهداشت وسالمت شهر اوز بگذارد عکس هایی که مالحظه میکنید همین 
 امروز بدست سایت رسیده است

  

عید سعید فطر بر مسلمین جهان مبارک باد  

زیاد فردا دوشنبه در امارات وبعضی از کشورهای عربی اولین روزعید فطر می باشدپیشا به احتمال  

http://persian.ruvr.ru/radio_broadcast/6871309/272884818/
http://persian.ruvr.ru/radio_broadcast/6871309/272884966/
http://persian.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/272883430/


پیش این عید سعید را به شما همشهریان گرامی وبینندگان سایت تبریک عرض کرده عید خوب وخوش 
کنار خانواده وفامیل وجماعت برایتان ارزومندیم امید که در دید وبازدیدها بر خوشی ها ونزدیکی ها 

اکید شود واگر کینه وکدورتی هست در این روز فرصتی باشد تا دلها به هم نزدیکتر شود وبه جای ت
دوری وکینه محبت ومهربانی جایگزین شود  

به احتمال زیاد وبر اساس خبرها عید فطر در ایران روز سه شنبه است  

27.7.2014 –سایت ستاره های اوز   

ماه رمضان امسال ۰۱ روزه مي شود/ سه شنبه عید فطر است/ وضعیت اعالم عید فطر در دیگر 
 كشورها

  

 حال وهوای امروز بازار تره بار در شهر اوز

امروز ویکی دو روز مانده به عید فطر مردم شهر اوز برای خرید روز عید روانه بازار تره بار شده 
اند تا در روز عید برای پذیرایی از میهمانان ومصرؾ خود سبدی رنگین تر از روزهای گذشته داشته 

ن نخواهد شد وشاید هندوانه ای وخیار سبزی وخربزه ای فقط باشند البته سفره هایی هم هست که رنگی
تزئین کننده این سفره ها باشد اما جنب وجوش مردم برای خرید روز عید بخصوص خرید برای بچه ها 

گرم است وفرصت دید وبازدید بیشتری برای اینکه در روز عید مردم خش وبشی با هم بکنند وروز عید 
خانواده بسر کنند پیشا پیش این عید سعید را به همه همشهریان وبینندگان  را با فامیل وجماعت واعضای

 سایت تبریک عرض میکنم وایام خوشی برایشان ارزومندیم

 سایت ستاره های اوز

برای دیدن بقیه عکس ها روی عکس کلیک کنید  

 راهپیمایی مردم اوز در دفاع از مظلومیت مردم ؼزه وفلسطین

دیروز جمعه در روز جهانی قدس شهر ومردم اوز همگام با دیگر اقشار مردم ایران در راهپیمایی روز 
فلسطین محکوم نمودند جنایاتی که جهانی قدس شرکت کردند وجنایات اسرائیل بر علیه مردم مظلوم 

نفر ومجروح شدن  800تاکنون به ویرانی خانه های هزاران تن انجامیده وباعث کشته شدن نزدیک به 
 هزار نفر انجامیده است5بیش از 

26.7.2014 

/ پای درد دل یک همشهری  خیری که به خانه رواست  

  

اقا فرهاد. امروز این ایمیل رو نوشتم یکم باهات درد و دل کنم. شاید نشناسی کی هستم. البته همینجور هم ترجیح   سالم
میدم بمونه و ناشناس باشم. آخه شاید ارباب یه منتی بزاره و بیاد تو وبسایت شما و بخواد عکس خودش رو ببینه که فالن 

ایی سخنرانی کزده. و احیاناً اگه چشمش به این مطلب بیوفته , با این نامه شاید جا رو افتتاح کرده و یا تو فالن گردهم
درهم حقوق بعد چندین سال کار کردن پیش  3500دویست درهم ترفیع که ماه قبل گرفتم قطع بشه و من بمونم و یه زن و 

 همشهری خیر بدون کوچکترین اشتباه یا کم کاری.

ی به ما کارگرا که روزی ده یازده ساعت کار میکنیم داشته باشن. اون هم شش روز یه نگاه  صاحبان کار  امیدوارم که

http://aftablarestan.ir/ماه-رمضان-امسال-30-روزه-مي-شود-سه-شنبه-عيد
http://aftablarestan.ir/ماه-رمضان-امسال-30-روزه-مي-شود-سه-شنبه-عيد
http://www.ewazstars.com/ewazbazareid1393pag.htm


ساعت در روز. نمیدونم این بازار چه حکمتی داره. وقتی میای توش  8در هفته. پشت قراردادی که امضا کردم نوشته بود 
ه داشتن و قرار شده فالن چیز دیگه گیر کردی. بعضی وقتا دلم میگیره وقتی عکسای خیرین محترم رو میزاری که جلس

رو تو اوز بسازن. با خودم میگم ناله هاشون فقط واسه ماست وقتی میگم کارم لنگه یا حقوقم رو ببر باال و تو اینطور جمع 
ها واسه نشون دادن اسمشون تا میتونن خرج میکنن. سوالم اینه که به چه قیمتی این ولخرجیا انجام میشه. شماها کارگر 

ن رو میچلونید و حقش رو میرین خیر میکنین. اگه ثوابی هم باشه مال کارگرتونه نه خودتون.هر چند عده ای همشهریتو
معدود فکر ثواب هستن و اکثر به فکر اسم و رسم. االن که فکر میکنم میگم ای کاش دستم میشکست و پای اون قرارداد 

ه همه ازش تعریؾ میکردن. هر چند االن میفهمم چیزایی رو امضا نمیکردم که االن بخوام پیش همشهری خیر کار کنم ک
فرهاد دنبال کار تو شرکتهای خارجیم. یه دعوت نامه   که مردم میگفتن بیشتر تحریؾ بود تا تعریؾ. االن هم با اجازت اقا

ه. البته هنوز با ماشین و پاداش سالیانه بهم پیشنهاد داد 7500هم دارم برای کار که نسبت به تجربه ای که دارم حقوق 
نتونستم کاری انجام بدم چون ویزا رو بستن. با این وضع فعالً داریم میسوزیم و میسازیم. اکسپو هم که داره میاد و همه 

 چیز گرون داره میشه و حقوق ما سر جاش.

ه خودشون به هر حال خدا بزرگ است و انشا هللا فرجی خواهد شد. امیدوارم خیرین واقعی و دلسوز این صحبتها رو ب
 نگیرن. چون اینها قلب تپنده ی شهر دوست داشتنی ما هستن. روی صحبت من با اون افراد خیر نما بود

  

 یا حق

حساب افراد نیک اندیش وخیرینی که با دل و وجدان خیر میکنند از این   همانگونه که همشهری محترم ذکر کرده اند 
از افرادیست که حاضر نیستند حق وحقوق کارگر خود رعایت کنند اما موضوع جداست و روی صحبت ایشان با ان دسته 

علم خیر باال میگیرن وچه خوب است اول خیر شامل کسانی باشد که پیش افراد دارا کار میکنند افرادی که معموال از دل 
که حتی حقوق اولیه این وجان مایه میگذارند وسالهاست که صادقانه خدمت میکنند متاسفانه بارها شاهد این بوده وهستیم 

 هرعایت نمیش  ساعت کار 8افراد که شامل 

  

  

  

  

عکس مراسم عید فطر در مسجد جامع اوز  

شرق کشور پیش بینی باران و سیل شرق و جنوب  

توانند خون اهدا کنند؟ چه کسانی نمی  

 ارتباط بین مصرؾ چربی و کاهش قدرت بویایی

  

 فردا در اوز عید فطر است

در اوز عید فطر است ومردم شهر از یک هفته پیش مشؽول خرید بودند 1393مرداد 7فردا سه شنبه 
شب روز دوشنبه مردم درحال خرید برای خانواده  12وبر اساس خبری که به ما رسیده تا ساعت 

http://www.asriran.com/fa/news/348219/پیش-بینی-باران-و-سیل-شرق-و-جنوبشرق-کشور
http://www.asriran.com/fa/news/348160/چه-کسانی-نمیتوانند-خون-اهدا-کنند
http://www.asriran.com/fa/news/348193/ارتباط-بین-مصرف-چربی-و-کاهش-قدرت-بویایی


بوده اند وبازار اوز ساعات شلوغ وپر رفت وامدی داشته است .کفش وپیراهن  وبخصوص بچه هایشان
لبته پیراهن وشلواری هم برای اقایان رفتن به  برای بچه ها پیراهن وشلوار وروسری خانم ها وا

ارایشگاه در اخرین ساعات خرید گوشت ومرغ وماهی وبرنج برای روز عید خرید شیرینی وتهیه پول 
ه بچه ها تر وتمیز کردن اطاق ها ومحل پذیرایی برای مهمانها وفامیل وطایفه که نوت برای عیدی ب

معموال صبح روز عید بعد از نماز به خانه فامیل میروند مردم اوز اماده اند تا فردا روز عید را به 
 خوبی وخوشی برگزار کنند

نطقه الرستان ایام سایت ستاره های اوز ضمن تبریک روز عید به همشهریان واهالی بخش اوز وم
 خوشی برای همه شما ارزومند است وبرایتان ارزوی توفیق وسالمتی مینماید

  

 ساخت دانشکده بهداشت با سرعت پیش میرود

دانشکده بهداشت اوز که چندی پیش ساخت محل ان اؼاز شده بوده با سرعت در حال پیگیری است 
دانشکده به بهره برداری برسد دانشکده ای که ضمن پذیرش سعی بر این است تا پایان امسال این 

دانشجویان این رشته میتواند تاثیر مفیدی بر بهداشت وسالمت شهر اوز بگذارد عکس هایی که مالحظه 
 میکنید همین امروز بدست سایت رسیده است

جمهور عید فطر را به ملت ایران تبریک گفت رئیس  

  

عید سعید فطر بر مسلمین جهان مبارک باد  

به احتمال زیاد فردا دوشنبه در امارات وبعضی از کشورهای عربی اولین روزعید فطر می باشدپیشا 
همشهریان گرامی وبینندگان سایت تبریک عرض کرده عید خوب وخوش پیش این عید سعید را به شما 

کنار خانواده وفامیل وجماعت برایتان ارزومندیم امید که در دید وبازدیدها بر خوشی ها ونزدیکی ها 
تاکید شود واگر کینه وکدورتی هست در این روز فرصتی باشد تا دلها به هم نزدیکتر شود وبه جای 

هربانی جایگزین شوددوری وکینه محبت وم  

به احتمال زیاد وبر اساس خبرها عید فطر در ایران روز سه شنبه است  

27.7.2014 –سایت ستاره های اوز   

يبِ قيضبٌ ايىبل ۰۳ قٔلِ يي ٌٕؾ/ وّ ٌُجّ ػیؿ كطك اوث/ ٔضؼیث اػالو ػیؿ كطك ؾق ؾیگك 

 كٍٕقْب

  

 حال وهوای امروز بازار تره بار در شهر اوز

روز عید روانه بازار تره بار شده امروز ویکی دو روز مانده به عید فطر مردم شهر اوز برای خرید 
اند تا در روز عید برای پذیرایی از میهمانان ومصرؾ خود سبدی رنگین تر از روزهای گذشته داشته 
باشند البته سفره هایی هم هست که رنگین نخواهد شد وشاید هندوانه ای وخیار سبزی وخربزه ای فقط 

م برای خرید روز عید بخصوص خرید برای بچه ها تزئین کننده این سفره ها باشد اما جنب وجوش مرد
گرم است وفرصت دید وبازدید بیشتری برای اینکه در روز عید مردم خش وبشی با هم بکنند وروز 
عید را با فامیل وجماعت واعضای خانواده بسر کنند پیشا پیش این عید سعید را به همه همشهریان 

http://www.asriran.com/fa/news/348092/رئیسجمهور-عید-فطر-را-به-ملت-ایران-تبریک-گفت
http://aftablarestan.ir/ماه-رمضان-امسال-30-روزه-مي-شود-سه-شنبه-عيد
http://aftablarestan.ir/ماه-رمضان-امسال-30-روزه-مي-شود-سه-شنبه-عيد


 ی برایشان ارزومندیموبینندگان سایت تبریک عرض میکنم وایام خوش

 سایت ستاره های اوز

برای دیدن بقیه عکس ها روی عکس کلیک کنید  

  

 خراهپیمایی مردم اوز در دفاع از مظلومیت مردم ؼزه وفلسطین

دیروز جمعه در روز جهانی قدس شهر ومردم اوز همگام با دیگر اقشار مردم ایران در راهپیمایی 
روز جهانی قدس شرکت کردند وجنایات اسرائیل بر علیه مردم مظلوم فلسطین محکوم نمودند جنایاتی 

جروح نفر وم 800که تاکنون به ویرانی خانه های هزاران تن انجامیده وباعث کشته شدن نزدیک به 
 هزار نفر انجامیده است5شدن بیش از 

26.7.2014 

/ پای درد دل یک همشهری  خیری که به خانه رواست  

اقا فرهاد. امروز این ایمیل رو نوشتم یکم باهات درد و دل کنم. شاید نشناسی کی هستم. البته همینجور هم ترجیح   سالم 
بمونه و ناشناس باشم. آخه شاید ارباب یه منتی بزاره و بیاد تو وبسایت شما و بخواد عکس خودش رو ببینه که فالن میدم 

جا رو افتتاح کرده و یا تو فالن گردهمایی سخنرانی کزده. و احیاناً اگه چشمش به این مطلب بیوفته , با این نامه شاید 
درهم حقوق بعد چندین سال کار کردن  3500ه و من بمونم و یه زن و دویست درهم ترفیع که ماه قبل گرفتم قطع بش

 پیش همشهری خیر بدون کوچکترین اشتباه یا کم کاری.

یه نگاهی به ما کارگرا که روزی ده یازده ساعت کار میکنیم داشته باشن. اون هم شش روز   صاحبان کار  امیدوارم که
ساعت در روز. نمیدونم این بازار چه حکمتی داره. وقتی میای  8بود در هفته. پشت قراردادی که امضا کردم نوشته 

توش دیگه گیر کردی. بعضی وقتا دلم میگیره وقتی عکسای خیرین محترم رو میزاری که جلسه داشتن و قرار شده فالن 
ببر باال و تو چیز رو تو اوز بسازن. با خودم میگم ناله هاشون فقط واسه ماست وقتی میگم کارم لنگه یا حقوقم رو 

اینطور جمع ها واسه نشون دادن اسمشون تا میتونن خرج میکنن. سوالم اینه که به چه قیمتی این ولخرجیا انجام میشه. 
شماها کارگر همشهریتون رو میچلونید و حقش رو میرین خیر میکنین. اگه ثوابی هم باشه مال کارگرتونه نه 

ن و اکثر به فکر اسم و رسم. االن که فکر میکنم میگم ای کاش دستم خودتون.هر چند عده ای معدود فکر ثواب هست
میشکست و پای اون قرارداد رو امضا نمیکردم که االن بخوام پیش همشهری خیر کار کنم که همه ازش تعریؾ 

هاد دنبال فر  میکردن. هر چند االن میفهمم چیزایی که مردم میگفتن بیشتر تحریؾ بود تا تعریؾ. االن هم با اجازت اقا
با ماشین و  7500کار تو شرکتهای خارجیم. یه دعوت نامه هم دارم برای کار که نسبت به تجربه ای که دارم حقوق 

پاداش سالیانه بهم پیشنهاد داده. البته هنوز نتونستم کاری انجام بدم چون ویزا رو بستن. با این وضع فعالً داریم میسوزیم 
 یاد و همه چیز گرون داره میشه و حقوق ما سر جاش.و میسازیم. اکسپو هم که داره م

به هر حال خدا بزرگ است و انشا هللا فرجی خواهد شد. امیدوارم خیرین واقعی و دلسوز این صحبتها رو به خودشون 
 نگیرن. چون اینها قلب تپنده ی شهر دوست داشتنی ما هستن. روی صحبت من با اون افراد خیر نما بود

 یا حق 

ظىبة اككاؾ َیک اَؿیً ٔؼیكیُی کّ ثب ؾل ٔ ٔشؿاٌ ؼیك يیکُُؿ ال ایٍ   ًْبَگَّٕ کّ ًٍْٓكی يعحكو ـکك کكؾِ اَؿ 

يٕضٕع شؿاوث ٔ قٔی ِعجث ایٍبٌ ثب اٌ ؾوحّ ال اككاؾیىث کّ ظبضك َیىحُؿ ظن ٔظوٕم کبقگك ؼٕؾ قػبیث کُُؿ ايب 

ثبٌؿ کّ پیً اككاؾ ؾاقا کبق يیکُُؿ اككاؾی کّ يؼًٕال ال ؾل ػهى ؼیك ثبال يیگیكٌ ٔچّ ؼٕة اوث أل ؼیك ٌبيم کىبَی 

ٔشبٌ يبیّ يیگفاقَؿ ٔوبنٓبوث کّ ِبؾهبَّ ؼؿيث يیکُُؿ يحبولبَّ ثبقْب ٌبْؿ ایٍ ثٕؾِ ْٔىحیى کّ ظحی ظوٕم أنیّ ایٍ 

ثیٍحك ؾاقَؿ قػبیث ًَیٍٕؾ ٔال اضبكّ کبقی ْى ؼجكی َیىث ایٍ ػمیماٌ اَحظبق جٕشّ   وبػث کبق 8اككاؾ کّ ٌبيم 

http://www.ewazstars.com/ewazbazareid1393pag.htm


 ٔيطًئٍ ثبٌیؿ کّ شبی ؾٔق ًَیكٔؾ / وبیث وحبقِ ْبی أل

  
 

  

 (ساله در شیراز )عکس 3نجات گروگان 

 شنای آخر نوشاد

 ونهم تیرماه در استخری در صحرای پدرش ؼرق شد ی گراشی، ظهر بیست ساله نوشاد نوشادی جوان سی

 نفس های طالبان در فیشور و منطقه

 شد معرفی خنج شهرسازی و راه جدید پرستسر

 تحامد یعقوبی، عضو شورای اسالمی فیشور : بی مروتی در شان مردم بزرگ فیشور نیس 

  

 سردرگریبان ریشه نام اوز

از مصلحت گرایی انکسی که کاری تحقیقی وپژوهشی انجام میدهد بدور از قضاوت این وان وبدور 
ومنفعت اندیشی کارش را پیش می برد در باره نام اوز وریشه ان تاکنون حرؾ های مختلفی زده شده 
است که نه دالیل صدردصدی میشود بران قایل شد ونه میتوان ان نوشته ها را نادیده گرفت بلکه باید 

ان شناسی وحتی مردم شناسی توسط عالقمندان وکسانی که در حوزه زبان شناسی ؛ زمین شناسی وباست
تجربه اندوخته ومتخصص این رشته هستند بررسی گردد تا شاید به جمع بندی بهتری راجع به ریشه نام 

وشهر ومردم اوز مشکالت وگرفتاریهای  اوز برسیم هرچند میدانم که این دؼدؼه انی مردم اوز نیست
تا بدانیم ریشه نام شهرمان چیست فقط در  اما من باب تحقیق وتفحص خوب وپسندیده است بیشتری دارند 

همین حد. چون از این ریشه یابی نام اوز ومنوط دانستن ان به چند هزار سال پیش وقبل از اسالم نه 
فردا شهرستان میشویم نه چیزی به جیبمان میرود ونه از ان کم میشود پس بهتر است اول تحقیق کنیم 

نگاه از مجموع ارای نظرات متخصصین امر اگاه شویم ؛ پس تا واز اهل فن وتحقیق نظراتشان بپرسیم وا
انموقع نه چیزی در باب نام اوز قاطعانه رد میشود کرد ونه با یک سری گفت وشنودهای سرسری انها 

 را تائید میکنیم

من به نوبه خودنه متخصص که عالقمند این موضوع هستم وبرای همین بد ندانستم که توجه بینندگان 
ن را به ریشه یابی بعضی از نام شهرهای ایران جلب کنم تا بدانیم چه مسیری باید پیمود تا وهمشهریا

 مورا از ماست کشید این را بخوانید تا بعدا طی مطالب دیگری نوشته را ادامه دهم /

تهران پایتخت ایران از زمان جلوس اقا محمد خان قاجار است ببینیم ریشه انرا چه میدانند وایا هنوز 
 عیتی بر ان هست ؟قط

مطلب زیر که بر اساس استنادات است از اقای عادل اشکبوس پژوهشگر در زمینه ریشه یابی نام ها و 
 واژه هاست

 ریشه نام تهران یا طهران

http://www.asriran.com/fa/news/347170/نجات-گروگان-3-ساله-در-شیراز-عکس
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   (ران: دامنه  ته:گرم +)

 (ران:دامنه  +  )شم:سرد  در مقابل

 در ریشه یابی نام تهران سخن ها گوناگون است .

 تهران یعنی دامنه گرم در مقابل شمران یا شمیران به معنی دامنه سرد . -1

ـْه »  م » به معنی گرم است. مانند تهران . اما « تِ م و ِز م، ِس مران ، « ِش به معنی سرد است . مانند: ِش
م و زمستان یا زمین. میُر  ِس

ندهای فارسی کهن امروزه فراموش این پیشوندها امروزه دیگر کاربرد ندارند بسیاری از پیشوندها و پسو
َ ( در ا نوشیروان .  شده اند مانند )  َ َمرداد و ا  ا

دریچه است که )در + چه( به معنای در کوچک است  حرؾ )ی( در ) شمیـــران( مانند حرؾ )ی ( در 
ظ تبدیل به دریچه شده ؛ شمیران نیز چنین است.« درچه . »  لفّ  برای آسانی ت

م به معنی سر م یا َز َوی( هنوز واژه ِز هل م » د است . در کردی فیلی )فَ قُ است « زم » که ریشه کهن« ُز
 به کار می رود . مثال :

َه . یعنی امروز خیلی سرد است.  ـ مـ ُ ق ه ُز ــَر مرو فِ  اِ

گفتند . زمستان نیز یعنی « زمین » چون زیر پای آریاییان مهاجر یخ بسته بود به زیر پای خود 
 سردستان .

ر قرآن آمده و برخی از قرآن پژوهان در شناخت ریشه این کلمه سردرگم شده اند ریشه زمهریر که د
 « .سرما آور»   یعنی  «زم+ هریر» فارسی کهن دارد نه عربی . 

م »سمیرم اصفهان نیز خنک تر از دیگرجاهای اصفهان است و می بینیم که با پیشوند  آؼاز شده « ِس
 است .

ه » بل شمران که دامنه سرد است . در فارسی کهن پیشوندهای تهران یعنی دامنه گرم در مقا ه و َج ته ، قَ
م » برای جاهای گرم و پیشوندهای «  م ، ِز م ، ِس برای جاهای سرد بوده است . مانند واژه های « ِش

زمهریر : سرما آور / زمستان: سردستان / زمین : چون زیر پای آریاییان یخ بسته بود آن را زمین 
 نامیدند.

میرم  نیز سرد است . جهرم و قهاوند نیز گرمند.  شهر ِس

اند ، در مقابل شمیرام یا  به معنای جای گرمسیر دانسته« تهرام»برخی دگر تهران را دگرگون شده  -2
 شمیران که جای سردسیر است .

شود در میان  برخی بر این باورند که سراسر دشت پهناوری که امروز تهران بزرگ خوانده می -3
ـهِ ران »رسید و بدین سبب  های اطراؾ، گود به نظر می وهک  نامیده شد.« َت

ــهِ ران ( می دانند چون در گذشته به هنگام حمله دزدان و دشمنان ، مردم به   -4  برخی تهران را ) تَ



.) جواهر کالم، عبدالعزیز . تاریخ  انتهای خانه های همچو ؼارشان ) زیر زمینها ( پناه می بردند 
 (24ران . صفحه ته

مهرالزمان نوبان صاحب نظر در ریشه نام شهرها و روستاها می گوید : برخی گفته اند در گذشته  -5
ران » دور تیره ای از خاندان طاهری خراسان در اینجا زندگی میکردند . از این رو به این شهر  « طاهِ

طاهران » ران این نظریه می گویند ( طرفدا 49گفتند .) وجه تسمیه شهرها و روستاهای ایران . صفحه 
هران » بعدها به «   تبدیل شد .« ِط

ه :  -6 هران بوده به معنی جای گرم . ) ِگ حسین کریمان در کتاب قصران می نویسد : تهران در اصل ِگ
م به معنی سرد است و شمیران و  م و ِس میران که جای سرد است . ِش گرم + ران : جا ( در برابِر ِش

م به  میُر  معنی جای سرد است .ِس

هران » در « گ»تبدیل  در گویش مردم قصران و آبادیهای پیرامون طبیعی است . همان « ت » به « گِ
ل » گونه که  ل » یا « تیل » را « ِگ ِو ل . صفحه « تِ  ( 57و  56تلفّظ می کنند . ) ) قصران . جلد اّو

ب شد و از تهران به طهران تبدیل   تهران پیش از اسالم نیز وجود داشت اما پس از اسالم نام آن معرَّ
زمان با جنبش مشروطه  اند. هم شد. اما جؽرافی دانان نامی آن روزگار نیز به امالی تهران اشاره نموده

به وجود آمد، کم کم امالی تهران رواج یافت و پس  فارسیکه تؽییرات زیادی در ادبیات و نگارش زبان
هران، امالی دیگر )طهران( کنار نهاده و تاکید آن بر امالی ت فرهنگستان زبان و ادب فارسی از تاسیس

 شد.

 دانشنامه جهان اسالم در باره نام تهران چنین آورده است :

در   و تهرانی  تهران  در باره  كه  هایی نوشته  ، از نخستین»   طهران«   صورت شهر به  این  نام  نگارش
  عربی  زبان  به  كه  و سایر مؤلفان  اننویس بود، زیرا جؽرافی  اخیر، رایج  سالهای  تا همین  داریم  دست

  ، چاپ  بودند ) د. اسالم  كرده  ضبط»   ط» شد با  آؼاز می  با ت  را كه  ایرانی  نامهای  نوشتند اؼلب می
 (.713  ، ص8  ، ج اول

تذكر و م  دانسته  را عجمی  كلمه  ، این كار برده  را به  طهران  ( با اینكه564  ، ص3  )ج  حموی  یاقوت
 وجود ندارد.  آنها ط  در زبان  گویند، چون می  را تهران  آنجا، آن  اهالی  كه  است  شده

(،  ش 1320ـ1304)حك :   پهلوی  رضاشاه  ، تا دوره شناسان و لؽت  و جؽرافیدانان  در آثار مورخان
  جم جام  ( نیز در كتاب1305  ، متوفی بود. فرهاد میرزا قاجار )معتمدالدوله  متداول  طهران  بیشتر واژه

  وزیر علوم 1270در   ، كه میرزا اعتضادالسلطنه قلی ، اما علی است  آورده  را با ط  ( تهران460 )ص
، 1  ، ج ش 1368ـ 1367،  داد )اعتمادالسلطنه  ترجیح  را با ت  تهران  واژه  شد، نگارش  شاه  ناصرالدین

 (.825ـ  824  ص

  كار رفته  به  ( طهران1325  شعبان 29)  آن  ( و متمم1324  ذیقعده 14)  مشروطه  اساسی  قانون  در متن
  تهران  امالی  رضاشاه  در دوره  و با اینكه  نوشته  طهران 1339در   ( هم10ـ 8  )ص  زاده . جمال است

  در باره  دهخدا اطالعات  نامه  در لؽتنوشتند، مثالً  می  طهران  نویسندگان  ، تا مدتها برخی یافت  رسمیت
 . است  آمده»   طهران«   ذیل  تهران

  چندان  آن  و معنای  ، ریشه گرفته  صورت  تهران  واژه  ریشه  در باره  شناسی چندی زبان  تالشهای  با اینكه
( 219، 215، 213ـ 212 ، ص ش 1378؛ همو، 18ـ 16  ، ص ش 1335)  . كسروی نیست  روشن
ب»  گرم  و سرزمین  جایگاه«  معنای  را به  تهران و   )جا( دانسته  ( و ران )گرم  از دو جزء ته  و مركّ
،  ش1378؛ همو، 15ـ 9  ، ص ش 1335)  . وی است  معنا كرده»  گرمگاه»را   آن  رفته  هم  روی

http://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_فارسی
http://fa.wikipedia.org/wiki/فرهنگستان_زبان_و_ادب_فارسی


  از دو جزء شمی  ب، مركّ « سرد  و سرزمین  جایگاه«   معنای  را نیز به  ( شمیران216ـ212، 205 ص
  او شمیران  نوشته  ؛ به است  معنا كرده»  سردگاه»را   آن  رفته  هم  و روی  )جا(، دانسته  )سرد( و ران

نام   این  اول  بخش  را در باره  ( نظر كسروی15ـ 14  )ص  ، اما شهریار عدل است  تهرانیان  تابستانگاه
 . است  ها نپذیرفته

و   دوالب  های ، دیه اسناد تاریخی  بود و برپایه  قریه  صورت  به  (، هنوز تهران هفتم  )سده  مؽول  تا حمله
كرد و   انتخاب  پایتخت  عنوان  را به  قاجار تهران آقامحمدخان مشهورتر بودند...  از تهران  و ونك  تجریش

 . كرد  جلوس  ، در تهران1200  االولی جمادی 11در 

  

 خبر

 فرمانده جدید نیروی انتظامی اوز معرفی شد

 شورای اداری بخش اوز تشکیل جلسه داد

 ساله در روستای محلچه 4گم شدن پسر بچه 

 آمریکا -زمان پخش والیبال ایران 

  

 پیروزی ؼرور افرین والیبالیست های کشورمان مبارک باد

لیبال ایران توانست با نتیجه   تیم پرقدرت برزیل را در  1بر3امشب در دیداری حساس ونفس گیر تیم وا
لیا با نتیجه سه بر یک ببرد ودر گروه خود با کسب  امتیاز در مکان اول قرار گیرد  4شهر فلورانس ایتا

ام های دوم وسوم رسیدند درست است که هر کدام از تیم ها یک پیروزی داشتند وبرزیل وروسیه به مق
وسه امتیاز کسب نمودند اما باخت سه بر دو ایران مقابل روسیه باعث شد تا انجا نیز یک امتیاز بگیرد 
ر تیم ایران در حال حاضر جز چهار تیم برتر جهان است وفردا شب به احتمال زیاد مقابل تیم امریکا قرا

 گیرد که در صورت پیروزی به فینال راه خواهد یافت

   2014ژوالی  18سایت ستاره های اوز جمعه 

  

  

 خبرهای بخش اوز

  

 شد چاپ آماده اوز  خیریه انجمن داخلی گاهنامه شماره ششمین

 اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم منتخب اوز جهت شرکت در مسابقات استان

 هم جام رمضان اوزنتایج شب های یازدهم و دوازد

 (مسابقات شطرنج الر ) جام رمضان

http://sohbatnews.ir/post.php?id=10318
http://sohbatnews.ir/post.php?id=10318
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 تاسیس شعبه تامین اجتماعی در اوز

 نمایشگاه رمضان _ روستای کهنه

 (جام رمضان )اسالم آباد

 محلچه بعد از ماه مبارک رمضان -عقیل رحیمی : شروع به کار پیمانکاری پروژه گاز فیشور

  

  

 ایران وروسیه امشب دیدارمسابقات مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال بین 

ونیم شب بوقت دبی 7در ادامه مسابقات لیگ جهانی والیبال از ساعت 16.7.2014امشب چهارشنبه  
لیا    این دیدارها در کشور ایتالیا برگزار میشود  ایران مقابل روسیه قرار میگیرد وایتالیا مقابل استرا

 
لیا، ساعت  -گروه اول: آمریکا   /19.30برزیل، ساعت  -ژوالی گروه دوم: روسیه 17شنبه پنج  استرا

10.30 
 

لیا  / 19.30ایران، ساعت  -ژوالی گروه دوم: برزیل  18جمعه  لیا، ساعت  -گروه اول: استرا ایتا
22.30 

  

  

 المان قهرمان جام جهانی فوتبال برزیل شد

دقیقه بازی دو تیم ارژانتین والمان در فینال مسابقات مقابل هم قرار  120یک بازی دیدنی ودر در  
گرفتند وبا وجود بازی خوب دو تیم این تیم المان بود که توانست با بازی خوب واستفاده از موقعیت ها 

  مسابقات به گل دست یابد تا قهرمان این دوره از مسابقات شود 113در دقیقه 

 (لحظه گل تیم آلمان و واکنش خانم صدر اعظم)عکس

 به تاریخ پیوست 2114جام جهانی 

 (به آلمان )عکس 2114مراسم اهدای جام جهانی 

 (آرژانتین )عکس -؛ آلمان 2114بازی فینال جام جهانی 

  

 است 2014مشب فینال جام جهانی فوتبال برزیل ا

ونیم شب بوقت دبی اخرین بازی جام جهانی بین دوتیم فوتبال 11از ساعت 13.7.2014امشب یکشنبه 
شخص شود .جامی پر از ارژانتین والمان برگزار میشود تا تکلیؾ برنده وقهرمان این دوره از بازیها م

