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 ماه ژانوٌه 2012  ارشٌو اخبار و مطالب

 ٌادها وخاطره ها همراه با دکتر سعٌد محمودٌان 

 

چندی پیش جناب دکتر این مطالب که قسمتی از زندگی خودشان ومردم دیارمان در گذشته است برای سایت فرستاده بودند 
که متاسفانه بدلیل تعطیلی سایت نتوانستم انرا به معرض دید همشهریان وبینندگان سایت قرار دهم . اکنون ضمن پوزش از 

   يیتٕاَیؼ ثویّ يطبنت ؿا ایُزب ثجیُُؼعزیزان جناب دکتر وبینندگان به درج ان می پردازم . 

  

 

  1-ىٓـ هَّ

 

ػیؼٌ ٔىُیؼٌ امت کبؿی اؿفَؼِ ىٓـ هَّ اف احبؿ ثـرنتّ ًَبیيی کيٕؿ يبمت کّ ثؼؼ اف می مبل ُْٕف ْى هبثم 

 احـی ُٓق ثب ػؿٌٔ يبیّ ارتًبػی   ٔيبَؼگبؿاف ثیژٌ يلیؼ ثـای آَبیی گؾاىتّ او کّ کهی عبٓـِ اف اَـٔفْب ٔمبنٓب ػاؿَؼ

 ثب ْى ثجیُیى ٔثيُٕیى

 ؿمی ثب صْٕؿ ػکتـ اؽؿ ػؿ ثبىگبِ ایـاَیبٌ ػثیىت ىؼـ پب  
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  ىت ىؼـ پبؿمی کّ هجال ثؼنیم ػؼو صْٕؿ ایيبٌ ػؿ ػثی ايکبٌ پؾیـ

كٕؿیّ ػؿ ثبىگبِ ایـاَیبٌ ػثی ػؿ مبنٍ میًُب ثـگقاؿ يیگـػػ ٔؿٔػ ثـای ػًٕو 4ثًٍٓ يبِ ثـاثـ ثب  15َيؼ ایُجبؿ ػؿ ىُجّ  

اٌ ييبػـِ ػؿ ایٍ ىت ىؼـ ؿا ػاؿَؼ يیتٕاَُؼ ثب ثغو كـُْگی ثبىگبِ تًبك ثگیـَؼ ػالهًُؼاٌ افاػ امت ًٍّ کنبَی کّ تٕ

 ٔػؿ ينبثوّ اٌ ىت ىـکت ًَبیُؼ

 ٍجضی تبؿیک 

  

 

 به صبحی مٌماند 
 که از طلوع افتاب بهره ای نبرده است 

 برای همٌن 
 برای همٌن مرتب ساٌه ها را صدا مٌکند

 رد درختان بی رٌشه را گرفته 
 ان رفته اند وباد سرمازده در ذهن تارٌکی ٌخ زده است .اما  گنجشک

 .دست بر پرده مٌکشم 
 اسمان بکارتش را از دست داده است 

 ومن صبوری ام را
 

 چُؼ عجـ ٔؿفىی اف أف 2302ژانویه ه03 -فرهاد ابراهیم پور )محمودا ( دبی 

  

سال وقفه بالخره با میزبانی اوز شروع شد با شرکت تیمهای  6چند خبر از ورزش اوز جام بخشهای الرستال بعد از 
کرمستج و کهنه الر(بخش بیرم) بیرم( بخش عماده ده )بخش اوز )نفت و شاهین( بخش بنارویه )شرفویه( بخش مرکزی 

شاهین اوز را از پیش رو برداشت و  1بر  2نجم تیم شرفویه هم تیم عماده ده و جویم حضور داشتند که در پایان هفته پ
 امتیاز صدر نشین بازیهاست تیمهای شاهین و نفت هم در ردههای دوم و چهارم قرار دارند  15فعال با 

تیم برگزار میشود در شب  10فیشور میزبان بازیهای جام دهه فجر در رده سنی جوانان که با شرکت  . باز هم از فوتبال
شکست دهد و تیم شاهین اوز در  3بر 9که تیم های نفت و شاهین حضور داشتند تیم نفت توانست شاهین فیشور را  دوم

 مساوی رسد 2بر 2مقابل مشعل به نتیجه 
  

در یک دوره از مسابقات فوتسال هم تیم نفت اوز و اوز جوان شرکت کردند البته مسابقه فوتسال  / فوتسال بانوان اوز
اولین با ر است که در تاریخ ورزشی اوز دو تیم از اوز به همت عبدهللا هاشم پور و محمد لطافت در بانوان برای 

 مسابقات دهه فجر به همت کمیته فوتسال بانوان گراش در این مسابقات شرکت میکنند
 .  

روز با  3ه به مدت شنب 4یک دوره مسابقات والیبال خواهران هم به مناسبت دهه فجر از روز  / والبٌال بانوان اوز
المرد در اوز برگزار میشود که خبر کلی این مسابقات را  -الر  -گراش   - شرکت تیمهای نفت اوز .یاران حمید و یوسؾ

 به اطالع شما عزیزان میرسانیم

 

  

 چقدر اٌن روزها مرگ ومٌر زٌاد شده 



طی دو سه هفته گذشته  خبرهای تاسؾ باری داشتیم مرگ جوانان براثر حادثه وسرعت ؛ مرگ در اثر بیماری؛ مرگ بر 
 اثر سرطان مرگ بر اثر بیماری های طوالنی وباالخره مرگ بر اثر حوادث ؼیر قابل پیش بینی ومرگ بر اثر کهولت سن 

عی ونابسامانی ها طبیعی می نماید که همچنان که بر موالید به موازات زیاد شدن جمعیت شهر ومجموعه مشکالت اجتما
وجمعیت شهر اضافه میشود بر تعداد مرگ ومیر نیز به تناسب اضافه گردد اما گاهی سرعت وازدیاد مرگ ومیر در 

گرفت  فصول یا ماهایی زیاد تر از حد میشود که مردم را تا اندازه ای نگران میکند انچه فقط باید از این مرگ ها درس
این است که به سالمتی خود وافراد خانواده وجامعه توجه جدی داشته باشیم از حوادث واتفاقات درس بگیریم  ویادمان 

همیشه باشد که همه ماها روزی رفتنی هستیم چه بهتر که انرا عمیقا دریابیم از حرص وازمان بکاهیم ودست یاری 
دلهایمان نکنیم وشاداب وسالم زندگی کنیم که این دنیا به هیچ کسی وفا نمی وهمیاری داشته باشیم وکینه وکدورت را میهمان 

 کند  .بقول شاعر بزرگوار کشورمان حکیم عمرخیام نیشابوری : 

 از جمله رفتگان این راه دراز       باز امده ای کو که به ما گوید راز

 باز هان بر سر این دوراهه اه ونیاز           چیزی نگذاری که نمی ایی

30.1.2012 

 2100امروز 

 درهم برای یک میلیون تومان توسط بعضی ازصرافی ها اعالم شده است  2100ظهر  12نرخ ارز امروز یکشنبه ساعت 

 ثار واماکن تارٌخی شهر اوز کدامند؟ا

و بقعه معلم   ثیرآب انبارهای سلفی و مالمحمد و حاج رئیس، کاروانسرای سیفا، میدان یا همان  لردمیری وامامزاده معلم ک
کثیر، منزل سوداگر، مساجد جامع اوز، تنگه عنوه اوز  از جمله اثار تاریخی وفرهنگی شهر اوز می باشند که  در فهرست 

خانه حاج هاشم حسین نیا ؛خانه    آثار ملی ایران نیز ثبت شده است. البته دیگر اماکن تاریخی همچون  حمام حاج رئیس
عبدالؽنی کرامتی میدان یا همان لرد خون و قلعه پرویزه نیز جز اثار تاریخی وفرهنگی شهرمان خانه   مال احمد کرامتی

  هستند که نباید فراموش کنیم

 اما سوال اساسی اینجاست.  ما چقدراز تاریخ وساخت  انها ووضعیت کنونی انها اطالع داریم ؟

  این اثار برای ما مهم هستند ؟ ایا این مکانهای تاریخی شهرمان  را از نزدیک دیده ایم. چقدر

 صولت سوار درگذشت 

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم صولت سوار یکی از دروازه بانان قدیمی فوتبال در اوز در گذشته که بدینوسیله در گذشت 
 60انمرحوم را به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم مرحوم در زمان مرگ بیش از 

 جوگندمی هاژانویه 29سال عمر داشت یاد وخاطرش گرامی باد / سایت ستاره های اوز 
 

ونیم صبح دربعضی از صرافی ها در دبی  11در ساعت  2012ژانویه 28نرخ حواله تومان  برای ایران امروز شنبه 
 ؛ درهم 2550درهم بود. یعنی یک میلیون تومان  2550

  پائین امد2000از تا مرز این نرخ چند ساعتی دوام نیاورد وب

 بانو کمالزاده در گذشت



با نهایت تاسؾ باخبر شدیم بانو کمالزاده که چند روز در کما بسر میبرد متاسفانه در گذشته که بدینوسیله در گذشت 
ژانویه 28انمرحومه را به همسر وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم/ سایت ستاره های اوز 

2012  

 بدون شرح
  

 
 

 کمککهنه اوز وشهرک مقٌم امارات برای اٌجاد صندوق خٌرٌه و توافق عالقمندان کهنه ای ساکن

کهنه   اقدام به جا ودرست تعدادی از اهالی کهنه وشهرک برای تاسیس صندوق خیرین که هدؾ ان کمک به نیازمندان در
دام را وشهرک میباشد پنج شنبه شب در شارجه با همت دوستداران وتنی چند از خیرین ومعتمدین شکل گرفت که این اق

 باید به فال نیک گرفت امید که در ادامه کار بتوانند منبع خیر وهم اندیشی برای توسعه وپیشرفت کهنه وشهرک باشند 

در منزل اقای محمود فیروزی برگزار گردیده واقای احمد فیروزی وعیسی رحیمی زحمت   ژانویه26این جلسه در تاریخ 
 برای همه این عزیزان ارزوی توفیق دارد    ای اوزفرستادن عکس ها کشیده اند . سایت ستاره ه

 

 ضمن عرض سالم و خوش خبری به جمیع  سروران  کهنه ای ساکن کهنه و شهرک

 باستحضار می رساند در پایان جلسه به اتفاق آرا به این تنیجه رسیدیم که:

ساکنان کهنه و شهرک کهنه می باشد  فعالیت خیر خواهانه خویش را در ادامه فعالیت صندوق فعلی که مورد تایید تمامی
 ادامه دهند.

منوط به این که چهار نفر از مقیمین امارات که می توانند فعالیت نمایند مورد تایید هیئت محترم صندوق فعلی قرار 
 گیرند.....

 
 انجمن خیریه اوز در اداره ثبت واسناد وامالک الرستان به ثبت رسید

 
 

خبرهای رسیده از اوز در روز جمعه حاکی از این بود که بعلت سرمای زیاد تعداد کمتری به گردش وتفریح رفته بودند 
 بچه ها در این هوای سرد خیلی زیاداست چون احتمال مریض شدن

 
 احمد بذرافشان معروؾ به احمد باحسٌن درگذشت   

با نهایت تاسؾ احمد بذرافشان امروز جمعه در اوزدرگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وفرزندان 
ه نود سال داشت .یاد وخاطرش گرامی وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم مرحوم در زمان مرگ نزدیک ب

 باد 

 27.1.2012 –سایت ستاره های اور 
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 با ترکٌدن لوله دوباره آب قسمتی از گراش قطع شد
 
  

کنند. با ترکیدن انشعاب اصلی آب،  آبی را تجربه می راه شدن وضعیت آب گراش این بار قسمت دیگری از شهر، بی با روبه
در ابتدای جاده الر اهالی بلوار جانبازان و شهید منفرد اولین کسانی بودند که امروز را بدون آب به شب رساندند. اتفاقات 

اکنون نیروهای اداره آبفا در حال تعمیر انشعاب مورد نظر  ین مشکل حل نشود. همگوید ممکن است تا فردا هم ا آبفا می
شود.  هستند. این دومین بار در دو هفته گذشته است که شبکه آبرسانی گراش دچار اختالل می ۱۱۱روبروی آهن فروشی 

یدنی روبرو بود./گریشنای هفته گذشته با خرابی خط انشعاب آب سد سلمان فارسی، گراش یک هفته با کمبود آب آشام
 90بهمن  7گراش 

  

 سکه چه باال بره چه پائٌن بٌاد ؛گوشت پائٌن نمی ٌاد 

از دیروز عصر تا حاال قیمت سکه که روالی ؼیر طبیعی در باال رفتن پیدا کرده بود ناگهان پائین امد البته چندان هم 
افه کردن سود سپرده بانکی قبول نکرده بود  دیروز ناگهانی نبود رئیس جمهور که قبال دستور بانک مرکزی برای اض

درصد اضافه گردد این یکی از عوامل پائین امدن نرخ سکه وتا  21و 20تصویب کرد وقرار شد سود سپرده بانکی تا حد 
چهار اندازه ای دالر از دیروز تا حاال بود چون اگر پول های گنده و بزرگ بدرد جوالن دالر وسکه میخورد انهایی که سه 