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2678.aspx
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حوادث واتفاقات باورنکردنی از حذؾ زودهنگام اسپانیا قهرمان دوره قبل تا باخت پرگل میزبان جام 
. باید تا پاسی از نیمه شب صبر کرد ودید چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد وجام طال در   جهانی برزیل

 دستان کدام تیم قرار خواهد گرفت

  

 خبر

 عاملین کشتار بیرحمانه حیات وحش با تالش محیط بانان الرستان دستگیر شدند

 در اوز نتایح شب هفتم فوتسال جام رمضان

 درجه می رسد 47دمای هوای الرستان به 

 سنتی هرمزگان در جنوب شرق آسیا  پخت نان

  

 طوفان هلند خوابید

  

شکست داده بود  1بر5هلندی که با هجومی طوفانی اسپانیا قهرمان دوره گذشته جام جهانی را با نتیجه 
 ودر این دوره خوش درخشیده بود مؽلوب دستان سرخیو رومرو شد

دقیقه بازی در ضربات پنالتی باخت تا هلند  120تیم هلند در دیداری تماشایی مقابل تیم ارژانتین بعد از 
برای سوم وچهارمی به دیدار برزیل شکست خورده برود وتیم ارژانتین در بازی فینال مقابل تیم المان 

یم بود که گیرایی وجذابیت قرار بگیرد ارائه یک فوتبال منطقی توام با حساسیت؛ بازی جالبی از دو ت
باری قابل قبولی از هردوطرؾ که نتیجه ان با ضربات پنالتی معلوم شد  های خاص خود نیز داشت؛ 

واین رومرو دروازبان ارژانتین بود که با گرفتن دو ضربه هلندی ها موجب صعود این تیم به فینال شد 
رایم از حساسیت ویژه ای برخوردار بود من که سالیان درازیست طرفدار ارژانتین هستم این بازی ب

وهمزمان اعضای خانواده نیز که از ارژانتین در بازی حمایت میکردند لحظاتی بسیار تماشایی بود چون 
ثانیه  7ایران  3در خیابان مطینه که قهوه خانه ها وقلیونی ها ان بازیهای را پخش میکردند واز کانال 

سروصدای تشویق کنندگان وهورای طرفداران ارژانتین متوجه  جلوتر پخش میشد ما قبل از ضربات با
میشدیم که ضربات منجر به گل شده یا نه ؼلؽله جمعیت مقابل قلیونی ها که بیشتر طرفدار ارژانتین بود 

 کل شارع مطینه را بصدا دراورده بود

د که ارزانتین را در کل هردوتیم خیلی خوب بازی کردند واین شانس ارژآنتین ودستان سرخیو رومرو بو
 به فینال فرستاد

 باید تا شب یکشنبه دیدار فینال بین المان وارژانتین صبر کرد تا تکلیؾ قهرمانی این جام معلوم شود

 سایت ستاره های اوز 9.7.2014

  

  خبر
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 دروازه بان آرژانتین ، تیمش را به فینال برد

 فینال جام جهانی چه روز و چه ساعتی است؟

 (آرژانتین )فیلم -خالصه بازی هلند 

  

 شکست بزرگ برزیل در خانه خود

 شبی تلخ وفراموش نشدنی برای فوتبال ومردم برزیل

 1برزیل  7المان 

جهان در برابر تیم منظم شگفتی جام جهانی باز هم بیشتر شد تا تیم محبوب بسیاری از فوتبال دوستان 
وبا منطق المان متحمل شکست سنگینی در طول تاریخ خود شود تیمی که در بازی قبل مقابل کلمبیا 

ضربه سختی دید وبا از دست دادن نیمار ودر نبود تیگو سیلوا بهترین مدافع ان شیرازه اش از هم پاشید 
عرض چند دقیقه نیمه اول پنج گل پیاپی بزنند واین بهترین فرصت برای المانی های با تجربه بود تا در 

تیم برزیلی که  این شکست قابل تصور برای بسیاری از فوتبال دوستان وحتی کارشناسان فوتبال نبود. 
بیشتر بازیکنان ان جوان بودند وتجربه کافی مسابقات جام جهانی نداشتند در برابر المان باتجربه خیلی 

نباید نادیده گرفت که حضور هیجانی وبدون منطق تیم برزیل وعدم  ؛ زود توانایی خودرا از دست داد
ونبود نیمار وسیلوا باعث شد تا این روند در نیمه دوم  امادگی روانی بازیکنان در برابر گل های خورده 

 نیز ادامه یابد والمان توانست گل های بیشتری بزند

ل به همراه خواهد داشت بلکه عواقب اجتماعی این شکست نه تنها عواقب وفشار سنگینی برای تیم برزی 
از همین لحظه وساعت به بعد شاهد ان خواهیم بودزیاد است ؛ چرا   وروانی ان برای ملت برزیل مطمئنا

که قبل از برگزاری مسابقات بسیاری از معترضین برزیلی مخالؾ برگزاری جام جهانی در برزیل بودند 
نستند حاال با این شکست سنگین نه تنها اعتراضات رنگ وبوی وانرا هزینه سنگینی برای مردم میدا

 دیگری بخود خواهد گرفت بلکه سالها این شکست سنگین در ذهن وجان مردم برزیل خواهد ماند

واین بازی دوست داشتنی نبود که هواداران این تیم و مردم برزیل از تیمشان انتظار داشتند بلکه قتل 
 ط تیم المان بودعام حیثیت فوتبال برزیل توس

با این نتیجه المان به فینال راه یافت وباید امشب منتظر دیدار هلند وارژانتین بود تا تکلیؾ تیم دیگر 
 ارژانتین می برد یا هلند باید تا پایان دیدار این دوتیم صبر کرد  فینالیست مشخص شود

 8.7.2014سایت ستاره های اوز / 

  

  خبر

)ساعت ::آلمان -برزیل     ژوالی  8 سه شنبه / 2114بازیهای نیمه نهایی جام جهانی فوتبال برزیل  

  شب 12ساعت  - هلند -آرژانتین    ژوالی 9) چهار شنبه  / شب12
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 جام رمضان نتایج شب اول و دوم فوتسال

  

 1393ولین باران تابستانی در شهر اوز در سال ا

خبر خوش بارندگی امروز یکشنبه در شهر اوز که از ساعات عصر شروع شده موجب خوشحالی مردم  
اساس خبرها بارندگی سمت معلم کثیر خیلی گردیده وعکس وفیلم ان برای بسیاری فرستاده شده است بر 

 بیشتر از شهر اوز بوده است

 عکس های زیبایی از این باران دلچسپ برایمان رحیمی گرامی فرستاده که با هم می بینیم

  

 خبر

  

 ردنه ورای اوز نزدیک دشت گپخبر خوش باران در گ

 این بارندگی فرح بخش در عصر روز جمعه در گردنه ورای اوز بوده است

 عکس ها را اینجا ببینید

  

 خبر

 ۰۰۳۰-برنامه دور اول مسابقات فوتسال جام رمضان اوز

 بانوان نفت اوز میزبان مسابقات چهار جانبه فوتسال جام رمضان

 
  

 اعتیاد به انترنت ؼوؼا میکند

  

کسی فکر نمیکرد که تکنولوژی در دنیای مجازی به این شدت خود به عامل مخربی تبدیل شود وباعث 
خانه نشینی وبی تحرکی بسیاری از افراد جامعه بخصوص جوانان شود اعتیادی که اکنون دیگر پیر 

فیس  که رها کردنش کاری ست کارستان تا فردی بتواند از  وجوان نمی شناسد اعتیادی شیک وکم خرج
بوک وانواع چت در وات ساپ و وی چت وصدها نمونه دیگر ارتباطی دست بردارد تازه اگر این وسط 

 عالقه مفرطی به گیم هم داشته باشی دو صد چندان مشکل ساز میشود

کشورهای مختلفی برای مهار این اعتیاد ایده ونظر داده اند وسازمانهای مختلفی برای این امر نسخه 
دامنه ان نه تنها کمتر نشده بلکه روزبروز بر طرفداران پشت کامپیوتر  ار که نه انگار. پیچیده اند انگ

وموبایل نشینی بیشتر شده نه خانواده ها توانسته اند حریؾ فرزندان خود شوند نه نهادهای اموزشی 
ندارد ودولتی تا کنون راهکار ثمربخشی برای ان ارائه داده اند همه توصیه ها چند روزی بیش دوام 
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 وهمه نظریه ها در عرض یک هفته در ذهن معتادان بسرعت برؾ در داؼی دنیای مجازی اب میشود

براستی چاره چیست ایا تکنولوژی مقصر است یا ذهن ما توانایی خودرا در برابر این حریؾ قدر از 
شده که اینک  دست داده است ایا تمنیات وکنجکاوی ما در کسب خبر واطالعات در سالهای گذشته انباشته

 یا اینکه بشر دوپا اشرؾ مخلوقات نمی تواند بر نفس خود فایق اید نمی توانیم به اشباع برسیم 

دولت چین که در خیلی از جهات هم فروشنده بزرگ این محصوالت وهم مصرؾ کننده بزرگ ان است 
ید زمان ان رسیده باشد با بتازگی تدبیر دیگری اندیشیده که بد نیست به این شیوه تدبیر هم نگاه کنیم شا

 اهرم های سخت تر ومنظمتری به جنگ این اعتیاد رفت

 2014ژوالی 3سایت ستاره های اوز 

 (اردوی ترک اعتیاد جوانان به اینترنت در چین )+عکس

  

  

  

 رسید الرستان به جمعیت افزایش تبلیػ/ 

 "هفت سنگ" پرده از پشت صحنه صدا و سیما برداشت

 تیم به مرحله یک چهارم نهایی بازیهای فوتبال جام جهانی برزیل راه یافتند 8

 ارژانتین وبلژیک -فرانسه  -المان  -کاستاریکا  -هلند  -کلمبیا -برزیل 

 1آمریکا  - 2جام جهانی: بلژیک 

 پخش زنده مسابقه والیبال ایران و لهستان

  

 شاه جهان دادستان درگذشت

  

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که شاه جهان دادستان همسر محمد سعید کاویانی دیروز در شیراز درگذشته 
که بدینوسیله درگذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم ویاد 

 سال عمر داشت 70حدود مرحومه  وخاطرش را گرامی میداریم .

 2.7.2014سایت ستاره های اوز 

  

 پیام تسلیت
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باخبر شدیم که شاه جهان دادستان همسر محمد سعید کاویانی دیروز در شیراز درگذشته  با ابراز تاسؾ 
که بدینوسیله درگذشت انمرحومه را به دوستان عایشه فقیهی پور وفریده کاریانی وخانواده وبستگان 

ن انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم از خداوند منان برای انمرحومه طلب مؽفرت وبرای واشنایا
 بازماندگان صبر ارزومندیم

–مهناز بهمن ابادی  –فروزان حیدری –فاطمه میراحمدی –فریده خضریان –از طرؾ فاطمه کریما 
 -یبا صالحی فر –فوزیه خضری  –ثریا نامی  –خالده اسماعیلی –پری ملک زاده  –خدیجه پیرزاد 

 زینت حاجی نظری -اسما رزم اهنگ  –گلی قربانی –پوران نجم دینی 

  

 احیا و مرمت جاده مربط نیاز اصلی مردم

 روزه گرفتن برای این افراد ممنوع اعالم شد

 وزیر ورزش: پرسپولیس و استقالل در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفتند

 جام جهاني: شکست الجزایر توسط آلمان در وقت اضافه/ فرانسه و آلمان در یک چهارم نهایی

 جام جهانی: صعود فرانسه با شکست نیجریه

 

 اقٌیٕ يطبنت يبِ اگٕوث 2014 

  

 1ایتالیا  3یران ا

لیبالیست های ایران در اولین دیدار خود در جام جهانی والیبال که در کشور   در یک بازی دیدنی وا
لیا  ببرد این پیروزی را به 1را با نتیجه سه بر لهستان برگزار شد ایران توانست در یک بازی خوب ایتا

 والیبالیست های کشورمان تبریک عرض مینمائیم

  بلژیک وپورتریکو هم گروه است-فرانسه  -امریکا -با تیم های ایتالیا dایران در گروه  

 31.8.2014سایت ستاره های اوز 

 خبر

 دومین شماره بشارت نو الر را اینجا مشاهده کنید  

 امید و تدبیر دولت هاي سیاست از خنج فرماندار دفاع

 افتتاح آموزشگاه توحید
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 تصادؾ منجر به مرگ در نزدیکی اوز 

وماشینی که از ان مسیر رد میشده با با نهایت تاسؾ باخبر شدیم در حادثه ای که دیشب نزدیک سالن عروسی ؼیاثی بوده 
ماشینی که از سالن عروسی می امده تصادؾ کرده که در این حادثه متاسفانه فاطمه بیضایی فرزند محمد رسول بیضایی 

بدلیل خونریزی مؽزی فوت نموده که بدینوسیله درگذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان انمرحومه تسلیت عرض 
بوده اند که یکی که جراحات بیشتری داشته به  رها در این حادثه چند زن دیگر نیز در ان ماشینمینمائیم بر اساس خب

بیمارستان الر منتقل شده است ماشینی که با ماشین سمند برخورد کرده وماشینی که با این ماشین اوزی تصادؾ کرده 
  اثی نزدیک پیر گال می باشدماشین نیسان مرؼی کشتگار بوده که با هم شاخ به شاخ شده اند .سالن ؼی

انچه در این حادثه وحوادث مشابه که قبال هم روی داده ومنجر به مرگ یا جراحات در شب های عروسی بوده بما گوشزد 
میکند که یا صاحبان مجالس وسالن ها یا صاحبان عروسی فرد یا افرادی را کنار تقاطع جاده ها قرار دهند تا خانواده ها 

عایت بیشتری هنگام ورود وخروج از ان محل عبور کنند تا کمتر شاهد مرگبار چنین حوادثی در شب وماشین ها با ر
  عروسی باشیم

ناگفته نگذاریم که در مکانی که حادثه روی داده جاده دارای پیچ بدی می باشد که اکثر همشهریانی که امروز من با انها 
  ین جاده میدانندصحبت داشتم یکی از دالیل مهم این تصادؾ را پیچ ا

سایت ستاره های اوز قبال هم چندین بار راجع به اینموضوع نوشته که امید است همشهریان ومسئولین امر به ان توجه 
  نمایند

 30.8.2014سایت ستاره های اوز / 

  

 سرعت کارهای مفید وسازنده در اوز بیشتر شده است

ای شهر اوز وحرکت های شهردار جدید شهرمان طی چند روز گذشته ودر کل طی مسئولیت پذیری شور
کارها سرعت بیشتری بخود گرفته کارهای عمرانی وکارهای پایه ای واساسی نیز به همت مردم شهر 

اوز وخیرین ونیکوکاران ونیز بخشداری ونهادهای زیربط طی چند روز گذشته انجام گرفته است که در 
ح توسط مسئولین کلنگ زنی شد یا به مرحله اجرا خور تقدیر وتشکر است در هفته جاری چندین طر

 درامد وکارهایی نیز توسط نیکوکاران شهرمان کلنگ زنی یا تعهد داده شد تا به مورد اجرا گذاشته شود 

وحمایت سایت ستاره های اوز که همواره وظایؾ خودرا در راستای کمک به همشهریان 
نیکوکاران به انجام کارهای عمرانی وابادانی شهر دانسته چند ماه پیش با طرح نیاز مبرم   وتشویق

شهرمان به یک اتش نشانی ابرومند در این جهت گام برداشت وبا رایزنی هایی که طی چند ماه گذشته 
فقیهی نژاد گام های انجام گرفت وبا همت وهمراهی بزرگوارانی چون اقای عبدالقادر فقیهی ومنصور 

جدی برداشته شد وبا کوشش اقای محمد نامی که از عالقمندان شهر ودیار هستند ونیز ایجاد یک هئیت 
برای انجام این موضوع این حرکات شتاب بیشتربه خود گرفت ورایزنی های زیادی برای تامین این کار 

گیر امور شدند تا این کارنتیجه صورت گرفت واز انسوی شورای شهر وشهردار محترم نیز مجدانه پی
داد وبا تقبل برداران جنگجو ودیگر خیرین باالخره کلنگ ساخت مرکز اتش نشانی اوز بزمین زده شد تا 

 هر چه زودتر اوز دارای یک مرکز اتش نشانی ابرومند شود 

رای نفری ب 120از دیگر کارهای مهم که طی دوروز گذشته کلنگ ان بزمین زده شد ساخت خوابگاه 
دانشکده بهداشت اوز بود که با حضور مسئولین وبا حضور معتمدین ومردم شهر با حمایت بی دریػ 

 اقایان شرافت وعبدهللا فقیهی همراه بوده است که گزارش کامل ان قبال درج شده است 

شورای شهر از دیگر کارهای بزرگ وکوچک دیگری که توسط شهرداری اوز وتالش بخشداری ونیز 
انجام گرفته ودر حال انجام است بازسازی مناطق مختلؾ شهری تعمیرات خیابانها وفضا سازی وزیبا 

سازی شهر است که امید واریم همچنان این کارهای سازنده دوام داشته باشد بنوبه خود از همه این 



د تشکر میکنم امید که عزیزان که با سعی وتالش خود در اباد سازی وعمران وتوسعه شهرمان نقش دارن
 همه ما به اندازه توانمان در اباد سازی شهرمان مشارکت داشته باشیم 

 27.8.2014سایت ستاره های اوز / 

 جا کلیک کنیدبرای دیدن عکس های بیشتر این

  

 افتتاح و آؼاز ساخت چند طرح عمرانی در بخش اوز الرستان

چند طرح عمرانی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان در بخش اوز الرستان با اعتباری 

  .میلیارد لایر افتتاح و یا ساخت آن آؼاز شد 65بالػ بر 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صحبت و به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه الرستان؛بمناسبت 

هفته ی پرشکوه دولت چند طرح عمرانی،زیربنایی و خدماتی با حضور علی اکبر نجیب زاده معاون 

،طالب و استاندار و فرماندار ویژه الرستان،شیخ عبدالعزیز قاضی زاده امام جمعه،آتش فراز بخشدار 

علمای اهل سنت اوز وتعدادی از مسؤلین ادارات شهرستان و معتمدین و خیرین و مسؤلین محلی،در 

 .میلیارد لایر افتتاح ویا ساخت آن آؼاز شد 65بخش اوز الرستان با اعتباری بالػ بر 

 500و میلیارد  7متر لوله گذاری با اعتباری بالػ بر  3500اتصال آب شهرک صنعتی اوز همراه با  

دستگاه در روستاهای گالر،شهرک  7دستگاه پست هوایی در شهر اوز و  5میلیون لایر،احداث 

میلیون لایر  240میلیارد و  4توحید،کهنه،کوره،هود و بیدشهر با هدؾ رفع افت ولتاژ برق با هزینه ی 

یلیون لایر،ساختمان م 500میلیارد و  2اعتبار،مقاوم سازی آموزشگاه احمدپور اوز با اعتباری افزون بر 

میلیون  900متر مربع با اعتباری بالػ بر  242حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی با زیربنای 

میلیارد و  3متر مربع با هزینه ای بالػ بر 460لایر،مجموعه فرهنگی ورزشی صالحین اوز با زیربنای 

متر با عرض  700طول میلیون لایر،اجرای عملیات روسازی ورودی شهر اوز از سمت خنج به  500

میلیون  500میلیارد و  4هزار متر مربع سانتیمتر آسفالت ریزی با اعتبار  63متر با حجم 11

متر مربع  485متر مربع با زیربنای  3600لایر،آموزشگاه دخترانه شهرک توحید در زمینی به مساحت 

حمد فیروزی و سالن چند میلیون لایر خیرساز توسط حاج م 500میلیارد و  4با اعتباری افزون بر

میلیارد  65نفر با هزینه ای بالػ بر  1000متر مربع با ظرفیت  1200منظوره سلحشور با زیربنای 

لایر خیرساز توسط برادران سلحشور از اهم پروژه های افتتاحی بخش اوز بودند که توسط مسئولین ،به 

نفره دانشکده بهداشت ،ساختمان  120اه بهره برداری رسید. در ادامه مسئولین کلنگ آؼاز ساخت خوابگ

 .آتشنشانی و ساختمان تجاری فرهنگی حسام الدین حسان نیز در شهر اوز به زمین زدند

میلیارد لایر هزینه، برآورد شده است که قرار است  30گفتنی است برای ساخت این پروژه ها افزون بر  

ن محمد اسماعیل شرافت،عبدهللا شیخ محمد نفره دانشکده بهداشت اوز توسط خیری 120ساخت خوابگاه 

 .رفیع فقیهی و ورثه مرحوم حاج یوسؾ مصلی و ساختمان آتشنشانی هم توسط خیرین محلی احداث شود

معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان در آیین بهره برداری از این پروژه ها در سخنانی اظهار  

مثال زدنی وتحسین برانگیزاست و این بواسطه تالشها  داشت:وحدت در منطقه الرستان بزرگ یک وحدت

و زحمات مرحومین حضرات آیات آیت اللهی و موسوی الری و علمای بزرگ اهل تسنن، همچون مرحوم 

 .شیخ فقیهی و ابونجمی و دیگر بزرگان و مردم شریؾ این منطقه است
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ش کنیم و نگذاریم به این وحدت علی اکبر نجیب زاده ادامه داد: همه بایستی در حفظ این وحدت تال 

خدشه ا ی وارد شود و همچنان قدر این وحدت وامنیت در منطقه الرستان را بدانیم. وی در ادامه 

خواستار مشارکت همه مردم در توسعه و آبادانی شهرها و روستاههای منطقه الرستان شد. فرماندار 

در راستای رشد و توسعه این بخش کهن  ویژه الرستان در پایان سخنانش از همه خیرین بخش اوز که

  صحبت نو الر منبع/ .همت نموده اند؛ تشکر کرد

  

 خبر

 کالهبردار میلیاردی در الرستان دستگیر شد

 انجمن عکاسی شهرستان گراش

 سیروس سلیمانی، دهیار جوان فیشور برای دومین بار استیضاح شد

  

 موردبهره برداری وکلنگ زنی شد۶دردومین روز ازهفته دولت پروژ های عمرانی بخش اوز 

دراین مراسم که جمعی ازمردم ومعتمدین بخش اوز،نجیب زاده معاون فرماندار وفرماندارویژه 

الرستان،روحانیون،دکتر فرامرزی رئیس دانشکده علوم پزشکی الرستان ومعاونین وهیئت همراه،نیروهی 

صبح برنامه های هفته  8وبخش ازساعت انتظامی وسپاه،آتش فرازبخشدار وبرخی ازمسئولین شهرستان 

 دولت دربخش اوز اجراشد.

 روستاها، و شهر در آموزشگاه چند ساخت و افتتاح اوز، صنعتی شهرک به آبرسانی شامل ها طرح این

 حوزه های ساختمان ورزشی، های مجموعه ساخت آسفالت، نشانی، آتش زنی کلنگ برق ولتاژ افت رفع

 می و.... محلچه و فیشور روستاهای به گازرسانی و بهداشت دانشکده خوابگاه بسیج، مقاومت های

 رسد. می برداری بهره به یا و آؼاز لایر میلیارد 100 هزینه با ها طرح اوزاین بخشدار گفته به باشد.بنا

 تامین مردمی های کمک محل از بقیه لایر میلیارد 20 و دولتی اعتبارات از آن لایر میلیارد 80 که

 شد. خواهد

 اداری آموزشی اتمام درحال درساختمان اوزحضارابتدا بهداشت دانشکده خوابگاه زنی کلنگ درمراسم

 تقدیر با الرستان پزشکی علوم دانشکده رئیس فرامرزی دکتر قرآن ازقرائت وپس کرده تجمع شرافت

 حاج همت وبا بنا زیر مترمربع650 با دانشجویان ظهارداشت:خوابگاهپروراوزا علم وخیرین ازمردم
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 اخذ شود.وی می ساخته دانشجو 120 اسکان وبرای فقیهی وعبدهللا شرافت اسماعیل مصلی،محمد یوسؾ

 را بهداشت دانشکده برای 92 ازسال اعتبار تومان میلیون 500 وجذب مجوز اوزو بهداشتی مجوزپایگاه

 کرد. اوز مردم تقدیم دولت درهفته

 برای دولت خدمات باید داشت اعالم وباهنر رجایی شهیدان یادوخاطره ذکر با نیز فرماندار زاده نجیب

 است داده مسیر تؽییر مثبت سمت به درصد 7 منفی از اقتصادی رشد اقتصادی شودودرزمینه تبیین مردم

 دولتی اعتبار منابع جذب یدرراستا فرمانداری تالش است.وی رسیده درصد 25 زیر به تورم ونرخ

 شود. بیان مردم برای وعملکردها خدمات درنمازجمعه کرد امیدواری واظهار آورشد رایاد

 که نژاد فقیهی منصور ویژه اوزبه دوست فرهنگ ازخیرین وتشکر تقدیر با نیز اوز بخشدار فراز آتش

 راچشمگیر مختلؾ های هدرزمین دولت اندخدمات داشته وفرهنگ علم گسترش درراستای زیادی تالش

 دانست.

 زیر شرح به آن عین که کرد قرائت را متنی وخیرین امنا هیئت ازسوی نمایندگی به نژاد فقیهی منصور 

 است:

 استاندار معاون مراسم،مخصوصا وبرادران،مدعوین خواهران خدمت صمیمانه آمد وخوش سالم عرض با

 شورای وشهرداراوز،اعضای الرستان،بخشدار پزشکی علوم دانشکده الرستان،ریاست وفرماندارویژه

 و... گرامی ومعتمدین شهر،روحانیون اسالمی

 بیشتر هرچه گفته،پیشرفت راشادباش دولت اوزهفته بهداشت دانشکده امنای هیئت ازسوی

 این سهم نخست بخش عنوان به اوز بهداشت .دانشکدهخواستارم راازخداوندیکتا کشوروشهرعزیزمان

 آقایان ارجمند نیکوکاران وهمت امنا هیئت کوشش به1390 ازسال الرستان پزشکی علوم شهرازدانشکده

 ودرمان بهداشت وزارت مجوز با ازخیراندیشان دیگر وبرخی میراحمدی امین ومحمد انگاشته محمدعلی

 این درراستای ورشدکند. خدابماند خواست با استتا شده اندازی وراه تاسیس موقت درساختمان

 4 حدود بنای زیر رابا آن مرکزی ایجادساختمان شرافت عبدالرزاق دیدگاه،نیکوکارارجمندآقای

 اهدایی های ودرزمین هستیم آن درمجاورت اکنون هم که اند.ساختمانی گرفته عهده به هزارمترمربع

 وحدود باشد می ساخت دردست طبیعی ومنابع ضیایی وفاروق عبدالؽفوراوزایش مرحوم ورثه

 بود. خواهد برداری بهره قابل آینده ودرسال شده ساخته درصدآن80



 تواندداروسازی می که دیگری دانشکده واختصاص رشته 4 حد تا دانشکده این توسعه وعده که جا ازآن 

 شروع آن جنبی های ساختمان ادایج اکنون است،ازهم شده شهرداده این ازآؼازبه باشد دندانپزشکی یا

 آن کلنگ امروز که باشد می خواهران ویژه یک شماره دانشجویی خوابگاه ایجاد آن است،نمونه شده

 خیریه عنوان به مترمربع 650 حدود زیربنای با ساختمان شود.این می زده زمین به مکان دراین

 شاخته فقیهی رفیع محمد شیخ دهللاوعب شرافت اسماعیل محمد وآقایان مصلی یوسؾ حاج مرحوم مشترک

 است. شده بینی پیش دانشجو 120حدود اسکان برای آن وظرفیت شود می

 پزشکی علوم ودانشکده مسئول علمی ونهادهای ودرمان بهداشت امر مسئولین نیت حسن سبحان خداوند

 وکوشش مردمی لیما وپشتیبانی آن ازبرکت وپایدارنگهداردتا شهرپیوسته این مردم به رانسبت الرستان

 دیگری وایمان علم کانون اوزراهم ازشهر بخش دانشکده،این این واداری علمی وهمکاران سرپرست های

 فرماید. عنایت وبهداست ودرمان علم به خدمت وتوفیق وزیبایی وابادی رونق وبدان گردانیده

 رستگار. وما باشی خشنود تو که                کار سرانجام کن چنان خدایا

 توسط خوابگاه وکلنگ کرده تجمع دانشکده آموزشی اداری ساختمان شرقی درضلع حضار ازپذیرایی پس

 نزاد فقیهی ومنصور خیر نماینده بازرگانی الرستان،مهندس پزشکی علوم دانشکده فرماندار،رئیس

 بهداشت هدانشکد ها طرح سایر افتتاح هاو برنامه ادامه چهت ارحضار وجمعی شد زده زمین به وبخشدار

 کردند. ترک را

 منبع خبر انجمن خیریه اوز

  

 سارق مسلح اسیر زیرکی راننده شد

را به چنگال قانون ی تاکسی گراشی، دزد جوان و مسلح را ناکام گذاشت و او  زیرکی راننده گریشنا:

 سپرد.

روی بیمارستان  ساله، روبه ۱ٓ، رضا افشار راننده تاکسی ۱دیشب دوم شهریور ماه، حوالی ساعت 

سوار بر   پشتی به همراه داشت به مقصد اوز المومنین علی )ع( مسافر جوانی را که یک کوله امیر

 ارد.خبر از این که جوان چه قصد شومی د کند، بی خود می ۱ٓماشین ال

دیشب در نزدیکی بیمارستان، مرد »دهد:  طور شرح می ماجرا را برای خبرنگار گریشنا این رضا افشار

کرد و به من  در حالی که در عقب ماشین را باز می جوانی از من خواست تا او را به اوز برسانم،

د. این مساله تا داد که چون بیماری دیسک کمر دارد، مجبور است صندلی عقب ماشین بنشین توضیح می

ام شد اما حرکت کردیم. در مسیر گراش به سمت اوز او شروع کرد به سوال  حدودی باعث تعجب

آیا ماشین سالم است یا نه، و چقدر درآمد دارم و از این قبیل   ام و پرسیدن، که ماشین را چند خریده

کاسه  ای زیر نیم م احتماال کاسهبار تعجب من را به شک تبدیل کرد و فهمید ها، که این موضوع این سوال
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 است.

های اطراؾ  و آمد به روستا ی رفت  روی بانک صادرات اوز، او کرایه تا این که به اوز رسیدیم و روبه

ها برسانم. اما من قبول نکردم و گفتم  را از من پرسید و از من خواست تا او را به یکی از این روستا

بوسی اشاره کردم که در حال سوار کردن مسافر بود و گفتم: این روم و به اتو بیشتر از این جلو نمی

ها بروی. اما او اصرار داشت که خودم او را  توانی با آن رساند، می اتوبوس تو را به مقصدت می

ام گذاشت و از من  ی تفنگ را روی گردن اش را بیرون آورد و لوله برسانم. در همین حین، او تفنگ

 کند. گفت در ؼیر این صورت شلیک می خواست حرکت کنم. می می

های او پدال گاز را گرفتم و به سمت مرکز شهر حرکت کردم و درست وسط خیابان ماشین را  با تهدید

ام را قرص کرد و جواب دادم:  شلوغ دل شد، اما خیابان نیمه تر می های او جدی متوقؾ کردم. تهدید

فتاده بود، در ماشین را باز  که در بد مخمصهخواهی شلیک کنی، شلیک کن. با این حرؾ، او  می ای ا

ام آمدند  کرد و پا به فرار گذاشت. چند نفر از موتورسواران اوزی که قضیه را حدس زده بودند به سمت

ام کردند. تا این که با کمک شهروندان  و وقتی ماجرا را برایشان تعریؾ کردم، برای گرفتن دزد همراهی

 «ان اوز دستگیر کردیم و به مامورین انتظامی تحویل دادیم.اوزی، او را پشت بیمارست

 امروز صبح برای طی کردن مراحل قانونی به دادگستری الرستان فرستاده شد./پایان خبر  این جوان

 افرین به جوانان اوزی که در حمایت از این مسافر کش گراشی سنگ تمام گذاشتند /اوز استارز 

25.8.2014 

 نفره دانشکده بهداشت اوز 121ه دانشجویی کلنگ زنی خوابگا

میلیون تومان در محل پردیس دانشکده  600متر مربع با هزینه  650این خوابگاه با زیر بنای تقریبی 
ساخته خواهد شد . هزینه ساخت این خوابگاه توسط آقایان محمد اسماعیل شرافت و عبدهللا شیخ محمد 

مرحوم حاج یوسؾ مصلی با تالش های جناب آقای منصور فقیهی رفیع فقیعی وهمچنین از محل خیریه 
توسط جناب آقایان نجیب زاده  3/6/93نژاد و محمد محمودی تامین شده است. که در روز دوشنبه 

فرماندارفرمانداری ویژه الرستان ، بخشدار، رییس دانشکده علوم پزشکی الرستان ،مسئولین ، 
 ذیرفتکلنگ زنی آن انجام پ محلی  معتمدین

 برای دیدن عکس های این مراسم اینجا کلیک کنید 

25.8.2014 

  

 کار نیک شهرداری اوز

در تعامل اجتماعی در عرصه های مختلؾ همیشه مثبت ارزیابی شده است برای اینکه کار خوبی اموزش شهروندان 
بصورت عادت روزمره ما در اید ونهادینه شود راهی بجز اموزش ونظارت بر اجرای اموزه ها نیست شهرداری اوز با 

هری همراه خود داشته باشد تا انتشار وپخش بروشورهایی تاکنون سعی داشته که شهروندان شهر اوز را در مسائل ش
کارها بهتر انجام گیرد از رعایت بهداشت گرفته تا جمع اوری زباله منازل ومعابر تا رعایت همدیگر در دیگر عرصه هر 
چند هنوز جای بسیاری دارد تا شهرداری مشارکت بیشتری از مردم بطلبد ونیز مردم هنوز خواسته های بیشتری دارند که 

پاسخگوی نیاز ها انان باشد اما این مسیر رفته را باید بیشتر با همدیگر طی شود تا هم شهروندان در  می باید شهرداری
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مسائل شهری مشارکت داشته باشند وهم مسئولین خودرا در خدمات رسانی بروز باشند چند عکس از بروشورهای منتشره 
  جلب مینمایم توسط روابط عمومی شهرداری اوز بدستمان رسیده که نظر شمارا بدان

  

 اوز شهرهمایش انجمن های خیریه اهل سنت جنوب در

 4پیرو جلسات مسئولین انجمن های خیریه اهل سنت جنوب که پس از زلزله بستک طی مدت گذشته در
نوبت برگزار شده بود. انجمن خیریه اوز در پنجمین نوبت میزبان همایش بود که اعضائی از انجمن های 

شرکت  و شیراز و فیشور و خنج و دشتی و بستک و پارسیان و خور در این همایش خیریه بندر عباس
 نمودند.

نوبت صبح و عصر برگزار می گردد .برنامه صبح جلسه عمومی و هم  2در این همایش که در 
اندیشیکلی و سپس بازدید از مرکز آبشیرین کن اوز و بازدید از ساختمان بهزیستی و همچنین بازدید از 

 یالیز بود که توسط انجمن خیریه اوز راه اندازی و هزینه گردیده است .د بخش
در جلسه بعدازظهر نیز اعضاء به صورت تخصصی پیرامون کمیته های زیر مجموعه ی انجمن هاو 

 نمود. همچنین موضوع زلزله بستک بحث و تبادل نظر خواهد شد و تصمیمات مفتضی را اتخاذ خواهند

23.8.2014 

 وحید ضیایی مدال برنز گرفت 

کیوکوشین کاراته فعالیت   وحید ضیایی از ورزشکاران جوان شهرمان که در رشته ورزش های رزمی
دارد توانسته در مسابقات کشوری به کسب مدال برنز این رشته نایل گردد سایت ستاره های اوز این 

 رزوی موفقیت بیشتر داریم پیروزی را به ایشان وجامعه ورزشی تبریک میگوید وبرایشان ا

 23.8.2014سایت ستاره های اوز /

 خبر

  

 کننده واقعی هستند؟ داروهای چاق

 تأثیر ژنهای مردان و زنان در مصرؾ نوع موادمخدر

 شدت گیری بارش های تابستانه از روز جمعه در الرستان

 اغ نشاط الر تا چند سال پیش چه شکلی بود؟ب

 عبدهللا قاری در گذشت 

انمرحوم را به خانواده با نهایت تاسؾ باخبر شدیم عبدهللا قاری در گذشته که بدینوسیله درگذشت 
وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .عبدهللا قاری مردی خنده رو وبا نشاط بود که نشاط 

 وخنده ورویی او در همه حال در او پیدا بود یاد وخاطرش گرامی باد 

 23.8.2014سایت ستاره های اوز / 

 خبر
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 بازدید اعضای انجمن عکس الرستان از سومین نمایشگاه سالیانه انجمن عکس اوز

 ی استان فارس شدعبدالواحد واحدی از کهنه اوز دروازه بان تیم منتخب آموزشگاه ها

 منطقه سنت اهل خیریه های انجمن گردهمایی چهارمین میزبان اوز خیریه انجمن

 طرح عمرانی در بخش اوز 15افتتاح 

 استان کشور 9سیل و آبگرفتگی در مناطق 

 سفری به االسکا با عکس هایی از محمود شریفی 

اوزیها همه جا هستند از قاره اسیا تا اروپا وامریکا وافریقا کمتر قاره ای پیدا میشود که اوزیها به انجا 
طی یک تماس اتفاقی متوجه شدم اقای شریفی که تحصیل نرفته باشند یا اینکه انجا زندگی نکرده باشند 

کرده مکزیکو سیتی امریکا هستند ودر زمینه برنامه نویسی کار میکنند در ایالت االسکا در شهر 
انچورگی مشؽول کار هستنداقای شریفی مرتب اخبار ورویدادهای منتشر شده در سایت ستاره های اوز 

 س های زیبا توسط ایشان برای سایت فرستاده اند این گزارش کوتا وعک پیگیری میکنند 

که حدود یک ساعت تا بزرگترین شهر االسکا بنام انچورگ  whittier منطقه وایتیر 
Anchorage فاصله دارد 

تا چند روزه هست از ان ساعته 5کسانی که به انجا میروند معموال در تور های تابستانی که از تورهای 
لبته این تورها در تابستان برای این منطقه هست وگردشگران برای  مناطق زیبا ودیدنی بازدید میکنند ا

دیدن کوههای یخ ومناظر زیبا به انجا میروند جدا از کوه ها ودریاچه ها ودرختان اگر خوش شانس 
ر سفری که داشتم نهنگ دیدم اما عکسی باشی میتوانی نهنگ یا همان وال هم ببینی که خوشبختانه د

  نگرفتم 

در این مناطق به دلیل نزدیک بودن به قطب شما در تابستانها روزها بسیار طوالنی است تا جایی که 
شب در شهری که زندگی میکنم گرفته  11عصر است دو عکس اخری در ساعت  5شب مثل  11ساعت 

  ام 

 برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید

20.8.2014 

 سیمین بهبهانی درگذشت

گیری برای انتخاب محل آرامگاه مادر هستیم و در حال حاضر نیز پیکر او در سردخانه  علی بهبهانی گفت: در حال تصمیم
 بیمارستان است.

  .را وداع گفتشنبه( بر اثر ایست قلبی و تنفسی دار فانی  سیمین بهبهانی بامداد امروز )سه

  

وگو با ایسنا گفت: با همه تالش پزشکان، متأسفانه ساعت یک بامداد مادرم  علی بهبهانی، پسر ارشد سیمین بهبهانی در گفت

  .درگذشت
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کردیم او متوجه اتفاقات اطرافش است اما متأسفانه مثل  او افزود: حال مادر دیروز عصر اندکی بهتر شده بود و ما فکر می

  .شود، ساعت یک بامداد از بیمارستان خبر دادند که او درگذشته است گیرد و بعد خاموش می ع که باال میشعله شم

  

گیری برای انتخاب محل آرامگاه مادر هستیم و در حال حاضر نیز پیکر او در سردخانه  علی بهبهانی گفت: در حال تصمیم

  .بیمارستان است

  

  .ادر بیمارستان محل بستری وی نیز تأیید شدخبر درگذشت سیمین بهبهانی از سوی ک

  

  .های ویژه بیمارستان بستری بود مرداد ماه به کما رفت و در بخش مراقبت 15به گزارش ایسنا، سیمین بهبهانی از 

  

د ها انتشار یافته بو تر شایعاتی زودهنگام از درگذشت وی در برخی رسانه سرا، پیش به دنبال بستری شدن این شاعر ؼزل

  .که از سوی خانواده بهبهانی تکذیب شد

  

مرداد ماه سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه افشین عالء و فاطمه راکعی  22

برای عیادت از این شاعر به بیمارستان رفتند. مهدی قزلی، مدیر بنیاد شعر و ادبیات داستانی نیز در این دیدار حضور 

  .داشت

  

، «جای پا»، «تار شکسته سه»توان به  در تهران است و از میان آثار او می 1306ی سال  زاده  سیمین بهبهانی

  .اشاره کرد« یک دریچه آزادی»و « رستاخیز»، «چلچراغ»

 
 در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم              بگذار که در حسرت دیدار بمیرم

 بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم              دشوار بود مردن و روی تو ندیدن
 در وحشت و اندوه شب تار بمیرم       بگذار که چون ناله ی مرؼان شباهنگ 
 در بستر اشک افتم و ناچار بمیرم          بگذار که چون شمع کنم پیکر خود آب

 تا از ؼم عشق تو دگربار بمیرم     می میرم از این درد که جان دگرم نیست
  ... بگذار بدانگونه ، وفادار ... بمیرم          تا بوده ام، ای دوست، وفادار تو بودم

 سیمین بهبهانی"

 کله پاچه هزار درهم

صبح جمعه بود که هوای کله پاچه خوردن بسرمان زده بود پیشنهاد من به دوستان بودو خیلی وقت بود  
پاچه خوبی داشته باشه زیاد تا انجا راه نبود ده دقیقه ای کله پاچه نخورده بودیم گفتیم کجا بریم که کله 

گاز ماشینو گرفتم رسیدم انجا از شوق خرید وخوردن کله پاچه یادم رفته بودکجا پارک کردم کمی شلوغ 
بود تا کله پاچه گرفتم واومدم نشستم تو ماشین دیدم یک برگ جریمه روی شیشه ماشین داره تاب 

دقت که کردم  دم که روز جمعه وجریمه ! بخودم گفتم حتما اشتباه کرده ؛ میخوره برداشتم وتعجب کر
دیدم درسته ماشین منو جریمه کرده اومدم که با دوستان بخوریم به اونا گفتم جریمه شدم اونا هم تعجب 

کردند . عربی ام زیاد خوب نیست دادم یکی از بچه ها بخونه اونم خوند؛ واقعا نزدیک به موت شدم 
نشد هزار درهم جریمه شده بودم ومن نمی دونستم که جای معلولین پارک کردن جمعه وشنبه ندارد باورم 

درهم هستم تا حاال کله  1500درهم است اخه من یک کارگروراننده ای با حقوق  1000وجریمه اش 
اکستان پاچه ای به این گرونی نخورده بودم به اندازه صد دست کله پاچه پاکستانی .حتی رئیس جمهور پ

هم کله پاچه هزار درهمی نخورده که من هوس خوردنش کرده بودم .چه کنیم که خود کرده را تدبیر 



 نیست 

 اینرا راننده پاکستانی که چندین ساله من میشنماسمش برام تعریؾ کرد .

 عقوبات سوداء لمخالفي قانون المرور23ماده 

  

 1331دانش اموزان دختر اوزی در سال 

است که فرزند یکی از ان  1331این عکس مربوط به تعدادی از دختران دانش اموز اوزی در سال 
برای سایت فرستاده است بیشتر انها اگر در قید حیات وسالمت وتندرست   افرادکه در عکس می باشد

بین انها سال ازعمر انها می گذرد خوب دقت کنید شاید همسر؛ مادر یا خواهر شما در  70باشند بیش از 
 باشند 

  

 هوای اوز گرم وعروسی ها داؼتر

اینروزها از هرکوچه وپس کوچه ای که در شهر اوز عبور کنی صدای ساز ودهل یا ارگ ونوای شادی  
عروسی در شب میرسد طایفه وجماعت هم از  10تا  7بگوش میرسد شب هایی که تعداد عروسی ان به 

ه اوز رسانده اند تا در جشن عروسی فامیل حضور داشته شهرهای مختلؾ وخارج از کشور خودرا ب
باشند ساعات وروزهای خوشی که فراموش نخواهد شد رقص وپایکوبی با سفره هایی که برای میهمانان 

ودعوت شدگان تدارک دیده شد از برنج وگوشت روی اتش مراد تا انواع ؼذاهای پاتریس ودیگر 
وطاقت فرسای اوز دل بسیاری از خانواده ها خوش است  اینروزها با وجود هوای گرم.رستورانها 

خوش از دید وبازدید فامیل وطایفه .   ؛خوش از سروسامان گرفتن بچه هایشان ؛ خوش از رقص وشادی؛
امید که همواره خوش وسرزنده بمانند وسالها با خوشی وسعادت کنار هم زندگی کنند که ارزوی هر پدر 

 ومادری چیزی جز ان نیست 

18.8.2014 

 شهرک صنعتی اوز الرستان آماده سرمایه گذاری است

 الرستان، خنج و گراش اصالح شد تعرفه برق ماه های گرم

 سفری به شیراز با عکس هایی که شما را به خاطراتتان نزدیک میکند

 داشتند دلواپسي مخدر مواد خطر براي هم كمي دلواپسان اشک

 گزارش تصویری جلسه اعتراض به تبعیض در تعرفه ی برق الرستان

 آؼاز بارش باران از عصر شنبه در الرستان

 عبدالرحیم ؼفور عابدی درگذشت 

نهایت تاسؾ باخبرشدیم عبدالرحیم ؼفور عابدی دیروز در شهر العین درگذشته که بدینوسیله درگذشت با  
سال عمر داشت یاد  75انمرحوم را به خانواده وفرزندان انمرحوم تسلیت عرض مینماییم .مرحوم حدود 

 وخاطرش گرامی باد 

 16.8.2014 /سایت ستاره های اوز 
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 پیام تسلیت

را به همکار گرامی ام اقای یونس عابدی ونیز نوری   عبدالرحیم ؼفور عابدی  با نهایت تاسؾ درگذشت
 .فضلی وخانواده ودیگر فرزندان انمرحوم تسلیت عرض مینمایم

  از طرؾ محمد رضا میراحمدی وخانواده 

 رنج وگوشت عروسی اوز در رستوران پاتریس اوزب

  برنج وخورش مرغ است   ی به نظرمی رسدالبته گفته اند برنج وگوشت ول

  

 نمایشگاه نقاشی کودکان عضو کتابخانه بانو وکودک ونوجوان عصراوز         ·

 با اندکی شرحعکسی از وبالگ کهنه اوز  / 

 را در آسمان ایران شروع میکند کار خود \fly dubai"\ "شرکت هواپیمایی

  

  

 دام یک برای توسعه مناسبتر است ؟ کشاورزی یا تجارت وصنعت در اوز ک

 اب مایه ی حیات است

تجارت داخلی تا فعالیت اوزیها از دیرباز در امر تجارت بوده اند ودر این زمینه ید طوالیی دارند از 
تجاری در دیگر نقاط جهان ودر این زمینه به گواه تاریخ واسنادی که موجود هست موفق بوده اند اما در 
زمینه کارهای صنعتی وکشاورزی تمایلی نداشتند جز در دوران قبل از صنعتی شدن ونیز در دورانی که 

ا نبود تا دهقان وکشاورز اوزی راه سفر به ان راه تجارت ومهاجرت به کشورهای منطقه انقدر باز ودلرب
 دیار پیش گیرد 

شمسی کشاورزی سنتی در اوز وجود داشته که تا اندازه ای  40و 30در ان ایام وقبل از سالهای دهه  
جوابگو نیازهای محلی ودر مواردی میتوانستند انرا به جاهای دیگر نیز بفروشند اما با مهاجرت وسفر 

ان به کشورهای منطقه همچون دبی ووکویت وقطر وبحرین ونیز تجارت انها با هند بسیاری از همشهری
ودیگر کشورها ورفتن به دیگر شهرهای ایران از جمله بندرعباس این امکان برای اوزیها فراهم گردید 

که راه تجارت را بیش از دیگر عرصه ها برگزینند ودر این بین ارام ارام کشاورزی ودامداری کنار 
ته شد تا این اواخر که تنی چند بنا به توان وذوق وعالقه خود به کشت وکار پرداختند هر چند اینرا گذاش

باید ستود که هنوز افرادی در جامعه ما هستند که به سبزه وگل وگیاه وکشاورزی توجه دارند اما نکته 
ن کننده باشد کم شدن ابهای ای که کم بدان پرداخته شد ومیتواند در اینده ای نه چندان دور برای ما نگرا

زیر زمینی است که با حفر چاه وزدن سدها پیش می اید چون منابع زیرزمینی اب محدودی داریم همه 
میدانیم که کشورمان سخت با کمبود اب مواجه است وایران جز مناطقی هست که متوسط بارندگی ان از 

ل ما هم میشود باز از متوسط داخلی سطح متوسط جهانی هم کمتر است ومنطقه جنوبی ایران که شام
کشور نیز پائینتر است حفظ ونگهداری اب های زیرزمینی امری حیاتی برای ایندگان است واز انجا 

کشاورزی با مصرؾ اب زیاد همراه است توسعه وگسترش ان در منطقه اوز میتواند زیانبار باشد  که 
 د حتی برای ان عزیزانی که به امر کشاورزی مشؽول هستن

اوز ومنطقه اوز وتوان مالی اوزیها واهالی منطقه بما این امکان را میدهد که در زمینه صنعتی 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=679:1393-05-20-18-03-13&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2727.aspx
http://www.feshwar.com/readmore-2028.html


وکارهای زودبازده سرمایه گذاری کنیم صنایعی که احتیاج زیادی به اب نداشته باشد وباعث کارافرینی 
ن مناطقی را وتوسعه وپیشرفت اوز نیز گردد .بحران اب بحرانی جهانی است که بیش از همه گریبا

پائین است ما مردم  خواهد گرفت که سطح اب های زیرزمینی ان کم ونزوالت اسمانی نیزدر ان مناطق 
 جنوب ما اوزیها در چنین مناطقی قرار داریم 

 1393فرهاد ابراهیم پور /مردادماه 

 مطلب خالصه شده زیر از منابع انترنتی اورده شده است 

ری رقابت بین مصرؾ کنندگان مختلؾ موجب شده انسان برای ایجاد افزایش تقاضا برای آب و اوج گی

ها دخالت کند  ها و منابع آب موجود مستقیما در وضعیت طبیعی رودخانه موازنه و تعادل بین توزیع نیاز

و با ایجاد تاسیسات گوناگون دخیره و توزیع آب، شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهای خود تؽییر 

دیگر نیاز به توسعه در کلیه شئون اقتصادی جامع باعث شده طرحهای مختلؾ توسعه منابع دهد از طرؾ 

آب در یک ناحیه جؽرافیایی و در سطح حوزه آبریز متمرکز شوند و از سوی دیگر موضوع انتقال بین 

 های کم آب مطرح گردد. اقتصادی در حوزه –های آب برای تامین یا حفظ شرایط توسعه اجتماعی  حوزه

میلیارد مترمکعب حجم آب  ۱٧۲ٓٓدهد که ساالنه به طور متوسط حدود  چرخه آب کره زمین نشان می

 –ریزد  همان میزان نزوالت جوی در سطح این کره فرو می   شود و به از سطح کره زمین تبخیر می

 ها با هم برابر نیستند. ها و خشکی مقادیر تبخیر و بارندگی اقیانوس

میلیارد مترمکعب در سال است در حالی  ۱ٓ۱ٓٓٓها نزدیک به  ز سطح اقیانوسمیزان تبخیر متوسط ا

لیاد لیتر مکعب بارندگی بر روی آن ۱۱۸ٓٓٓکه تنها حدود  بارد. تفاضل این دو رقم یعنی حدود  ها می می

 ٧ٕٓٓٓها حرکت نموده همراه با  های ابر به سوی خشکی میلیارد متر مکعب به صورت توده ۱۲ٓٓٓ

میلیارد متر مکعب بارندگی بر روی  ۸ٓٓٓٔٔها جمعا  ترمکعب تبخیر و تعرق ساالنه در اینمیلیارد م

 آورد. ها را به وجود می خشکی

میلیارد متر مکعب جریان سطحی و  ۱۲ٓٓٓدر عوض ساالنه نزدیک به همین میزان یعنی حدود 

ر طبیعت کم و بیش به همین شود و چرخه آب د ها وارد می ها و دریا ها به اقیانوس زیرزمینی از خشکی

لیانه ایران  ترتیب طی سالهای مختلؾ تکرار می تر است که اختالؾ  میلیم ۱ٕٔشود. متوسط بارندگی سا

ها دارد و تنها با بارندگی کشورهای نیمه خشک و  قابل توجهی با متوسط بارندگی هر یک از قاره

دهد که متوسط بارندگی در سطح  نشان می باشد این مقایسه ها قابل مقایسه می صحرایی برخی از قاره

 باشد. تر( می میلیم ٧ٖٕدرصد متوسط بارندگی در قاره آسیا ) ٖٖتر و  میلیم ۸ٖٔکشور ایران )

شود و در حالی  میلیارد مترمکعب برآورد می ۱ٖٔهای جوی در سطح کشور حدود  متوسط ساالنه ریزش

درصد مساحت قاره آسیا است بدین ترتیب،  ٖ/۱ٖها و  درصد مساحت خشکی ٔ/ٕاست که وسعت ایران 

درصد حجم  ٔ/۱ٕدرصد از کل ریزش جوی خشکیهای دنیا و  ٓ/٧ٖهای کشور تنها  حجم ریزش

آنچه نسبت به وسعت کشور، سهم متوسط ایران بارندگی  ٖٔبارشهای قاره آسیا است یعنی کمتر از 

 شود. خشکیهای کره زمین تلقی می



ره زمین با کسر کردن حجم آب تبخیر شده از کل بارندگی مجموع جریانهای سهم ایران از موجودی آب ک

میلیارد مترمکعب برآورد شده است مقایسه این  ٕٓٔتا حداکثر  ٧ٔٔسطحی و زیرزمینی کشور برابر 

 دهد. ها تفاوتهای بارزتری را نشان می مقدار آب با حجم امکانات بالقوه منابع آب قاره

سطحی و زیرزمینی بر وسعت کن خشکیهای جهانی تقسیم شده متوسط ساالنه چنانچه مجموع جریانهای 

مترمکعب و  ٖٓٓٓمترمکعب و برای قاره آسیا  ۱٧۱ٕها ی کره زمین حدود  برای هر هکتار از خشکی

مترمکعب آب برای هر هکتار در سال است به عبارت دیگر سهم امکانات بالقوه  ٧ٔ۱برای ایران فقط 

باشد که به طور متوسط به هر هکتار زمین در دنیا  کمتر از یک چهارم سهم آبی میمنابع آب در ایران 

 گیرد. و یا قاره آسیا تعلق می

ها  ها و دریا درصد از ذخایر آب کره زمین را آبهای شور اقیانوس ۱٧۱بر اساس آمارهای سازمان فائو 

است که قسمت عمده آن به درصد از ذخایر آب کره زمین آبهای شیرین  ۲ٕدهد و تنها  تشکیل می

 صورت یخهای دائمی قطبی است.

میلیارد مترمکعب برآورد شده و با توجه  ۱ٓٓٔمتری حدود  ۱ٓٓذخایر آب کره زمینی کشور تا عمق 

متر حداکثر دو برابر  ۱ٓٓیابد میزان ذخیره تا عمق  به اینکه ضریب ذخیره در اعماق سریعا کاهش می

ها )آب سطحی( و  شود. میزان ذخایر موجود در دریاچه سد مترمکعب تخمین زده می ٖٓٓٓآن و معادل 

ذخایر دنیا در آبهای سطحی و  ۱۳ٖمیلیارد است که حدود  ۱ٖهای آب شیرین کشور در حدود  دریاچه

 های آب شیرین کشور ما وجود دارد. دریاچه

 منابع انترنتی 

  

  

   اخرین اطالعات زیست محیطی جهان

این اخرین اطالعات جهانی در باره جمعیت و وضعیت کنونی ما ادم ها ومسائل زیست محیطی است  
دقیقه 36و11بعضی از این امار وارقام در یک صدم ویک دهم ثانیه در حال کاهش وازدیاد است/ ساعت 

     بوقت دبی2014اگوست 9ثانیه روز شنبه 28و

 جمعیت کنوني جهان 7.252.541.119

 متولدین امسال 83.790.534

 متولدین امروز 9.637

 مرگ و میر امسال 34.572.981



 مرگ و میر امروز 3.977

 رشد جمعیت در سال جاری 49.217.554

 حکومت و اقتصاد

 (هزینه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز )دالر آمریکا 266.338.665 $

 (هزینه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز )دالر آمریکا 235.817.300 $

 (هزینه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز )دالر آمریکا 121.332.048 $

 تولید امسال خودرو 40.826.147

 تولید امسال دوچرخه 84.163.064

 رایانه هاي فروخته شده در این سال 212.506.937

 جامعه و رسانه ها

 کتابهاي جدید منتشر شده امسال 1.501.726

 روزنامه هاي منتشر شده امروز 12.702.482

 گیرنده هاي تلویزیون فروخته شده امروز 16.600

 تلفن هاي همراه فروخته شده امسال 129.252

 (هزینه صرؾ شده براي بازیهاي رایانه اي براي امروز )دالر آمریکا 4.702.038 $

 کاربران اینترنت در جهان 2.948.647.762

 تعداد نامه الکترونیکي ارسال شده امروز 5.283.818.986

 مطالب افزوده شده به وبالگ ها براي امروز 90.123

 تویت امروز 16.320.967

 جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل 98.470.220



 محیط زیست

 (جنگل هاي از دست رفته امسال )هکتار 3.134.186

 (زمین هاي زراعي از بین رفته به دلیل فرسایش خاک امسال )هکتار 4.219.462

 (متصاعد شده امسال )تن (CO2)دي اکسید کربن  21.193.803.418

 (کویر زایي امسال )هکتار 7.232.006

 (مواد شیمیایي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنایع در این سال )تن 5.901.545

  

 ؼذا

 افراد دچار سوء تؽذیه جهان در حال حاضر 888.834.936

 افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر 1.595.245.151

 افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر 531.748.384

 مرگ و میر ناشي از گرسنگي امروز 775

$ 12.062.983 
هزینه صرؾ شده براي بیماریهاي ناشي از چاقي در آمریکا براي امروز )دالر 

 (آمریکا

 (هزینه صرؾ شده براي کم کردن وزن در آمریکا براي امروز )دالر آمریکا 4.791.964 $

  

 آب

 (مصرؾ آب این سال )میلیارد لیتر 2.987.835

 مرگ و میر ناشي از بیماریهاي مرتبط با آب در این سال 1.085.276

 افراد بدون دسترسي به آب آشامیدني سالم 730.725.219

  



 انرژي

 :مصرؾ امروز انرژي در جهان )کیلو وات( از  9.929.334

 (منابع ؼیر قابل تجدید )کیلو وات - 8.042.717

 (منابع قابل تجدید )کیلو وات - 1.886.617

 (انرزي خورشیدي دریافتي امروز زمین )کیلو وات 74.135.228.010

 نفت استخراج شده امروز 2.124.904

 (نفت باقي مانده )بشکه 1.206.388.160.376

 (زمان اتمام نفت )روز 14.362

 (گاز باقي مانده )واحد 1.135.964.398.439

 (زمان اتمام گاز )روز 59.788

 (ذؼال سنگ باقي مانده )واحد 4.377.763.808.525

 (زمان اتمام ذؼال سنگ )روز 150.957

  

 سالمت

 مرگ و میر در اثر بیماري هاي واگیر دار 7.823.111

 سال 5مرگ و میر کودکان زیر  4.580.587

 سقط جنین امسال 25.316.773

 مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در این سال 207.172

 افراد مبتال به ایدز 36.476.506

 مرگ و میر ناشي از ایدز امسال 1.013.052



 مرگ و میر ناشي از سرطان امسال 4.949.315

 مرگ و میر ناشي از ماالریا امسال 591.105

 سیگار هاي مصرؾ شده امروز 383.693.788

 مرگ و میر ناشي از استعمال سیگار 3.012.544

 مرگ و میر ناشي از مصرؾ الکل 1.507.222

 خودکشي هاي امسال 646.224

 (هزینه صرؾ شده براي مواد مخدر ؼیر قانوني )دالر آمریکا 241.079.538.283 $

 تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال 813.482

www.worldometers.info/fa/ 

  

 است تومان میلیارد ۲۱ گاز و نفت درصد ۲ ازاعتبار خنج شهرستان سهم

 سهم بخش اوز از نفت وگاز چقدر است؟

 !سوم هزاره در «گاوبست» مردم يبدو زندگي تصویري/ گزارش

که هم اینک در بیمارستان به حال کما رفته و دوستداران خود را نگران  -شاعر سرشناس  -سیمین بهبهانی  -عصر ایران
  خورشیدی در تهران به دنیا آمد. ۲ٖٓٔتیر  ۸ٕدریافت یک خبر بد کرده است روز 

 
عباس خلیلی )شاعر و نویسنده و مدیر روزنامه اقدام( و نبیره حاج مالعلی خلیلی است؛ فرزند   نام خانوادگی خود او خلیلی

 تهرانی.
 

بیت از ابیات  ٓٓٔٔ   گفت و  تهران( به دو زبان فارسی و عربی شعر می ۱ٖٓٔ -نجؾ  ٧ٕٕٔپدرش عباس خلیلی )
   نویس هم بود.  شاهنامه فردوسی را به عربی ترجمه کرده بود و رمان

 
ه.ش ( دختر مرتضی قلی ارؼون )مکرم السلطان خلعتبری( از بطن  1345 -ه.ق  1316رعظمی ارؼون ) مادر او فخ

قمر خانم عظمت السلطنه )فرزند میرزا محمد خان امیرتومان و نبیره امیر هدایت هللا خان فومنی( بود. فخر عظمی ارؼون 
ون نظم ونثر آشنایی کامل داشت و زبان فرانسه را فارسی و عربی و فقه و اصول را در مکتبخانه خصوصی خواند و با مت

  نیز زیر نظر یک مربی سوییسی آموخت.
 

زنی که از شاعران موفق زمان خود بود، در انجمن نسوان وطن خواه عضویت داشت و مدتی هم سردبیر روزنامه آینده 
وزارت فرهنگ آن   زبان فرانسه در کانون بانوان و حزب دموکرات هم درآمد و به عنوان معلم  ایران بود. به عضویت

  زمان )آموزش و پرورش( خدمت می کرد.
 

http://aftablarestan.ir/سهم-شهرستان-خنج-ازاعتبار-2-درصد-نفت-و-گا
http://aftablarestan.ir/گزارش-تصويري-زندگي-بدوي-مردم-گاوبست


از هم جدا شدند و مادرش با عادل خلعتبری  1310ازدواج کرده بودند، در سال  1303پدر و مادر سیمین که در سال 
  )مدیر روزنامه آینده ایران( ازدواج کرد و صاحب سه فرزند دیگر شد.

 
حسن بهبهانی ازدواج کرد و با نام فامیلی همسر خود نام بردار شد و هر چند بعدتر با منوچهر  سیمین هم خود ابتدا با

کوشیار ازدواج کرد اما شهرت هنری خود را بر اساس نام خانوادگی همسر اول حفظ کرد. منوچهر کوشیار در سال 
بهبهانی همچنین سال ها دبیر آموزش  درگذشت و در نزدیکی نوه اش در امام زاده طاهر به خاک سپرده شد. خانم 1363

 و پرورش بوده و شاگردان او خاطرات نیکی از او دارند.
 

سیمین از کودکی و جوانی سری پر شور داشت. چندان که هم سابقه تحصیل در مدرسه عالی مامایی را داشت و هم در 
سه فرزند )علی، حسین و امید( را در  دانشکده حقوق دانشگاه تهران و نیز همکاری با شماری از مطبوعات را. او که

دامان خود پروراند، نگاه مادرانه به دیگران را در اشعار خود نیز بازمی تاباند. وی جوایز متعدد ادبی و حقوق بشری نیز 
  دریافت کرده است.

 
ه به چاپ صفح 1200موسسه انتشاراتی نگاه مجموعه اشعار او تا آن زمان را در یک مجلد نفیس در  1382در سال 

 رساند که بسیار مورد استقبال قرار گرفته و به چاپ های متعدد رسیده است.
  

سیمین بهبهانی به بانوی ؼزل شهرت دارد و برخی از اشعار او به اندازه آثار کالسیک شعر فارسی مشهور و محبوب اند 
کرده بود مورد استقبال خوانندگان  و به خاطر تسلطی که به اوزان شعر فارسی داشت ووزن های جدیدی که خود ایجاد

 با صدای همایون شجریان است.« چرا رفتی»قرار گرفت. تازه ترین مورد، سروده
 

مهم ترین تخصص شاعرانه او که موجب حیرت و تحسین می شد کشؾ، به کارگیری یا ابداع اوزان تازه و نیز سرودن 
قت رعایت کرده بود و با مهارتی خیره کننده قالب های کهن اشعار در مصراع های طوالنی بود در حالی که وزن را با د

 را در شکل تازه و با مضامین مدرن عرضه می کرد.