میلیون تومان وحتی ده میلیون تومان دارندمی دانند که با ان پول نه میتوانند کاسبی راه بیاندازند ونه میتوانند با ان اندک 
پول بروند سکه ودالر بخرند برای همین   ترجیح میدهند به جای خرید وفروش سکه توی همان بانک بماند تا با سود 

ای به پیرهن پاره اقتصادی ومعیشیتی خودشان بزنند هرچند با این سیاست پول های بیشتر وضرر کمتر از سود ان وصله 
 معطل مانده به سمت بانک ها بیشتر سرازیر میشود اما فعال تا تثبیت اوضاع ارز وسکه کمی باید صبر کرد 

هیچ کم شدنی نیست  اما از این تحوالت سکه ودالر که بگذریم انکه سرسخت ایستاده وخم به ابرو نمی اورد وحاضر به
گوشت بز وگوسفند است که طی ده سال گذشته تاکنون موردی یافت نشده که قیمتش پائین بیاد از طال مهمتر شده واز دالر 

هم جلو میزند باور کنید انکه به همه فخر میفروشد ونازش همه جا خریدار دارد همین گوشت ومواد ؼذایی وپروتئینی 
هانه وحتی  روزانه افزایش پیدا میکند وکمر مردم بی چیز وکم درامد را خم کرده است ومایحتاج عمومی هستند که ما

بازار سکه ودالر گرم داد وستد یک مشت دالالن بازار وسرمایه داران بزرگ وکسانی هستند که با ان سودیا زیان فراوان 
ین موضوع باز ومتاسفانه بر اثر این افت می برند وانقدر دارند تا در این مبادالت عرضه وتقاضا داشته باشند  اما هم

وخیزهای ارزی ومالی سایه تاریکی بر داد وستد تجارت معقول ومعمول می اندازد که دودش به چشم کسبه ومردم کوچه 
وبازار می رود چون با این افت وخیزها همیشه ودر همه حاالت انچه نصیب مردم گردیده افزایش قیمت مایحتاج عمومی 

 است  وخدمات بوده

افزایش ها انقدر سریع اتفاق می افتند که در عرض یک ماه گذشته نرخ بسیاری از اقالم ؼذایی ودیگر محصوالت در اوز 
 هزار تومان افزایش قیمت داشته است   200تا  100زیاد شده است تا جایی که قیمت لوازم برقی والکترونیکی نزدیک به 

ت مواد ؼذاٌی وماٌحتاج مردم که همٌن دٌروزاز اوز درٌافت کردم اٌنجا می حهت اطالع همشهرٌان وبٌنندگان ساٌت قٌم
 اورم تا خود بٌشتر قضاوت کنٌد 

 هزار ت.7هزار ت .گوشت چرخی 13تومان.گوشت گوساله14500گوشت بز کیلو 

 ت. 1200ت. سنگدان مرغ  1200ت.جگر مرغ کیلو  3600تومان.مرغ گرم  3600مرغ منجمد کیلو  

 ت.  4000ت.مار ماهی  4500هزار ت.ماهی سنگسر 5000هزار ت.ماهی شهری 4000تا3ماهی هوور کیلو  



 4200ت. سوسیس مخصوص کوکتل کیلو  1100ت.هبر گر معمولی تحسین  2700همبر گر مخصوص صدک  
 ت. 6000ت.تخم مرغ شانه 3000ت.معمولی 

 1100ت.کوجک  2100ب گوجه بزرگ مشکوه ت.ر 1300ت.تن جنوب  1400ت.تن سیحون  2200تن ماهی ساحل 

 ت. 110000ت.برنج شهین  120000ت.برنج امینی  100000ت.برنج طالب  125000کیلو 40.برنج ابوطالب  

 ت. 700ت.نوشابه ببسی خارجی قوطی  1200ت.نوشابه خانواده ببسی  1200گرمی سمیرا  900.ماکارونی /

 4500لیتری 2ت. 9000لیتری  4ت.روؼن مایع  36000وی کیل17ت.روؼن جامد  13200کیلوی 5روؼن جامد  
 ت. 2200گرمی 850ت. 3500لیتری 1ت.

 2700ت.لوبیا قرمز  2900ت.لبه  3000ت.ماشک  2700ت.عدس قرمز  2400ت.عدس سبز  2500نخود کیلو  
 800ت.آرد معمولی ک  900ت.آرد سفید کیلو  1700ت. شکر کیلو  2500ت.لوبیا جشم بلبلی 

 1000ت.لوبیا قوطی مشکوه 700ت.ک نخود سبز  1200ت.کنسرو خاویار بادمجان  1200قورمه سبزی . کنسرو  
ت.خیار شور شیشه ای متوسط  2700ت.خیارشور بزرگ ریز  1300ت.قارج قوطی  600ت.لوبیا قوطی کوجک 

 ت. 2500

ت.بنیر گاله  1200ه کوجک ت.بنیر بگا 3000ت.بنیر روزانه  2200تومان .بنیر مانی ماس  1800پنیر سفید بگاه  
کیلو  1ت.شیر بگاه 1200کیلویی 1ت.ماست بزرگ مانی ماس  1500 ت.بنیر مثلثی500ت.بنیر خامه کوجک  2300
 ت. 600ت.شیر یارانه  600ت.شیر مشکی  1500

 1000ت.هویج  1500ت.خیار سبز  1500ت.لیمو شیرین  2000ت.برتقال  1500ت.نارنگی  2500میوه سیب کیلو 
 ت.  1000ت.بادمجان  500ت.کلم  700ت. سیب زمینی  800ت.گوجه  700ت. بیاز کیلو  2200ز ت. مو

هزار تومان داشته باشد چگونه از پس قیمت این اقالم  600تا حتی  300فکر کنید کارگر وشهروند اوزی که درامد ماهی  
بخش خصوصی. مردم  واقعا نمی توانند از بر می اید نه دولت به حقوق این افراد مرتب اضاؾ میکنند ونه صاحب کاران 

پس این مخارج بر ایند ؛ جز اینکه هر روز که میگذرد از خوردن خیلی چیزها صرؾ نظر کنند تازه این قیمت مواد 
ؼذایی است نه از قند وچایی نوشتیم نه از پودر وصابون وشامپو نه از دوا ودرمان ومریضی نوشتیم نه از هزینه مدرسه 

اهن وشلوار وکیؾ وکفش واب وبرق وتلفن و.. ده ها قلم دیگر  به جای ساخت وساز در تایلند وبورکینوفاسو بچه ها وپیر
مالدیو به جای بنگلداش وهند وده ها جای دیگر بد نیست اگر کمکی میکنید به همین مردم به همشهری خودت به فامیل 

کیلو ترشه جونشو کؾ دستش بزاره .هرچند این  وطایفه خودت کمک کنی تا کسی مجبور نشه برای اوردن وفروش یک
راه حل مشکالت جامعه ما نیست اما انکسی که داره بهتر ه تا میتونه به همنوعش کمک کنه  . قرار نیست گدا پرورش 

 بدیم اما میتوانیم از ریخت وپاش بی جا جلوگیری کنیم .همین 

  1.2012. 26فرهاد محمودا / -سایت ستاره های اوز 

 
  90گزارش عملکرد واحد بیماران در دی ماه 

   90گزارش عملکرد واحد نیازمندان در دی ماه 
 ٗلش دس السعتبٕ خبٕ ثبخت٘ذ 13ای  سٝص گزؽتٚ دس دٝ عبٗسٚ خبدٙ

. 

ماه صفر را به روزی  دیروز و دیشب در شهرستان الرستان حادثه جاده ای آخرین روز /؛ه گزارش خبرنگار الدستانة
  .تلخ برای هموطنانمان در الرستان مبدل کرد

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:-90&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107:-90&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59


 
به دالیلی نامعلوم در بولوار  405ها که صبح روز گذشته در شهر الر رخ داد یک خودرو پژو  در یکی از این تصادؾ

الرستان بودند،  هللا سید عبدالحسین الری از جاده خارج و واژگون شد و هر سه سرنشین آن که از شهروندان جویم آیت
 .جان خود را از دست دادند

 
 10و یک خودرو پراید هر   405همچنین در ساعات پایانی شامگاه گذشته نیز در یک تصادؾ بین یک دستگاه پژو 

  .ها جان دادند سرنشین این دو خودرو
 

نج کارگر شهرداری الر و از جاده الر ـ شیراز رخ داد، سرنشینان یکی از خودروها پ 13در این سانحه که در کیلومتر 
شهروندان شهر الر بودند که همگی کشته شدند. همچنین سرنشینان خودرو دیگر نیز چهار زن و یک مرد بوده و از مبدأ 

کورده برای زایمان یکی از سرنشینان قصد حرکت به سمت بیمارستان الر را داشته اند که آنان نیز همگی مرحوم شدند و 
 لد نیز در این حادثه جان باختنوزاد در آستانه تو

25.1.2012.  

 

 

 شعری از اقای محسن نامی در سوگ مرحوم جوان ناکام اشکان امٌدوار 

 کجا رفتی تو اشکان ؛اشک خلقی را به در کردی             پدر را داغ دل ؛ مادر توان از دل به در کردی 

 اوز را ؼرق ماتم کردی وبا ما چه ها کردی      را ؛ خون به دل تنها رها کردی             برادر ارش ات

  من وما وهمه قوم وجماعت تا قٌامت خون جگر کردی     یخودت پرپرشدی ؛ پرپر زدی رفتی سفر کرد

 2302ژانویه 22دائی محسن   –دبی 

 اهذاّ ثشای تبعیظ ص٘ذٝم خیشیٚ کٜ٘ٚ ای ٛبی ٓویْ آبسات

 اغالػیٚ

دس عبیٚ اُطبف خذاٝٗذ   کٜ٘ٚ ای ٓویْ آبسات ٓتسذٙ ػشثی ٓی سعبٗذ دس ٗظش داسیْثذی٘ٞعیِٚ ثٚ اغالع کِیٚ ػضیضإ 

   ادآٚ ٓطِت...ثضسگ ٝ ٛٔت ػبُی ؽٔب خِغٚ

 اص یخج٘ذإ ثخؼ خٞیْتصبٝیشی صیجب 

 دکتش کؾلی : ث٘ب ثش دسخٞاعت ٛبی ثیؼ اص اٗتظبس ٓشدّ اػتشاض خٞد سا ثٚ ٓوبٓبت ٓغئٍٞ تسٞیَ دادّ

 ثشاثش اٝصخٞإ ثٚ ثشتشی سعیذ تیْ كٞتغبٍ ثبٗٞإ ؽٜشداسی الس دس 

 بر تعداد مردان ز ذ افزوده شد

طنازان ظریؾ میگویند : طی یک ماه گذشته با باالرفتن قیمت سکه در ایران هم بر سکته مردان افزوده شده وهم سیاست 
باالی چشات ابروست کمرنگ شده وطی دوروز گذشته همچنان که قیمت سکه روبه فزونی نهاده بر تعداد مردان ز ذ نیز 

کاری جز اطاعت اقایان از خانم ها باقی نمانده است بهتر است عاقالنه افزوده گردیده چون با مهریه باال وسکه گران دیگر 
سر وکارش با سکه یک میلیون   فکر کنند وصدا باال نبرند وخیلی عاشقانه با زنان ودلبندان خود صحبت کنند وگرنه

http://www.marbooti.blogfa.com/post-1679.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1679.aspx
http://sohbatenow.ir/news.php?id=3722
http://sohbatenow.ir/news.php?id=3721
http://sohbatenow.ir/news.php?id=3721
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=3718


اری میدهند که این موقتی تومانی خواهد بود از ما هر چند به شوخی گفتن بود باقی خود دانید .اما مردان مرتب به خود دلد
 !!!!!!!  است ولی زنان میگن اقا حاال کجای کاری ؛بازم اضافه میشه/ اوز استارز 

 

 قٌمت اجناس در اوز باالتر رفت

قیمت ها در شهر اوز ومنطقه   با توجه به تحوالت در عرصه سکه وافزایش قیمت طال وسکه ونیز افزایش نرخ دالر؛
ایش قیمت در سطح کشور روزانه افزایش پیدا کرده است ؛بخصوص اقالمی که وارداتی بوده؛ الرستان نیز به موازات افز

همچون لوازم برقی والکترونیکی خارجی ؛ مانند جاروبرقی انواع تلویزیون وکامپیوتر وتلفن ولپ تاب و برنج وروؼن 
بموازات ان افزایش یافته است واین باعث  های وارداتی ودیگراقالم افزایش روزانه دارند . ناگفته نماند اجناس داخلی هم

 فشار مضاعؾ به اقشار کم درامد وفقیر می گردد که توان مقابله با این تورم را ندارند

 تعداد رد صالحٌت ها بٌشتر شد 

دو تن از   صالحیت افرد در هئیت نطارت انتخابات استان فارس دکتر بیژن واستاد حسن زاده  در ادامه بررسی
اخبر شدیم که ب ضمنا .و رد صالحیت شدند   از شهر جویم با عدم احراز صالحیت روبرو شدند  مجلس نهم کاندیداهای

  عبدالجلیل شریفی از روستای هود اوز نیز با عدم احراز صالحیت روبرو شده است

 قلم اجناس دٌگر در امارات ازاد شد  02

نخست وزیر وحاکم دبی تشکیل جلسه داده بود مصوب نموده کابینه امارات  که با حضور شیخ محمد بن راشد ال مکتوم 

بسیاری از اقالم  ازاده  2332قلم کاالی دیگر شامل مقرارات ازاد تجاری برای وارد کنندگان گردد .قبال در سال  02است 

 شده بود که مصوبه جدید گامی در جهت تکمیل ان ودر جهت کاهش قیمت ها تلقی شده است تا تجار وبخش خصوصی
عسل  –مواد لبنی  –روؼن  –توان وارد کردن این اجناس را داشته باشند این اجناس شامل مواد بهداشتی پودرهای شویند 

   نمک وانواع اب و..  می باشد –تخم مرغ 

 يـارؼّ كـيبئیؼ 2012ژإَیّ  23رٓت آالػبت ثیيتـ ثّ ايبؿات انیٕو 

 

 

 دساٌت ستاره های اوز به فعالٌت خود ادامه مٌده

هر چند مشکالت سایت ستاره های اوز هنوز در بسیاری از موارد حل نشده است اما تقاضای دوستداران وهمشهریان 
 عالقمند به ماندگاری سایت مرا بران داشت که با وجود مشکالت به اینکار ادامه دهم 

ضرورت وماندگاری سایت بیش از پیش متاسفانه هنوز وتاکنون نتواسته هیچ سایتی جای خالی انرا پر کند وهمین امر بر 
تبدیل کرده است .همانگونه که قبال هم اعالم کرده بودم دو علت اساسی باعث توقؾ سایت شده بود .یکی   به نیازی ضرور

خستگی بیش از اندازه ودست تنهایی مدیر سایت در بروز رسانی سایت بود ودیگری مشکالت مالی برای پا برجا ماندن 
گی ما بماند برای بعد ها شاید روزی روزگاری فرصت شد این کار طاقت فرسا را با توان مالی بین سایت بود .خست

دیگرانی که کمک کنند تقسیم کنم ؛ اما تا انزمان همچنان یکه وتنها وبا شور وشوق وعشق دیرینه ای که به زادگاه 
زه کمک به سایت عزیزانی که کم واندک هستند وسرزمین وعالقمندان سایت دارم بی هیچ منتی ادامه خواهم داد . در حو

دوست دارند که برای سایت ستاره های اوز که مسائل ومشکالت واداب وسنن این سرزمین را مطرح میکند همیاری داشته 
باشند ومن همیشه دست گرم این همشهریان وعالقمندان را صمیمانه میفشارم  وبرای همین منظور یک شماره حساب هم 

 ن مطلب گذاشته ام تا اگر کسی خواست کمک کند به این حساب واریز کنند .پائین همی



اما این چند روز انتظار داشتم که بر این تعداد افزوده شودتا شاید خستگی این سالها فراموش کنم  اما نگاه منفعالنه 
ومصرفی که در بین اوزیها طی این سالها زیاد شده است نمی گذارد که فکر کنند که برای توسعه وهر حرکت فرهنگی در 

ؾ دارد .متاسفانه خیلی ها اری خیلی ها فکر میکنند که اگر کسی باید جامعه احتیاج به همبستگی وهمیاری اقشار مختل
کمک کند حتما باید تاجر وپولدار باشد انهم از دبی باشد .این تفکرمصرفی نمی گذارد که هرفرد فکر کند که اگر حرکتی 

سایت بسته شود حیؾ را می پسندد احتیاج به همراهی او هم هست ؛به خیلی ها که میرسی  میگویند اری حیؾ است که 
است که سایتی که روزانه خبر وگزارش وتحلیل وعکس داشته بسته شود حتی ادعا را بیش از پیش میکنند ومیگویند باید 

اما از این بین هیچ کس ادرس مشخصی نمی دهد وتازه اگر بپرسی ببخشید چه کسی باید کمک کند ؟   به شما کمک شود
نگار ان شخص نه توان دارد ونه میتواند در این مشکل همراهت شود . خدمت همه این شمارا به دیگران حواله میدهند ؛ا

دسته از اقایان وخانم ها عرض کنم فرهاد ابراهیم پور از هیچ کسی طلب ندارد ومطمئن باشید باز هم مثل گذشته دست به 
یم قلب از همه انها حتی اگر بین انها کسی دراز نمی کند اما هر انکس که کمک کرده از انها به نیکی یاد میکند واز صم

 اندک کمکی کرده باشند به خاطر احساس مسئولیتشان سپاسگزاری میکنم  

این را برای خودم وسایت ستاره های اوز نمی گویم برای همه انهایی میگویم که فکر میکنند باید سایت بماند اما خودشان 
.سالهاست بسیاری از سایت های مردمی وازاد وشخصی با این مشکل  فقط نظاره گر فعالیت واستفاده از مطالب ان باشند

عدم همراهی مواجه هستند .سالهاست که در جامعه ایرانی وخاورمیانه ای کسی برا ی هنرمندان ونویسندگان ودلسوزان 
بارها وبارها  فرهنگ   مردمی مملکت تره هم خرد نمی کنند وخود هنرمندان و نویسندگان میدانند که چه مشکلی دارند .

شده که هنرمند درجه یک مملکت در ؼربت ؛ بی یاد ویاداوری ودر فقر وبدبختی مرده اند .سالهاست که هنرمندان 
ونویسندگان کشور نه منبع درامدی دارند ونه میتوانند از پول نوشته وکارشان حتی سرپناهی برای خود داشته باشند .اما با 

نسانی اشان همه سختی ها را به جان خریده اند . اما بسیاری از همین مردم فقط در عشق وعالقه به کارشان واعتقاد ا
 شعارها وحرؾ هایشان از انها تعریؾ وتمجید میکنند من نمی دانم این ریا وتزویر را چگونه میشود در جامعه ما حل کرد. 

بزرگ جامعه ای است که منتظر میماند تا بنیان فکری روشنفکری جامعه سنتی ما الوده است .دم زدن وشعار دادن ؛ نقاب 
قهرمانش از راه برسد ومشکالت او وجامعه را حل کند برای همین است که چنین جوامعی به جایی نمی رسند ومدام در 

 خود وخصایص خودخواهانه اشان فرو میروند 

یاد مرتضی راوندی را بخوانم این فرصتی پیدا کردم تا دو جلد از کتابهای تاریخ اجتماعی ایران نوشته زنده  0034سال 

دوجلد  زوایای پیدا وپنهان بسیاری از حیات تاریخ کشورمان به من نشان داد.در جایی مرتضی راوندی در بحث حکومتها 
ا انزمانی وتؽئیر وتحول در جامعه ما که به بررسی شاهان وحکومت های گذشته اختصاص داشت  اینگونه نوشته بود / ت

/ معنی ان یعنی اینکه اگر ملت حکمرانی مٌکند ان حکومت معقول ترٌن حکومت برای ان ملت است  که حکومتی بر ٌک
مردمان یک جامعه بخواهند در حکومتشان تؽئیر وتحولی بدهند باید همه با هم اینکار رابکنند وتا زمانی که چنین اتفاقی 

ان مردم است  .اینرا برای این گفتم که بگویم برای  نیفتد ان حکومت چه ایده ال چه جابر وظالم معقولترین حکومت برای
هر حرکت وتؽئیری در جامعه احتیاج به همراهی تمام اقشار جامعه است . نمیشود نشست وحرؾ زد وادعا کرد وحاضر 

ر فن به پرداخت هزینه نباشیم . یک ادمی که قرار است بازوان کلفتی پیدا کند وخوش اندام شود یا فوتبالیست ونقاش ویا ه
 دیگری بدست اورد نمی تواند بدون کار کردن وتالش به انجا برسد .جامعه هم همینگونه است 

سال پیش اوز بودم تابستان بود وبوی اشؽال وسطل که چند روز جمع نشده بود همه را ازرده بود .صبح من رفتم تا 3یا  2

ی بد میدهد اشؽال به جای اینکه در سطل باشد بیشتر بیرون ببینم چه شده دو سه نفر از اهالی محل رفتیم انجا دیدیم خیلی بو
ریخته شده بود .دو سه نفر همین موقع از انجا رد میشدند ما می گفتیم که چرا شهرداری نیامده اینجا وباید برویم شهرداری  

از رهگذران که انجا بود دو نفر گفتند نه بابا شهرداری بری هیچ فایده نداره یکروز می ایند اما ده روز نمی ایند  یکی 
حرفی تاریخی زد که لب کالم رفتار منفعالنه بسیاری از اوزیها در مواجهه با مشکالت جامعه بود اوگفت : اینهمه اوزی 

 پولدار داره به جای دانشگاه ومسجد بیان چند تا ماشین بزرگ اشؽال جمع کن بخرن تا اینجا جمع نشه .

ا در فردی دیدم که به خود وخانواده وحتی اطرافیانش قبوالنده که هر مشکلی باید من اوج این انفعال وبی مسئولیتی ر
بوسیله اهالی دبی وتجار حل شود .چرا؟ چون نه توان چانه زنی با مسئولین دارد ونه فکر میکند برای خواسته هایش 

جامعه ای در الک مصرؾ گرایی  بعنوان یک شهروند اول باید از مسئولین اینکار انتظار پاسخگویی  داشته باشد .چنین
وتوقع بی جا خواهد ماند ویاد میگیرد حرؾ زیاد بزند وکاری نکند ؛یاد میگیرد که فقط بخواهد وبخواهد وبخواهد دریػ از 



سر سوزنی احساس مسئولیت وحرکت در جهت توسعه وپیشرفت وروشنگری .این چنین افرادی مرتبا به سمت محافظه 
روند واین درد وزخمی است که در سالهای اتی سرباز خواهد کرد ونسل جوان کنونی ما چیزی کاری وترس و واهمه  می 

 از خود نخواهد داشت ؛چون همیشه منتظر بوده تا به او بدهند  گیرندگانی که روز بروز بر تعدادشان افزوده میشود .

ن نخواهید کرد اما امیدوارم با بیان این مسائل اینرا نگفتم که فردا اول وقت بیائید به سایت کمک کنید که مطمئن هستم چنی
بیشتر به جنس واندیشه ورفتار کسانی فکر کنید که در طول تاریخ وزندگی اشان فقط نظاره گر هستند وبا قبای محافظه 

 کاری وترس وبی مسئولیتی نه اینده ای برای خود می سازند نه در حیات وتوسعه جامعه خود میتوانند نقشی ایفا کنند 

زمان باشتاب در حال گذر است من وشما میتوانیم انرا دریابیم یا انرا بی سر سوزنی اثری انسانی به تاریخ بسپاریم .اگر 

دقیقه بود به جای اینکه به سایت فکر کنید به خودمان وخودتان فکر کنید ببینیم کجای این  2وقتی پیدا کردید حتی اگر 

 میکنیم .همین وبس روزگار هستیم وچه توشه ای با خود حمل

سایت مقدم همه بازدیدکنندگان را گرامی میدارد وبا همان شور وشوق گذشته وبا احساسی سرشار از احترام به ازادی 
وانسانیت ادامه پیدا میکند برای عاطفه های قرمز و زرد  وحتی خاکستری اتان درود میفرستم امید که بتوانم همچون 

پیرامون وسرزمین وزادگاهم ومردمانش به نظاره شما بنشانم .شاداب وسرزنده ومانا گذشته احساس ودرکم را از جهان 
 باشید 

  2302ژانویه 22دبی    –فرهاد ابراهیم پور )محمودا(  –مدیر سایت ستاره های اوز 

 این شماره حساب نزد بانک دبی الوطنی بنام فرهاد ابراهیم پور  با این شماره موجود است 

 farhad ebrahimpoor  بنک دبی الوطنی  account number 0232203136701شماره حساب 

   

 درسی که باٌد از حوادث گرفت

 

طی این چند روزی که سایت تعطیل بود حوادث تلخ وناراحت کننده ای بود  که یکی از انها واقعا اسؾ انگیز  بود .مرگ 
دو جوان وزخمی شدن یک جوان دیگر بر اثر واژگونی ماشین انها در کمربندی اوز بودکه همه شهر وخانواده انها را 

که فرزندانشان ارام وبی درد وسر بی رنج وزخم  ودر صحت  سخت متاثر ساخت .  هر پدر ومادری ارزویش این است
سالمتی بزرگ وبزرگتر شوند وشاهد اینده وپیشرفت انها وازدواج وبچه دارشدنشان باشند وارزو میکنند زنده باشند تا نوه 

د افسوس ودریػ های خودرا ببینید اما گردش روزگار وتلخی حوادث گاه همه ارزوهای ادمی را بر باد میدهد وانچه میمان
برای  انکه رفته ونماند تا همه جلوه های زندگی را دریابد وزخم ورنج برای پدر ومادر واهالی خانواده وبازماندگان 

 انهاست که تا دم مرگ از ان رنج بزرگ رها نخواهند شد 

گرمان دچار این حوادث وقتی عمیق به این موضوع فکر میکنیم باید به جای افسوس  دنبال راه حل باشیم تا جوانان دی
نشوند راهی بیابیم تا خانواده ها عمری حسرت از دست دادن فرزندان خودرا نخورند وشاهد داؼدار شدن چندین خانواده 

 نباشیم

 