  

 برگزاری سومین نمایشگاه گروهی انجمن عکاسی اوز

 ۱ٖٖٔمرداد  ۸ٔعکاس روز شنبه  ٔٔو با حضور   «آزاد» با موضوع « انجمن عکس اوز » سومین نمایشگاه سالیانه 
 .در محل گالری شهرداری اوز افتتاح خواهد شد

 .است ۲ٓدر  ۱ٓاثر در سایز  ۱ٕقاب های روی دیوار شامل 
طه قاضی زاده ،بهزاد کرامتی، سهیل یادگاری ،پردیس مبصر،مهدیس مبصر،مرجان خرم،صالح الدین قائدی، امین 

 در این نمایشگاه هستند بحرانی،صفا صالح پور، نیلوفر نوبختی و فاطمه کمالی عکسان شرکت کننده

. 

  جمع اوری انتن های ماهواره از پشت بام های مسکن مهر اوز

  

 خبر

 برگزاری اولین مسابقات آفرود و گردهمایی بزرگ اتومبیلها در الرستان

 راس دام از خنج، ناکام شدند 331چاقچیان برای خروج قا

 تصویري گزارش آمدند+ هم گرد الر در فارس جنوب پرورش و آموزش روساي
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 كوره در حال انجام است-عملیات راهداري در محور اوز

  

 رئیس اداره راه و شهر سازی اوز از عملیات راهداری در محورهای این حوزه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي الرستان، عبدالحمید علیپور رئیس اداره راه و شهر 

کوره عنوان داشت: یکی از عملیات های در دست اجرا  -سازی اوز در جریان بازدید خود از محور اوز

درصد  ۱۱ن در این محور احداث باند کند رو و اصالح دید به طول یك کیلومتر می باشد که تا کنو

 پیشرفت فیزیکی داشته است.

هزار متر مکعب و حجم کوه بری و خاکبرداری  ۲ وی ادامه داد: حجم خاکریزی جهت احداث این باند 

 هزار متر مکعب می باشد. ٓٔجهت اصالح دید 

مورد سرعت گیر در این محور خبر داد و افزود: جهت افزایش ایمنی در  ۱علیپور همچنین از نصب 

نقطه مختلؾ  ٖٔعدد عالئم و تابلوهای ایمنی، انتظامی و اطالعاتی و چشم گربه ای در  ۱ٓٔر این مسی

 نصب شده است.  مسیر

مورد عملیات ترمیم و بهسازی پلها و ابنیه فنی نیز در  ۲رئیس اداره راه و شهر سازی اوز افزود: 

 محور مذکور انجام شده است.

انتقادات وپیشنهادات خود را از طریق پیام كوتاه به شماره وي همچنین از مردم این منطقه خواست تا 

 منبع خبر افتاب الرستان /با اداره روابط عمومي اداره كل در میان بگذارند. ۱۸۲۲ٓٓٔ۱٧ٖٔٓٓٓ

15.5.1393 

 ازدید نماینده مردم الرستان از راههای منطقهب

بازدید دکتر جعفر پور نماینده مردم منطقه به همراه مهندس میرشفیعی معاونت راه روستایی وزارت راه 
وشهرسازی ومهندس نصر مدیر کل راه وشهرسازی الرستان از راههای روستایی الر وبازدید از 

ر وکوره راههای شهر اوز وخنج وگراش والمرد وبیرم . ضمنا مسئولین وهئیت همراه از دوراهی بیدشه
 وبیؽرد وکمربندی کوره وگردنه اوز در مسیر کوره نیز بازدید کردند

   

 خبر

 بازدید كارلوس سوئدي از موزه مردم شناسي اوز

 است گرفته قرار بحرانی وضعیت در الرستان آب خایرذ

 اوز خیریه انجمن مدیره هیئت جلسه وهشتمین پنجاه
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 خبر

 بشارت نو الر"اولین شماره ویژه فارس  

  

 گفت وگو نشریه انجمن خیریه اوز 

 ریهروی جلد نش

  /صفحه اول

 صفحه دوم 

 صفحه سوم 

 صفحه چهارم 

 صفحه پنجم  

 صفحه هفت    //صفحه شش/  

 صفحه چهارده/ صفحه سیزده /صفحه دوازده   /صفحه یازده  /صفحه ده /صفحه نه / صفحه هشت

   صفحه اخر  /..... صفحه شانزده / صفحه پانزده 

   بیاد استاد محمد رفیع مشکین

 یاد باد آن روزگاران یاد باد                روز وصل دوستداران یاد باد 

روز گار ؼریبیست بعضی وقت ها انقدر فراموش میکنیم که از کجا امده ایم وچه روزگاری برماگذشته 
نبینیم وبیاد نیاوریم عزیزانی در طول که انگار خاکستر فراموشی وؼریبی بر چشممان پاشیده اند تا 

زندگی ما نقش داشته اند وگاه این عزیزان پایه گذار وبینان های فکری یک نفر را شکل میدهد یا انرا 
در مسیری قرار میدهد که زندگی اورا معنی ومفهوم دیگری می بخشد معلمان ودبیران واساتید نقش 

صوص معلمان واساتیدی که با دل وجان وبا تمام وجود مهمی در شخصیت ونگرش افراد جامعه دارند بخ
همه زندگی وهم وؼم خودرا برای اموزش صحیح دروس قرار دادند واز توان وامکان خود برای باال 

 بردن سطح تحصیالت دانش اموز استفاده کردند وبقول معروؾ گردوخاک خوردند تا بما بیاموزند 

ن که در اوایل انقالب دبیر شیمی ما بود به دبی امده اند خیلی چند شب پیش خبر دار شدیم که استاد مشکی
خوشحال شدم وبرای دیدار ایشان به اتفاق دوستان وهمکالسی های دیگر به دیدارشان شتافتیم پیر شده 
بود اما درمانده نبود روزگار به سختی گذرانده بود اما امیدش برای بهبود وتالش برای سازندگی هیچ 

ده بود نان به نرخ روز طی همه این سالها نخورده بود ؼیرت وهمت داشت وتا انجا که گاه از دست ندا
سال 4توانسته بود با جدیتی که همواره از او سراغ داشتیم به دانش اموزان درس داده بود بعد از اینکه 

بود با دبیر مدارس اوز  80تا سال  1358در مناطق محروم تهران درس داده بود امده بود اوز از سال 
وجودی که بعضی وقت ها تلخ وسخت صحبت میکرد اما دلش برای اتیه دانش اموزان میسوخت نمی 

خواست سرسری از کنار تحصیل دانش اموزان بگذرد خدمت کرده بود وعشق به اموختن داشت واینرا 
شته شیمی بود جایی ندیدم که طی این همه سال از او که استاد مسلمی در ر بارها وبارها ثابت کرده بود 

تقدیر شود اما او سزاور تقدیر وتشکر است من اینجا به نوبه خود واز طرؾ دوستان وهمکالسی هایی 
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که انشب به دیدارش رفتیم از او وتالشش قدردانی میکنیم وبرایش ارزوی سالمتی وبهروزی داریم باشد 
اموزشی وفرهنگی ما نیازمند چنین ادم  که اینگونه افراد از یادمان نروند انها محتاج ما نیستند اما جامعه

 های باتجربه ودلسوزی هستند تا اتیه اموزش وتحصیل کشورمان استحکام یابد 

   2014اول اگوست  –فرهاد ابراهیم پور 

  

  

 اقٌیٕ يطبنت يبِ وپحبيجك2014

  

 خسیس نباشید ؛ ارزوهای دسیلیاردی بکنید 

  

لایر بدن دستمون تا بریم پیش ممد کلک بنه بگیریم یا از مؽازه ها شکالت وپپسی و.. بخریم کلی 2که بودیم از اینکه بچه 

تومان وصد تومان نیست ؛ رفتیم مدرسه واز یک تا ده وتا صد  10خوشحال میشدیم وفکر میکردیم نهایت پول ها بیشتر از 

چی دویدیم تا به صدهزارتومانش برسیم نشد وقتی رسیدیم به صدهزار که  وهزار ومیلیون یاد گرفتیم؛ جوان که بودیم هر

باهاش میشد یک جفت الستیک ماشین خرید ؛ ارزش پول ها کم شد وخواستیم میلیونر بشیم وهر چی به این در وان در 

میلیون اما ما که مرتب  40میلیون تومان وخونه شده بود  6زدیم بازم نشد وقتی یکی دو میلیون داشتیم که پراید شده بود 

از این عدد ها خوشمون می اومد وکلی ارزو تو نافش بسته بود ولش نکردیم وهمچنان پی میلیاردیم هر چند میدونم وقتی به 

وما پشت  میلیارد وخونه هم شده باشه یک تریلیون اما چه کنیم که اون جلوداره  10میلیارد میرسم که پراید شده باشه 

تا اینکه دیدم نه بابا فقط این میلیارد وتریلیون نیست بلکه چیزای گنده تری هم هست که شمردنش هم  سرش هی هی میکنیم

کله ات سوت میکشه وکلی باید بری دوره دانشگاهی اعدادوریاضی کوانتوم وؼیره بخونی تا شاید بفهمی این اعداد و ارقام 

ماندیم وکلی راه باید طی کنیم اما تو ارزو کردن خسیس چیه . به هر حال از انجا که هنوز پشت سر سی وچهل میلیون 

وزدم به سیم اخر وبخودم گفتم فکر میلیارد کردن خیلی کوچکه حاال که بهشون نمی رسی حداقل دنبال اخریش باش  نیستم 

   پس به امید دسیلیاردی شدن هورا 

بقیه اونا همین پائین هستند  1000000تا  100000/ 100000تا 1000/  1000تا  100/  100تا  10/  10تا1  

/                  6به توان  10میلیون =    (Million) میلیون = 10^6 = 1,000,000

/         9به توان 10    بیلیون =  ] (Milliard) میلیارد = 10^9 = 1,000,000,000  [(Billion) لیوندر آمریکا، بی

/             12به توان  10   تریلیون =  (Trillion) تریلیون = 10^12 = 1,000,000,000,000

/       15به توان  10کادریلیون =  در انگلیس، ] (Quadrillion) کادریلیون = 10^15 = 1,000,000,000,000,000

 [(Billiard) بیلیارد

/              18به توان  10کوینتیلیون =  (Quintillion) کوینتیلیون = 10^18 = 1,000,000,000,000,000,000

21به توان  10سكستیلیون =  

24به توان  10  سپتیلیون =  



27به توان  10  اكتیلیون =  

30به توان  10نونیلیون =   

33به توان  10دسیلیون =   

36به توان  10اندسیلیون =  

39به توان  10دیودسیلیون =  

42به توان  10= تري دسیلیون  

45به توان  10كوتوارد دسیلیون =  

48به توان  10كواین دسیلیون =  

51به توان  10دسیلیون = ---  

54به توان  10سپتن دسیلیون =  

57به توان  10اكتودسیلین =  

60به توان  10نووم دسیلیون =  

/    63به توان  10ویجنیتیلیون = 

 =دسیلیارد 

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

0.000.  

 

ولی اگه دسیلیارد شدم چی میشه ؟!!!!!!!!!!  من دنبال این اخریش هستم  

 سایت ستاره های اوز 

2014فرهاد ابراهیم پور / سپتامبر   

  

ینمایش شهر موشها در سینما باشگاه ایرانیان دب  

بعد از سری موفق مدرسه موشها که چندین سال از ساخت ونمایش ان میگذرد اینبار خانم مرضیه برومند شهر موشها را 

ساخته که با استقبال عمومی بخصوص کودکان ونوجوانان وحتی بزرگساالن روبرو شده است همزمان با اجرای نمایش در 

یز این فیلم در حال نمایش است ودر دبی میتوانید روزهای پنج شنبه ایران در کشورهای مختلؾ از جمله در کشور کانادا ن

باشید   شب شاهد نمایش ان در سینمای باشگاه ایرانیان دبی 9وجمعه وشنبه از ساعت   

  

 به بچه های خود شنا بیاموزید 

ش مسئولین صورت گرفت استخر سر پوشیده اوز خوشبختانه بعد از تعمیرات اساسی که به همت خیرین ودلسوزان وتال

توانسته طی این مدت به کودکان ونوجوانان وبزرگساالن اموزش های شنا بدهد ومکانی امن وبهداشتی برای این ورزش 

فرح بخش گردد . استخرسرپوشیده اوز طی این مدت با مدیریت اقای عبدالرحمن صابری در دو بخش برادران وخواهران 

هده شده است امید که خانواده ها از این فرصت برای اموزش کودکان خود استفاده کنند اداره گردیده ونتایج خوبی هم مشا

ومسئولین وخیرین در توسعه وگسترش ان کوشا باشند عکس هایی از این مکان ورزشی واموزشی بدستمان رسیده مه 

  توجه شمارا بدان جلب مینمایم 



  برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید

 محمد سلیمانی وصالح فاروق قهرمانان شصت وپنجمین دوره مسابقات بلیارد شدند

مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم سپتامبر باشگاه فالمینگوی دبی شاهد برگزاری شصت وپنجمین دوره  26دیروز جمعه 

صالح فاروق A  امارات جام مهران وکیوان بود که در این دوره بازیکنان در دو گروه به رقابت پرداختند از گروه

نیز محمد سلیمانی به Bالعوضی به مقام اول رسید وسعید جهاندیده دوم شد ومسعود شرافت به مقام سوم رسید در گروه 

لزم به یاد اوریست که قبل  فعت دوم شد وسمیر شمسی واحمد رضایی بترتیب سوم وچهارم شدند مقام اول رسید محمود ر

این  از شروه بازیها مسابقه ای بین دو قهرمان دوره قبل برگزار شد که اقای مسعود شرافت جام قهرمانان را بدست اورد 

دارد از ایشان به خاطر این همراهی اشان تشکر  دوره از مسابقات به اسپانسری اقای عبدالمجید خواجه برگزار شد که جا

کنیم ضمنا مراسمی به یاد دوستان وهمکالسی های قدیمی جنب این تورانمنت بود که با کیک از حاضرین پذیرایی 

همچون گذشته جا دارد از هئیت بلیارد وهمه بازیکنان که در این دوره حضور داشتند تشکر کنیم  شد   

 عکس ها ی این دوره را میتوانید اینجا ببینید 
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 خبر

  اجرای سومین کنسرت موسیقی کودکان الرستان در سالن بیمارستان اوز

نؽمه دهقانی  / نوشته معرفی کتاب کافه مهاجر   

است که زیر نظر کیهان   از سری جدید کتاب های عصر چهارشنبه ما  نوشته خانم نؽمه دهقانی کتاب کافه مهاجر 

داستان کوتاه 11مجموعه نسخه منتشر شده است کافه مهاجر 1000انتشارات به نگار در صد صفحه و خانجانی توسط 

فارسی از نویسنده ای منتشر شده که سالیانی ست ساکن دبی می باشد کافه مهاجر اولین کار داستانی نویسنده است داستان 

; احسن  -  حلقه ها –مسلم  –ماسک  -  ان جمیراعابر خیاب –بچه ها  –کافه مهاجر :   های این مجموعه عبارتند از

مرضیه  -  بی خوابی –یادداشت قرمز یادداشت خاکستری  –نخل طالیی  –القصص   

مجموعه داستان کافه مهاجر نؽمه دهقانی پیش از انکه داستانی خیالی یا رمانتیک باشد یا بروال خاصی از سبک های ادبی 

در دبی وکشور امارات   گزارشگونه و برشی از زندگی وحوادث ادم هایی ست که پیش رفته باشد روایتی واقع گرایانه ؛

زندگی میکنند نویسنده از زندگی ورفتار وکردار ادم هایی مینویسد که حداقل تاکنون کمتر کسی و بخصوص زنی در 

ه است که نویسنده خود این داستان های کوتاه از ان نظر بیشتر قابل توج  امارات انرا بزبان فارسی منتشر کرده است

سالیان درازی در این محیط زیسته ودؼدؼه ها وارزوها وامالش توام با این حوادث گره خورده است ؛ گره هایی که در 

  از جنس گره های تعجب برانگیز داستان های ادبی نباشد  متن بخوبی مشاهده میشود حتی اگر این گره ها 

لین بار است اثارش را به معرض وقضاوت خوانندگان میگذارد نه تنها ما را با داستانهای کافه مهاجر برای زنی که او

ارزوها ودلمشؽولی های یک زن در ؼربت زیسته اشنا میکند بلکه به ما یاد اور میشود که ؼریب ؼربت شدن چه عواقب 

مای دبی زیسته تجربه یا مشاهده  واثاری نیز با خود دارد .همذات پنداری متن او با حوادث واتفاقات داستان که هر کدام از

 اش کردیم بخوبی در داستانهای او اشکار است 
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داستانهای این کتاب روایتی ساده از حوادث واتفاقات است داستانهایی که هم برای خوانندگان ایرانی داخل کشور وهم برای 

واتفاق در سر زمین دیگریست ؛ راوی   طکافه مهاجر محل ارتبا  انان که در امارات زندگی میکنند قابل توجه خواهد بود

بلکه درگیر چگونه زیستنش شده است درگیر هنجار ونابهنجاریست که ارزو وامال انسانی همه ما ادم ها   دلباخته ان نیست

 در گذر لحظه هایش خود را تکرار میکنیم 

نیده شود تا بهتر بتوانیم به نکات برای بحث ونقد ادبی این کتاب الزم است کتاب خوب خوانده شود ونظرات مخاطبان ش

برایشان  ضعؾ وقوت داستانهای نؽمه دهقانی پی ببریم .انچه مختصر نوشته شد برای معرفی این مجموعه داستان بود . 

 در ادامه راه ارزوی توفیق داریم 
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 خبر

 برگزاری شصت وپنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه اوز

  

 رضایی ریاست اداره آموزش وپرورش منطقه اوز

خرد، دانستن و فهمیدن ، بر دانش آموزان عزیز مبارک(())طلوع ماه   

امروز   نفر دانش آموز پایه ی اول ابتدایی 600به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه اوز بیش از 

   دوشنبه با شرکت درجشن شکوفه ها شروع سال تحصیلی جدید را آؼاز نمودند.

رش درمراسم نمادین جشن شکوفه ها که درآموزشگاه شمسی زاده برگزار ریاست ریاست اداره آموزش وپرو  رضایی

گردید فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت ، هنگامه تجلی زیبای مهر و محبت و ایثار معلمان و مهر افروزان را به فرهنگیان 

مچنین وی ضمن تبریک گرانقدر و دانش آموزان عزیز تبریک گفته و سال تحصیلی موفقی را برای آنان آرزو نمودند. ه

تقارن بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس اظهار کردند ؛ هفته ی دفاع مقدس یادآور روزهای ایستادگی ملت   گرامیداشت

ایثارگر و مجاهد ایران اسالمی است. و امیدواریم بتوانیم نسل جوانی که روزهای دفاع مقدس را ندیده و تجربه نکرده اند 

مقدس آشنا کنیم.را با ارزشهای دفاع   

وی اضافه کرد : انتظار داریم اولیای دانش آموزان درکنار معلمان بتوانند سال تحصیلی خوب و پرباری را برای فرزندان 

 خود رقم برنند.

نفر دانش آموز درمنطقه 6500بازدید نمودند./یادآوری می شود امسال حدود  درادامه وی از مدارس زمین پیما و بدری

  اموختن علم دانش می شونداوز شروع به 

اوز رحیمی   

  

  

 خط کشی خیابانها توسط شهرداری اوز
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در استانه بازگشایی مدارس وسال تحصیلی جدید که از اول مهرماه شروع میشود شهرداری اوز کار پسندیده ای انجام داده 

برای عبور دانش اموزان در نظر گرفته است که امیدواریم هم دانش اموزان وهم وکنار خط کشی عابر پیاده خطویی نیز 

رانندگان به ان توجه کنند اما نکته ای که در عکس هم پیداست محل تقاطع جوی اب به خطوط عابرپیاده است که عرض 

است امید که شهرداری به  عبور از روی جوی خیلی کم است وامکان اینکه دانش اموزان به داخل جوی کناری بیفتند زیاد

 این امرنیز توجه کند 

 بازم هم تصادؾ روبروی رستوران پاتریس 

شب یک ماشین به یک موتور سوار روبروی رستوران پاتریس زده وجوان موتور سوار بر اثر  12دیشب حوالی ساعت 

سی به اوز امده بوده وقصد شدت ضربات وارده ضربه مؽزی شده وفوت نموده است .موتور سوار از جهرم برای عرو

برگشت به جهرم را داشته است عروسی مال اوزیها نبوده است اما انچه مهم است تعداد تصادفات روبروی رستوران 

پاتریس است فرقی نمیکند که فوت شدگان ومجروحین اوزی یا ؼیر اوزی باشد مهم جان انسانهاست که متاسفانه هم خود 

وهم مسئولین به فکر چاره کار وحل اساسی مشکل نیستند . تا حاال در این مکان چندین نفر رانندگان گاه رعایت نمیکنند 

 کشته ومجروح شدند وخانواده هایی داؼدار گشتند 

وباز هنوز ان خاطره تلخ برای خانواده بیضایی که از سالن عروسی ؼیاثی برمیگشتند باقیست که حادثه دلخراش دیگری 

که اطالع پیدا کردیم وزارت راه فعال مکان های قبلی به باغ ؼیاثی را بسته تا تکلیؾ مسیرعبور  اتفاق افتاده است تا انجا

وحادثه خیز روشن شود کاری که باید در باره رستوران پاتریس وان مکانها نیز انجام پذیرد تا از اینگونه حوادث 

 جلوگیری شود

با مسولین راه وترابری و نیروی انتظامی با صاحبان چه خوب است شورای شهر اوز جلسه ای مشورتی وراه جویانه 

   رستورانها ونیز شهرداری اوز داشته باشند تا با همفکری یکدیگراین حادثه ها کم وکمتر شود

20.9.2014سایت ستاره های اوز   

  

 حتما تو والیت باشه

  

تنظیم کنم دیدم انطرفتر یه ادمی روی صندلی  چند روز پیش رفته بودم در یک مؽازه پنچر گیری که باد الستیک ماشینو

نشسته که داره به من نگاه میکنه دیدم به نظر اشنا میاد ؛ موهاش کامال سفید شده بود وچروک های صورتش الیه الیه کنار 

رفتم نزدیکتر اون منو شناخت وگفت تو فرهاد  هم قرار گرفته بودند ؛ چشاش گود داشت خیلی خسته به نظر می اومد 

نیستی ؟ گفتم اره گفت منو به یاد می اری. گفتم واقعیتش به نظرم اشنا میایی ولی نمی دانم کجا دیدمت گفت برگرد به 

کار میکردی یادت هست گفتم اره بازم به جا نمی ارم .  بیست سال پیش تو انموقع تو مؽازه ابزاری سمت میدون جمال 

گفتم اون ادم کجا با اون شادابی   همدیگه رو بؽل کردیم وماچ وبوسه گفت من کریم هستم کریم ... شناختمش ؛بالفاصله

 ونشاط واین ادم کجا 

یواش یواش از محل پنچری اومدیم به جایی که دو تا صندلی گذاشته بودند هوا گرم بود کریم هم ماشینشو داده بود که دو  

ییر کرده بود اون هم به من همینو گفت که تؽئیر بود خیلی تؽ 2012تا الستیک نو براش بزاره ماشین کیا اسپورتج مدل 



کردم گفتم حاال کجایی کار وروزگارت چطوره یادمه اون موقع ها به من گفتی دو تا بچه داری ؛ نذاشت من حرفم تموم 

یش از بچه دارم دو تا دختر ودوتا پسر طی این سالها فقط کار کردم وکار کردم ب 4بشه گفتم اقا فرها حاال عیال بار هستم 

سی وپنج سال است که دبی وشارجه کار کردم فقط گذروندیم شب وروز کردیم حتما وضعت خوب شده .چه خوبی ؛ نه پس 

اندازی نه دل خوشی نه خونه ای اینجا داریم . گفتم بچه هات چی بچه ها خوبند خانم چطوره ؟همه خوبند یک پسر ودخترم 

درس میخونند اونا خوبند چرا که بد باشن تا در رفاه وخوشی هستند  دانشگاه تموم کردن ویک دختر وپسر دیگم هنوز

وجای گرم ونرم دارند وهمه امکانات براشون فراهمه چه ؼم وؼصه ای دارن پول تو جیبیشون کم نباشه خورد 

زمونه ادم وخوراکشون براه باشه موبایلشون کار کنه وهمه چیز فراهم باشه براشون کافیه ؛ فکر کردی بچه های این دور و

هایی هستند که مثل من وشما به فکر خانواده وکار وبار باشن ما اون موقع ها نه تنها از پدر ومادرمون چیزی نمی گرفتیم 

بلکه کار میکردیم وکمک خرج بابامون بودیم االن نمیشه بهشون بگی باالی چشات ابرو؛ نمیشه حتی برای زندگیشون 

  واینده شون نصیحتشون کرد 

لی حرؾ داره بزنه ؛حرؾ هایی که تو دل خیلی کسا میتونه باشه ؛ کریم از زمانی که دوران جوانی اوز بودم دیدم خی

میشناختم اون موقع که من رفتم دبیرستان بهروزیان اون سه سال از من جلوتر بود از اهالی بخش اوز بود اون موقع هم 

بی ؛ سخت کار کرده بود هر جور کاری که بگی کرده بود از ادم فعال وزرنگی بود اون خیلی زودتر از من اومده بود د

رانندگی بگیر تا نگهبانی وانبارداری وفروشندگی ومؽازه داری دو سه بار هم با کسانی شریک شده بود که جنس از خارج 

من برم  تا اجاره میده اصرار داشت 115بیارن وبفروشن ؛ االن هم میگفت همین کارو میکنه ؛ خونشون تو المزهره و 

 خونشون اما من کار داشتم ونمی شد

یه نگاه معنی داری بمن کرد وگفت تا به چی بگی وضع خوب. اینکه تواین  ازش پرسیدم باالخره وضعت که بد نیست؛  

دوام بیاری وخرج ودخل زن وبچه ات فراهم کنی ؛ اینکه وقت نمی کنی سن وسال باید نفس گیر کار کنی تا تو این مملکت 

هفته ای یکی دوبار سری به فامیل وطایفه بزنی اینکه تحمل میکنی زن وبچه ات هر چی بخوان بهت بگن وتو فقط 

باشی تا  اللمونی بگیری اینکه هر چی داری کار میکنی هیچ کس صمیمانه ازت راضی نیست وفقط به ظاهر میخوان که تو

 اونا اینجا باشن اره واقعا اگه وضعیت خوب اینه ؛ اره من همه اینها رو دارم وخیلی هم زیاد دارم 

 به شوخی گفتم باالخره زنده که هستی وسالمتی 

روزگار بدرد نخور ؛ فقط ارزوم اینه که گفت اره خیلی زیاد مثل مرده ای هستم که بزور زنده هست تا کار کنه برای این 

 اگه مردم واز این دنیا رفتم فقط تو والیت خاکم کنند تا اگه به خیلی از ارزوهام نرسیدم حداقل به این یکی رسیده باشم 

حاال اگه والیت نشد چی شاید خانواده ات وبچه هات نخوان انجا خاکت کنند گفت برای همین وصیت کردم که فقط تو 

.چون حداقل تو والیت چهار تا خواهر وبرادر وفامیل وهمشهری می ایند سرخاکت ودو سه تا فاتحه برات بخونند  والیت

وکلی خاطره باهات یادشون بیاد؛ تازه خاکش هم تا ابد تو جان مرده ات میمونه   ویادت کنند  

وانچه براش باقی مونده هنوز همون دیدم بی راه هم نمیگه ودربدری وؼربت وفشار زندگی مجال شوق وذوق ازش گرفته 

 والیت خاکی ومردمانش است تا اونجا سرشو بزاره زمین 

ماشین هردومون تنظیم شده بود وفقط خودمون بودیم که احتیاج به الستیک تازه وتنظیم موتور داشتیم همدیگر رو بؽل 

 کردیم تا دیدار بعد .

نه .کی باشه وکجا باشه ؛مرده باشیم یا زنده ؛ خدا میدو  



/فرهاد ابراهیم پور    2014سایت ستاره های اوز/ سپتامبر 

 رای گیری برای استقالل اسکاتلند از بریتانیا. اری یا نه ؟

  

امروز پنج شنبه رای گیری برای استقالل اسکاتلند انجام می پذیرد تا معلوم گردد اسکاتلند همچنان در چهارچوب کشور 

کشوری مستقل اعالم موجودیت میکند رهبران بریتانیا مخالؾ استقالل اسکاتلند هستند ودر  بریتانیا باقی میماند یا بعنوان

استقالل تنگاتنگ است در هر حال چه موافقان پیروز شوند وچه مخالفان یک   ومخالفان داخل اسکاتلند نیز رقابت موافقان 

انیایی ها مجبور به عقب نشینی از مواضع خود امر نمی توان نادیده گرفت که اسکاتلندهای امتیاز خواهند گرفت وبریت

 خواهند شد نتیجه انتخابات روز جمعه اعالم میشود

برای اطالعات بیشتر در باره اسکاتلند به لینک زیر مراجعه کنید    

 ویکی پدیا، دانشنامٔه آزاد - اسکاتلند

  

دوره مسابقات بلیارد اوزیها جام مهران وکیوان  شصت وپنجمین   

  

به اطالع کلیه بازیکنان وعالقمندان به ورزش بلیارد میرسانیم که شصت وپنجمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم 

بعد از ظهر در باشگاه 3ساعت  26.9.2014جمعه امارات جام مهران وکیوان به اسپانسری اقای عبدالمجید الخواجه روز

.بازیکنان وعالقمندان جهت حضور در این دوره با اقای محمود رجایی شماره تلفن   فالمینگوی دبی برگزار میگردد

تماس حاصل نمایند 0504585257  

 هئیت بلیارد اوزیهای مقیم امارات

  

 خبر

 حادثه رانندگی در مسیر کوخرد بستک به قشم چندین قربانی بر جای گذاشت

 هشتصدمین جلسه انجمن شاعران ونویسندگان گراش روز پنجشنبه ۲٢شهریور برگزار می شود

 الر تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه

 فرودگاه الرستان گواهینامه استاندارد فرودگاهي دریافت کرد

 

اورمای دوشابی –دوشاب  –هاردوشره   

دوروز پیش دوستی یک دبه ای پراز رطب از والیت برایم اورد وسلیقه بخرج داده بود وانواع رطب دریک ظرؾ 

https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF&ei=lIQaVN6XKYmO7QbluYGIDg&usg=AFQjCNEiEslr68gniViALt_Jc-_v5VN9kg&sig2=RiAGjS92G-PzDEgRaDCCfg
https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF&ei=lIQaVN6XKYmO7QbluYGIDg&usg=AFQjCNEiEslr68gniViALt_Jc-_v5VN9kg&sig2=RiAGjS92G-PzDEgRaDCCfg
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وجود دارد چه در خانه های اوز چه سربسته اورده بود تا دوباره بیاد بیاورم که در شهرمان انواع خارک ورطب وخرما 

در مناطق اطراؾ شهر اوز فصل تابستان جدا از گرمای سوزانی که دارد کمک حال خوبی برای درختان نخل است تا 

 خارک به رطب وبعد به خرما تبدیل شود وبقول اوزیها شهریور ماه خرما پزون است . 

باره شیره خرما نوشته بودم که بی مناسبت ندیدم شما هم دوباره انچه در ادامه می اید مطلبی است که چند سال پیش در 

  ببینید احتماال انهایی که سنی ازشون گذشته با ان حال وهوا یاد خاطرات انروزها می افتند 

  

دوشاب پزی)شیره گیری از خرما ( در اوز سابقه طوالنی دارد وبه اندازه قدمت نخل وخرما در منطقه سابقه دارد برای 

دگاری بهتر خرما چه چیز بهتر از شیره خود خرماست تا انرا برای مدتها سالم وتازه نگه دارد انچه می بینید گزارش مان

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

با آب حدود نیم ساعت بخته وبا کیلو خرما. خرما رابعداز پاک کردن  22لیتر آب برای60مواد الزم.  طرز تهیه دوشاب. 