 اٌا مٌشود چنٌن راه حلی پٌدا کرد ؟ 



توانسته به مقابله با حوادث بله میشود راه حل پیدا کرد. انسان در طول تاریخ با استفاده از شعور وفهم و اینده نگری اش 
طبیعی وؼیر طبیعی بپردازد نمی گویئم که بر همه انان فایق امده است اما توانسته درصد اسیب پذیری خودش را خیلی 

پائین بیاورد چه در عرصه بهداشت وسالمت ومعالجه بیماریهای واگیر دار ومزمن چه در عرصه ساخت وساز وعمران 
ا بکاهد پس میتوان راه حل پیدا کرد بشرطی که ما پیگیرانه انها را دنبال کنیم وبا استفاده از توانسته از مرگ میر ادم ه

 شعور جمعی وارائه ایده ها ونظرات به مقابله با حوادثی برویم که امکان کم شدن ان زیاد است 

ا از نظر امار تصادفات ومرگ همه میدانند که امار تصادفات در کشور ما انقدر باال وزیاد است که جز اولین کشور دنی
میر جاده ای با وسیله نقلیه هستیم . باید از خودمان سوال کنیم چرا در کشور ما امار تصادفات که ساالنه منجر به کشته 

شدن   ومجروح شدن   میشود اینقدر باالست ؟ چرا این امار مثال در کشوری مثل بنگلداش وبسیاری از کشورهای دنیا از 
 ین گرفته تا افریقا واسیای جنوب شرقی اینقدر نیست ؟ امریکای الت

خودرا اززیر بار سوال اساسی با طرح اینکه اینکار خدا بوده یا خدا خواسته طرؾ بمیرد یا چنین حادثه ای برایش پیش 
ست دادن بیاید خالص نکنیم . نه خدا خواسته جوانان ما کشته شوند ونه خدا میخواهد خانواده های داؼدار از ؼم از د

فرزندان خود تا پایان عمر رنج بکشند .باید راه حل پیدا کنیم  . خدا اگر انسان را افریده عقل وشعور هم داده که بتواند از 
ان استفاده کند مگر خدای اروپا وامریکا وژاپن با خدای ایرانی ها فرق میکند چرا در بسیاری از کشورهای اروپایی 

 مرگ ومیر ناشی از تصادفات وواژگونی ماشین ها اینهمه تلفات نمیدهد .؟درصد امار تصادفشان کم است و

این سوال را مرتب در ذهن خود تکرا کنیم تکرا ان باعث میشود برویم در ان کشورها تحقیق کنیم که چکار کرده اند  
 ومطمئن باشید راه حل از درون همین بررسی پیدا خواهد شد .

ر جوانها عامل عمده تصادفات در جهان هستند که متاسفانه عدم اعمال درست قوانین دو علت اصلی عدم مهارت وهیجان د
راهنمایی ورانندگی  از یک سو ونادرست بودن جاده های کشور در ایران جوانان ما را در معرض خطراتی بمراتب 

 بیشتر از دیگر کشورها قرار داده است 

طیل بود برای روشنگری بیشتر راجع به تصادفات وعلل انها به بعد از ان حوادث دلخراش وطی چند روزی که سایت تع
منابع مختلؾ رجوع کردم وامارهای ارائه شده در زیر امار مسئولین کشوری می باشد که در مصاحبه ها ونشریات به 

 چاپ رسیده است 

ن شهری برای همٌن به جا لطفا به اٌن امار وارقام ونظرات توجه کنٌد وانرا به دٌگران منتقل کنٌم بخصوص به مسئولٌ
نسخه ای از اٌن مطلب را برای بخشداری اوز برای شهرداری اوز وشورای شهر اوز واداره   خواهد بود اگر ٌک

اموزش وپرورش ونٌروی انتظامی بفرستٌم تا انها هم در مشارکت جمعی واموزش افراد ومراقبت از جوانان واحاد مردم 
 نقش بٌشتری داشته باشند 

دن وافسوس خوردن کاری از پٌش نمی رود هر کسی در جامعه باٌد همراهی وروشنگری داشته باشد تا از با حرؾ ز
بروز اٌن حوادث تا حد ممکن جلوگٌری شود و بتوانٌم از مٌزان ان کم کنٌم امٌد که مسئولٌن شهری بتوانند ضرٌب اٌمنی 

شٌاری بٌشتری به فرزندان خود ومراقبت انها کمک را در سطح شهر وجاده ها باال ببرند وخانواده ها با اموزش وهو
 نماٌند 

  

 هزار نفر در روز بر اثر تلفات جاده ای در جهان از بٌن مٌروند 4روزی نزدٌک به 

 .شوند های اٌران کشته می هزار نفر در جاده ۰۲تا  ۰۲بر اساس آمار، ساالنه نزدٌک به 

 ۰۴۲و تهران با  ۰۶۱، فارس با ۹۹۱نوشت استان خراسان رضوی با  ۱۹۳۱آبان  ۱۱روزنامه شرق در شماره یکشنبه 
 مرگ ناشی از تصادفات موتورسیکلت، در رتبه نخست تا سوم قرار دارند.



مورد مرگ، بیشترین آمار مرگ موتورسواران را به خود  ۳۶۲سال با  ۰۴تا  ۱۱بنا به این گزارش، گروه سنی  
 اختصاص داده است.

 علت مرگ موتورسواران گزارش شده است. ترٌن ضربه به سر مهم

دهند که در زمان وقوع  درصد را زنان تشکیل می ۰۱درصد مرگ ناشی از تصادفات را مردان و  ۲۳بنا به این گزارش، 
 اند. درصد سرنشین بوده ۹۹درصد عابر پیاده و  ۰۹درصد از افراد کشته شده راننده،  ۴۰تصادؾ 

شود. اٌن در حالی  و عروقی، دومٌن عامل مرگ و مٌر در اٌران محسوب می  قلبی های سوانح رانندگی پس از بٌماری 
 شود.  است که تصادفات در جهان، ششمٌن عامل مرگ و مٌر محسوب می

میلیون  ۱۱هزار نفر در جهان، بر اثر تصادفات رانندگی کشته و  ۰۱۱های رسمی، ساالنه یک میلیون و  بر اساس آمار
 شوند. نفر مجروح می

هزار نفر جمعیت کشور بر  100ئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: بر اساس آمارها در هر ر
است در حالی که در کشورهای امارات،  38.28ای ایران  کشته شدگان تلفات تصادفات جاده 85حسب آمار جمعیتی سال 

فروردین ماه  27شنبه نفر است/ 14و  5، 26عیت به ترتیب هزار نفر جم 100بریتانیا و آمریکا این رقم در مقایسه با هر 
  1390سال 

  

 9هزار کشته و  800سال اخیر 30تصادفات رانندگي در ایران در جوال یي رئیس ستاد دیه کشور    بنا بر اعال م اسدهللا
ي در زندانها به سر مي هزار راننده در نتیجه عواقب رانندگ 430میلیون مجروح برجاي گذاشته و این در حالي است که 

برند. این آمار وحشتناک حاکي از آن است که خودرو در حالي که مي تواند بهترین وسیله براي یاري رساندن به مردم 
 باشد همچنان دردسازترین وسیله براي مردم است.

درصد  90در واقع  چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط در پدید آمدن تصادؾ هاي رانندگي موثر است اما
تصادفات رانندگي ناشي از عامل انساني است که گاهي اوقات نادیده گرفتن مقررات، خطاهاي رانندگي، خستگي، خواب 

آلودگي، مصرؾ مواد مخدر و رانندگي جوانان به ویژه در اواخر شب یا تعطیالت آخر هفته نقش بسزایي در افزایش آمار 
 تصادفات دارد

/ حواس پرتً، رانندگً در حال صحبت با تلفن همراه، رانندگً هنگام فرستادن ری هنگام رانندگی  عوامل خظرناک رفتا
 پٌامک و رانندگً هنگام استفاده از دستگاه پخش موسٌقً بود

; لؽزندگً جاده ناشً از وجود روؼن، گازوٌٌل، باران ، برؾ و ٌخ بر سطح عوامل جاده ای در بروز حوادث وتصادفات 
طراحً ؼلط جاده   باعث کاهش ضرٌب اصطکاک شده و کنترل خودرو را مشکل مً کند که افزون بر آن باٌد ازجاده، 

 ها و پٌچ هاي نامناسب ٌاد کرد

 مقاٌسه امار وارقامی دٌگر کشورها با کشور خودمان 

ر َفز در تصبدفبت راَُذگي د 949، چٓبر ْشار ٔ 2007ثز اطبص گشارع ٔسارت کؼٕر آنًبٌ، در طبل 
ايٍ کؼٕر جبٌ خٕد را اس دطت دادِ اَذ. ٔٔنفگبَگ تيفٍ سئّ، ٔسيز کؼٕر آنًبٌ، ايٍ آيبر را يک 

 اطت. 2006درصذ( کًتز اس طبل  2 8َفز )/ 149رکٕد تبريخي يي داَذ کّ 



درصذ َظجت ثّ  20، گزچّ 2006کؼٕر عضٕ ايٍ اتحبديّ در طبل  27تعذاد تهفبت راَُذگي در 
ْشار َفز رطيذ( ايب ثب حذ يطهٕة اتحبديّ ارٔپب ْى چُبٌ  42ٔ ثّ ثيغ اس کبْغ يبفت ) 2001طبل 

 فبصهّ دارد.

 
 2010پيغ ثيُي ػذِ در ييبٌ کؼٕرْبي ارٔپبيي; نٕکشايجٕرگ، فزاَظّ، پزتغبل ٔ يبنت تب طبل 

رد. ارٔپب قزار دا 4کؼتّ ثّ اساي يک ييهيٌٕ جًعيت، در يقبو  62ثّ اطتبَذارد ارٔپب ثزطُذ. آنًبٌ ثب 
 49ٔ طٕئذ ثب  45کؼتّ ثّ اساي يک ييهيٌٕ جًعيت، ْهُذ ثب  45ثٓتزيٍ کؼٕرْب، يبنت ثب 

َيش در اَتٓبي جذٔل قزار دارَذ.ايب آيب ايٍ آيبر در  223ٔ نتَٕي ثب  177ْظتُذ. کؼٕرْبي نيتٕاَي ثب 
تعذاد يقبيظّ ثب ايزاٌ جبي اييذٔاري دارد؟ آيبرْب َؼبٌ يي دْذ کؼتّ ْبي ايزاٌ َظجت ثّ 

ْشار َفز در تصبدفبت راَُذگي  28ثزاثز آنًبٌ اطت. در ايزاٌ طبالَّ حذٔد  6جًعيت ٔ تعذاد خٕدرٔ 
َفز در ْز طبعت کّ ايٍ ييشاٌ َشديک  3َفز در ْز رٔس ٔ  76جبٌ خٕد را اس دطت يي دُْذ; يعُي 

 يی ثبػذ  2007ایٍ ايبر يزثٕط ثّ طبل /ثزاثز آنًبٌ اطت 6ثّ 

  

تصبدفبت راَُذگي ثّ  2020ٌ ثٓذاػت جٓبَي در ايزاٌ َيش يي گٕيذ: تب طبل ًَبيُذِ طبسيب
طٕييٍ عبيم يزگ ٔ ييز در جٓبٌ ثذل يي ػٕد ٔ ايٍ در حبني اطت کّ در ايزاٌ ُْٕس خيهي اس 

يزدو خطز تصبدفبت راَُذگي را درک َکزدِ اَذ. دکتز آيجزٔجيٕ يبَُتي ثب اعالو ايُکّ يکي اس 
اطت يي گٕيذ:  استفاده صحيح از کمربند ايمني غ تهفبت تصبدفبتاقذايبت يٕثز در کبْ

درصذ کبْغ يي دْذ. اس طٕي ديگز در صٕرت اطتفبدِ  61کًزثُذ ايًُي احتًبل يزگ را تب 
 درصذ کبْغ يي يبثذ. 35کٕدکبٌ اس کًزثُذ ٔ صُذني يخصٕؽ کٕدک، خطز يزگ در تصبدف 

درصذ عبثزاٌ  33داد: ثز اطبص آيبرْبي جٓبَي ًَبيُذِ طبسيبٌ ثٓذاػت جٓبَي در ايزاٌ ادايّ 
درصذ طزَؼيُبٌ خٕدرٔ ثيؼتزيٍ کؼتّ ْبي تصبدفبت راَُذگي در ايزاٌ طي طبل  29پيبدِ ٔ 

گذػتّ ثٕدَذ ٔ ايٍ در حبني اطت کّ عبثزاٌ پيبدِ ٔ طزَؼيُبٌ خٕدرٔ ْيچ يظئٕنيتي در ثزٔس 
 حٕادث راَُذگي َذاػتُذ

رات راًُْبيي ٔ راَُذگي، حضٕر فيشيکي پهيض در خيبثبٌ ْبطت ٔ يالک راَُذگبٌ ثزاي رعبيت يقز
اطت کّ طبالَّ   راِ ثزاي ْزگَّٕ تخهف راَُذگي ثبس اطت. آيبرْبي اعالو ػذِ حبکي اس آٌ

درصذ تخهف  22ييهيٌٕ قجض جزيًّ ثزاي راَُذگبٌ يتخهف ايزاَي صبدر يي ػٕد ايب فقظ  50حذٔد
يق تْٕيٍ، تطًيع، تٓذيذ يب چبَّ سَي درصذد تٕجيّ تخهف خٕد درصذ اس طز 78خٕد را يي پذيزَذ ٔ 

 ثزيي آيُذ

  

ساز رانندگي و کاهش رشد تصادفات   سوییس از جمله کشورهایي است که تجربه موفقي در زمینه کنترل تخلفات حادثه
سال بیشتر باشد به عنوان داشته، زیرا در این کشور، راننده اي که تعداد تخلفات رانندگي اش از حد مجاز تعیین شده در 

 یک بیمار رواني از رانندگي محروم مي شود.