لیتر آب با آب گردان داخل دیگ ریخته می شودوبعدبا آب گردان 20چوب بزرگی شبیه چماق به هم زده تاخرما نرم شود و

داخل ظرفی   آورده وآب و خرمای بخته شده را  کیلوگرم به کیسه فشاروارد66داخل کیسه می شود وبافشار سنگی معادل 

در حدود یک ساعت ونیم طول   دیگ ریخته تا ومیگذارند باحرارت زیاد جوشانده شود این کار  را داخلریخته شده وبعد ان

 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 22هر   برای

تومان برایتان دوشاب درست میکنند .1500خرما 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 

شیره خرما به هم جمع شده گهره میبندد که در آن زمان خرمای دوشابی لذت وخوردنش مزه کنندووقتی هوا سرد می شود 

دیگری دارد بعضی از خانواده های اوزی دوشاب را با کنجد و با کخوین )باه ریز ؛ بنه بسیار ریز ( قاطی کرده 

از خرمای شاهانی برای وانرا تنوع می بخشند که مخصوص زمستان است ولذت خاصی دارد. در اوز بیشتر   آماده

 دوشاب وخرمای دوشابی استفاده میشود

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

تاس پلوی دردار یادش به خیر اگه کسی  جاش تو قدیم توی خمره ها ی بزرگ بود وجای کوچکترش توی  خرمای دوشابی

از اوز برایتان بفرستند پشیمان نمیشوید   تو اوز دارید وهنوز بفکرتان هستند بد نیست بگید چند کیلو خرمای دوشابی تازه

 کلی هم لذت میبرید

 برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید 
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 خبر

 تجلیل ازدانش آموزان موفق بخش اوز درکنکور سال جاری

 تیم فوتسال روستای کهنه قهرمان جام هفته دولت در اوز

 قطعه ای ادبی از نعمت هللا نقی پور و مقایسه فیشور قدیم و جدید

 پرورش اندام کار الرستانی مقام چهارم آسیا را کسب کرد

 پروازهای شرکت ایرعربیا در مسیر شارجه- الر افزایش می یابد

  کشور فرانسه و استرالیا امروز به اوز رسیدند  دو گردشگر دوچرخه سوار اهل

را ادامه دادند   مسیر پیش رواین دو گردشگر در سفر خود با گذر از شهر اوز   93/6/18امروز سه شنبه عصر مورخ 

 . تا به مقصد بعدی که بندر عباس هست برسند

اسکان جایی برای مهمانان   ولی صد حیؾ که جهت  و این عکس یاد گاری را در کنار میدان نون والقلم گرفتند

نمی شود ؛  در شهر دیده  ناخوانده  

 با تشکر از اقای رحیمی برای ارسال خبر 

خابات مجلس اینده فضای پیش از انت  

در منطقه الرستان ودر شهرستانهای مجاور با وجود اینکه یکسال واندی مانده به انتخابات مجلس شورای اسالمی 

کنشگران سیاسی واجتماعی این منطقه به ارزیابی پیش از موعد در این رابطه پرداخته اند سه مطلب کوتاه ومختصر در 

دگان محترم را بدان جلب مینمایم این زمینه بچاپ رسیده که توجه بینن  

 حساسیت انتخابات مجلس دهم در الرستان؛ خنج و گراش

 فضایی که ناگهان انتخاباتی ست

 ...انتخابات مجلس دهم و چند نکته

  

  

  خبر

 «چگونگی ساخت جاده اوز به کهنه و جاده هود به کاریان و یادی از سید عبدهللا هاشمی » سید عبدهللا کبیر

 افتتاح دفتر کارگروه توسعه واشتؽال بخش اوز 
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 از تب داغ »قیصر« تا »مهوه« الريِ اشعار »بواسحاق اطعمه»! 

 پذیرفته شدن 6 اثر از اعضای انجمن عکاسی اوز 

 سیر خبر از گرسنه ندارد!؟؟

این عکسی که مشاهده میکنید یکی از گویا ترین ودر ضمن درناکترین صحنه ای است که از سیری وفقر در جهان نشان 

یم انگاه که ما بی رویه داده میشود انگاه که ما اضافات خودرا که خیلی وقت ها مواد ؼذایی است به زباله ها سرازیر میکن

صدها میلیون انسان در دنیای پیرامونمان از فقر وگرسنگی  مصرؾ میکنیم وبیش از نیاز واحتیاجمان درست میکنیم 

worldometersمیمیرند بر اساس اخرین اعالم امار گرسنگی در سایت جهانی ورلدو میترس فقط امروز در تاریخ  

نفر از گرسنگی مرده اند و باز بر اساس اخرین امار افرادی که دچار  29750دقیقه 16و 10تا ساعت  2014سپتامبر 4

نفر هستند وجالب اینکه افرادی که دارای اضافه وزن هستند در  888122550سوتؽذیه در حال حاضر در جهان هستند 

بدبختی اگر ما را این شکاؾ عظیم طبقاتی این دره هول انگیز فقر و  نفر می باشند 1596452290حال حاضر بالػ بر 

بخود نیاورد اگر مارا به سمتی که همه انسانها از مواهب زندگی برخوردار نکند سر از خشونت وناهنجاریهایی در می 

اورد که اکنون گریبان مردم جهان را گرفته است نمی توان انسان بود واین فاصله ها را ندید نمی توان به خوشبختی خود 

   مش جهان زمانی فراگیر میشود که این فاصله های عظیم ودردناک از بین برود فقط فکرد کرد خوشبختی وارا

  

 خبر

 نشست مشترک هیئت امنا وهیئت مدیره انجمن خیریه اوز با میهمانان

 خبر

  2امریکا  3ایران 

تیم قدرتمند امریکا را شکست دهد 2بر3لحظاتی پیش تیم والیبال ایران توانست با نتیجه  این پیروزی را به والیبالیست   

   های کشورمان تبریک میگوئیم

 از خاطرات یک همشهری در سفری که به شهرمان داشته است 

 

  

 اوز در یک نگاه/ بقلم محسن نامی 

من هم بعد از مدتها برای عروسی پسر خواهرم انجا بودم گفتم شاید بد نباشد  ،تابستان است و فصل عروسیها در اوز

 .مشاهداتم را در مورد اوز زادگاهمان را با شما هم در میان بگذارم

حسابی سرشون شلوؼه خصوصا در این فصل که همه  از نظر اقتصادی وضع بهتر از سابق است و تقریبا همه مؽازه ها

برای تعطیالت و عروسی به زادگاه میایند جمعیت اوز چند برابر میشه مخصوصا از بعد از ظهرها ساعت شش به بعد که 

هوا خنک میشه و همه میریزن بیرون یک عده ای برای خرید و کار و یک عده ای هم برای گردش این را هم باید گفت 

مثل سابق شهر اوز به الر وابسته نیست و مؽازه ها سفارشهایشان را به وسیله ماشینهایی مثل دی اچ ال اینجا از  که االن

 تهران اصفهان و شیراز دو سه روزه دم مؽازه خودشون تحویل میگیرند و از این بابت خیلی خوب شده. 
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اوز شهر کوچکیه و مشکل مؽازه ای برای خرید پیدا میشود به این خاطر خیلی از جوانها که اهل کار کردن هستند البته 

رفته اند به سوی کارهای ساخت و ساز و یاکارهای صنعتی مثل جوشکاری و کشاورزی که احتیاج به مؽازه در مرکز 

  .شهر ندارد

خیر در ورزش عوض شده و مخصوصا بعد از ورود اقای سید  از نظر ورزشی میشه گفت دید خیرین نسبت به کار

یوسؾ حسینی رییس اداره تربیت بدنی کارهای خوب و اساسی برای ورزش اوز در حال انجام است من خودم یک بعد از 

 ظهری سری زدم به مجموعه ورزشی تربیت بدنی وباشگاه اوز جوان و دیدم که حدود صد و پنجاه نفر از بچه های 

و وقتی با بچه ها و مسولین صحبت میکردم همه از همکاری و همدلی صحبت میکردن و  در حال تمرین هستند کوچک 

 همگی راضی بودن.

 از نظر ساخت و ساز ساختمانهای خوب و شیکی دور از مرکز شهر و در اطراؾ کمربندی ساخته میشود که در اینده به 

اصلی در مرکز شهر است که تردد در ان تاسؾ باره و اینهم مربوط به  نمای خیابان کمربندی جلوه ای زیبا میدهد.مشکل

بافت قدیم شهر است که زمان ساخت انهاکسی فکر اینده را نکرده و شاید هم بودجه ای نبوده اما االن هم میشه تمهیداتی را 

 در نظر گرفت از جمله یک طرفه کردن یک یا دو تا از خیابانهای اصلی و مرکزی شهر. 

بعدی اوز عروسی های خسته کننده و نا هماهنگ که هر شب حداقل چهار عروسی که بیشتر انها هم در باغ است  مشکل

دمی باشد.باؼهایی که جاده های انها بسیار بد وباریک و خطرناک است و باید برای انها فکری کر  

سال اخیر به علت دایر کردن چاههای و مخصوصا چند  و اما اساسی ترین مشکل کم ابیست که همیشه گریبانگیر ما بوده

درختان در باغ  برزگو و چدرو و عدم بارندگی مناسب و تخلیه اب اب انبارها برای استفاده زیاد در اطراؾ اوز مخصوصا

خوب از اب خالی شد شهریهایی که درست شده که االن تقریبا بیشتر برکه های با اب  

  

1393شهریورماه   

171تؽییر كد استان به حذؾ كدهاي بین شهري و    

 

  مزایا : تماس تلفني در سراسر استان بدون گرفتن كد

 كاهش هزینه تماس هاي مشتركین

 سهولت در ارتباطات درون استاني

  نحوه تؽییر شماره تلفن هاي شهرستان الرستان

5251به  362اوز از   

5253به  375شماره هیرم از    

5254به  368كهنه قدیم از   

5254به  464از فیشور   

5254به  369كهنه جدید از   

5254به  372گالر از   



5254به  373محلچه از   

5257به  328ده فیش از   

5257به  334الؼران از   

5257به  338چؽان از   

5258به  336هرم از   

5258به  324بلؽان از   

5258به  337احمدمحمودي از   

5258به  343كاریان از   

5262به  452خنج از   

5263به  462از سده   

5263به  455بیؽرد از   

5264به  456چاه طوس از   

5224به  224شهداي الرستان از   

5225به  225شهداي الرستان از   

5226به  226شهیدخوشه چین از   

5226به  226شهداي الرستان از   

5233به  333شهیدخوشه چین از   

5234به  334شهیدخوشه چین از   

5241به  251هرمود عباسي از   

5241به  241كهنه مركزي از   

5241به  223لطیفي از   

5242به  247کرموستج از   

5242به  238زروان از   

5242به  248هرمود عباسي از   

5243به 246باغ از   

5244به  222گراش از   

5245به  223گراش از   

5249به  225آؼصه از   

5249به  226ارد از   

5253به  374قالت از   

5253به  365بیدشهر از   

5253به  366كوره از   

5253به  367هود از   

 دریافت نرم افزار تؽییر شماره طرح همکدی تلفن ثابت استان فارس

 . این نرم افزار قابل نصب بر روی گوشی های تلفن همراه با سیستم عامل آندروید می باشد

  قابلیت های این نرم افزار :

وشی تلفن همراهپشتیبان گیری از شماره تلفن های موجود در گ  (1  



( اصالح شماره تلفن های ثابت مخاطبین استان فارس در گوشی تلفن همراه2  

با کلیک بر روی آدرس زیر برنامه رو دریافت کنید  

http://www.shiraztel.co.ir/Portal/channels/FcKUploadedFiles/fa/19/Documents/FlatApp.apk 

کنید تا از تؽییرات شماره ثابت خودتان آگاه شوید  حتما این برنامه رو دانلود . 

 .این برنامه قابلیت تؽییر شماره های ثابتی که در گوشی شما قرار دارد بصورت اتوماتیک به شماره جدید را دارد

ین مطلب را تنی چند از همشهریان از اوز فرستاده اند اگر دوستان وبینندگان اطالعات بیشتری دارند میتوانند برای ا

 بفرستند   سایت

 افتتاح سایت حامیان دولت تدبیر و امید در گراش

  

  به مناسبت هفته دولت رونمایی شد.gerashrhn.irوب سایت رسمی هواداران دولت تدبیر و امید به نشانی گریشنا: 

در مراسمی در فرمانداری شهرستان گراش و با حضور فرماندار،  ۱ٖبه گزارش مهدی مشتاقی، امروز نهم شهریور 

سایت در جهت  ن نظامی و چند تن از روسای ادارات افتتاح شد. این وبهرمزی عضو شورای شهر، و همچنین مسئوال

برد اهداؾ فرمانداری و همچنین ایجاد تریبونی مجازی برای اعضای ستاد شهرستان ایجاد شده است. کمک برای پیش  

در چارچوب قانون  های دولت تدبیر و امید را سایت عالوه بر انعکاس خبرها، امکان بحث و گفتگو درباره فعالیت این وب 

های سایت فعال نیستند، اما گالری  اساسی جمهوری اسالمی در قالب یک انجمن فراهم کرده است. هر چند هنوز تمام بخش

بینی شده است. امکان ثبت نام نیز وجود دارد، تا  ای با عنوان داستان یک ستاد نیز در این سایت پیش عکس و بخش ویژه

فرستادن خبر و شرکت در گفتگوها در سایت عضو شوند.مندان بتوانند برای  عالقه  

اندازی این سایت را از ابتدا به عهده  به گفته مشتاقی که مسئول ستاد انتخاباتی روحانی در سال گذشته بود و پیگیری راه

خص شسایت م ی نزدیک مدیر وب شود؛ ولی در آینده سایت فعال توسط اعضای ستاد روحانی اداره می داشت، این وب

 خواهد شد /پایان نقل خبر از گریشنا 

سایت ستاره های اوز بنوبه خود ورود این عزیزان را به دنیای مجازی وخبر رسانی منطقه الرستان تبریک میگوید 

 وبرایشان ارزوی توفیق دارد

1.9.2014 

  

 

 اقٌیٕ يطبنت يبِ اکحجك2014

http://www.shiraztel.co.ir/Portal/channels/FcKUploadedFiles/fa/19/Documents/FlatApp.apk
http://www.gerishna.com/archives/30511
http://www.gerashrhn.ir/
http://www.gerashrhn.ir/


  

 دیروز جمعه در شارجه والعین وفجیره باران بارید

دیروز حوالی چهار بعد از ظهر در شهرهای شارجه والعین وفجیره باران بارید ودر دبی جز در بعضی 
در ایران هم در  بارید به اندازه ای که ماشین ها کثیؾ شوند  از نواحی چون مردؾ و ورقا نمی باران 

وچندین شهر  بسیاری از استان های کشور بارندگی بود از جمله در تهران واصفهان وگیالن وفارس
 دیگر

31.10.2014  

چند تابلو از نقاش اوزی اقای راشد افزونی  

  

که بصورت خودجوش وبا استعداد ذاتی خود به کار نقاشی پرداخته  اقای راشد افزونی فرزند عبدالرحیم 
تابلو از کارهای ایشان را اینجا می بینید برای اکنون تابلوهای زیبایی از مناظر مختلؾ کشیده که سه 

 ایشان در ادامه راه ارزو توفیق داریم

 خبر

عصر پنج شنبه در مناطقی از الرستان از جمله در کرمستج هوا بارانی بود اب وهوای منطقه الرستان 
از گرمی به سمت خنک شدن رفته ومردم بیش از پیش انتظار باران را دارند  

« دس گشاػ هٌزؾش هي ؽْد« ًخل فبسط  

ثَ صّدي ثبصاسچَ عٌزی دس الس احذاس هي ؽْد  

  ثكگماقی ٌّث ًَٔٓیٍ شهىّ ْیئث يؿیكِ اَصًٍ ؼیكیّ

 در هجوْعَ سْارکاری ترادراى هحثی اّز چاتکسْراى هٌطقَ تا ُن تَ رقاتت پرداختٌد

  ُوایص تسرگ پیادٍ رّی تَ هٌاسثت ُفتَ ترتیت تدًی در اّز

 حریق مارکوپولو کنترل شد

ونیم بعد از ظهر شنبه هتل مارکو پولو از دود انباشته شده بود که خوشبختانه در 4امروز حوالی ساعت 
عرض چند دقیقه نیروهای ایمنی واتش نشانی خیلی سریع در محل حاضر شدند تا جلوی اتش را بگیرند 

حظه خبری از مرگ یا مجروح شدن کسی ندیدم ومیزان صدمات را کم کنند من خودم انجا بودم تا ان ل
حداقل پنج ماشین اتش نشانی بزرگ وتانکر بزرگ  ونیروهای انتظامی پلیس واتش نشانی حاضر بودند 

 اب وامبوالنس ها حاضر بودند تا اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد بر اوضاع مسلط باشند

هتل مارکوپولو در خیابان مطینه دبی قرار دارد  

 کمیسیون بانوان شورا ی شهر اوز فعالبت های زود بازده

http://aftablarestan.ir/نخل-فارس-در-گراش-منتشر-مي-شود
http://aftablarestan.ir/به-زودي-بازارچه-سنتی-در-لار-احداث-مي-شود
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=711:1393-08-07-07-04-52&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2831.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2830.aspx


 کمیسیون بانوان شورا ی شهر اوز اولین جلسه خطوط تولید فعالبت های زود بازده

برگزار نمود . این اولین جلسه راه اندازی خط تولید را در دفتر شورا  93مهر  24امروز پنج شنبه  
نفر از خانمهای اوز وجناب آقای آرین که طرح توجیهی خط تولید را نگارش  30جلسه باحضور بیش از 

صبح  10نموده بود وجناب آقای عبدهللا ملکزاده مسئول کارگروه توسعه واشتؽال زایی .جلسه در ساعت 
نمودند وجهت سهام گذاری خط  با عالقه از این طرح استقبال  شروع گردید در این جلسه حاضرین

تولیدی اعالم آمادگی کردند جلسه بعدی وتشکیل هیئت مدیره و دریافت سهام توسط هیئت مدیره اعالم 
 .  خواهد شد

کمیسیون بانوان شورای شهر اوز دومین جلسه راه اندازی خط تولید زود بازده را برگزار کرد . در این 
بح در دفتر شورا تشکیل شد .جناب مهندس مهرآوران و جناب ص مهرماه 30 جلسه که امروز چهارشنبه

هیئت مدیره از بین خانمها با رای گیری حا   عبدهللا ملکزاده و تعدادی خانم های اوز حضور داشتند .
نرگس نامی ، لیال عزیزیان ،پروین لطافت،ریحانه سعیدی، حنیفه فقیهی به   ضرین انجام شد وخانم ها
م بدریه ؼیاثپور به عنوان عضو علی البدل وخانم قدریه ؼیاثی به عنوان بازرس عنوان عضو اصلی وخان

وخانم ناهید فاضلی به عنوان عضو علی البدل بازرس انتخاب شدند . خانم نامی از شورا هم بر کلیه 
           امورات تولیدی نظارت خواهند داشت . با آرزوی سالمتی وموفقیت اعضای هیئت مدیره

                      طیبه نامی کمیسیون بانوان شورای شهر اوز

  

 خبر

 "فراخْاى ساخت اًْاع کلیپ ُای تصْیری  "

  فروش امالک در الرستان، ساخت بیمارستان در دبی 

 ؼالم قائدی در گذشت

 شکارچی هم رفت

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم ؼالم قائدی بعد از یکدوره بیماری در اوز درگذشته که بدینوسیله 

تسلیت عرض مینمائیم ویاد در گذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم 

 وخاطرش را گرامی میداریم

 22.10.2014سایت ستاره های اوز 

  

  

 خبر

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2826.aspx
http://sohbatnews.ir/post.php?id=10958
http://sohbatnews.ir/post.php?id=10958


 اّلیي دّرٍ هساتقات پرش تا اسة در رضتَ سْارکاری - اّز

 ؽلْؽ کبسی یکی اص ُوؾِشیبى دس هشاعن ًوبص جوؼَ فیؾْس رؼجت ُوگبى سا ثش اًگیخذ

 اعتراض مرؼداران الرستانی به واردات مرغ از سایر شهرستان ها

  اولین همایش روز جهانی ؼذا در الرستان برگزار شد

کتابخانه معهد ارکید دبی توسط سلطان صقر السویدیفتتاح ا  

دیشب در محل معهد ارکید دبی شاهد افتتاح کتابخانه معهد ارکید دبی توسط سلطان صقر السویدی رئیس 
لثقافه والعلوم دبی بودیم. این کتابخانه که به همت وتالش خانم خدیجه پیرزاد مسئول  مجلس االداره ندوه ا

ود مدیر این معهد ایجاد شده بود که همراه با عزیزان دیگری خانم ها فوزیه معهد وخانم وهیبه محم
خضری مهناز بهمن ابادی که از بتدای راه اندازی این کتابخانه همراهی کردند نیز حضور داشتند .در 

این افتتاحیه مهمان ویژه ای نیز از شورای کتاب کودک ایران سرکار خانم سوری مرتضایی فرد دعوت 
دند که حضار از بیانات وتالش ایشان در عرصه کتاب وکتابخوانی استفاده بردند در این شب شده بو

سیلوانا سلمانپور وفرهاد ابراهیم پور وبهرام اذری اشعاری از خود ودیگران خواندند ودر پایان لوح 
حاضرین سوری مرتضایی فرد اهدا گردید وبرای  تقدیر ویادبودی به اقای سلطان صقر السویدی وخانم 

ومدعوین هدیه ای از طرؾ معهد ارکید تدارک دیده شده بود که توسط خانم خدیجه پیرزاد به انها اهدا 
  گردید

جا دارد در این شب بیادماندنی از تالش های خانم خدیجه پیرزاد که طی چند سال گذشته موجب ترویج 
عرصه را گسترش داده اند تشکر کنیم  هنر واموزش کودکان بوده اند واکنون با راه اندازی کتابخانه این

ونیز از خانم وهیبه محمود که با مدیریت خود توانسته اند با وجود مشکالت این معهد براه خود ادامه 
و توضیحات الزم  دهد تشکر کنیم از خانم سلمانپور که در این شب کار ترجمه وگفتگوبعهده داشتند 

برای اقای السویدی دادند نیز تشکر میکنیم  

عربی وانگلیسی دارد که عالقمندان میتوانند از ان استفاده کنند  –این کتابخانه کتابهایی بزبان فارسی 
بخصوص کتابهایی برای کودکان ومادران دارد که از اخرین کتابهای منتشر شده از این نوع نیز در خود 

 جای داده است

   2016اکتبر  16سایت ستاره های اوز 

  

 خبر

 شصت وهفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه اوز

کیلومتری محور الر جهرم یک کشته بر جا گذاشت واژگونی یک خودرو ال 90 در 35   

  سقوط بنز ده تن به داخل پل در 27 کیلومتری محور الر جهرم

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2823.aspx
http://www.feshwar.com/readmore-2081.html
http://sohbatnews.ir/post.php?id=10930
http://aftablarestan.ir/اولین-همایش-روز-جهانی-غذا-در-لارستان-بر
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=707:1393-07-22-13-28-54&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://sohbatnews.ir/post.php?id=10908
http://sohbatnews.ir/post.php?id=10909


 در برابر زلزله چکار کنیم ؟

  

اوز ومنطقه الرستان وکال ایران از مناطق زلزله خیز جهان است وسالی نیست که در ایران زلزله نیاید 
گذاشته وخوب میدانیم منطقه الرستان در ایران زلزله هایی که گاه خسارات جانی ومالی سنگینی بجای 

ساله گذشته از بزرگترین زلزله های  50جز کمربند زلزله است زلزله های الر وقیر وکارزین طی 
وشهر اوز طی مدت حیات خود زلزله های بزرگ وکوچکی بخود دیده است که   منطقه بوده است

 است سال اخیر تالفات جانی نداشته 50خوشبختانه طی این 

چند روز پیش در منطقه وشهر اوز شاهد زلزله بودیم هرچند این خبر زلزله بسرعت پخش شد اما کمتر 
سایت ستاره های اوز همواره وظیفه خود دانسته که ضمن توجه  جایی شنیده ویا گفته شد که چه باید کرد

ما نمی توانیم زلزله  حالبه مسایل اجتماعی وفرهنگی به مسائل ایمنی مردم توجه داشته باشد . در هر 
را دور بزنیم وبی خیال امدنش باشیم نه مسیر زلزله میتوانیم تؽیر دهیم ونه میتوانیم از امدنش 

 پس بهتر است چاره اندیشی کنیم راه چاره در دو چیز است جلوگیری کنیم

 حداقل برسانیم به مردم وخانواده ها اموزش دهیم در زمان زلزله چگونه رفتار کنند تا میزان اسیب به

به ساخت وسازهایی که در شهر انجام میشود نظارت الزم انجام شود چون متاسفانه توجه کافی به این 
موضوع نمیشود حتی کسانی که برای خود خانه ومؽازه وجایی میسازند هم خیلی به این موضوع بسیار 

 مهم توجه ندارند

 لزله به حداقل برسانیمپس به این دو نکته مهم توجه کنیم تا اسیب ها در ز

2014سایت ستاره های اوز / اکتبر   

 خبر

 تسرگداضت حافظ در اّز

 عکس /خرهای کٌَِ در تازار اّز

جهانی کودک در ایران گرامی بادروز    

  

نوامبر اعالم نموده اما برخی از کشورها از جمله 21هر چند روز جهانی کودک را سازمان ملل متحد 
 مهر ماه را روز کودک نام گذاری کرده است16ایران 

اثر جنگ وخرابی و امسال در شرایطی روز جهانی کودک برگزار میگردد که زخم ورنج کودکان ؼزه بر 
تر وتازه است وهزاران خانواده داؼدار از دست دادن کودکان یا والدین خود  ویرانی خانه هایشان 

هستند ودر شرایطی به پیشواز روز جهانی کودک میرویم که کودکان ایزدی وکوبانی بر اثر حمالت 
ه دامن این منطقه را گرفته جنایتکارانه داعشی ها لبخند ونشاط از لبان کودکان ربوده وترس ودلهر

متوجه کودکان است کودکانی که حتی  است وبه یقین میدانیم که بیشترین اسیب ها در جنگ وخشونت 
اگر کشته نشوند ومعلول ومجروح هم نگشته باشند باز زخمی بزرگ بر روح وروان انها تا ابد باقی 

به این نهال های کوچک وپراز عاطفه خواهد ماند همه روز وبخصوص در این روز ها به کودکان جهان 

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2809.aspx
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  زندگی بیشتر فکر کنیم مدام بیاد اوریم که انها بیش از همه ی ما محتاج حمایت وهمراهی هستند 

درصد 80با وجود اینکه بعد از جنگ جهانی اول وضعیت کودکان در جهان بهتر شده است وامروزه 
ی وکزاز وسرخک وسل و.. در امان هستند ومرگ کودکان بوسیله واسیناسیون از بیماریهایی مانند دیفتر

سال گذشته به نصؾ خود رسیده است وامکان تحصیل واموزش بری کودکان 30ومیر کودکان در 
بیشتری فراهم شده است اما با همه اینها تقریبا بیش از یک ملیارد کودک هنوز در جهان در فقر مطلق 

ملیون کودک قبل از اینکه به سن 11االنه حدود بسر میبرند وامارها ها حکایت از ان دارند که س
ملیون کودک به کارهای سخت ومشقت بار مشؽول 245سالگی برسند میمیرند و در همین جهان 5

نفر در بدترین شرایط 12نفر کودک کار هستند که از میان انها 16یعنی از هر صد کودک   هستند
ساله مشؽول کار هستند اما بزهکاری بدالیل 14تا 10ملیون کودک 7زندگی میکنند در کشور ما بیش از 

سال تنزل 14و 13فقر اقتصادی وفرهنگی بیش از گذشته است وسن گرایشات وناهنجاریهای جنسی به 
یافته است وامار گرایش به اعتیاد در نوجوانان نیزبالی دیگری است که گریبان خانواده وجامعه را 

ای اجتماعی نباید بسادگی در برابر عواقب وپی امدهای گرفته است نه مسئولین ونه والدین وگروه ه
حاصل از انحراؾ کودکان ونوجوانان بی توجه باشند چون دود حاصل از سوختن انها به چشم همه ما 

 خواهد رفت

شرایط زندگی انها وتامین کودکان خود را دریا بیم اینها سرمایه های اینده جهان هستند برای بهبود 
برای اینکه جهانی بدور از خشونت وجنگ داشته   انها از هیچ کوششی دریػ نورزیم  نیازهای اساسی

جهانی به عدالت  باشیم باید فرزندانی تربیت کنیم که روح وروان انها به صلح وارامش خو گرفته باشند 
شد واین امکان پذیر است با حمایت همه جانبه وازادی وامنیت میرسد که فرزندانی خوب ونیکو داشته با

ؼذای کافی ومورد نیاز ؛اموزش صحیح  از اساسی ترین حقوق و خواسته های کودکان جهان که همانا 
توسعه و تامین مسکنی امن  امکانات بهداشتی ودرمانی همگانی ؛ عدم تبعیض نزادی قومی ومذهبی ؛ ؛ 

دور کردن انها از همه عوامل  ؛  ی جامعه وخانوادهوراحت وبدون دؼدعه ونگرانی از کشمکش ها
که کودکان اینده سازان این جهان  می باشد به انها توجه کنیمبرقراری صلح وارامش و..... ؛ خشونت زا 

 هستند

 سایت ستاره های اوز / فرهاد ابراهیم پور

  

 دخوب بود این مردم ، دانه هاي دلشان پیدا بو

ل تولد سهراب سپهری نقاش و شاعر ظریؾ وبااحساس سرزمین مهرماه هر سال ؛سا15  
 ماست

شعرهای سهراب مثل ریزش برگهای پائیز است در سکوتی که من وشما گاهی با ان اشنا 
 هستیم

دورتر از به   در شعر سهراب احساس لطیؾ بشری جاریست واهل هیچ خشونتی ونزاعی نیست
خودش فکر میکند اینزمانی اش برای ان است که نقاط مشترکمان در دیدن زیبایی های این 

جهان در بوم ونوشته به تصویر میکشد عرفانی که ریشه در بودا وائین خلوت روران انسان 
دارد به طبیت وهمه داشته های ان صمیمانه عشق می ورزد واگر خوب دقت کنیم هم شعر وهم 

راب اؼشته والوده پر رمزورازی است که سهراب قصد نمایش ان برای ما دارد نقاشی سه
ودعوت او به   گویی میداند که قسمتی ازما همیشه با طبیعت زنده وجاندار کنارمان قهر است

  اشتی با طبیعت است :



  اب راگل نکنیم/ در فرودست انگار/ کفتری می خورد اب 

ان نیست هر چند که شعرهای مهم او این امکان را شناخت شاعر فقط با شعرهای برجسته  
همه ی   برای حضور در بین مردم به او میدهد برای شناخت ادمی مثل سهراب باید هم

شعرهایش وهم نقاشی هایش را دید ودر باره او قضاوت کرد سهراب شاعری بود بی ادعا وبی 
یش سرود ودر شعر هیاهو خودش برای خودش اهمیت داشت وما را در قسمتی از شعرها

صدای پای اب که معرفی خود وارزویش است تا انجا پیش میرود که ابایی ندارد تا بگوید 
..نسبم شاید به زنی فاحشه در هند وبخارا برسد در باره سهراب هم گفته شده وهم نوشته شده 

د وامامن در سالروز تولدش دوست داشتم از خودم برای سهراب حرفی زده باشم که شاعر بو
 نزدیک ومتاثر از بعضی شاعران ولی کامال خودش بود والوده احساس وخیال ما

برای اطالع بیشتر با زندگی نامه سهراب وفعالیت های او  اینجا کلیک کنید 

  

 هدایت هللا یادگاری درگذشت

بانهایت تاسؾ باخبر شدیم هدایت هللا یادگاری درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده 
 وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم

 2014اکتبر 7سایت ستاره های اوز 

  

 خبر

  

میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران 211مصرؾ ساالنه   

زنان در حال رسیدن به مردان آمار ایدز  

 (برنج های مصنوعی )فیلم

های عروسی نرخ اجاره ماشین  

گیری برای به رسمیت شناختن فلسطین در انگلیس رأی  

7 هستیم عقب  بارداری  سن از بهترینسال   

 بررسی آسیب پارازیت علیه سالمت مردم در مجلس

http://www.ewazstars.com/sohrabe%20s.htm
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 ولین تلویزیون تبلیؽاتی شهرداری اوزا

 اولین تلویزیون تبلیؽاتی شهرداری اوز در میدان شافعی ومرکز شهر اوز نصب شده است

 خبر

 نمایشگاه دستاوردهای انجمن خیریه اوزبرگزارشد

 زمین لرزه روستای کهنه را لرزاند

 دومین دهیار شهرک کهنه نیز استعفا داد

 زلزله اوز را لرزاند

 عید قربان بر حجاج ومسلمین جهان مبارک باد

  

همشهریان وبینندگان پیشاپیش این عیدسعید را به   اکتبر عید سعید قربان است 4 جمعه عرفه وشنبه 
شعری پند  عزیز وهمه مسلمین جهان تبریک میگویم و امیدوارم ایام عید به شما وخانواده خوش بگذرد 

 اموز جایی دیدم که که ضمن توجه به تزکیه وپاالیش انسان با نفس حج نیز ارتباط دارد

 د شاد شیطان رابه کعبه رفتنت تنها نمای        زاسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم 

 نفهمیده است هرگز معنی ومفهوم قربان را     کسی کو روز قربان ؼیر خودرا می کند قربان

به حقوق قانونی ومرخصی وتعطیالت رسمی در امارات توجه شودبرای شرکت های خصوصی وبازار 
خصی وایام اکتبر تعطیل اعالم شده است .متاسفانه تعدادی از تجار رعایت حقوق ومر 5و4و3روزهای 

 تعطیالت رسمی کارگران وکارمندان خود نمی کنند امیدوارم به حقوق قانونی انها توجه شود

  

 شود مي تشكیل زودي به اوز گردشگري انجمن

  

ثّ ثٓبَّ قٔل شٓبَي گكؾٌگكي ٔ ثّ ؾقؼٕاوث ٌككث ؼؿيبت يىبككت ْٕایي ٔ شٓبَگكؾي  ػضیضیبى: لیال

كبٔیبٌ ْٕق أل، جؼؿاؾي ال يىئٕالٌ، يؼحًؿاٌ ٔ كؼبالٌ اشحًبػي ٔ ككُْگي ثؽً أل ثكاي جٍكیم اَصًٍ 

 گكؾٌگكي ؾق ثؽٍؿاقي أل گكؾ ْى آيؿَؿ.

ؾق ایٍ شهىّ يىئٕالٌ ضًٍ اػالو آيبؾگي ثكاي جٍكیم اَصًٍ ال آٌ ثّ ؾنیم جبذیك ثك جٕوؼّ ٔ پیٍككث يُطوّ 

 ثّ ػُٕاٌ ضكٔقت َبو ثكؾَؿ.
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ضؼیث شـكاكیبیي ٔ ككُْگي ٌٓك أل، ٔشٕؾ آذبق ثبوحبَي، ُِبیغ ؾوحي ٔ آؾاة ٔ قوٕو يحًبیم ایٍ ثؽً ٔ

 قا ثّ یكي ال شبـثّ ْبي القوحبٌ ٔ شُٕة كبقن ججؿیم ككؾِ اوث.

گكؾي ثكاي ثكگماقي گلحُي اوث ٌككث ْٕاپیًبیي ٔ شٓبٌ گكؾي كبٔیبٌ ْٕق أل ثّ يُبوجث قٔل شٓبٌ 

كحبة القوحبٌ  جٕق یك قٔلِ آجٍكؿِ كبقیبٌ اػالو آيبؾگي ككؾِ اوث./ يُجغ ؼجك ا

  

 سفری به االسکا با عکس هایی از محمود شریفی

  

 

 ارشیو مطالب ماه نوامبر2114

 عکس های فوت شدگان ومجروحین حادثه در رسانه ها اثر خوبی ندارد

ودر منطقه الرستان اتفاق   پنج شنبه دررابطه با تصادؾ وحشتناک که در ان چندین نفر کشته وزخمی شدندخبری که روز 
افتاد در فضای مجازی بسرعت پخش شد ومتاسفانه همراه با عکس هایی از کشته شدگان ومجروحین حادثه بود که 

منجر به حادثه شده است معموال از وظایؾ  خوشایند نیست گذاشتن خبر واطالع رسانی از حادثه ونوشتن از مضراتی که
کار خبرنگاری وخبر رسانی است اما نشان دادن ان از طرؾ افراد وپخش عکس وفیلم ان توسط اشخاصی که هیچگونه 

مسئولیت خبری ندارند وجوابگوی هیچ کسی نیز نیستند بخصوص در فیس بوک و وات ساپ به لحاظ روحی روانی تاثیر 
  د که امید است همشهریان انرا مراعات کنندخوبی برجای نمیگذار

29.11.2014سایت ستاره های اوز   

  انجمن عکاسی اوز برگزار میکند مسابقه عکس دانش آموزی

 اولین جشنواره عکس دانش اموزی ویژه راهنمایی ودبیرستان منطقه اوز

م نورمرکز اوزبرگزاری اولین دوره مسابقات قهرمانان پرس سینه استان فارس در دانشگاه پیا  

  

  شورای اسالمی شهر وشهرداری اوز برگزار می کند

  دومین جلسه پرسش وپاسخ شورای اسالمی وشهرداری با مردم شهر از عموم مردم اوز دعوت بعمل می اید 

  21تا  19.30ساعت  93اذر 8زمان :شنبه مورخ 

  مکان : سالن الزهرا اوز

  اوز روابط عمومی شورای اسالمی شهر وشهرداری

http://www.ewazstars.com/1.8.2014.htm
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  فرشته امینا درگذشت

با بیماری سرکرده بود امروز صبح در اوز  با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که فرشته امینا فرزند حمزه امینا که چند سال 
درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحومه را به همسر وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینماییم فرشته سی 

  اطرش را گرامی میداریموچند سال داشت. یاد وخ

  27.11.2014سایت ستاره های اوز 

  

 جالس روسای دانشگاهها ومراکز اموزش عالی الرستان در دانشکده بهداشت اوزا

اوز در اولین اجالس روسای دانشگاه ها،دانشکده ها ومراکزآموزش عالی الرستان به میزبانی دانشکده بهداشت 
روزدوشنبه ساعت ده صبح درسالن این دانشکده برگزارشد.دراین جلسه که باحضوریازده تن ازمسولیین،معاونت محترم 

فرمانداری الرستان جناب آقای مقیمی ،جناب آقای محمدمحمودی وجناب آقای هدایت نامی،همچنین جمعی از مدیران 
شکده بهداشت ارایه وسپس وضعیت آموزش عالی دراوزبه آموزشی تشکیل شددرابتدای جلسه گزارش مختصری ازدان

استحضارحاضرین رسانده شد درادامه درموضوع ارتقای نقش دانشگاه ها درجامعه،همگرایی ونظام مندی فعالیت ها 
،برنامه ها وچشم اندازهای آینده و...بحث وتبادل نظربعمل آمد.این جلسه با بازدیدازسایت جدیددانشکده بهداشت درساعت 

 دوبعدازظهرپایان یافت

  

 باران نفسی تازه به شهر ودیار اوز داده است

شب با نم نم شروع شده بود از ساعت یک بعد از نیمه شب بر شدت ان  9دیشب دوشنبه شب بارش باران که از ساعت 
یمه شب بیدار افزود وباعث خوشحالی دوچندان مردم شد وبر طبق خبرهای رسیده اکثر مردم شهر وحتی بچه ها نیز در ن

 بودند وبه تماشای باران زیبای پائیزی نشستند

25.11.2014 

 خبر 

 شورای اداری بخش اوزبا حضور مسئولین کمیته امداد،جهد کشاورزی وشهرک های صنعنی شهرستان

 پرواز حج از فرودگاه الرستان راه اندازي شد

 شماره جدید "بشارت نو " منتشر شد

  

 محمد رسول شفایی درگذشت

سالگی بدلیل کهولت سن  95با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که محمد رسول شفایی از پیشکسوتان شطرنج اوز در سن 
درگذشته که بدین وسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت میگوییم ویاد وخاطرش را 

 گرامی میداریم



 24.11.2014سایت ستاره های اوز / 

 اوز باران باریددیشب در 

شب در اوز باران بارید وانتظار میرود باران بیشتری نیز تا امشب وفردا ببارد هوای اوز اکنون  2دیشب حوالی ساعت 
 که ساعت ده ونیم صبح است هوایی نیمه ابری ست

24.11.2014 

 در وین 1باضافه 5دیدار حساس فوتبال استقالل وپرسپولیس در ایران ودیدار 

دان به فوتبال وهوادران دوتیم منتظر بازی جذاب ودیدنی بین استقالل وپرسپولیس در تهران هستند بازی که امشب عالقمن
از تیم ها دنبال   همیشه حساس بوده اما در این اواخر با مساویهای زیاد همراه بوده است شاید هرچند طرفداران هر کدام

 ردو طرؾ دنبال بازی برد برد هستندشکست حریؾ خود هستند اما در وین ومذاکرات هسته ای ه

  

 گرامي داشت مناسبت هاي فرهنگي ابان توسط كمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي شهراوز

 
به همت كمیسیون فرهنگي اجتماعي شوراي اسالمي شهراوز مناسبت هاي:روز دانش آموز،روزفرهنگ 

 .عمومي وهفته كتاب وكتاب خواني گرامي داشته شد
ه ریزي كمیسیون، كتاب رفتارهاي پسندیده واصول شهروندي براي مسابقه كتاب افرادزیر بر اساس برنام

 .نفر برگزیده شدند ٙنفردرامتحان كتبي شركت نمودند كه  ۸ٕسال انتخاب شد و ٙٔ
نفر ٙدرمراسم پایاني كه در اول اذر در سالن اجتماعات بیمارستان با شركت جمع كثیري برگزارشد،

ه شیردل،محمد شریفي،الهه حسیني،مالیي،پردیس ومهدیس مبصر برداشت خودرا از برگزیده شامل:فاطم
كتاب براي حضاربیان كردند كه براساس قضاوت گروه داوري فاطمه شیردل به عنوان نفر اول انتخاب 

هزارلایر  ٧ٓٓشد ویك میلیون لایر جایزه نقدي به اضافه یك جلدكتاب دریافت كرد.الهه حسیني نفردوم و
هزارلایر نقدي ویك جلد كتاب دریافت كرد به  ٓٓ٘افه یك جلد كتاب وپردیس مبصر نفر سوم شد وبه اض

 .سه نفر برتربعدي یك جلد كتاب اهداشد
دراین مراسم محمود محبي سخنگوي شوراي شهردرموردفرهنگ سخناني بیان داشت،كودكان عضو 

كردند،كلیپ درمورد عملكردكمیسیون  كتابخانه كودك ونوجوان عصر اوزنئاتري در موردكتابخانه اجرا
 .پخش شدوازكتابفروشي هاي كریما وافرینش حامي برنامه تقدیرشد

تقدیر از كتابداران كتابخانه هاي عمومي اندیشه وبانو وكودك ونوجوان عصر اوز ومعرفي این كتابخانه 
 .ها توسط كتابداران بخش دیگر برنامه بود

 .شهردرتامین كتاب،انجمن نواندیشان نیز حامي برنامه بودعالوه بر حمایت مالي شوراي اسالمي 
 فروغ هاشمي از اعضاي كمیسیون مجري برنامه بود

23.11.2014 
  شروع نم نم باران در اوز

 
 بر اساس خبر دریافتی از اوز وهمینگونه که پیش بینی میشد از صبح در اوز نم نم باران شروع شده است

  

 

 احتمال بارندگی طی روزهای اینده در اوز 



براساس پیش بینی سازمان هواشناسی امکان بارندگی در اوز ومنطقه طی روزهای یکشنبه ودوشنبه هفته 
 جاری وجود دارد 

22.11.2014/سایت ستاره های اوز   

http://www.accuweather.com/en/ir/evaz/208217/weekend-weather/208217 
 در هنگام زلزله مواظب منازل ودزدان حرفه ای باشید 

تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان واز جمله کشور خودمان مالحظه شده است که در مواقع زلزله 
افرادی هستند که که از این فرصت استفاده نموده و از منازل ومکانهایی که رها شده  زلزله یا بعد از 

است وکسی در ان نیست دزدی کرده اند این موضوع باید به هوشیاری بیشتر ما بیفزاید تا اگر در 
 م بیرون از منازل ویا در چادرهای بیرون از خانه بسر می بریم احتیاط های الزم نیز انجام دهی

2014نوامبر 21سایت ستاره های اوز   
 خبر

 مسابقات سوارکاری استقامت استانی در بخش اوز با سرافرازی خاتمه یافت

 زمین لرزه های پیاپی مردم اوز را ساکن خیابان ها کرد

 گزارشی از دومین پنجشنبه بازار در اوز

 شهرداری الر سه اطالعیه مهم منتشر كرد

 ازیکنان بیشتری از الرستان باید به تیم ملی دعوت شوند

کرد بی شک مسئولین نظام نظر مردم هرمزگان را تامین خواهند  

 (یک ایرانی معاون وزیر خزانه داری آمریکا شد )+عکس
 سه میلیون زوج نابارور در ایران

خواب زن در پایتخت هزار کارتن ۰وجود بیش از   
 جنایت در خیابان هدایت

  

 لحظاتی پیش زلزله خفیفی اوز را لرزاند

  
چند دقیقه پیش زلزله کوچکی اوز را لرزاند که خوشبختانه بزرگ نبوده است خوشبختانه مردم طی دو هفته گذشته با 

تجربه وسعه صدر بیشتری با این موضوع برخورد کردند وهوشیاری خودرا باال برده ومسئولین شهری بخصوص شورای 
شهر وهالل احمر به موارد ایمنی توجه دارند کامال میدانیم که امثال من انجا نیستیم تا این موضوع از نزدیک مشاهده کنیم 

اما سعی بر این است که خبرها را بیش از حد بزرگنمایی نشود اما سهل انگاری هم نکنیم وتوجه داشته باشیم که هر چه 
هوشیاری واگاهی ما در این زمینه بیشتر باشد به نفع مردم است اکون هوای اوز رو بسردی نهاده وکسانی هنوز به خاطر 

نگرانی که دارند درچادرها چه در خانه یا در مکان های تعین شده شب سپری میکنند دلداری دادن به یکدیگر وتقویت 
  روحیه جمعی ومواظب در این هوای سرد از بچه ها وسالمندان از یاد نبریم که انها به توجه ما بسیار نیازمند هستند

 وربع شب چهارشنبه 11ساعت  /سایت ستاره های اوز
  مواظب افراد کیؾ قاپ باشید

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2866.aspx
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11173
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2865.aspx
http://aftablarestan.ir/شهرداری-لار-سه-اطلاعيه-مهم-منتشر-كرد
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11172
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11175
http://www.asriran.com/fa/news/366896/یک-ایرانی-معاون-وزیر-خزانه-داری-آمریکا-شد-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/366838/سه-میلیون-زوج-نابارور-در-ایران
http://www.asriran.com/fa/news/366852/وجود-بیش-از-۳-هزار-کارتنخواب-زن-در-پایتخت
http://www.asriran.com/fa/news/366972/جنایت-در-خیابان-هدایت


 

امروز خبری از اوز بدستم رسیده که همسر یکی از همشهریان برایمان فرستادند متن زیر از ایشان است 

 وصرفا جهت هوشیاری بیشتر همشهریان فرستاده است
امشب بهم خبر داد که مورد حملٔه کیؾ قاپ قرار گرفته،،، رفته خانومم واسه یه مدت کوتاهی رفته اوز 

بوده سوپر خرید، که در یه کوچه خلوت، مورد تهاجم یه کیؾ قاپ موتور سوار قرار میگیره، 

  به کیفش میچسپه و نمیذاره که ازش بدزده و موتور سوار که با کاله ایمنی  دستی ٕخوشبختانه خانومم 

 .فرار میکنه شونده بوده، وخودش رو پ
 ا،،،، جا داره که یه یاد آوری به همشریان بشه، که بیشتر حواسشون باشه

که سعی شده اسامی ان خانواده محترم حذؾ بشه نشان میدهد که در هر شهر ودیاری  در متن باال 

ای مانند امریکا واروپا نیز وجود دارد اما در میتواند از این اتفاقات بیفتد حتی در کشورهای پیشرفته 

شهر های کوچک می باید کمتر اتفاق بیافتد اما چند عامل همیشه باعث این کیؾ قاپی ها ودزدی ها 

اعتیاد وبیکاری از عللی ست که افراد را به سمت بزهکاری میکشاند جدا از   میشود که فقر ونابسامانی

ش خودرا در این زمینه بیشتر کنند خود مردم نیز باید هوشیاری خودرا اینکه مسئولین مربوط می باید تال

باال ببرند و وظیفه رسانه ها ست تا با انتشار خبر به اگاهی وهوشیاری مردم بیفزایند/ سایت ستاره های 

 . 2014نوامبر  17اوز 

  
 خبر

  

 ایران با یک گل کره جنوبی را شکست داد
 ... آستانه تحمل محمود دولت آبادی

 ورود خمیرمرغ به سوسیس و کالباس ممنوع
 قتل عام خانواده همسر برای ارث

جمهور در مراسم مرتضی پاشایی )+عکس حضور برادر رییس ) 
های کلنگی در تهران )+جدول قیمت خانه ) 

 (تهیه ذؼال به روش سنتی )عکس

  
 دوستداران طبیعت همراه با شهرداری وشورای شهر اوز 

http://www.asriran.com/fa/news/366437/ایران-با-یک-گل-کره-جنوبی-را-شکست-داد
http://www.asriran.com/fa/news/366415/آستانه-تحمل-محمود-دولت-آبادی-
http://www.asriran.com/fa/news/366441/ورود-خمیرمرغ-به-سوسیس-و-کالباس-ممنوع
http://www.asriran.com/fa/news/366454/قتل-عام-خانواده-همسر-برای-ارث
http://www.asriran.com/fa/news/366445/حضور-برادر-رییسجمهور-در-مراسم-مرتضی-پاشایی-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/366491/قیمت-خانههای-کلنگی-در-تهران-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/366065/تهیه-ذغال-به-روش-سنتی-عکس


 

اینبار شورا   دامه کارهای مردم پسند ودرستی که تاکون شهرداری وشورای شهر اوز انجام دادهدر ا
وشهرداری همراه با مردم شهر اوز میخواهند به نظافت کوی ودشت ودمن اطراؾ اوز بپردازند وبه 

  همین مناسبت اطالعیه ای برای همراهی همشهریان صادر نموده اند 

اوز تصادؾ مرگبار در کمربندی شهر  

  



ساعت قبل حدود ساعت 7 شب حادثه ناگواری در کمربندی اوز  رخ داده که بر اثر چند 
تصادؾ ماشین سمند با موتورسیکلت جان یک تن از همشهریان را گرفته است امین 

نامی فرزند یوسؾ که 41 سال از عمرش میگذشت به اتفاق دو تن از فرزندش سوار بر 
موتور بوده که جان خودرا از دست داده است وحال بچه ها نیز وخیم گزارش شده است 
سرعت   که امیدواریم حال انها بهبود یابد فرزندان به بیمارستان الر انتقال داده شده اند

 باال وضربه از پشت سر به موتور عامل این تصادؾ بوده است

در گذشت مرحوم امین نامی را به خانواده وبستگانش واشنایان تسلیت عرض مینمائیم 
   وبرای فرزندانش ارزوی سالمتی داریم 

  

 سایت ستاره های اوز/ 17.11.2014

 اطالعیه شهرداری وشورای اسالمی شهر اوز 

 
به اطالع کلیه شهروندان گرامی می رساند که شهرداری و شورای اسالمی شهر با توجه به وقوع زلزله 
های پی در پی جهت حفاظت از جان همشهریان عزیز اقدام به مشخص نمودن محلهای امن جهت اسکان 

  .باتوجه به تامین امنیت در محلهای ذیل اسکان یابندنموده است که شهروندان می توانند 
  مسکن مهر حاشیه های شمالی و جنوبی بلوار نبی اکرم )ص( روبروی1- 



  جنب گلزار شهدا با امکانات کامل2- 
  پایگاه بسیج با تمام امکانات3- 
  دستگاه تل فیروزه 14جنب منازل سازمانی 4- 

  تماس حاصل نمایند ضمنا در صورت وجود هرگونه مشکل با یاوران شورا ی شهر
 شهرداری و شورای اسالمی شهر

ین اقدام بجا ودرست برای ساماندهی مکان های امن در زمان زلزله اقدامی پیشگیرانه است که 
تا با همکاری  شهرداری وشورای شهر اوز انجام داده است وقابل تقدیر است واکنون زمان مناسبی است

نهادهای مختلؾ از جمله هالل احمر اوز بیمارستان ودرمانگاهها واتش نشانی واداراتی چون اب وبرق 
واموزش وپرورش طی مانوری نمایشی به مردم در زمان وقوع زلزله اموزش بدهند این مانورها تا 

را شده است وکمک کنون در شهرهای مختلؾ کشور از جمله در تهران وکرمان وحتی شهرستانها اج
شایانی به شناخت مردم در زمان وقوع زلزله کرده است امید که نهادهای مسئول این امر را نادیده 

نگیرند تا ما هم توانایی خود وهم ضعؾ هایمان در این زمینه مشخص گردد وقبل از وقوع زلزله های 
 17.11.2014خطرناک امادگی الزم پیدا کنیم / سایت ستاره های اوز 

   
 خبر

این منطقه بوده  خبر شهر اوز وگراش است طی دوهفته گذشته بیشترین خبرهای زلزله همچنان مهمترین
منازل  از خانواده ها بصورت گروهی در حیاط  که بعضی است ونگرانی روزبروز بیشتر شده تا جایی

 بزرگتر است تا اندازه خانواده در حیاط یک خانواده که یا بیرون از منازل سپری میکنند جمع شدن چند
استرس این زلزله کم شود اما خطراتی در  ای همدلی وهمراهی در مواقع زلزله را بیشتر کرده است تا

امیدواریم به این مهم توجه شود  حیاط ها هم به لحاظ زیاد شدن افراد ایجاد میکند که جمع شدن انها در
امیدواریم هر چه زودتر این  چادرها میخوابند واز بخاری نفتی استفاده میکنند بخصوص انها که در

مردم وخانواده ها راحت شود زلزله ها تمام شود وخیال     

 مسابقه کتاب و کتابخوانی به مناسبت روز دانش آموز -اطالعیه 

 (آتش سوزی در مجتمع صدؾ درگهان قشم )عکس
۰۱۱مجوز انتشار كتاب از صفر تا   در فارس داده خواهد شد 

هواداران الري اش« پاشایي»رواز   را به خیابان كشاند+ عكس 
معده/ مرتضی پاشایی تنها یکی از قربانیان است وزارتخانه های بهداشت و کشاورزی متهمان اصلی سرطان  

توریستی ایران استقبال کم نظیر آمریکایی ها از ثبت نام در قطار  
پاشایی": زیر پوست جامعه زندگی دیگری جریان دارد نکته درباره تجمعات مردمی در بزرگداشت "مرتضی 2  

کشور هزار مجروح ساالنه در جاده های 311زار کشته و ه 18  
ها خطرناکترند بلند رانندگان شاسی ! 

  
 زلزله لحظا تی پیش در اوز

  

 نداشته است است نمی دونیم اما این همه زلزله وپس لرزه سابقه لحظاتی پیش مجددا زلزله اوز را لرزاند امسال چه خبر

  بوقت اوز بود  ونیم جمعه شب 10زلزله  ساعت دریافت خبر

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2856.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2856.aspx
http://www.asriran.com/fa/news/365953/آتش-سوزی-در-مجتمع-صدف-درگهان-قشم-عکس
http://aftablarestan.ir/مجوز-انتشار-كتاب-از-صفر-تا-100-در-فارس-داده
http://aftablarestan.ir/پرواز-پاشايي-هواداران-لاري-اش-را-به-خ
http://www.asriran.com/fa/news/365972/وزارتخانه-های-بهداشت-و-کشاورزی-متهمان-اصلی-سرطان-معده-مرتضی-پاشایی-تنها-یکی-از-قربانیان-است
http://www.asriran.com/fa/news/365969/استقبال-کم-نظیر-آمریکایی-ها-از-ثبت-نام-در-قطار-توریستی-ایران
http://www.asriran.com/fa/news/365780/2-نکته-درباره-تجمعات-مردمی-در-بزرگداشت-مرتضی-پاشایی-زیر-پوست-جامعه-زندگی-دیگری-جریان-دارد
http://www.asriran.com/fa/news/365874/18-هزار-کشته-و-310-هزار-مجروح-سالانه-در-جاده-های-کشور
http://www.asriran.com/fa/news/365997/رانندگان-شاسیبلندها-خطرناکترند


  

  
  شنبه بازار اوز نجپ

بسیار مورد پسند مردم قرار  وشهرداری اوز در برپایی پنج شنبه بازار در شهر اوز کار پسندیده شورا
اتاق اصناؾ بوده  و شده است الزم به ذکر است که بیشترین تالش توسطروبر گرفته است وبا استقبال

  کشیدند ابتکار را بخرج دادند وزحمات زیادی در این زمینه است بخصوص اقای معصوم زادگان که این

  
 خبر

  

یو رفت سی نجؾ دریابندری به آی  
 واکنش هنرمندان به درگذشت پاشایی

ور درگذشتقهرمان دوچرخه سواری کش  
 (قیمت سکه، طال و ارز در بازار )جدول

شد؟ یلیارد به حساب یک عضو شورای شهر واریزم 8به چه دلیل   

   دیدار اعضاء شورا وشهردار اوز با اوزی های مقیم بندر

 

اعضاء شورای شهر اوز به همراه شهردار جهت ارائه عملکرد شورا وشهرداری ودیدار با اوزی های   

http://www.asriran.com/fa/news/365732/نجف-دریابندری-به-آیسییو-رفت
http://www.asriran.com/fa/news/365702/واکنش-هنرمندان-به-درگذشت-پاشایی
http://www.asriran.com/fa/news/365719/قهرمان-دوچرخه-سواری-کشور-درگذشت
http://www.asriran.com/fa/news/365623/قیمت-سکه-طلا-و-ارز-در-بازار-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/365722/به-چه-دلیل-8-میلیارد-به-حساب-یک-عضو-شورای-شهر-واریز-شد


قایان جعفر راستگو ، فرهاد رحمان 21/8/93مقیم بندر ،چهارشنبه  به بندر عباس رفتند . در این دیدار آ
دار حضور محمودمحبی وخانم طیبه نامی و آقای خادمپور شهر  زاده، محسن مهرآوران،حمید مرادی

داشتند وبه ارائه گزارش به همشهریان ساکن بندر پرداختند. اعضاء شورا وشهردار صبح چهارشنبه در 
ودفتر بازرگانی وهتل هرمز به میزبانی جناب صباغ زاده حضور یافته وجلساتی باهم داشتند   هتل هما

شهر بندر عباس در این در این جلسات جناب آقای آهنگ وآقای فریدی هم حضور داشتند ریئس شورای 
جلسه حضور داشت ودر مورد تعامل وموضوعات مختلؾ به گفتگو نشستند . ریاست واعضاء شورا 

وشهردار شهر اوز از نشست های صمیمی ودوستانه همشهریان اوزی مقیم بندر ومیزبانی جناب آقای 
زمینه های دیدار را فراهم صباغ زاده وهمراهی آقای رامین راستگو وآقای قاسم پور وسایر عزیزانی که 

اوز در آینده هم جهت گزارش عملکرد شورا به بندر   نمودند نهایت تشکر وقدردانی دارد.شورا ی شهر
 .طیبه نامی شورای شهر اوز  عباس خواهند رفت.

  
  بندرعباس شروع پیدا شدن خهر ودال در

  میتونی بو وطعم انرا از حاال حس کنی

 
 .اولین خط تراموای در شهر دبی افتتاح شد

  



 
 

ون دالر هزینه برد میلی 250به نقل از سایت الجزیره، ساخت و راه اندازی تراموای دبی یک میلیارد و 
دو شرکت الستوم فرانسه و بیس بلژیک مسؤولیت ساخت و راه اندازی این خط .سال طول کشید 7و 

 .تراموا اعالم کرده بود
 

 .شیخ حمدان محمد بن راشد آل مکتوم ولی عهد دبی با سوار شدن بر خط تراموا، آن را افتتاح کرد
 دقیقه طی می شود.  42در مدت  کیلومتر طول دارد که 10.6خط یک تراموای دبی 

 .ایستگاه خود با خطوط متروی این شهر متصل می شود 11ایستگاه از  2خط یک تراموای دبی در 
ایستگاه های تراموای دبی دارای ایستگاه های کولردار و درهای ایمن هستند که تنها به هنگام ورود به 

 .است در سال آینده راه اندازی شود فاز دوم خط تراموای دبی هم قرار .قطار، باز می شوند
دبی راه  2020قرار است تمامی فازهای خط تراموای دبی قبل از برگزاری نمایشگاه بزرگ اکسپو 

 .اندازی شود

  برای اطالع بیشتر به سایت امارات الیوم مراجعه کنید

كیلومترات 11۶6ترام دبي بطول  تدشین   

 ویدیوی انرا اینجا ببینید

  
 خبر

  

اعالم کرد نفر از محکومان اقتصادی را 6دادستانی تهران اسامی   
 فیلترینگ "وایبر" تصویب نشد

 (قیمت سکه، طال و ارز در بازار )جدول

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2014-11-12-1.727424
http://live.emaratalyoum.com/Event/LiveBlog_11_11_2014_3
http://www.asriran.com/fa/news/365321/دادستانی-تهران-اسامی-6-نفر-از-محکومان-اقتصادی-را-اعلام-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/365359/فیلترینگ-وایبر-تصویب-نشد
http://www.asriran.com/fa/news/365295/قیمت-سکه-طلا-و-ارز-در-بازار-جدول


 نشست منزلتان را جدی بگیرید
 (المبورگینی این شکلی می شود )عکس

  
  گانوقوع زلزله در فارؼان هرمز

  

  13:35:42در  1393آبان  21سه شنبه،  :اریخ وقوع زلزله
 تهران( -)وقت محلي 

2014-11-11 10:05:42 
 (UTC) 

 ۱.۱ :بزرگي زلزله

 MN :نوع بزرگي

 شرقي ٖٓ.۱۲ شمالي و ٧.۱۱ٕ :موقعیت رومركز زلزله

 كیلومتر ٓٔ :عمق

 جنوبي -كیلومتر در جهت شمالي  -/+۲ٔ.ٕ :عدم قطعیت مكاني
 ؼربي -در جهت شرقي   كیلومتر  -/+۱.۱۱

 استان هرمزگان :منطقه

  كیلومتري فارؼان، هرمزگان 21 :ها فاصله
  كیلومتري پتكوئیه، هرمزگان 33
  كیلومتري فین، هرمزگان 38

 موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران :منبع

  

  
 خبر

  

 زلزله 4 ریشتری در 26 کیلومتری اوز

« رئیس شورای« یعقوب موحدی  اسالمی الرستان شد 
« پوراسد»جاي خود را به « علویه  داد «

 الرستان انتصابات جدید در آموزش و پرورش
 دو نکته جالب درباره وزیر جدید پیشنهادی علوم

داریم تا سوم آذر توافق صورت گیرد آمریکا: مذاکرات عمان، سخت و جدی بود/ ایران: امید  

http://www.asriran.com/fa/news/365363/نشست-منزلتان-را-جدی-بگیرید
http://www.asriran.com/fa/news/365290/لامبورگینی-این-شکلی-می-شود-عکس
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=714:-4-26-&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://aftablarestan.ir/یعقوب-موحدی-رئيس-شورای-اسلامی-لارست
http://aftablarestan.ir/علويه-جاي-خود-را-به-پوراسد-داد
http://aftablarestan.ir/انتصابات-جدید-در-آموزش-و-پرورش-لارستان
http://www.asriran.com/fa/news/365224/دو-نکته-جالب-درباره-وزیر-جدید-پیشنهادی-علوم
http://www.asriran.com/fa/news/365152/آمریکا-مذاکرات-عمان-سخت-و-جدی-بود-ایران-امید-داریم-تا-سوم-آذر-توافق-صورت-گیرد


 (جان کری در بازار سنتی عمان )عکس
92مرد قربانی تصادفات در سال  14111ه: وزیر را  

 سفرهای دریایی قشم از سرگرفته شد
زن دنیا در آرزوی ازدواج )+عکسقوی ترین  ) 

  
  وکاترین اشتون در عمان مذاکرات ایران با امریکا

  کسی دلواپس دست دادن نشود

امروزمحمدجواد ظریؾ وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی اش جان کری با حضور کاترین اشتون سرپرست 
  .گروه 1+5 و یوسؾ بن علوی وزیر خارجه عمان در هتل ُبستان مسقط پایتخت عمان دیدار کردند

 

عکس پائین از سمت راست: جان کری وزیر خارجه آمریکا، یوسؾ بن علوی وزیر خارجه عمان، کاترین اشتون 
 مسؤول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گروه 1+5 و محمدجواد ظریؾ وزیر خارجه ایران

http://www.asriran.com/fa/news/365201/جان-کری-در-بازار-سنتی-عمان-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/365136/وزیر-راه-14000-مرد-قربانی-تصادفات-در-سال-92
http://www.asriran.com/fa/news/365204/سفرهای-دریایی-قشم-از-سرگرفته-شد
http://www.asriran.com/fa/news/365188/قوی-ترین-زن-دنیا-در-آرزوی-ازدواج-عکس


 
 .زمین لرزه ای به بزرگی ۱ ریشتر الر در استان فارس را لرزاند

 
مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعالم کرد: این زلزله در ساعت ۱ٓ:۸ٕ:ٔٔ 

صبح امروز یكشنبه ۸ٔ آبان ۱ٖٖٔ در موقعیت و مركز ٧.٧۲ٕ شمالي و ٧ٕ.۱۱ شرقي و عمق ۱ كیلومتری زمین به 
 .وقوع پیوسته است