پروا   در آمریکا نیز چنانچه راننده اي مرتکب تخلفات حادثه ساز رانندگي همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بي
تخلؾ شود،  و خطرناک هنگام رانندگي شود یا حتي یک بار در طول دوره آزمایشي دریافت گواهینامه خود مرتکب

 روز معلق مي شود. 90روز و چنانچه در حال ؼیرعادي رانندگي کرده باشد، به مدت  60گواهینامه اش به مدت 
رانندگي پس از نوشیدن مشروبات الکلي بخصوص در صورتي که منجر به جراحت و تلفات شود یکي از اعمال خالفي  



ینه سازترین تخلفات را مرتکب شده اند. رانندگاني که چنین است که اگر رانندگان در نیوزیلند مرتکب آن شوند، هز
 تخلفاتي را مرتکب مي شوند مجازات نقدي، حبس و محرومیت از رانندگي را متوجه خود مي کنند.

دالري را براي راننده متخلؾ به همراه  630روز توقیؾ گواهینامه و جریمه نقدي  28سرعت ؼیرمجاز در نیوزیلند 
 هزار دالر جریمه دارد. 2روي داراي نقص فني براي راننده متخلؾ حداکثر دارد. راندن خود

 
هزار تومان( همراه مجازات حبس پیش روي آن دسته از  200میلیون و  8هزار پوندي )معادل  5در انگلیس جریمه 

تصادؾ به پلیس ساعت از وقوع تصادؾ، اقدام به فرار از گزارش کردن  24رانندگاني قرار مي گیرد که حداکثر ظرؾ 
پوندي را در پي دارد.معمولي ترین جریمه در میشیگان آمریکا  1000مي کنند. سرعت ؼیرمجاز نیز در انگلیس جریمه 

هزار تومان است که براي نبستن کمربند ایمني در نظر گرفته مي شود. نداشتن بیمه خودرو، رانندگي   50دالر معادل  50
دالري دارد. سبقت ؼیرمجاز و بي توجهي به  150خلفاتي است که جریمه هاي بي دقت و سرعت ؼیرمجاز از جمله ت

دالر جریمه دارد 600تا  45دالري دارد. در نیویورک داشتن سرعت ؼیرمجاز هنگام رانندگي  80عالمت ایست جریمه 
 دالر جریمه مي شود. 1200تا  90و اگر این تخلؾ در حوالي مدارس انجام شود مشمول 

 
دالر جریمه دارد. استفاده  100تا  25دالر، نبستن کمربند ایمني مخصوص کودکان  50د ایمني در نیویورک نبستن کمربن

از تلفن همراه در حین رانندگي، رعایت نکردن فاصله مجاز از خودروي جلو، سرپیچي از دستورهاي پلیس، خرابي چراغ 
 دالري مي شود.  100ها و تخلفات موتورسیکلت مشمول جریمه هاي 

 
بار دچار تخلؾ استفاده از خودروي شخصي براي حمل  4قوانین ترافیکي در کویت نشان مي دهد اگر راننده اي براي 

جریمه سرعت ؼیرمجاز در امارات عربي   ونقل عمومي شود، مجوز رانندگي اش به مدت یک سال توقیؾ مي شود.
دالر  600تا  45دالر و در نیویورک  120تا  75ابر پوند، در میشیگان بر 1000درهم، در انگلیس حداکثر  200متحده 

 است

امارهای داده شده واطالعات کسب گردیده حکایت از فاجعه بزرگی است که باید با استفاده از تجربیات مفید مردم دیگر 
 کشورها وبرخورد جدی با خطاهایمان از این فجایع جلو گیری کنیم 

 پٌشنهاد من 

 بخش اوز جهت کم کردن اینگونه فجایع جلسه ای با حضور معتمدین محلی برگزار کنند تمامی مسئولین شهری اوز و-1

شهرداری وشورای شهر اوز به اتفاق بخشداری توجه جدی به راهها درون شهری خیابانها ومسیرها وگذرگاهها داشته -2
نمایند واگر ایرادی در انها می بینند  باشند ورئیس شورا به اتفاق شهردار تمام خیابانها  را از نظر ایمنی ومراقبت بررسی

 سریعا به بر طرؾ کردن ان اقدام نمایند 

نیروی انتظامی بر اجرای دقیق راهنمایی ورانندگی تاکید ورزند ودر این گونه موارد هیچ تخفیفی قائل نشوند بخصوص -3
به خطر می اندازند  بعضی از برای کسانی که با سرعت زیاد وحرکت های مارپیچ وسبقت بیجا جان خود ودیگران را 

خیابانهای اوز گنجایش اینکه دو طرؾ رانندگی شود ندارد بعضی جاها احتیاج به چراغ قرمز یا حتی چشمک زن دارد 
موانع وسرعت گیر بیشتری الزم است خیلی ها از کاله ایمنی در موتور سواری استفاده نمی کنند باید انرا خیلی جدی 

 ه خود نیروی انتظامی مطلع هستند بگیرند و دیگر مواردی ک

اموزش وپرورش نقش اساسی در یاددهی وکم کردن اتفاقات دارد کافیست در طول سال حداقل ده ساعت به اموزش -4
دانش اموزان برای شناخت مواقع خطر وعوامل خطر اختصاص یابد تا کمتر در معرض خطرات قرار گیرند انها بزرگ 

 گردند اموزش انها کمک شایانی به باال بردن  ضریب ایمنی در حوادث میکند  میشوند وزمانی خود راننده می



بیمارستانها وامکانات بیمارستانی در اینگونه حوادث نقش بسیار مهمی میتوانند ایفا کنند داشتن چند امبوالنس خوب  -5
در کم کردن تلفات انسانی داشتن افراد مجرب وکارازموده در بخش اورژانس ووجود جراحان دلسوز وخدمتگزار مردم 

 خیلی مثمر ثمر است 

مسئولین راه وترابری در منطقه مسئولیت مهمی در راه سازی ومراقبت از ایمنی جاده ها بعهده دارند اگر ایرادی  -6
 هست برطرؾ شود اگر موردی دیدیم به انها بگوئیم 

رده سنی باعث میشود که ما روزبروز از تعداد واز همه مهمتر رعایت ورعایت ورعایت خود مردم ورانندگان در هر  -7
 حوادث ناگوار در شهر ودیارمان کم شود .

نبود کاله ایمنی در رانندگی با  –نبستن کمربند ایمنی  -سبقت بی جا بیجا بی جا  –سرعت زیاد سرعت زیاد سرعت زیاد 
ت نشستن دیگر سر نشینان در مصرؾ مشروبات الکی  ومواد مخدر هنگام رانندگی  وبی مسئولی –موتور سیکلت 

اتومبیلی که سرعت زیاد دارد وندادن تذکر به ان فرد راننده از جمله عوامل مهم انسانی در بروز تصادفات ووحوادث 
دلخراش است .امیدواریم که روزبروز این حوادث کمتر گردد وشاهد داؼدار شدن خانواده ها ومرگ ومیر همشهریان 

  یم .وهموطنان و مردم جهان نباش

به خانواده وبازماندگان این حادثه دلخراش به مهران گرامی واقای رضایی ومادران این عزیزان وهمه فامیل وبستگان 
 مرحومان تسلیت عرض میکنم وبرایشان صبر وبردباری ارزومندم .یاد ان عزیزان رفته گرامی باد 

ثخٞاٗ٘ذ ایٖ زذاهَ کبس ٓلیذ ثشای سٝؽٖ ؽذٕ  ْٛ ثذٛیذ تبٓلیذ اعت اٗشا پشی٘ت ثگیشیذ ٝثٚ دیگشإ  اگش دیذیذ ایٖ ٓطبُت 

  ٛبعت رٖٛ ادّ

  2012ػثی ژإَیّ  ( كـْبػ اثـاْیى پٕؿ)يضًٕػا

  

 عجـ

  

 

عیهی اف  مـػتـیٍ ىجٓبی فينتبٌ ؿا تب ایُقيبٌ مپـی کـػ نٕنّ اة ػؿرّ ثبالی ٍلـ ؿمیؼ ٔیکی اف 3ْٕای أف ػیيت ثّ 

 عٕػؿا ثّ ؿط ًْيٓـیبٌ کيیؼِ امت ف ثب تًبو ٔرٕػعبَّ ْب یظ فػِ ثٕػِ ٔمـيب ٔمٕ

 

عبَٕاػِ ٔثبفيبَؼگبٌ  ًْيٓـیبٌ اف ثیٍ يب ؿكتُؼ کّ رب ػاؿػ ًْیٍ رب ثّ ػؿ ْلتّ ای کّ مبیت تؼطیم ثٕػ يتبملبَّ چُؼ تٍ اف

ىیـاف ػؿ گؾىت َؼاىت ثـ احـ ثیًبؿی ػؿ  مبل 55يضًؼ َٕؿ یبػگبؿی كـفَؼ امًبػیم کّ ثیو اف    آَب تنهیت ػـُ کُى

  مپـػِ ىؼ ٔػؿ أف ثّ عبک

ثؼؿٔػ  ػؿػثی يضًؼ ؿّب کًبنی  ثؼنیم ثیًبؿی ػؿ گؾىت ًْنـ گـايی اهبی اصًؼ عبػيپٕؿ يـصٕيّ ٍبنضّ فَؼیبٌ َیق

 ثٕػ ػؿ أف ػؿ گؾىت اف كبيیم ٔرًبػت كْهی  رٕاٌ ثٕػ ثـ احـ ثیًبؿی ٔیکی ػیگـ اف ًْيٓـیبٌ کّ ُْٕف  صیبت گلت

 

اكتبػٌ اف  مبل ػاىتّ ثؼؿٔػ صیبت گلتّ امت گٕیب يـصٕو ثـ احـ 50 و َیق ثبعجـ ىؼیى کّ ؿالو ايیـ ؿاػ کّ صؼٔػٔنضظبتی پی

 کِٕ ربٌ ػاػِ امت

 22.1.2012-مبیت متبؿِ ْبی أف  /ػـُ يیًُبیى ثؼیٍ ٔمیهّ ثّ ًّْ عبَٕاػِ ْب ٔثنتگبٌ ػؿگؾىتگبٌ تنهیت

 

  صالزیت ؽذ ِظ اص السعتبٕ سدتٜ٘ب ٗٔبی٘ذٙ اصالذ غِت دٝسٙ ؽؾْ ٓد     

  توذیش چ٘یٖ ثٞد کٚ خض توذیش اص ؽٔب كیط دیگشی ٗصیجْ ٗؾٞد

http://sohbatenow.ir/news.php?id=3712
http://sohbatenow.ir/news.php?id=3712


 يزهل ػؿ ْیئت َظبؿت ىٕؿای َگٓجبٌ امتبٌ كبؿك ٔ ػؿ پی اػالو َتیزّ ی ثـؿمی ٍالصیت کبَؼیؼاْبی - ٍضجت َٕ الؿ

يتٍ ثیبَیّ ی ػکتـ کيلی  .ثیبَیّ ای اف يـػو الؿمتبٌ ثقؿگ توؼیـ کـػ ٍالصیت ػکتـ میؼ يَُٕؿ کيلی، ٔی ػؿػؼو تبییؼ 

  :ثّ ىـس فیـ امت

                        

 ثب اٛذا عالّ؛ 

عٕؿىیؼی، ؿٔف ؿصهت ربٌ مٕف َجی اکـو، ٍبصت اعالم اػظى ٔ َـو  1390هًـی ثـاثـ ثب  1432ٍلـ  28ؿٔف 

تيکـ ىبینتّ ىًب يـػو الؿمتبٌ ثقؿگ کّ ثّ ایٍ عؼيتگقاؿ کٕچک عٕػ  يٓـثبٌ تـیٍ عهن ػبنى امت. مپبك ٔ عٕتـیٍ ٔ

َظـ نطق ًَٕػیؼ. ثـامتی کّ عؼيت ثّ ىًب مؼبػتی امت ثی پبیبٌ ٔ ثّ ایٍ ػهت ثب تًبو ييکالتی کّ ػاىتى، اربثت 

يوؼك آيبػِ کـػو. ايب توؼیـچُیٍ ثٕػ کّ رق توؼیـ اف  ػؿعٕامت پـيٓـتبٌ ؿا ثـعٕػ كـُ ػاَنتّ ٔ عٕیو ؿا ثـای عؼيتی

 ىًب ٔ  مپـػٌ ًّْ ىًب ثّ ؽات اهؼك انٓی، كیِ ػیگـی ََیجى َيٕػ. ثّ هٕل ننبٌ انـیت:

  " آَچّ مؼی امت يٍ اَؼؿ ٓهجت ثًُبیى    ایٍ هؼؿ ْنت کّ تـییـ هْب َتٕاٌ کـػ"   آ»