 
 .این زمین لرزه در فاصله  ٔٔ كیلومتري الر فارس، ۸ٔ كیلومتري گراش فارس و ۲ٕ كیلومتري اوز فارس رخ داده است

 
حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات هالل احمر به خبرگزاری خبرآنالین گفت: زلزله ۱ ریشتری در الر 

 فارس خوشبختانه خسارت جانی و مالی نداشت
پس لرزه ها ی زمین لرزه در اوز  

  

بر اساس خبرهای رسیده در روز وشب جمعه از اوز امروز نیز چندین پس لرزه در اوز داشتیم که 
اخرین ان یکربع به یازده شب بود که انموقع با یکی از همشهریان که روی خط بودم به من گفت 

یدوارم که این پس لرزه های کوچک بزرگ نشوند اما بر همگان است که مردم نکات ایمنی را در نظر ام
  داشته باشند

همشهریان وهموطنان لطفا به شایعاتی که استناد رسمی ندارند توجه نکنند چون امروز خبرهای متفرقه دیگری نیز پخش 
  شده بود که باعث دلهره مردم میشود لطفا خبرها را از کانال های رسمی ودرست دنبال نمایند

http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa 

http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa


  نقشه مناطق زلزله خیز ایران

 

ن از مناطق زلزله خیز جهان است وتاکنون طی قرون متمادی شاهد زلزله های بسیار ویرانگر بوده ایرا
است زلزله هایی که در چهارگوشه کشور رخ داده ۶ نقشه ای که مالحظه میکنید مناطق زلزله خیز را 

زلزله های نشان میدهد انهایی که برنگ جگری یا نزدیک به قهوه ای مشاهد میکنید مناطقی هستند با 
خیلی باال / مناطق قرمز با زلزله های باال / مناطق صورتی با زلزله های متوسط / ومناطق سفید رنگ 

با زلزله های پائین ۶همینطور که مشاهده میکنید مناطق زلزله خیز در کشور ما گستره هستند در جنوب 
زله خیز هستند بنابراین توجه به کشور از بندرعباس گرفته تا الرستان وقیر وکارزین نیز جز مناطق زل

نکات ایمنی وتوجه به هنگام ساخت وسازها خیلی ضروریست تا اگر زلزله ای رخ داد با کمترین اسیب 
 مواجه شویم

  درجه  54تا  52اوز به لحاظ نقشه ای در حوالی زلزله های باال ومتوسط قرار گرفته است بین نقاطق 

  سایت ستاره های اوز



 خبر

 گزارش تصویری از مسابقات سوارکاری استقامت استان فارس به میزبانی اوز

 کارشناسان میراث فرهنگی در بافت تاریخی َکهنه

از سیاست هاي دولت روحاني قاطعانه حمایت مي كنیم+ گزارش تصویري  

مسافت المرد تا خنج 51 در صد کاهش می یابد  

د به بازارخودروی جدی 13سایپا: عرضه   
زاهدان جزئیات فرود اضطراری هواپیمای خارجی در  

گوسفند در برؾ و کوالک هزار 2چوپان و  11خراسان: گرفتاری   
۲۱۰۵بیکاری نگرانی جهانی سال   

" چه می دانیم؟ از "پروبیوتیک  

  
 توضیحات اقای فرهاد رحمانزاده از اعضای شورای شهر اوز در باره خبر موزه مردم شناسی اوز 

در تاریخ دوم مرداد با نماینده مجلس در رابطه با آب انبارهای اوز صحبت شد۶ پس ازآن بنده به 
انبارها فراخوان دادم که آقای بازرگانی قول نمایندگی از شورا از همشهریان برای آمارگیری از آب 

همکاری دادند ۶ بنده دوربین عکاسی و جی پی اس در اختیار اعضا موزه مردم شناسی قرار دادم و دو 
جلسه نیز با آقایان راودندو شیردل و خانم مالیی و خانم نازنین حبیبی برگزار کردم حتی شورا مصوب 

ان مبلؽی را به آنها پرداخت نماید گرچه کار این عزیزان بسیار کرد که جهت قدردانی از زحمات دوست
ارزشمندتر از این است که بشود با مادیات جبران نمود همچنین در کلیه جلسات از جمله جلسه میراث 

فرهنگی که در بخشداری برگزار شد از همکاری مهندس بازرگانی و خانم مالیی و حبیبی و اقایان 
دم اما متاسفانه ایشان در گزارششان در فیس بوک هیچ نامی از شورا نبرده و راوند و شیردل تشکر کر

 همه چیز را به نفع خودشان مصادره کردند

ضمنا چند نفر از دوستان ما بدون هیچ چشمداشتی امروز پنجشنبه یکی از اب انبارهای دره کاراکا را  
واتساپ و فیس بوک ولی اجازه  الیروبی میکنن که بنده میخواستم ازشون فیلم بگیرم و بندازم

 فرهاد رحمانزاده    ندادند/

  سایت در همین صفحه موجود است/ سایت ستاره های اوز متن خبر مورد نظر همراه با توضیحات

  
زلزله از شب تا صبح اوز را لرزاند   

بامداد تا صبح دوبار زلزله امده است که زلزله محسوس  بر اساس خبر رسیده از اوز از دیشب ساعت 1 
ثانیه صبح امروز به قدرت 3و4دهم ریشتر بوده است قبل از ان با  وبزرگ ان ساعت 4و50 دقیقه و45 

دقیقه زودتر زلزله شهر گراش را با 3و9دهم ریشتر لرزانده است بر اساس خبرهایی نیز که   6
ه داشته وخیلی ها از ترس دیشب را یا نخوابیده اند یا در حیاط منزل  همشهریان داده اند پس لرزه ها ادام

خوابیده بودند اما تا این لحظه خوشبختانه هیچ خسارت مالی وجانی گزارش نشده است  این زلزله در 
شرایطی رخ میدهد که هوا نیز سردتر شده است. برای اطالع بیشتر به سایت زیر پایگاه زلزله نگاری 

 کشور مراجعه کنید 

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2847.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2846.aspx
http://aftablarestan.ir/از-سياست-هاي-دولت-روحاني-قاطعانه-حمايت
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11073
http://www.asriran.com/fa/news/364523/سایپا-عرضه-13-خودروی-جدید-به-بازار
http://www.asriran.com/fa/news/364488/جزئیات-فرود-اضطراری-هواپیمای-خارجی-در-زاهدان
http://www.asriran.com/fa/news/364568/خراسان-گرفتاری-10-چوپان-و-2-هزار-گوسفند-در-برف-و-کولاک
http://www.asriran.com/fa/news/364555/بیکاری-نگرانی-جهانی-سال-۲۰۱۵
http://www.asriran.com/fa/news/344474/از-پروبیوتیک-چه-می-دانیم


http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=fa  

  سایت ستاره های اوز 6.11.2014
 خبر

  

استان کشور را لرزاند 3ریشتری  4زلزله   
 روز خداحافظی ضرؼامی مشخص شد

کنیم هم متقاعد می اوباما: اگر با ایران به توافقی خوب رسیدیم، کنگره را  
میلیون دالری در واردات قطعات هواپیمایی۲۱۱تخلؾ   

ده شد )+عکسزاینده رود زن ) 
های ضروری کودکان پنج گانه شد واکسن  
های سفید و آبی )+عکس  خانه ) 

 کار ارزشمند موزه مردم شناسی اوز در ثبت برکه های اوز

  
موزه مردم شناسی اوز کاری بسیار ارزشمند طی دوماه تحقیق وبررسی انجام داده تا مشخص کند چه 

وهم تعداد اب انبار در منطقه اوز وجود دارد تا هم برگی بر تاریخ خیر ونیک اندیشی اوزیها ثبت گردد 

ما با ارزش گذاری به کار انها در حفظ ونگهداری ان بکوشیم امید که موزه مردم شناسی این کار 

ارزشمند خودرا بصورت کتابی با عکس های ان منتشر نماید تا در گنجینه تاریخی شهرمان پایدار بماند 

موفقیت مینماید سایت ستاره های اوز به اعضا وهمراهان این تالش تبریک میگوید وبرایشان ارزوی 

مطلب زیر به نقل از صفحه فیس بوکی موزه مردم شناسی اوز است  /   
ایان آمار گیری برکه های درون شهری اوزپ  
  

کار آمار گیری از برکه های موجود در شهر اوز ) محدوده ی طرح از شمال به کوه های شمالی اوز و 

زاد و از ؼرب به دانشگاه پیام نور ( ، پس از از جنوب به کوه های جنوبی اوز و از شرق به دانشگاه آ

( فعالیت یاران موزه ی مردم شناسی اوز به پایان رسید  10/8/93الی  6/93/ 10دو ماه )  .  

در این طرح ، اطالعات کلیه ی برکه های موجود در محدوده ی ذکر شده ، استخراج گردید . این 

قطر ، عمق ، ارتفاع آن ، سطح آب ، نام خیر و  اطالعات شامل طول و عرض جؽرافیایی مکان برکه ،

  . ال احداث آن بر اساس اطالعات موجود تهیه گشتس

  . گزارش کامل این آمار گیری به زودی تقدیم عالقه مندان عزیز می گردد

بدین وسیله از زحمات خانم ها فهیمه مالیی ، مهندس نازنین حبیبی ، مهدیس مالیی ، منیژه نیامبارک و 

ان محمد رفیع راوند ، محمد شیردل ، محمد مالیی ، احمد مالیی ، عبدهللا جنیدی و شاهین پاداش ، آقای

 تشکر و قدردانی خود را اعالم می داریم
 .  

 موزه ی مردم شناسی اوز

  
اوز میزبان مسابقات سوارکاری  

http://www.asriran.com/fa/news/364427/زلزله-4-ریشتری-3-استان-کشور-را-لرزاند
http://www.asriran.com/fa/news/364395/روز-خداحافظی-ضرغامی-مشخص-شد
http://www.asriran.com/fa/news/364393/اوباما-اگر-با-ایران-به-توافقی-خوب-رسیدیم-کنگره-را-هم-متقاعد-میکنیم
http://www.asriran.com/fa/news/364376/تخلف-۴۰۰میلیون-دلاری-در-واردات-قطعات-هواپیمایی
http://www.asriran.com/fa/news/364353/زاینده-رود-زنده-شد-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/364394/واکسنهای-ضروری-کودکان-پنج-گانه-شد
http://www.asriran.com/fa/news/364363/خانه-های-سفید-و-آبی-عکس


،کهکلویه وبویراحمد،بوشهردر  مسابقات سوارکاری استقامت استان فارس و استانهای همجوار هرمزگان   
بخش اوز برگزار میگردد هئیت سوار کاری اوز که مدت چندانی از فعالیت ان نمی گذرد با جدیت 

وهمت واالیی که داشتند توانستند فضای مناسبی برای این رشته ورزشی در اوز بگشایند تا جایی که 
انها پشتیبانی کنیم وبرای ادامه موفقیت  زنان سوار کار اوزی هم در این رشته دارد .از فعالیت وتالش 

انها یاری رسان انها باشیم   

./ برگزار کننده این دوره از مسابقات هیات سوارکاری اوز / .ناظر کیفی  .زمان16 ابان ماه ساعت7:30
وداوران مسابقه هیات سوارکاری فارس  

  
 خبر

 عارؾ حاجی پور به عنوان رئیس هیات تنیس روی میز اوز معرفی شد

 مراسم کلنگ زنی مدرسه ی ام البنین کهنه

 آگهی داعش برای استخدام مهندس نفت / آلمان: داعش / شکنجه کودکان توسط داعش با اجبار به تماشای سربریدن
 خطرناک ترین در جهان است

 تعطیلی مدارس در گیالن به خاطر بارش برؾ
ا مدارس اردبیل را تعطیل کردبرؾ و سرم  

 !قبل از عمل جراحی، آدامس بجوید
سوزاند هایش را می شدن نقاشیپیکاسو برای گرم  ! 

 اثر تاریخي فارس در فهرست آثار ملي 12ثبت 

 
  

اثر تاریخي فارس در فهرست آثار ملي ایران به ثبت رسید 12 . 
عالي مدیر کل میراث فرهنگي ، صنایع دستي و گردشگري فارس گفت: در آخرین همایش شوراي 

سیاستگذاري ثبت آثار تاریخي که هفته پیش برگزار شد ، اثر تاریخي حمام تاریخي کوهنجان سروستان 
مربوط به قرون متاخر اسالمي ، معدن سنگ پودنه فیروز آباد ، کتیبه پهلوي سراب سیاه در شهرستان 

ه گاه کوه آب مرؼي رستم ، تل نارتکوني نوبندگان فسا مربوط به دوران پیش از تاریخي باکون ، چل
مربوط به قرون میانه اسالمي ، بند عماد آباد مرودشت قنات عنوه اوز الرستان دوره متاخر اسالمي ، 

لقاني  واقع در روستاي عماد آباد مربوط به قرون اولیه یا متاخر اسالمي ، خانه احمد توجه در خیابان طا
ه شهیدان اشراق شهرستان جهرم اثر دوره ، خان 31124شیراز مربوط به دوره قاجار به شماره ثبت 

قاجاري و خانه تاریخي فاتح ني ریز اثر دوره اواخر قاجار و اویل پهلوي از جمله آثار تاریخي فارس 
در فهرست آثار ملي به ثبت رسیدند . 

اثر تاریخي تعداد آثار ثبت شده فارس در فهرست آثار ملي  12با ثبت این  :دکتر مصیب امیري افزود
اثر رسید و فارس همچنان بیشترین تعداد آثار ثبتي کشور را دارد 2866به  . 

پرونده آثار تاریخي فارس نیز هم اکنون در حال آماده سازي مي باشد تا پس از اتمام  12وي افزود : 
کارهاي پژوهشي و تکمیل اطالعات جهت ثبت درفهرست آثار ملي ایران به شوراي ثبت آثار تاریخي 

دکشور ارسال شو  

14 منبع خبر /روزنامه خراسان چهارشنبه 93ابانماه   
 رونق بازار کمتر شده است

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2840.aspx
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http://www.asriran.com/fa/news/364213/شکنجه-کودکان-توسط-داعش-با-اجبار-به-تماشای-سربریدن-آگهی-داعش-برای-استخدام-مهندس-نفت-آلمان-داعش-خطرناک-ترین-در-جهان-است
http://www.asriran.com/fa/news/364213/شکنجه-کودکان-توسط-داعش-با-اجبار-به-تماشای-سربریدن-آگهی-داعش-برای-استخدام-مهندس-نفت-آلمان-داعش-خطرناک-ترین-در-جهان-است
http://www.asriran.com/fa/news/364220/تعطیلی-مدارس-در-گیلان-به-خاطر-بارش-برف
http://www.asriran.com/fa/news/364197/برف-و-سرما-مدارس-اردبیل-را-تعطیل-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/364225/قبل-از-عمل-جراحی-آدامس-بجوید
http://www.asriran.com/fa/news/364209/پیکاسو-برای-گرم-شدن-نقاشیهایش-را-میسوزاند


  

اینکه اخر هر سال ودر ماهای پایانی بازار با افت مواجه میشود در ان شکی نیست شرکت ها اعم از 
موسسات داخلی وخارجی زمانی را برای کم کردن اردرهایشان وجمع بندی میزان کارکرد وموجودی 

کمتری بدهند تا  میخواهند ومعموال اخر سال وماهای نزدیک به ان سعی میکنند اردروسفارش اشان 
حسابرسی ها اسانتر شود وموجودی خود را تا انجا که ممکن است بفروش برسانند این روشی است که 

وکیؾ  سالیان درازیست که تجار انجام میدهند ومعقوالنه هم هست اما اینکه عوامل ودالیل دیگری در کم
خرید وفروش بازار دخیل است تردیدی در ان نیست طال عنصر معیار ارزش ها در این ماه به نازلترین 

حد خود در طول سال رسید که بر بازار بی تاثیر نیست دومین علت جنگ های منطقه ای است که در 
م بوجود اورده خاورمیانه در جریان است از درگیریهای عراق و جریان داعش که موجب دلنگرانی مرد

تا تنش هایی که در سوریه ولبنان ویمن ولیبی ودرگیریهای گاه وبی گاه اسرائیل وفلسطین وتنش هایی که 
در مصر بعد از مرسی پابرجاست در تبادل تجاری ورونق بازار تاثیر زیادی داشته است تا جایی که 

ن نمی توانند سرمایه خودرا به بیشتر تجار نمی دانند وضعیت به چه سمت وسویی خواهد رفت بنابرای
خطر بیاندازند وعلت سوم نیز بیماری ابوال است که مسافرت وجابجایی افراد قاره افریقا با مشکل 

اساسی روبرو کرده است وباعث شده که بسیاری از کشورها پذیرای مسافرانی که از کشورهایی که در 
یاری از تجار ومسافرانی که به قصد گردش انها نشانه از ابوال بوده نباشند واین موضوع ورود بس

وتفریح نیز می امدند کم کرده است بنابراین دلیل افت بازار را میتوان در این نشانه ها وعالئم 
 جستجو کرد  واقعی 

اینکه تجار وبازار با این پدیده ومسائل چه خواهند کرد تاریخ تجارت نشان داده است که این مرحله ها 
ر حال حاضر انهایی که تجربه بیشتری دارند میدانند که این فصل مناسبی است برای گذرا خواهد بود ود

کم کردن مانده های)استاک ( خود تا از گذر فروش پائین تر ونازلتر اقالم واجناس خود هم جذب مشتری 
کاری که  کنند وهم بتوانند منابع جنسی خودرا به پول تبدیل کنند تامشتریها میل به خرید بیشتر پیدا کنند

درصدی که در  80و 70درصدر تا تخفیؾ های  25و 20اینروزها زیاد مشاهده میکنیم؛ از تخفیؾ های 
 بسیاری از مراکز فروش بفور دیده میشود 

  2014نوامبر 4سایت ستاره های اوز / 

  
 خاطرات ومقاالت تاریخی وفرهنگی  معرفی کتاب 



 

چند روز پیش عزیز ارجمندی کتابی برایم فرستاده بود که نوشته محقق گرامی اقای محمد شفیع شفیعی 
تند که قبال کتابی نیز با عنوان واقعه اوزی می باشد اقای شفیعی تنها بازمانده واقعه سیاسی الر هس

سیاسی الر منتشر کرده اند کتاب حاضر با عنوان خاطرات ومقاالت تاریخی وفرهنگی اخرین نوشته های 
این نویسنده است که به حوادث ومسائلی می پردازد که هم جنبه تاریخی و وقایع نگاری دارد وهم 

 ن بصورت متن وشعر به ما عرضه میدارد دلمشؽولی های خویش واحساس ونگاهش در گذر زما

نویسنده کتاب سعی نموده با انتشار این مطالب مارا با گوشه های پنهانی از گذر تاریخی مردم الرستان 
اشنا کند که مطمئنا برای نسل های بعدی مفید خواهد بود تا با تاریخی اشنا شوند که نویسنده متن در ان 

هجری شمسی  1302دیده وشنیده است محمد شفیع شفیعی متولد زمانها زیسته وبه چشم وگوش خود 
توسط انتشارات  1390نسخه در سال  2000صفحه ودر  128وساکن شیراز هستند .کتاب حاضر در 



 بازار شده است  ایالؾ چاپ وروانه 

 2014نوامبر 2 -سایت ستاره های اوز 

 

  
 رقیه روستا درگذشت

  
با نهایت تاسؾ هم اکنون باخبر شدیم رقیه روستا همسر مرحوم شیخ عبدهللا نجم دینی در بندرعباس در گذشته که بدینوسیله 



در گذشت انمرحومه را به خانواده واقای صالح صمدانی وهمسرشان پوران نجم دینی وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت 
  عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم

  مرحومه بیش از 90 سال عمر داشت
 سایت ستاره های اوز/ 1.11.2014

 
  بارندگی در اوز

 در اوز نیز امروز باران بارید حدودا نیم ساعتی بارانی بود واکنون هوا ابریست توام با باد امید که باز هم باران ببارد

  

 

 2014ارشیو مطالب ماه دسامبر 

 !دو حادثه رانندگی مشابه روبروی شهرک کهنه در یک هفته 

 بررسی مسایل ومشکالت مردم روستای کهنه اوز

 دومین همایش نانوتکنولوژی در الر برگزار شد

 افتتاح بیمه سالمت در اوز

 بازدید ریاست میراث فرهنگی الرستان از موزه مردم شناسی اوز

    شب یلدا بمناسبت 

  

صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود)سعدی(  

شب یلدا یکی از کهن ترین ائین های ایرانی است شب یلدا بلند ترین شب بین تمام شب های سال است 
وروز اول دی ماه روزها کم کم طوالنی میشد تا به تابستان میرسد که روزها وروشنایی زمین بیشتر 

 میشود

ان آن را ناتالیس میترا ( و رومی واژه یلدا سریاني و به معني والدت است. والدت خورشید ) مهر،
انویکتوس یعني روز تولد ) مهر ( شکست ناپذیر نامند  

بنابر باور پیشینیان، در پایان این شب دراز، که اهریمني و نامبارکش مي دانستند ) و مي دانند (، 
تاریکي شکست مي خورد، روشنایي پیروز و خورشید زاده مي شود و روزها رو به بلندي مي نهد،. 

روز نور از حد نقصان به حد زیادت خارج مي شود، و آدمیان نشو و نما آؼاز مي کنند و گویند در این 
از لؽت   انچه که در فرهنگ فارسی معین بر اساس اقتباس « "پري" ها به ذبول و فنا روي مي آورند.

نامه دهخدا و حواشی عالمه قزوینی مندرج شده نیز بر این توضیحات داللت دارد  

ن و شب آخر پاییز است که درازترین شب هاي سال است. و در آن شب، یا نزدیک یلدا اول زمستا)
در بیشتر   بدان، آفتاب به برج جدي تحویل مي کند و قدما آن را سخت شوم و نامبارک مي انگاشتند.

نقاط ایران در این شب مراسمي انجام مي شود. شاعران زلؾ یار و همچنین روز هجران را از حیث 
ازي بدان تشبیه کنند. و از شعرهاي برخي از شاعران مانند سنائي، معزي، خاقاني و سیؾ سیاهي و در

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2914.aspx
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11413
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11408
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2905.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2907.aspx


اسفرنگي، رابطه بین مسیح و یلدا ادراک مي شود. یلدا برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه جاللي 
(و شب بیست و یکم دسامبر فرانسوي است.  

ایفه می روند وشب بلند یلدا را با خوردن شیرینی در این شب خویشاوندان واهل خانواده پیش بزرگتر ط
و اجیل ونشستن دور کرسی وخوردن هندوانه ومیوه جات دیگر سپری می کنند دور هم جمع شدن خانواده 

وطایفه خود فرصتی است تا سری هم به دیوان حافظ بزنند واز کتاب شعر حافظ فال بگیرند  

متاسفانه در گذشته اهمیتی به شب یلدا نمی دانند وان  منطقه در منطقه الرستان بخصوص نزد اهل سنت 
را مال سرحدی ها می دانستند اما کم کم نسل جوان به این ائین واهمیت ان نزد ایرانیان توجه دارد ودر 

شب یلدا را  بعضی از خانواده های اوزی با جمع شدن چند خانواده وخوردن هندوانه وشیرینی واجیل 
   پاس می دارند 

 ها شب یلدا را شب تولد عیسی مسیح میدانند وشب میالد مینامندبعضی 

پنداشتند، و به همین دلیل این شب را جشن می« میترا»ایرانیان باستان این شب را شب تولد الهه مهر 
شدند و شادمانه رقص و پایکوبی می کردند.آن گاه خوانی الوان می گرفتند و گرد آتش جمع میمی

ای بود ؼیر نوشیدنی، مانند گوشت و نان و نذری یا ولیمه« میزد»نثار می کردند.  «میزد »گستردند و 
های ایران باستان برای هر مراسم جشن و سرور آیینی، خوانی می گستردند شیرینی و حلوا، و در آیین

ها و که بر آن افزون بر آالت و ادوات نیایش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، برسم و ؼیره، برآورده
های گوناگون، از جمله خوراک مقدس و آیینی ویژه ای که آن را های خوردنی فصل و خوراکفرآورده

می نامیدند، بر سفره جشن می نهادند. باوری بر این مبنا نیز بین مردم رایج بود که در شب « میزد »
ها می آید و به مردم هیزم یلدا، قارون ) ثروتمند افسانه ای( ، در جامه کهنه هیزم شکنان به در خانه 

می دهد، و این هیزم ها در صبح روز بعد از شب یلدا، به شمش زر تبدیل می شود، بنابراین، باورمندان 
به این باور، شب یلدا را تا صبح به انتظار از راه رسیدن هیزم شکن زربخش و هدیه هیزمین خود بیدار 

می کردند . امری که از شواهد تاریخی حکایت می می ماندند و مراسم جشن و سرور و شادمانی بر پا 
 مسیحیت از مهرپرستی و یا میتراییسم برگرفته شده است      کند این است که بیشتر رسوم دین

ه و اقوام در کنار یکدیگر نشینی اعضای خانوادجشن یلدا در ایران امروز نیز با گرد هم آمدن و شب
شود. متل گویی که نوعی شعرخوانی و داستان خوانی است در قدیم اجرا می شده است به این برگزار می

صورت که خانواده ها در این شب گرد می آمدند و پیرتر ها برای همه قصه تعریؾ می کردند . آیین 
های گوناگون است که همه  شیرینی و میوه شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل مخصوص، هندوانه، انار و

جنبٔه نمادی دارند و نشانٔه برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند , این میوه ها که اکثرا" کثیر 
الدانه هستند , نوعی جادوی سرایتی محسوب می شوند که انسان ها با توسل به برکت خیزی و پر دانه 

نها برکت خیز می کنند و نیروی باروی را در خویش افزایش می دهند بودن آنها , خودشان را نیز مانند آ
، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و   . در این شب هم مثل جشن تیرگان

ری آن   کنند. می  اینده گویی  شکستن گردو از روی پوکی و یا پُ

  

 کلی وقت دارید که جوجه هاتون بشمریدشب یلدا  .پائیز می شمارند  اخر  میگن جو جه ها را
www.ewazstars.com 

  

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù?Ø³Û?ØÛ?Øª%3B
http://www.ewazstars.com/


 برگزاری نمایشگاه نقاشی وکارهای هنری توسط معهد ارکید در مرکزندوه الثقافه والعلوم دبی 

لثقافه والعلوم دبی نمایشگاه نقاشی  18و 17معهد ارکید دبی در روزهای  دسامبر در مرکز ندوه ا
وکارهای دستی وهنری برگزار میکند. ورود برای عموم ازاد است امروز چهارشنبه اولین روز افتتاح 

 بعد از ظهر می باشد  6واز ساعت 

17.12.2014 

 خبر

 خیریه اوز برگزاری هفتاد وپنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن

 جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر اوز به مناسبت روز بخش اوز

 :رئیس دانشگاه پیام نور کشور اعالم کرد

 دانشگاه پیام نور اوز بین المللی می شود

 

  

دانشگاه پیام نور مرکز اوز یکی از جامع ترین مراکز کشور است. این مطلب را رئیس دانشگاه پیام نور 

مردم و دولت و خیرخواهی و علم دوستی مردم کشور در بازدید از این مرکز اعالم کرد و گفت: پیوند 

  .را در دانشگاه پیام نور مرکز اوز می توان بوضوح مالحظه کرد

دکتر ابوالفضل فراهانی افزود: بطورکلی در سازمان پیام نور ما از مردم اوز عقب   به گزارش صحبت

یفی از ما جلوتر هستند. و تر هستیم. و در حقیقت مردم اوز در توسعه کمی و فراهم سازی زمینه های ک

باید جبران کنیم. فراهانی با اشاره به این که دانشگاه پیام نور مرکز اوز و سایر دانشگاهها در بعد کمی 

گسترش یافته اند گفت ما باید تمام تالش خویش را در بعد کیفی قرار دهیم. و بطور نظام مند وارد 

ر اظهار داشت با توجه به پیشرفت های کمی و کیفی توسعه کیفی هم شده ایم. رئیس دانشگاه پیام نو

دانشگاه پیام نور مرکز اوز پرونده بین المللی شدن این دانشگاه در کمیسیون مربوطه مطرح و مورد 

تایید قرار گرفته است و موضوع در وزارت علوم و فن آوری نیز تائید و بزودی رشته های متعدد 

لمللی می شود کارشناسی ارشد تاسیس و دانشگاه پیام  .نور مرکز اوز بین ا

هزار دانشجو  3تاسیس و دارای  1375الزم به یادآوری است که دانشگاه پیام نور مرکز اوز در سال  

هزار  6هکتار و  7رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و ارشد بوده که در زمینی به مساحت  27و 

نده مردم الرستان، خنج و گراش در مجلس شورای مترمربع زیربنا تاسیس شده است. در این بازدید نمای

  .اسالمی نیز گفت: این دانشگاه با این عظمت نماد توجه دولت به علم و دانش در منطقه دور افتاده است

دکتر جمشد جعفرپور افزود: در بخشی از کشور هستیم که عالقمندی مردم به فرهنگ، دانش، با تاسیس 

در شهر اوز نمایان است. وی مردم اوز را وارث فرهنگ و تمدن اصیل  این دانشگاه و سایر دانشگاه ها

دانست و به آنان تبریک گفت: وی همچنین از تاسیس نمایندگی های فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث 

فرهنگی در بخش اوز خبر داد. رئیس دانشگاه های پیام نور استان فارس نیز طی سخنانی دانشگاه پیام 

یکی از دانشگاه های معتبر کشور دانست و گفت بطور کلی دانشگاه پیام نور با گام  نور مرکز اوز را

درصد دانشجویان پیام نور  7گذاشتن در مسیر توسعه توانسته است به موفقیت دست یابد در حال حاضر 

 .در کل کشور در استان در استان فارس به تحصیل می پردازند

بزودی دو هزارمین تالیؾ کتاب در پیام نور جشن گرفته می  دکتر عبدالرسول قرائتی جهرمی افزود: 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=733:1393-09-26-06-54-51&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2902.aspx


شود. رئیس هیات امنا و بانی خیر دانشگاه پیام نور مرکز اوز نیز ضمن تشریح روند ساخت دانشگاه 

پیام نور مرکز اوز درخواست کرد تا در این مرکز مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های مختلؾ تاسیس 

توجه به وجود مراکز آموزشی، خدماتی مختلؾ از قبیل آزمایشگاه های  شود. منصور فقیهی نژاد با

 .مختلؾ؛ خوابگاه، تاالرها و کتابخانه های مجهز این مرکز به صورت بین المللی بدر آید

در پایان دکتر فراهانی به اتفاق معاونان دکتر صدری و دکتر ناجی، نماینده مردم در مجلس شورای  

قسمت های مختلؾ دانشگاه بازدید و نهار را در مجموعه فرهنگی بهروزیان اسالمی و سایر حضار از 

 .دانشگاه پیام نور اوز صرؾ کردند

  1393اذر 24صحبت الرمنبع خبر: /

ایجاد نمایندگي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي "و "نمایندگي اداره میراث فرهنگي،صنایع دستي و 
 " در اوز  گردشگري

افتخار داریم یك خبر ویژه و آن هم" ایجاد نمایندگي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي "و "نمایندگي اداره 
 . " در اوز را به اطالع همشهریان گرامي برسانیم  میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري

یگیري دكتر الرستان و با همكاري و پ  با همكاري اقاي نجیب زاده معاون استاندار و فرماندارمحترم
كه نقش بسزایي   در مجلس شوراي اسالمي ,  جعفرپور , نماینده محترم مردم الرستان و خنج و گراش

تالش مجدانه دكتر مریدي مدیر كل محترم اداره فرهنگ   در به نتیجه رسیدن این مهم داشتند و به عالوه
راث فرهنگي ،صنایع دستي و و دكتر امیري مدیركل محترم سازمان می  و ارشاد اسالمي استان فارس

گردشگري فارس وبخشدار محترم اوز )جناب آتش فراز ( و امام جمعه محترم اوز )حاج شیخ عبدالعزیز 
قاضي زاده ( و شهردامحترم اوز )مهندس خادمپور( , شوراي شهر اوز و همراهي همه هنرمندان شهر 

واست و مالقات با مراجع مربوطه أوز و یاران موزه مردم شناسي اوز در جمع آوري طومار و درخ
با پي گیري هاي صورت گرفته توسط مهندس شریؾ بازرگاني )مسئول موزه مردم شناسي اوز (   ,

خانم فروغ هاشمي) مدیر خانه فرهنگ اوز ( و انجمن هاي خانه   ومسئولین خانه فرهنگ به خصوص
اوز برگزار گردید , دكتر جعفرپور  در دانشگاه پیام نور 93آذر  24در جلسه اي كه امروز   فرهنگ ,

خبر تصویب قطعي ایجاد نمایندگي دو اداره ذكر شده را با تایید دكتر جنتي , وزیر محترم فرهنگ و 
, را اعالم كرده و به   ارشاد اسالمي و دكتر سلطاني فر )میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري(

 .دهمه مردم هنردوست و فرهنگ دوست اوز تبریك گفتن
خانه فرهنگ اوز به عنوان نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي در شهر اوز این اتفاق مهم را به همه 

  .مردم تبریك گفته و به صورت جدي پي گیر مسائل اداري و تحقق نهایي خواهد بود
 .با سپاس

 15.12.2014روابط عمومي خانه فرهنگ اوز/ 

الل امارات متحده عربینگاهی دیگر ؛ به مناسبت سالروز استق  

هفت درس بزرگ امارات  

« ، اجالسی متشکل از برخی مقامات عربی  1980در دهه »می نویسد: «محمد بن راشد آل مكتوم
در اجالس رو کردم و گفتم که چرا فکری به حال توسعه منطقه نمی برگزار شده بود...به مقامات حاضر 

کنیم و مثالً چرا سعی نمی کنیم دوبی را به شهری توریستی تبدیل کنیم که ار سراسر دنیا به سویش 
بیایند؟ واکنش مقامات عربی جالب بود؛ یکی شان که وزیر بود، به شیخ جوان گفت: آخر دوبی چه دارد 

ه جاذبه توریستی تبدیل کرد؟ چیزی جز صحرای برهوت و خورشید سوزان و شرجی که بتوان آن را ب
دریا و شن های داغ؟  

» 

http://www.asriran.com/fa/news/370895/هفت-درس-بزرگ-امارات


، در حال سپری کردن جشن های استقالل کشور امارات این روزها مردم -عصرایران ؛ جعفرمحمدی 

سالی که از استقاللش گذشته، توانسته است بیش از بسیاری از ممالک  43خود هستند؛ کشوری که در 

دارای تاریخ و تمدن و وسعت، بدرخشد و سری در میان سرها داشته باشد . 