 2/11/90      ػکتـ میؼ يَُٕؿ کيلی –ثبمپبك ٔ اصتـاو     

 هیچ گونه ارتقایی تا قبل از انتخابات مجلس شورای اسالمی نداریم

همانگونه که بارها سایت ستاره های اوز اعالم کرده بود که گول فریبکاران ورشوه گیران ودالالن در باره شهرستان شدن 
اوز قبل از انتخابات مجلس  را نخورید وبا وعده وعید پوچ وتوخالی عده ای توی چاه نیفتید اینبار مدیر کل سیاسی 

 .   ول وعده انتخاباتی افراد را نخوریدانتخابات وتقسیمات کشوری رسما اعالم نموده گ

اینکه چرا یک عده هنوز به این امر واقؾ نشدند به دو دلیل است یا شناختی از مناسبات سیاسی کشور ومنطقه ندارند یا 
 بدنبال منافع خاصی برای خود هستند 

 

 ٛبی اٗتخبثبتی سا ٗخٞسٗذ ٔبت کؾٞسی دس كبسط ٗذاسیْ/ ٓشدّ كشیت ٝػذٙگٞٗٚ استوبی توغی ٛیچ:

 گَّٕ اؿتوب ثّ نضبظ امتبَؼاؿی كبؿك ثب ثیبٌ ایُکّ ْیچ يؼیـکم میبمی، اَتغبثبت ٔ تونیًبت کيٕؿی  /الؿ ٍضجت َٕ

ثـعی کبَؼیؼا ؿا  ْبی اَتغبثبتی ٔػؼِامتبٌ ثبیؼ يـاهت ثبىُؼ تب كـیت  تونیًبت کيٕؿی ػؿ ایٍ امتبٌ َؼاؿیى گلت: يـػو ایٍ

 َغٕؿَؼ

ْبی اؿتوب ثّ نضبظ تونیًبت  كبؿك ظـكیت :ٔگٕ ثب عجـَگبؿ كبؿك ػؿ ىیـاف اظٓبؿ ػاىت گلت یضیی ٍبػهی ايـٔف ػؿ

  .ىٓـمتبٌ ْنتیى ثنیبؿی اف َوبٓ ایٍ امتبٌ ثّ ثغو، ىٓـ ٔ ؿیقی ثّ ػَجبل اؿتوبی ؿا ػاؿػ ٔ ثب ثـَبيّ کيٕؿی

ثبىیى ایٍ  ای ؿا ػؿ ایٍ امتبٌ ػاىتّ اؿتوبی یک يُطوّ تب هجم اف ثـگقاؿی اَتغبثبت ٔ یب پبیبٌ مبل ّ ػاػ: ایُکٍّبػهی اػاي

ای کّ ىـایٔ ؿا  هٕاَیٍ عٕػ ْـ يُطوّ هبٌَٕ تونیًبت کيٕؿی ييغٌ امت ٔ ثـ امبك :اكتؼ. ٔی ثیبٌ ػاىت اتلبم ًَی

  .یبثؼ ثبىؼ اؿتوب يی ػاىتّ

 ػُْؼ کّ ثبیؼ ثّ ٍٕؿت اؿتوب ؿا ثّ يـػو يی ثّ ػؿ پیو ثٕػٌ اَتغبثبت ثـعی کبَؼیؼاْب ٔػؼِ تٕرّ ٍبػهی تَـیش کـػ: ثب

ػْؼ. ربَيیٍ  ایٍ صٕفِ ؿط ًَی تٕعبنی امت ٔ تب پبیبٌ اَتغبثبت ْیچ اتلبهی ػؿ ْبی ؿمًی ثّ يـػو اػالو کُیى کّ ایٍ ٔػؼِ

 ْب اثـاف ػاىت: ُْٕف آعـیٍ ّٔؼیت ػؿ ؿػ ٍالصیت ػؿ يٕؿػامتبٌ كبؿك ػؿ ثغو ػیگـی اف مغُبٌ عٕػ  متبػ اَتغبثبت

ىٕػ. ٍبػهی  اػالو يی الفو َیق ٍٕؿت َگـكتّ امت ٔ ػؿ ٍٕؿت تبییؼ آٌ آيبؿ ػهین ػؿ ایٍ فيیُّ َؼاؿیى ٔ ثـآٔؿػْبی

ػأٓهجبٌ َیق  ـبتاَتغبثبتی ؿا پیو ؿٔ گـكتّ ٔ ثـ تجهی ْبی اَتغبثبت امتبٌ كبؿك ثب رؼیت تًبو َظبؿت عبٓـَيبٌ کـػ: متبػ
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ثّ تجهیؾ کُُؼ تٕمٔ ىٕؿای صلبظت ٔ  ٍٕؿتی کّ َبيقػْبی اَتغبثبت پیو اف يٕػؼ اهؼاو َظبؿت ػاؿػ. ٔی اػايّ ػاػ: ػؿ

 ىٕػ َیق ػاػِ يی تغهلبت اَتغبثبتی ثب آَبٌ ثـعٕؿػ ٔ تؾکـ کتجی پیگيیـی

 اخرٌن خبرها از وضعٌت کاندٌداهای مجلس نهم در الرستان وخنج وگراش 

طبق خبرهای دریافتی از منطقه وسایت های صحبت نو الر وگریشنا گراش والدستان ؛علی اضؽر حسنی وسید شکرهللا  
زندوی که قبال رد صالحیت شده بودند در هیات اجرایی استان هم رد صالحیت شدند وهردو اعالم کردند که پیگیر تائید 

کز شهرستان ظاهرا نفر اول اجماع الریها دکتر بهزاد مریدی صالحیت خود از طریق شورای نگهبان هستند. در الر ومر
تائید صالحیت نشده واعالم کرده برای نفر دوم اجماع که اقای محبی باشد تالش میکند دکتر منصور کشفی نماینده اصالح 

ق تائیدها طلب مجلس ششم هم با صدور بیانه ای از اعالم رد صالحیت خود  خبر داده است  .  هنوز امار مشخص ودقی
ورد صالحیت ها از طرؾ مسئولین منطقه اعالم نشده است وباید تا روز دوم اسفند که روز اعالم نهایی اسامی است صبر 

 .  کرد اما افرادی که خود فهمیدند رد صالحیت شدند ونمی خواهند ادامه بدهند اعالم موضع کرده اند

 هزارتومان ۰سکه ٌک مٌلٌون تومان ؛ دالر 

 

  

 سایت ستاره های اوز تا یک روز دیگر بسته خواهد شد 

ژانوٌه بکار خود ادامه خواهد داد وبعد از ان بدلٌل مشکالتی که  15همکانگونه که قبال اعالم کرده بودم ساٌت تا تارٌخ 
 دارد بسته خواهد شد مگر اٌنکه اوضاع طی اٌن ٌکی دوروز تؽئٌر کند 

افرادی که همٌشه با  اما انچه الزم است بگوٌم تقدٌر وتشکری است که از همه عالقمندان ودلسوزان ساٌت دارم از
احساس مسئولٌت خود همراه ساٌت بودند وانچه در حد وتوان داشتند در ماندگاری ساٌت کمک کردند بماند که خٌلی ها 

توان وامکان داشتند وجز شعار وتعرٌؾ وتمجٌد بی جا تحوٌل ما ندادند  اما کم نبودند که نداشتند وهمراه قلبی وصمٌمی 
لب ساٌت ستاره های اوز ماندگار مٌماند وممنون همه اتان هستم .طی اٌن چند روز نامه هاٌی ساٌت بودند جای شما در ق

از نقاط مختلؾ دنٌا  برای اٌن پنجره ازاد اوزٌها فرستادند وناراحت از اٌنکه اٌن پنجره بسته خواهد شد با پوزش بگوٌم 
های دقٌقه نود وبعد از ان هستٌم.   ما عادت دٌرٌنی  که تا اٌن لحظه نشد  و شاٌد هم بشود چون ما اهالی خاورمٌانه ادم

دارٌم منتظر مٌمانٌم تا ٌک نفر تمام کند وبعد در مراسم خاکسپاری اش شرکت کنٌم ومرتب با اه وناله بگوئٌم افسوس 
دها چه ادم خوبی بود حٌؾ که رفت واقعا جاٌش خالٌست  وصدها تعرٌؾ به جا ونابجا که بعد ار خاموشی ها از دهان ص

 ادم بٌرون می اٌد .

خوشحالم که از اٌن بابت مختصر وقابل درک توضٌح داده ام وحرفی نگفته نگذاشتم وباقی صداقتی است که در تمام 
صفحات ساٌت ستاره های اوز موج مٌزند .روز و روزگارتان خوش ؛ دنٌا به کامتان وسالمتی پشتوانه محکم زندگی اتان 

 باد 

  2012ژانویه  14دبی  –فرهاد ابراهیم پور )محمودا (  –ز مدیر سایت ستاره های او

به کار خود ادامه  2302ژانویه  02سایت ستاره های اوز تا 

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

عنتگی رٓت آالع ثیُُؼگبٌ ٔکنبَی کّ پـمیؼِ ثٕػَؼػـُ کُى ػٔ ػبيم امبمی ثّ تٕهق مبیت يُزـ يیيٕػ یک ػهت 

ٔكيبؿ ثیو اف صؼ ٔػمت تُٓبیی ػؿ ثـٔف کـػٌ مبیت امت ٔػٔو ييکالت يبنی کّ ْـ مبنّ يتبملبَّ ثب ایٍ ييکم امبمی 

 ؿٔثـٔ ْنتى .

 

 ارزوی بارش باران در اوز ومنطقه محقق شد 

 

قطع شده بود که مجددا از  10ادامه داشته است تا ساعت  7صبح شروع وتا ساعت  4باران از سحر شنبه واز ساعت 
دوباره بارندگی شروع شده است روز جمعه مردم ارزو کرده بودند باران بیاید وسرسبزی بیشتر شود که این  10ساعت 

 ارزو براورده شده است  

 
نیمه ابری وگاه تمام ابری بوده است اما خبری از باراندگی نداشته ایم مردم هرچند جمعه زانویه  13هوای اوز روز جمعه 

ها راهی دشت وبیابان اطراؾ اوز میشوند اما امیدوارند باران بیاید تا گندم ها وجوها قد بکشند وبهار سرسبزی داشته 
 باشیم

 المللی قلب و عروق خاورمٌانه در دبی برگزاری کنگره بٌن

 روسای چهار هٌئت ورزش شهرستان خنج استعفا کردند

 پٌکان در شهر الرآتش سوزی خودرو 

 

 نماز طلب باران در بٌؽرد خنج اقامه شد 

 اقای حسنی اٌا وقت خداحافظی است ؟

سایت ستاره های اوز هنگام خروج اقای حسنی عکسی که در خبر صحبت نو نشان داده شده است همان عکسی است که 
سال پیش در خروجی سالن سینما باشگاه ایرانیان دبی گرفته  4از جلسه معارفه خویش برای کاندیداتوری مجلس هشتم در 

شده است این عکس اقای نجفی واقای حسنی ودیگر همراهان اقای حسنی را نشان میدهد انروزها اقای حسنی گرم وعده 
دمان از راهی بودند که راهیابی به مجلس از ارزوهای بزرگ ایشان بود اقای حسنی دراین عرصه پیروز شد وعید وشا

سال نماینده مردم الرستان وخنج وبعد گراش شدند انروز ها مردم منطقه الرستان امیدوار بودند که شما نماینده همه  4و
ی انداختم ودر چندین جلسه که شما در دبی بودید شرکت مردم منطقه خواهید شد انروز ها گزارش تهیه میکردم عکس م

داشتم از باشگاه ایرانیان گرفته تا سالن ؼذاخوری باشگاه تا هتل رادیسون بلو دبی اری سرخوش بودیم که شاید راهی دیگر 
ا وسط بر مردمان منطقه گشوده میشود  اما این سرخوشی دیری نپائید واختالس بزرگ شرکت سبز مطر پای خیلی ها ر

میلیارد تومان اختالس شده بود مردم گراش مستاصل ونارحت  700ملیارد تومان وبروایتی  300ماجرا کشاند به روایتی 
 از این اختالس بزرگ 
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.در این ماجرا یاران اقای حسنی بی نصیب از سوظن نماندند کار روزبروز باال گرفت وعده ای بعد ها دستگیر شدند واین 
که بعد با شهرستان شدن زود رس گراش  وبی اعتنایی به خواسته های مردم الر واوز وبیرم  دامنه شروع ماجرایی بود 

کشید مردم الر واوز وبیرم با سرسختی نسبت به روند شهرستان شدن گراش وزیر تابع  88اختالؾ ودوری به بهمن سال 
که بر اتش روبه تزاید اقای حسنی ریخته شد  در اوردن اوز وبیرم به زیر لوای گراش اعتراض کردند واین اب سردی بود

نه الریها بعدها از این روند خرسند وراضی شدند ونه اوزیها طی این مدت خودرا قانع کردند که اقای حسنی در حق انها 
خوبی کرده است ادم باید خیلی بی اهمیت وبی مسئولیت باشد تا خفت وخواری خود ومردم منطقه خودرا ببیند ودم بر 

رد وانموقع بودند کسانی که زیر بؽل اقای حسنی را گرفته بودند وپیدا وپنهان از ایشان حمایت میکردند ویا در اوز نیاو
برایش جلسه میگذاشتند یا روانه گراش میشدند  اما روز گار وروند ماجرا هیچ گاه به کام انان نچرخید وحقانیت مردم اوز 

هی وخود محوری راه به جایی نخواهد برد  انها که میخواهند بفهمند انروز ها ومنطقه نشان داد که راه خودبینی وخود خوا
چه گذشت بهتر است به ارشیو مطالب سایت ستاره های اوز  در ان سالهاوبعدها مراجعه کنند این صحبت ها اکنون حقانیت 

 خویش را بیش از پیش اشکار میکند  

ه باشد واگر چنین اتفاقی بیفتد باید به حال انانی تاسؾ خورد که حاال باز میگویم که اگر اقای حسنی رد صالحیت شد
شهرستان شدن اوز را در پیوند با اقای حسنی قبل از انتخابات می دیدند هر چند من معتقد هستم که اگر اقای حسنی تائید 

وم نیست وبسیار بعید صالحیت هم  بشود قبل از انتخابات هیچ کاری برای شهرستان شدن اوز نمی تواند بکند تازه معل
بنظر میرسد که شانس اقای حسنی برای تائید صالحیت وورود به مجلس نهم زیاد باشد باید این چند روز حق اعتراض هم 

بگذرد تا نتیجه مشخص شود هم مردم منطقه وهم اقای حسنی نیک میدانند روند جاری ونظرات عموم مردم منطقه خیلی 
 ال پیش نیست .س 4وفضا فضای  تؽئیر کرده است 

قبال در همین سایت ستاره های اوز نوشتم که با وعده وعید توخالی افراد وکسانی که چهار سال فقط وعده دادند نمیشود به 
چاه رفت این طناب را اقای حسنی  وطرفداران ایشان در اوز با سخنان ووعده هایش  دست کسانی در اوز داده بود که هم 

وهم خودرا معتمد مردم معرفی کردند .بروید وجلسات اقای حسنی را با مسئولین شهری اوز  از مسئولین شهر اوز بودند
وچند نفر که در شورای شهر اوز بودند دوباره مطالعه کنید ببینید انجا ها اقای حسنی وطرفداران ایشان که عکس های 

ای انها گذاشته است راه دوری نمی رویم یادگاری گرفتند چه میگوید وچه برنامه هایی برای توسعه وپیشرفت اوز جلو پ
اقای حسنی چندی پیش وبرای جلب نظر مردم ومسئولین اوز سخنرانی مهمی در مسجد جامع اوز داشت در انروز دو نفر 

سخنرانی کردند اقای صباؼی رئیس شورای شهر اوز واقای حسنی نماینده مردم الرستان وخنج وگراش بروید دوباره 
 ه نوار صوتی وتصویری ان موجود است وزحمت انرا عکاسی پرسپولیس کشیده بود گوش کنید خوشبختان

فکر نکنید که من یا اوزیها از اقای حسنی کینه وکدورتی به دل دارند یا خدانکرده با مردم خونگرم گراش اختالؾ 
وکشمکشی دارند که خود مردم گراش از حادثه اختالس کم اسیب ندیدند مهم برای ما اوزیها این بوده وهست که اقای 

واندی سال بخش بودیم میخواست  60کردند واز مایی که  حسنی واقعا در قضیه شهرستان شدن گراش اوزیها را خفیؾ
سال بود که بخش شده بود زیر مجموعه پیدا کند اقای حسنی حتما  12برای شهرستان نوتاسیس گراش که همه اش 

فراموش نکردند در جلسه ای که با بزرگان وافراد سرشناس اوزی در دبی وباشگاه ایرانیان بود چه وعده ای دادند اگر 
 ان فراموش کردن ما اوزیها خوب بیاد داریم ایش

اقای حسنی من در ابتدا ی ورود شما فکر میکردیم که الرستان از جریان یک قطبی بیرون می اید وشما نمی خواهید 
براهی بروید که دیگران نادیده گرفته بودند اما دریػ وافسوس که شما هم همان راهی رفتید که تا قبل از شما رفته بودند 

نی نادیدن دیگرانی که در این الرستان بزرگ وکهن زندگی میکنند امید که بعد از شما وانهایی که خواهند امد بفهمند که یع
 اتحاد واتفاق با دیدن دیگران امکان پذیر است وال ؼیر 

یاد کنم اما  اقای حسنی نماینده محترم مردم الرستان وخنج وگراش دوست دارم بیشتر بنویسم وبیشتر از ان گذرهای شما
میگذارم برای وقتی که شما فارغ از نمایندگی شدید قول میدهم مثل همیشه بی ؼرض بی پیشدواری بنویسم من برای 

کارهایی که حداقل برای مردم گراش وشهرستان شدن ان به سهم خود وبعضی از مناطق انجام داده اید  تشکر میکنم اما 
بیش نپائیدید .چه میشود کرد روزگار نمایندگی شما در دوره هشتم اینگونه رقم  شما دور ندیدید ودر همین نزدیکی خودتان

سال ایجاد شد. دنبال مقصر خاصی نمی  4خورد امید که شما ومردم گراش در صدد التیام زخم هایی برایند که در این 



تا این منطقه بزرگ وکهن با  گردم بلکه بدنبال دیدن واکاوی گذشته وشنیدنیم  .همین وبس تا کمتر دچار اشتباه شویم
 مردمانی از شیعه وسنی از نفاق وتفرقه بدور باشیم  وهرکس که نماینده شد بداند که نماینده شهر خودش فقط نیست 

  1390دیماه  21دبی  –یا هو/  فرهاد ابراهیم پور )محمودا( 

 ده شرکت برگ سبز مطهر به کجا کشٌد؟ سرنوشت پرون

 نفر در انتظار بررسی اعتراض ها 10نفر تاٌٌد شدند/ 12

 

  

 علی اضؽر حسنی رد صالحٌت شد 

نفرافراد از نمایندگان مجلس هشتم است که توسط هیات های  40علی اضؽر حسنی شامل  سایت قانونبنا به گزارش 
زجناح اصولگرای مجلس بود اجرایی انتخابات رد صالحیت شده است .هرچند به باور نمیرسد که فردی چون حسنی که ا

احمدی نژآد فاصله داشت برای  –وبا دولت اقای احمدی نژاد میانه خوبی داشت وبا دو جریان اصالح طلبی ویاران مشایی 
 چه رد صالحیت شده است

 شاید رد صالحیت اقای حسنی دالیلی ؼیراز دالیل سیاسی داشته باشد که باید منتظر صحت وسقم ان بود  

 
 

 

جناب دکتر محمودیان با عرض سالم واحترام وتشکر نسبت به احساس وظیفه وانسانیتتان در باره وضعیت سایت ستاره 
سال بدون هیچ کمکی انجام پذیرفت وانچه در توشه داشتم چه  4های اوز الزم دیدم که ذکر کنم شروع کار من تا حدود 
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گذاشتم که عمیقا به ان اعتقاد داشتم وعشق میورزم ومنتی بر وقت وچه زمان  چه مال وچه زمان استراحتم برای کاری 
هیچ کس نیست . من نیز چون شمایی از راه دور انچه برای زادگاه وسرزمینی که دران زاده شده ام احساس مسئولیت 

خواهد شد میکنم شما خود نیز واقؾ هستید ومیدانید که من اگر در بدترین شرایط هم قرار بگیرم دستم بسوی کسی دراز ن
واطالعیه ای که بر باالی سایت زدم جهت تشریح وضعیتی بوده وهست که بدان دچارم تا خدای نکرده کسی نگوید که چه 

 بسته شد   شد که سایت ستاره های اوزبی دلیل

تم که جناب دکتر من هیچ گاه حاضر نبوده ونیستم که به هر طریقی سایت را سرپا نگه دارم بلکه بدنبال راه ومسیری هس
ارزش های درونی سایت که تاکنون بر ان استوار بوده است همچنان پابرجا بماند . جناب دکتر همراه همیشگی سایت ؛ 

شما چون دوستی که من هیچگاه توفیق دیدن شما را نداشته وتا کنون هم با هم دو کلمه هم صحبت   دوست ندیده مکرم
یت دارید واز این بابت ممنون شما هستم من وشما در حد توان وتوشه نکردیم درک میکنم که چه احساسی برای ادامه سا

سعی کردیم به وظیفه درونی امان که احساسی مشترک در زادگاه و وطن دارد بیان کنیم .جا دارد از این فرصت استفاده 
 کنم واز مجموعه مطالبی که تاکنون برای سایت وتوجه همشهریان فرستادید صمیمانه تشکر کنم 

ند مدتی که اعالم خبر بسته شدن سایت درج گردید همشهریان وعزیزانی خواسته اند که این سایت به فعالیت خود طی چ
ادامه دهد اما نیک میدانید که توان هر کسی چه از نظر جسمی وچه از نظر مالی حدی دارد .بسیاری از سایت های منطقه 

تنها شروع کردم وبعد ها هم تنهاادامه دادم ومیدانم هر کسی امکان  نفر اداره میشوند اما من  از ابتدا 15وگاه  8و 5با 
دارد چند روزی مجانی بیاید وبرای سایت کار کند  اما ادمه نخواهد داشت اینرا تجربه کرده ام وبرای همین ادم مجبور 

که   وراضی بوده ام میشود برای نگهداری وبروز رسانی سایت از وقت وجان ومالش هم هزینه کند واز این حیث خردسند
همین جا از همه عزیزانی که طی دوسال گذشته باری از دوش من برداشته اند ویا   تاکنون چنین راهی انتخاب کرده ام

 همفکر وهمراه معنوی سایت بوده اند تشکر میکنم .

جناب دکتر دلم برای خودتان ومطالب ارزشمندتان تنگ خواهد شد اگر ادامه پیدا کرد که همچنان مدیون مطالب شما خواهم 
بود واگر نه همین که سایت توانسته تا اینجا هم دوستدارانی پیدا کند خوشحال هستم . برایتان موفقیت وشادابی ارزو میکنم 

. 

 2012ژانویه 10 دبی –فرهاد ابراهیم پور )محمودا ( 

 وضعٌت تائٌد ورد صالحٌت شده های کجلس نهم در الرستان اعالم نشد

ژانویه وضعیت داوطلبان مجلس شورای اسالمی در منطقه الرستان وخنج  10دیماه یعنی  20با اینکه قرار بود روز 
صالحیت ها ورد صالحیت ها وگراش مشخص و اعالم شود اما بنا به توصیه مقامات اجرایی الرستان بزرگ اسامی تائید 

روز فرصت شکایت وبررسی مجدد برای هر کاندید رد صالحیت شده میتواند دلیل  4؛به احتمال زیاد   مشخص نشده
 اصلی یا یکی از دالیل عدم اعالم ان باشد 

صحبت نو الر  برای اینکه با سمت وسویی که اینروز ها در منطقه است بیشتر اشنا شوید توجه شما را به دوخبر از سایت
هر چند از خبرهای صحبت نو الر اینگونه دریافت میشود که فرد یا افرادی رد صالحیت شده .در همین رابطه جلب میکنم 

 اند که احتمال رد صالحیت اقای کشفی چیزی دور از انتظار نیست 

 روز وقت برای تجدٌد نظر 4ا در هٌئت اجراٌی الرستان بزرگ مشخص شد/نتاٌج بررسی صالحٌت ه

 مطمئن باشٌد به کاندٌدای واحد می رسٌم

 اگر باران نٌاٌد بهاراوز خشک مٌشود 
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مناطق کشور شروع میکند واگر باران خوب ببارد بهار در اوز ومناطق اطراؾ خیلی زودتر فصل سر سبزی را از دیگر 
فروردین روز سیزده بدر به اوج  13وزودتر ببارد معموال از اواسط بهمن وگاه از اوایل دیماه بهار اوز شروع میشود وتا 

یل خود می رسد وبعد از ان یواش یواش گلها وگیاهان خودرو وسبزه ها روبه زردی می گرایند برای همین اوزیها از اوا
دیماه وبخصوص در ماه های بهمن واسفند منتظر باران هستند چون اگر باران استمرار نداشته باشد وهفته ای یکبار خودی 

  نشان ندهد سبزه ها بر اثر سرمای شب وافتاب روز قد نمی کشند وبهار کم جانی خواهیم داشت

وجود اینکه خارزه وترشه در بعضی جاها در  بر اساس خبرها وعکس های دریافتی از اوز وضعیت چندان خوب نیست با
امده است اما امیدی به ادامه ان نیست مگر اینکه باران ببارد. راستی هکار هم پیداشده است ومردم برای چیدن خوره که 
ه در بعضی مناطق وگودالها که بیشتر اب جمع بوده ورشد خوبی داشته است روانه کوه وبیابان شده اند ما هم امیدواریم ک

 باران بیشتری ببارد وسبزه ها جان دوباره ای بگیرند واوزی زنده دل خوشحالی اش دو چندان شود

   رای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید ب

 
 

فردا تکلیؾ تائید ورد صالحیت شده های داوطلب مجلس نهم مشخص خواهد شد اینکه در منطقه الرستان وخنج وگراش از 
   دیماه صبر کرد 20اهند ماند باید تا فردا کاندید چند نفر باقی خو 22بین 

 سال پٌش ٌک همشهری از اوز به عموهاٌش در دبی 70نامه 
 

سال پیش است که یک همشهری  70این نامه که توسط یکی از همشهریان در اختیار سایت قرار داده شده است مربوط به 
هاشم وحاجی محمد رفیع ابن مرحوم مال محمد اخوند بنام امین ولد محمد هادی خضری نامه ای به عموهایش حاجی محمد 

 اوزی نوشته است که ذکر بسیاری از مطالب ان گویای گوشه ای از تاریخ زندگی مردمان اوز در انموقع است .