 

، موطن بادیه نشیانی سرزمینی که امروز به نام "امارات متحده عربی" شناخته می شود، یک قرن پیش

عرصه را چنان بر   میالدی 1940و  1930بود که به سختی روزگار می گذراندند. قحطی دهه های 

مردمان آن دیار تنگ کرد که چاره ای جز سرخ کردن و خوردن ملخ های پرشمار بیابان نداشتند . 

 

ای شن و محو شدن در تاریخ با این حال، مردم آن سرزمین، خود را محکوم به گم شدن در میان توفان ه

ندانستند. آنها تصمیم گرفتند خاک را به طال تبدیل کنند و بی هیچ مبالؽه ای این کار را کردند و از این 

رو ، پر بیراه نیست به مردم این سرزمین و حاکمان دوراندیش آن لقب کیمیاگر داد . 

یی در آن برای ملت های تشنه اما راز پیشرفت امارات و به ویژه شهر دوبی چیست و چه درس ها

پیشرفت وجود دارد؟ چگونه است که مردمان زیادی در نقاط مختلؾ دنیا که بسیار بیشتر از اماراتی ها 

لبته همانند آنها مشتاق رشد و توسعه هستند، هنوز اندر خم یک کوچه اند و مردم این  امکانات دارند و ا

از چادر نشینی به قصر نشینی برسند و از شتر سواری کشور کوچک توانسته اند در کمتر از نیم قرن، 

به مالکیت یکی از برترین خطوط هوایی جهان؟ ! 

 

با مطالعه در تاریخ امارات، می توان گفت که همسایه های جنوبی، خود را به چند اصل برتری بخش 

آراستند و گوی سبقت را ربودند : 

 

هدفمندی، ایمان به ساختن و تالش واقعی - 1 نخست وزیر دولت امارات و  «محمد بن راشد آل مكتوم»  :

سالگی  30ره ای جالب از او را در این کتاب که به حاكم دبي کتابی دارد به نام " نگرش من" ؛ خاط

شیخ مربوط می شود، بخوانید ، اجالسی متشکل از برخی مقامات عربی برگزار شده  1980در دهه  » :

بود. همه درباره جنگ ایران و عراق و بحران فلسطین صحبت می کردند و من ، خواستم فضا را عوض 

اجالس کردم و گفتم که چرا به جای این بحث ها، فکری به حال کنم. بنابراین رو به مقامات حاضر در 

توسعه منطقه نمی کنیم و مثالً چرا سعی نمی کنیم دوبی را به شهری توریستی تبدیل کنیم که ار سراسر 

دنیا به سویش بیایند؟  

واکنش مقامات عربی جالب بود؛ یکی شان که وزیر بود، به شیخ جوان گفت: آخر دوبی چه دارد که 

بتوان آن را به جاذبه توریستی تبدیل کرد؟ چیزی جز صحرای برهوت و خورشید سوزان و شرجی دریا 

 « و شن های داغ؟

 

شاید هر کس دیگری جز شیخ محمد بود، با خود می اندیشید که عجب سخن یاوه ای گفتم! راست می 

گویند، شهر و کشور من چه جاذبه ای برای گردشگران دارد؟  

ایه را نادیده گرفت و حتی به موتور محرکی برای خودش تبدیل کرد تا با عمل به گفته اما شیخ، آن کن

اش ، جواب آن وزیر طعنه گو را بدهد. او به کشورش بازگشت و در حالی که صدای وزیر در گوشش 

می پیچید که دوبی چه جاذبه ای دارد، با خود گفت: "جاذبه را باید ساخت." و بدین ترتیب، گام های 

ربنایی را برداشت، شرکت را تأسیس کرد، به جذب سرمایه گذاری های خارجی  هواپیمایی امارات زی

پرداخت، در دادن امتیازات به سرمایه گذاران، خساست به خرج نداد و دوبی را به بهشت سرمایه 

http://www.asriran.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/امارات_متحده_عربی
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کرد، هتل ها یکی پس از دیگری ساخته شدند و آن صحرای برهوت، به زمینی گران قیمت  گذاران تبدیل

تبدیل شد که تاجران برای متر مترش ، با یکدیگر چانه می زدند، مراکز خرید را به مدرن ترین شکل 

.. ممکن ساخت، کوشید تفریحاتی که توریست ها به دنبال آن هستند را در بهترین کیفیت فراهم کند و .

سال ها بعد، آن وزیر عربی که سخنان شیخ محمد را مسخره کرده بود، برای گذراندن ایام تعطیالت خود 

به همراه خانواده به دوبی رفت .! 

آنچه برای تجارت خوب است برای دهکده خوب است - 2 این شعار حاکمان دوبی بود، زمانی که این  :

وسیعی از امارات در حاشیه دریا قرار داشتند و مردمانش می شهر، دهکده ای بیش نبود. دوبی و بخش 

کوشیدند با تجارت دریایی روزگار بگذرانند، تجارتی که چندان هم پر رونق نبود . 

با این حال، آنان فارغ از شعار زدگی و تعصبات قبیله ای، برای تجارت ارزش بسیاری قائل بودند. این 

ً دوبی، نه از فروش روحیه نسل به نسل منتقل شد و اینک ب خش عمده ای از درآمد امارات و مخصوصا

منابع زیر زمینی یا تولید کاالهای صنعتی یا کشت محصوالت کشاورزی که از تجارت است  

میلیارد دالر گذشته است، کسانی که  10زمانی که اعالم شد میزان صادرات امارات به ایران از مرز 

که اماراتی ها، سود هنگفت ناشی از این تجارت را به این خاطر سرشان در حساب و کتاب بود، دانستند 

کسب کرده اند که قواعد تحارت را بسیار خوب بلدند . 

دیروز ، آنچه برای تجارت خوب بود، برای "دهکده" هم خوب است و امروز ، اماراتی ها بر این 

باورند آنچه برای تجارت خوب است ، برای "کشور" هم خوب است . 

 

تساهل با خارجی ها و داخلی ها - 3 ً مردمانی مهمان دوست هستند. اماراتی ها، این  : اعراب، عمدتا

سنت دیرین عربی را به اقتصاد گردشگری هم گره زدند. بدین ترتیب، گردشگران سراسر جهان بی هیچ 

ً دوبی شدند تا در جایی که هیچ کس درباره مذهب و ملیت  شان نمی واهمه ای راهی این کشور و مشخصا

پرسد و سلیقه ای بر ایشان تحمیل نمی کند، مورد احترام واقع شوند . 

 11این فرهنگ نهادینه شده، باعث شد در سال گذشته میالدی، شهر دوبی بتواند به تنهایی بیش از 

میلیون توریست را به خود جذب کند و مدیران این شهر در حال برنامه ریزی برای رساندن این تعداد به 

هستند 2020یلیون توریست در سال م 20  

این سهل گیری، فقط در قبال خارجیانی که از امارات دیدن می کنند لحاظ نمی شود بلکه در درون 

جامعه امارات نیز چنین وضعیتی حاکم است، چنانچه شیخ محمد می گوید: میان دین و مدرنیسم و یا 

ع تناقضي نمي بینیم. از این رو هرگز براي میان دین مان و آنچه تمدن سالم ارائه مي كند، هیچ نو

دنیایمان از دین مان هزینه نمي كنیم زیرا در این صورت هم دین مان را از دست خواهیم داد و هم 

 !دنیایمان را

 

اگر امارات همه مختصات توسعه را داشت ولی مردم و حاکمانش به شدت  :ما بیگانه ستیز نیستیم - 4

چ تردیدی، پیشرفت امروزین نصیب این کشور نمی شدبیگانه ستیز بودند، بی هی . 

زمانی که اماراتی ها خواستند بندر دوبی را که در گذر دهه ها و قرن ها، گل اندود شده بود را الیروبی 

ً از کویتی ها  -کنند و پولی نداشتند، از ثروتمندان دیگر کشورها  کمک خواستند -عمدتا . 

 

ت هواپیمایی "گلؾ ایر" انجام می داد. این شرکت متعلق به ، پروازهای دوبی را شرک 1984تا 



بحرین،ابوظبی،عمان و قطر بود. در این سال، گلؾ ایر تصمیم گرفت تعداد پروازهایش به دوبی را 

کاهش دهد. شیخ محمد مذاکرات بسیاری برای افزایش پروازها گرفت اما مدیران گلؾ ایر زیر بار 

 نرفتند

ی یک شرکت هواپیمایی مستقل گرفت اما امارات نوپا ، متخصصان مجربی که شیخ تصمیم به راه انداز

از عهده این کار برآیند در اختیار نداشت. شیخ می توانست سال ها منتظر بماند تا شاید افرادی از 

امارات بزرگ شوند، درس بخوانند، صنعت هواپیمایی یاد بگیرند، جذب کشورهای خارجی نشوند و بعد، 

مهیا بود، یک شرکت هواپیمایی برای امارات تأسیس کننداگر شرایط  . 

 

او اما یک خلبان کارکشته بریتانیایی به نام "فالناگان" که سابقه مدیریت در هواپیمایی بریتانیا را داشت 

میلیون دالر سرمایه اولیه این کار را در اختیار 10مأمور راه اندازی شرکت هواپیمایی امارات کرد و 

  .وی قرار داد

 

 21هنگامی که "امارات" به  1990کارها که کمی پیش رفت، فالگان، چهار هواپیما اجاره کرد و در 

ً هواپیمایی امارات، به یکی از مشتری  شهر پرواز داشت، شروع به خرید هواپیمای مدرن کرد و نهایتا

ین سال ها ایجاد کرده های بزرگ تولید کنندگان هواپیما تبدیل شد و توانست با فرودگاه مدرنی که در ا

است به هاب منطقه تبدیل شود و به همه نقاط دنیا پرواز کند . 

 

های امارات در همین سپتامبر گذشته، بیش از شش میلیون و  مرکز آمار و تحقیقات فرودگاه  طبق اعالم

جابجا شدند و تعداد پروازهای این فرودگاه نیز در  فرودگاه بین المللی دوبی 600 هزار مسافر از طریق

پرواز رسید 214هزار و  31ماه، به  . 

 

، مقامات اماراتی می گفتند که فالناگان یک خارجی است و نمی توان به او اعتماد کرد و  1984اگر در 

چند پرواز بیشتر به دوبی دست روی دست می گذاشتند تا شاید دل مدیران گلؾ ایر به رحم آید و 

ً امروز امارات صاحب یکی از معتبرترین برندهای صنعت حمل و نقل هوایی دنیا  اختصاص دهند، قطعا

 .نبود

 

تا ریسک نکنید موفق نمی شوید - 5 انسان های موفق، ریسک های بزرگ هم داشته اند و این ، درباره  :

ستند مانند بسیاری از شیوخ دیگر، پول های خود امارات هم صدق می کند. شیخ های اماراتی، می توان

را در بانک های خارجی پس انداز کنند و روزگار به خوشی بگذرانند اما آنها ریسک کردند و خطر را 

 .پذیرفتند

زمانی که شیخ راشد تصمیم گرفت بندر جبل علی را احداث کند، در مقاله ای  وال استریت ژورنال 

سرزنش آلود، این کار را بیهوده دانست و عقده گشایی نامید ولی اکنون هیچ کس نمی تواند نقش این 

بندر را در اقتصاد منطقه و امارات نادیده بگیرد  

تمرکز بر امور مهم و وانهادن امور جزئی - 6 از شیخ محمد بسنده می کنیم:  در این باره به یک جمله :

اگر بپرسید كه چگونه در دبي توانستیم، همه این دستاوردها را با این سرعت ركوردي محقق سازیم، 

خواهم گفت كه ما به هیچ كس اجازه ندادیم كه ما را ؼرق در ریزه كاری های جزئی كند زیرا اساس 

http://www.dubaiairports.ae/
http://fa.wikipedia.org/wiki/وال_استریت_ژورنال


بزرگش را محو نمي كند توسعه درست، همان نگرش است كه جزئیاِت كوچك آن، اهداؾ . 

 

در توسعه امارات، یک اصل اساسی دیگر نیز وجود دارد که رد پایش را می  :مردم ما مهم هستند - 7

توان در همه امور دید و آن این که هر تصمیمی که گرفته می شود باید در نهایت به نفع شهروندان 

امارات این است که صاحب سرمایه  اماراتی باشد. مثالً مهم ترین شرط سرمایه گذاری خارجی در

خارجی، با یک شهروند اماراتی شراکت کند. بدین ترتیب، سرمایه گذاری خارجی همان گونه که برای 

کلیت کشور سودمند است، برای فرد فرد شهروندان نیز سودآوری شخصی دارد . 

 

و برخی اختالفات بین  بی تردید، امارات نیز همانند سایر کشورهای دنیا، عاری از عیب و نقص نیست

امارات و همسایگانی مانند ایران نیز در جای خود محل بررسی و تأمل دارد ولی در کنار همه این 

مسائل، عقل سلیم حکم می کند که ضمن محترم شمردن پیشرفت های همسایه، متواضعانه درس آموز نیز 

باشیم که اگر درس نگیریم، عبرت می شویم .  

 

 :منابع

1391دوبی سریع ترین شهر جهان ؛ نوشته جیم کرین ؛ ترجمه هرمز همایون پور ؛ نشر نی  -  

نگرش من و چالش های برتری ، نوشته شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ؛ ترجمه: مسلم زمانی ؛ نشر  -

1390قلمکده   

برای دیدن عکس ها ولینک مطلب ومنبع اینجا کلیک کنید   

  

 خبر

 اختتامیه اولین جشنواره عکس دانش آموزی منطقه اوز

 مدیران مدارس دینی اهل سنت فارس در الرستان تشكیل جلسه دادند

 تا پایان امسال 7 پرواز حج از فرودگاه الرستان انجام می شود

  

  

 خبر

 ( کویسیْى تاًْاى ضْرای ضِر اّز ترگسارهی کٌد : جطٌْارٍ تسرگ یلدا ) استقثال از زهستاى

سلمان هم  روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و : اگر اطالعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت،روحانی
شوند فاسد می  

 دفاع کیهان از احمدی نژاد و حمله به روحانی
 !حرؾ هایی كه می تواند نان شود

 (زیباترین درختان دنیا )عکس

http://www.asriran.com/
http://www.asriran.com/fa/news/370895/هفت-درس-بزرگ-امارات
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2893.aspx
http://aftablarestan.ir/مدیران-مدارس-دینی-اهل-سنت-فارس-در-لارست
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11345
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2887.aspx
http://www.asriran.com/fa/news/369930/روحانی-اگر-اطلاعات-تفنگ-پول-سرمایه-سایت-روزنامه-و-خبرگزاری-را-همه-یکجا-جمع-کنیم-ابوذر-و-سلمان-هم-فاسد-میشوند
http://www.asriran.com/fa/news/369930/روحانی-اگر-اطلاعات-تفنگ-پول-سرمایه-سایت-روزنامه-و-خبرگزاری-را-همه-یکجا-جمع-کنیم-ابوذر-و-سلمان-هم-فاسد-میشوند
http://www.asriran.com/fa/news/370104/دفاع-کیهان-از-احمدی-نژاد-و-حمله-به-روحانی
http://www.asriran.com/fa/news/370148/حرف-هايی-كه-می-تواند-نان-شود
http://www.asriran.com/fa/news/370162/زیباترین-درختان-دنیا-عکس


 کوچک زاده:تازه به دوران رسیده کیست؟
 (دستور قاضی برای توقؾ فروش پرسپولیس )+عکس

 آیا در زندگی مشترکتان خوشبختید؟
 گزارش آمریکایی درباره فواید ختنه

 (بازیافتی های دیدنی!)عکس

  استثنایی مجتمع اموزشی احسان سلمان فارسی نمایشگاه توانمندیهای دانش اموزان

 هو الحکیم

 سپاس وستایش خداوندی را که انوار عنایتش روشنی بخش دلهاست همو که انچه عطا فرمود   

 انچه نداد از دریای بیکران حکمت و همه به صدق این گفتار گواهیاز سرچشمه لطؾ است و  

 زرحمت گشاید در دیگری          خداگرزحکمت ببندد دری     میدهیم که: 

وقتی قدم در راه نهادیم ذره ای به خود تردید راه ندادیم چراکه به همراهی وهمدلی شما دل خوش  
 داریم.

استثنایی از  ن ونیز بازدید ازنمایشگاه توانمندیهای دانش اموزان به منظوربزرگداشت روزجهانی معلولی 
( 2014-12-15الی   2014-12-10شما عزیزهراه دعوت بعمل می اید در نمایشگاهی که ازتاریخ)

دبی برگزار می گردد زینت بخش  بعدازظهر در محل مجتمع اموزشی احسان 1تا  8صبحها از ساعت
 محفل بهشتیان روی زمین باشید.

  شهباز گودرزی -با سپاس فراوان                      

 چاین لی کری تشی

  چاین لی کری تشی

صحرای اوزواستکانی که لب سوز و لب دوز است چای شیرین اوزی توی کتری سیاه واتش  

    

 خبر

 ( کویسیْى تاًْاى ضْرای ضِر اّز ترگسارهی کٌد : جطٌْارٍ تسرگ یلدا ) استقثال از زهستاى

 از وبالگ مربوطی کهنه اوز /خانه پدري یا ویرانه ؼم

جاده خطرناک کشور 11بندر عباس در جمع  -جاده الر  

منظور احداث باؼشهر هشدار به خریداران اراضي كشاورزي به   الرستان در منطقه

هزار میلیاردی 12جزئیات کشؾ فساد   
 (روحانی در مراسم روز دانشجو )عکس

http://www.asriran.com/fa/news/370123/کوچک-زادهتازه-به-دوران-رسیده-کیست
http://www.asriran.com/fa/news/369986/دستور-قاضی-برای-توقف-فروش-پرسپولیس-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/370133/آیا-در-زندگی-مشترکتان-خوشبختید
http://www.asriran.com/fa/news/370118/گزارش-آمریکایی-درباره-فواید-ختنه
http://www.asriran.com/fa/news/370150/بازیافتی-های-دیدنیعکس
http://www.youtube.com/watch?v=Mkog3jz9MJU&feature=youtu.be
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2887.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2886.aspx
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11305
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11300
http://www.asriran.com/fa/news/369688/جزئیات-کشف-فساد-12-هزار-میلیاردی
http://www.asriran.com/fa/news/369788/روحانی-در-مراسم-روز-دانشجو-عکس


نژاد ی تا پایاِن احمدیآذر؛ از آؼاِز خاتم 16سال با  16  
 (مردی که داوطلبانه طعمه مار شد )+عکس و فیلم

ساله دامؽانی آهنربا شد! )+عکس 9کودک  ) 
 (زندگی انسان روی تار عنکبوت )عکس

اندازی میشود بزودی وب سایت شهرداری اوز راه  

اوز سخن گفته ولی در دوره  ستاره های اوز چندین باراز ضرورت یک سایت برای شهرداری سایت
چنین پورتال اطالع  اند اما این خبر که اکنون شهرداری اوز در حال ایجاد های قبل بدان بی توجه بوده

 برای شهرداری وشورای شهر اوز میداند تا از این طریق رسانی برای شهروندان است نقطه قوتی
نیز بتوانند ارتباط بیشتر وموثرتری با  فعالیت ها ی خودرا به اطالع شهروندان برساند وهمشهریان

  شهر داشته باشند شهرداری وشورای

   
  گروه طبیعت گردی تاگاره اوز  معرفی وبالگ

ما  خود از ضروریات جامعه زیست اوز وبالگی طراحی وراه اندازی کرده اند که بنوبه دوستداران محیط
انسان  به محیط زیست اوز در جهت بهبود فضاهای گردشگری وارتباط بود تا ضمن اشنا نمودن مردم

تاکنون اقایان محمد خجسته وشهرام حسین نیا  وطبیعت گام های موثر بردارد نویسندگان این مطالب
رزوی توفیق این عزیزان در ادامه راه ا برای  پروانه پدرام بوده اند سایت ستاره های اوز وخانم

  وموفقیت می نماید

   برای اشنایی با این وبالگ اینجا کلیک کنید

http://www.asriran.com/fa/news/369764/16-سال-با-16-آذر-از-آغازِ-خاتمی-تا-پایانِ-احمدی-نژاد
http://www.asriran.com/fa/news/369808/مردی-که-داوطلبانه-طعمه-مار-شد-عکس-و-فیلم
http://www.asriran.com/fa/news/369805/کودک-9-ساله-دامغانی-آهنربا-شد-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/369751/زندگی-انسان-روی-تار-عنکبوت-عکس
http://tagarah.blog.ir/page/about-me


 برگزاری نمایشگاه نقاشی وکارهای هنری توسط معهد ارکید در مرکزندوه الثقافه والعلوم دبی 

 

لثقافه والعلوم دبی نمایشگاه نقاشی  18و 17معهد ارکید دبی در روزهای  دسامبر در مرکز ندوه ا
هنر میتوانند جهت شرکت در این نمایشگاه با معهد وکارهای دستی وهنری برگزار میکند عالقمند واهالی 

 500تماس بگیرند هرینه هر قسمت برای ارائه کارهای نقاشی 042556692ارکید با شماره تلفن دبی 
 درهم می باشد    250و...   درهم وبرای هر میز که اثار وکارهای دستی همچون گلدوزی تزئینی

  
 زیست اوز به تاالب هیرم رفتند دوستدران طبعت ومحیط 

جهت استقبال از پرندگان مهاجر به  ۱ٖ/  ۱/ ٗٔانجمن طبیعت گردي تاگاره خانه فرهنگ اوز در مورخ 
نفر از اعضاي انجمن به همراه شهردار اوز حضور  ٕٓتاالب هیرم عزیمت نمودند. در این استقبال كه 

اردك و مرؼابي در تاالب مشاهده گردیدند كه انتظار داشتند پرندگان مهاجري همانند فالمینگو و انواع 
كیلومتري شمال الر و  ٓٙمیرود با سردتر شدن هوا تعداد آنها بیشتر شود. تاالب هیرم در دشت الر و 

كیلومتر مربع مساحت دارد  ٗكیلومتري اوز ، بین روستاي كوره و هیرم قرار دارد . این تاالب كه  ٖٙ
نه اي گیاهي است كه در اوایل پاییز و فصل زمستان پذیراي پرندگان مهاجر داراي انواع متنوعي از گو

زمستان گذران مي باشد كه از كشورهاي همسایه به این تاالب مهاجرت مي نمایند. تاالب هیرم از نظر 
گردشگري و علمي یكي از منحصر به فردترین تاالبها در استان فارس است كه ارزش بسیاري براي 

هشگران دارد. پس از بازدید تاالب و پرندگان زیبا، صبحانه اعضاي انجمن در كنار تاالب محققان و پژو
صرؾ گردید. حضور شهردار اوز و خانواده محترمشان نشان از توجه خاص ایشان به مناطق محیط 

 .زیست اوز و حفاظت آن دارد

  

 خبر

  

میلیون ساله۰۱۱نمایش اسکلت دایناسور   

http://www.asriran.com/fa/news/369391/نمایش-اسکلت-دایناسور-۱۰۰میلیون-ساله


 دانلود شماره 4 بشارت نو 

 (مرگ چاق ترین انسان جهان )+عکس
تهران )عکس -نمایشگاه موتورهای برقی  ) 

 داخل آرایشگاه زنانه چه خبر است؟
وایبر« اس پی جی»اخاذی از زن جوان با سوءاستفاده از   

گرم هروئین در شکم یک جسد 1314کشؾ   
اصفهان )عکس -شترهای روستای مصر  ) 

 (مسجدی با طراحی یک زن)+عکس
 (قیمت خودروی جدید بهمن موتور مشخص شد )+تصاویر

  
 مریم بهنام درگذشت 

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که مریم بهنام زنی که سالها دلی پر از امید 
وارزو داشت وخستگی ناپذیر برای زنان وتالش های انان ارزش قائل بود 

امروز بعد از ظهر در دبی درگذشته است که بدینوسیله درگذشت انمرحومه 
ریم بهنام را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم م

متولد بستک و ساکن دبی واز افراد فعال واندیشمند زنان جامعه بود که عالقه 
وافری به فرهنگ وهنر ایران زمین ومردم جهان داشت خانه اش بارها 

وبارها پذیرای زنان واهالی فرهنگ بوده وفرد شناخته شده ای در جامعه 
ک میشناسم وبا وجود زنان امارات است ایشان را چندین سال است که از نزدی

کهولت سن در نمایشگاهها ومحافل زنان شرکت میکرد وامیدوارانه همه زنان 
را به زندگی وتالش برای بهبود وپیشرفت دعوت میکرد جشن نود ویکسالگی 

اشان با همراهی معهد ارکید وخانم خدیجه طاهر در منزل زنده یاد عزیز 
هی اشان با زنان جامعه در هنری برگزار شد و نیز از سالها تالش وهمرا

 معهد ارکید از او تقدیر بعمل امد / یاد وخاطرش گرامی باد 

4.12.2014سایت ستاره های اوز   
 خبر

 ترگساری جلسَ پرسص ّپاسخ ضِرداری ّضْرای اسالهی ضِراّز

 ترگساری ًوایطگاٍ کتاب در رّستای کٌَِ ّ ضِرک

 مصاحبه مردم با فرماندار الرستان

 ( م 1861 - 1821تاریخ مهاجرت اوزی ها به مناطق گرمسیر ) 

 همسر رهبر داعش بازداشت شد
درصدی قیمت نان ؛ این بود شیب مالیم؟ 31افزایش  ! 
استان کشور کجاست؟ درصدی هزینه هر خانوار شهری/ کم درآمدترین 25افزایش   

 (قیمت سکه، طال و ارز در بازار )جدول
 (روحانی وارد استان گلستان شد )+عکس

http://sohbatnews.ir/uploadcenter/files/-1/feettr93/besharatNOazar.pdf
http://www.asriran.com/fa/news/369443/مرگ-چاق-ترین-انسان-جهان-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/369476/نمایشگاه-موتورهای-برقی-تهران-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/369483/داخل-آرایشگاه-زنانه-چه-خبر-است
http://www.asriran.com/fa/news/369491/اخاذی-از-زن-جوان-با-سوءاستفاده-از-جیپیاس-وایبر
http://www.asriran.com/fa/news/369413/کشف-1314-گرم-هروئین-در-شکم-یک-جسد
http://www.asriran.com/fa/news/369287/شترهای-روستای-مصر-اصفهان-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/369410/مسجدی-با-طراحی-یک-زنعکس
http://www.asriran.com/fa/news/369440/قیمت-خودروی-جدید-بهمن-موتور-مشخص-شد-تصاویر
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=730:1393-09-10-05-13-44&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2878.aspx
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11235
http://sohbatnews.ir/post.php?id=11246
http://www.asriran.com/fa/news/368808/همسر-رهبر-داعش-بازداشت-شد
http://www.asriran.com/fa/news/368606/افزایش-30-درصدی-قیمت-نان-این-بود-شیب-ملایم
http://www.asriran.com/fa/news/368760/افزایش-25-درصدی-هزینه-هر-خانوار-شهری-کم-درآمدترین-استان-کشور-کجاست
http://www.asriran.com/fa/news/368638/قیمت-سکه-طلا-و-ارز-در-بازار-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/368796/روحانی-وارد-استان-گلستان-شد-عکس


کیلویی در شکم یک زن در آمل )عکس 12تومور  ) 

  مردم امارات دوم دسامبر عید وطنی

سال از دولت  43سالگرد عید وطنی مردم امارات است وامروز سه شنبه  هرساله دوم دسامبر
امارات به جشن وسرور میپردازند وخیابانها را  متحد امارات می گذرد ودر این روز مردم

سالی که  43طی  میکنند ومراسم های مختلفی به همین مناسبت برگزار میشود اذین بندی
 اکی در مسیر توسعه وپیشرفت داشته است وتوانستهوشتابن گذشته کشور امارات گام های بلند

در بین کشورهای مهم جهان جایگاه ویژه ای بیابد     

  
 درباره سرطان

در صد  100بیماری سرطان از سه عامل مهم مرگ ومیر در کشور ما محسوب میشود ومتخصصین معتقد هستند از میان 
  مبتال خواهند شد واین امار بدالیل مختلفی در کشور ما رو به افزایش استدرصد انها به سرطان  20تا  18افراد جامعه 

متاسفانه هنوز در جامعه ما وبخصوص در روستاها وشهرهای کوچک این بیماری را پنهان میکنند وانرا مثل پدیده ای 
ن روبرو است . این نوع بسیارشوم و زشت قلمداد میکنند ومی ترسند عنوان کنند که بیمار یا مریضشان با بیماری سرطا

نگاه باعث میشود که اطالع رسانی صورت نگیرد وبیمار هم از تجربیات دیگران محروم بماند .وقتی بیماری قلبی 
وفامیل   وعروقی وسکته قلبی ومؽزی مهم است وما از همه جا در باره ان پرس وجو میکنیم وانرا با پزشکان ودوستان

ا ودرمان میگردیم چرا بیماری سرطان را در پستوهای خانه هایمان نگه میداریم وبرای واشنایان مطرح میکنیم ودنبال دو
این نوع   چرا با عدم مطرح شدن ان به پیشگیری از ان کمک نمی کنیم ؟  شناخت وعالج ان دنبال راه ان نمی گردیم؟

 اؾايّ يطهت  ........ رفتار به

  

  پیش اوز عکس هایی از بارندگی های دو روز

  کنید برای دیدن همه عکس ها روی عکس کلیک

http://www.asriran.com/fa/news/368799/تومور-12-کیلویی-در-شکم-یک-زن-در-آمل-عکس
http://www.ewazstars.com/sartan%20pag.htm


 
 خبر

اینکه با رعد  خوب باران باریده است وخوشحالی مردم دو چندان گشته ضمن دیشب هم دراوز
  وبرق شدید همراه بوده است

میلیمتری باران در الر 28۶8بارش   

های اخیر )+عکس همه هنرمندان جوانمرگ ایران در دهه ) 
 (قیمت سکه، طال و ارز در بازار )جدول

مطهري/ وزارت فرهادي شطرنج روحاني/ پلتیك  
 نحوه تعقیب متهمان سیاسی در خارج از کشور

ها با تؽذیه در ارتباط هستند سوم سرطان یک  
 امیدی تازه در درمان سرطان

  التشکیلیه الریاضیه دعوتکم لحضور معرض الفنون

http://sohbatnews.ir/post.php?id=11229
http://www.asriran.com/fa/news/367737/همه-هنرمندان-جوانمرگ-ایران-در-دهههای-اخیر-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/367784/قیمت-سکه-طلا-و-ارز-در-بازار-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/367774/شطرنج-روحاني-پلتيك-مطهري-وزارت-فرهادي
http://www.asriran.com/fa/news/367786/نحوه-تعقیب-متهمان-سیاسی-در-خارج-از-کشور
http://www.asriran.com/fa/news/367771/یکسوم-سرطانها-با-تغذیه-در-ارتباط-هستند
http://www.asriran.com/fa/news/367735/امیدی-تازه-در-درمان-سرطان
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