هجری شمسی نوشته وفرستاده شده است در  1321میالدی و 1942هجری قمری برابر با می  1361این نامه در سال 
نی دوم شروع شده بود واکثر مناطق ایران در فقر وبدبختی بسر میبرند وقحطی وگرانی بیداد میکرده زمانی که جنگ جها

است  در اوز هم روزبروز اوضاع بدتر میشده ومواد ؼذایی کمیاب وگرانتر میشده است که در این نامه گوشه ای از 
لایر رسیده بوده  15وز سه کیلو بوده است ( بدبختی وگرفتاری مردم در ان ذکر شده است  .گندم به منی )هر من در ا

لایر و.. تا جایی که نویسنده  16مویز   13تا  12خرما  28تا 24لایر وبرنج  65لایر شکر  72لایر  قند  45چای پاکتی 
 نامه میگوید : نصیب هیچ کس نباشد که این مصیبت ببیند هرکس اینجا نیست بهتر است 

ده اند رنج وقحطی وگرفتاری ودر بدری وؼربت و روزگار سخت دوری از زن وبچه اوزیها مفت ومجانی به جایی نرسی
برای نجات خانواده وفامیل وطایفه همه اینها در تاریخ مردمان اوز ماندگار است که این نامه گوشه اندک وکوچکی از 

 انهاست 
 
 
   

 وضعٌت کاندٌداها بعد از تائٌد ٌا رد صالحٌت ها 

نماینده در منطقه الرستان وخنج وگراش است که داوطلب نمایندگی برای مجلس نهم  22تعداد انچه تاکنون مشخص شده 
ژانویه مشخص خواهد شد که چه  11و 10دیماه یعنی  21و 20نفر چند نفر تائید میشوند تا روز  22شده اند اینکه از این 

 7اینده مجلس از انجا بوده است وامسال با کسانی از دور این رقابت ها کنار گذاشته خواهند شد در الر که سالها نم
دواطلب کاندید هستند نشانه های چندان مشخصی از مجموعه سمت گیریها حداقل تا روز تائید صالحیت ها دیده نشده است 
جز اینکه اقای کشفی وهوادران ایشان که احتمال اجماع بر روی ان وجود دارد هنوز منتظر تائید یا رد صالحیت می باشند 
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سال نماینده مردم الرستان بوده است مورد تائید جناح های  4ون تنها فرد مشخص اصالح طلب که در دوره مجلس ششم چ
اصولگرا نخواهد بود  مگر اینکه سنبه هوادران اقای کشفی در صورت تائید صالحیت پرزور باشد طی چند روز گذشته 

اینده های اقای محبی ونخبه وجعفر پور که به نظر میرسد از یک گردهم ایی برای اجماع در الر شکل گرفت که در ان نم
دیماه باید صبر کرد تا وضعیت مشخصتری  21جناح اصولگرایان کاندید شوند حضور پیدا نکردند به نظر میرسد تا 

 وکاندیداها خبر قابل توجه ای نبوده است ومنتظر وضعیت تائید صالحیت ها هستند  بوجود اید از دیگر مناطق

7.1.2012 

 محمد فرج وعماد تابعی قهرمانان چهل ونهمین دوره بلیارد جام ستارگان اوز

 

انویه شاهد چهل ونمهمین دوره مسابقات بلیارد جام ستارگان اوز در باشگاه فالمینگوی دبی بودیم ژ 6بعد از ظهر جمعه 
به رقابت پرداختند که در BوA که در این  دوره که به همت اقای طیب طاهری برگزار گردید بازیکنان در گروهبندی 

ب طاهری بترتیب به مقام های دوم وسوم رسیدند  اقای محمد فرج به مقام قهرمانی رسید واقایان شریؾ نامور وطی aگروه 
در رقابتی سخت اقای عماد تابعی به مقام اول رسید واقایان   bکه جوایز ان توسط اقای طاهری تقدیم انها شد . در گروه 

سوم این میعد رفعت وعبدالرحمن صالح پور)که از اعضای قدیمی بلیارد که از اوز امده بودند(  بترتیب به مقام های دوم و
مسابقات دست یافتند  که جوایز انها توسط اقای ناصر شمسی ومحسن نامی تقدیم انها گردید  ضمنا لوح تقدیری  از طرؾ 
هئیت بلیارد وسایت ستاره های اوز  توسط اقای محمود رجایی تقدیم اقای طیب طاهری اسپانسر این دوره گردید ضمنا در 

گروه لوح تقدیری از طرؾ سایت ستاره های اوز به انها تقدیم شد که امیدواریم  این دوره به نفرات اول تا سوم هر دو
مورد قبول این عزیزان واقع گردیده باشد  در این روز جشن ومراسمی از طرؾ هئیت بلیارد وبازیکنان در قدردانی از 

ت بلیارد از تالش های مدیر سایت ستاره های اوز برگزار شد واقای سعید ضیایی به نمایندگی از طرؾ بازیکنان وهئی
سایت وگزارش های ان بخصوص در همراهی با بازیکنان بلیارد وهئیت بلیارد تشکر نمودند وابراز امیدواری نمودند که 
این سایت بتواند با حمایت همشهریان به فعالیت خود ادامه دهد  در ادامه مدیر سایت ستاره های اوز از اینکه توانسته این 

ین عزیزان باشد وچهل ونه دوره از این مسابقات را پوشش بدهد ازبرگزار  کنندگان  این چهل ونه دوره سایت همراه ا
 وترتیب دهندگان این مراسم وهمه بازیکنان تشکرکرد 

محمد معصومی ومحمود رجایی ودیگر  –جا دارد همچون دوره های قبل از زحمات هئیت بلیارد واقایان عبدالرحیم صدیق 
 کنیم  عزیزان تشکر

  برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید

 خبر
 
 

رعایت بهداشت شیخ عبدالعزیز قاضی زاده امام جمعه اوز ومفتی اهل سنت جنوب کشورمان در نماز جمعه این هفته بر 
   مطلب در ساٌت انجمن خٌرٌه اوز  ادامه ..وحفظ محیط زیست شهر ومنطقه تاکید کردند

 
توضیحات دکتر محمودیان در  تشکیل کمیته مرکزی دانشکده علوم پزشکی الرستان با حضور نماینده دانشکده بهداشت اوز

 ککام گراشی  باره مطلب
 
 
 

 
 اصر شمسی زاده درگذشت ن
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با نهایت تاسؾ ناصر شمسی زاده فرزند موال بر اثر حادثه رانندگی در شیراز در گذشته که بدین وسیله در گذشت 
سال سن داشت یاد  37انمرحوم  را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم مرحوم در زمان مرگ 

 وخاطرش گرامی باد 

 2012ژانویه  7سایت ستاره های اوز 

 محمد افروشه در گذشت 

با نهایت تاسؾ محمد افروشه فرزند احمد افروشه به علت سکته قلبی دردبی درگذشت که بدینوسیله در گذشت مرحوم را به 
سال سن داشت.  یاد وخاطرش 48خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .مرحوم در زمان مرگ 

 گرامی باد 

  2012ژانویه 6سایت ستاره های اوز 

 پیام تسلیت
  

 
را به خانواده ووبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم برای   با ابراز تاسؾ در گذشت مرحوم محمد افروشه

 مرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 
 

 از طرؾ صالح صمدانی با خانواده و نورالدین نجم الدینی با خانواده 

 چهل ونهمٌن دوره مسابقات بلٌارد جام ستارگان اوز فردا جمعه برگزار مٌشود 

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

در محل برگزاری حضور بهم رسانند .هزینه این دوره از بازیها توسط اقای طیب طاهری  3راس ساعت   تقاضا میشود
 که خود یکی از بازیکنان این رشته ورزشی است تامین گردیده که از ایشان تشکر میکنیم

 ای مقٌم اماراتهئٌت برگزارکننده مسابقات بلٌارد واسنوکر اوزٌه

  

 بیشتر مراقب باشید
بنا براخبار مقامات محلی امارات وشرطه دبی متاسفانه ماده مخدر جدیدی در بعضی جاها دیده شده که حداقل در امارات  

مورد ان در سال گذشته به ثبت رسیده که خیلی از کوکائین وهروئین خطرناکتر است بینندگان جهت اطالعات بیشتر  25
  یر مراجعه کنندبه لینک ز

 

 أخطر من الحشٌش والكوكاٌٌن« سباٌس»رطة دبً: ش

 هوا خٌلی سرد است

درجه در شب ها  10و 9اینروزها ودرنیمه دیماه از اولین ماه زمستان اب وهوای اوزخیلی سرد شده است درجه هوا تا 
درجه است مردم خیلی زود به خانه ها میروند ودور هم نشینی شب ها بیشتر شده است مردم انتظار  21تا  18ودر روزها 

دراورده خشک نشود وانهایی که امسال جو وگندم کاشته اند ارزو  دارند که باران ببارد تا این سر سبزی که تازه سر

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2012-01-05-1.450418


میکنند باران خوبی ببارد تا گندم وجوها قد بکشند همه چیز باز به باران مربوط میشود ومردم امیدوارند از اواخر این ماه 
  وبهمن ماه باران ببارد

  

 دوغ و کشک در خورجٌن خر ؛ ککام گراشی

 

منی که از دوران کودکی با کشک ودوغ انها وصدای فروش انها اشنا بودم دیدن انها در این  اصطالح ککام گراشی برای
دور وزمانه یاداور خاطرات خوب گذشته است اگر ما یادمان رفته باشد انها مارا فراموش نکرده اند وهر از گاهی در 

میشود من حداقل بیش از پانزده سال  کوچه پس کوچه های اوز با دوغ وکشک محلی که خیلی هم خوشمزه است پیدایشان
است که این مرد را میشناسم امید که همیشه سالمت وتندست باشند درست است که دوغ پاستوریزه وکشک بسته بندی 

وبهداشتی به بازار امده است اما اینها هنوز بین مردم شهر اوز جا دارند وبار سنگینی برای کاسب ها وسوپر مارکت های 
   طلب نان حالل از تالش وزحمت خود دارند . زنده وماندگار باشندبزرگ نیستند .

 . 

 اعضا وکمٌته های مختلؾ هئٌت امنای تٌم اتحاد العوضی مشخص شد

ر دومین جلسه هم اندیشی اعضای هئیت امنای تیم اتحاد العوضی که دیشب شکل گرفت پس از تبادل نظر وشنیدن سخنان د
اعضا وحاضرین اقای سعید ضیایی بعنوان رئیس هئیت امنای تیم فوتبال اتحاد العوضی انتخاب شد در این نشست اقای 

دید اقای امید فتحی مسئول کمیته مالی شدند که به اتفاق رئیس حمید نظری بعنوان سرپرست تیم اتحاد العوضی انتخاب گر
هئیت امنا وسرپرست تیم در کمیته مالی می باشند  در ادامه نشست کمیته انظباطی تشکیل گردید که متشکل از اقایان 

جری جلسات اقای امید فتحی ورسول درودی بود در این جلسه دبیر وم–خالد زمین پیما –عبدالرحیم صدیق  -عبدهللا ایزدی 
فرهاد ابراهیم پور انتخاب شد وهمچنان سرمربی اقای محمود عبداللهی وکمک ها اقایان فرخ میراحمدی وعبدالرحمن 

 حسینی هستند 

این هئیت امنا وظیفه خودرا در چهارچوب کمک وهمیاری به پیشرفت  تیم اتحاد العوضی دبی میداند واز همه عالقمندان 
   برجایی این تیم دعوت به همیاری وهمکاری مینمایدبه پیشرفت وتوسعه وپا

4.1.2012 

 تمرٌنات تٌم اتحاد العوضی از روز ٌکشنبه هفته اٌنده شروع مٌشود

سرمربی تیم اتحاد العوضی اقای محمود عبداللهی در جلسه شب گذشته هئیت امنا اعالم کرد در پی چند روز توقؾ بدلیل 
مشکالت زمین باشگاه ایرانیان تمرینات تیم اتحاد العوضی از روز یکشنبه در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی مجددا 

 ژانویه در محل 8شب  10یشکسوتان دعوت میشود در ساعت شروع میشود. از کلیه بازیکنان تیم واعضای تیم پ

  

 بدالعزٌز ؼفوری در گذشتع
  

 
با نهایت تاسؾ عبدالعزیز ؼفوری در گذشت که بدینوسیله در گذشت مرحوم را به خانواده انمرحوم وبستگان واشنایان 



 انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم / یاد وخاطرش گرامی باد 
 پیام تسلیت  4.1.2012سایت ستاره های اوز 

خداوند خانواده عبدالعزیز ؼفوري را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود:و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه 
 /.قالو انا هلل و انا الیه راجعون. عرض تسلیت را بپذیرد

 
  از طرؾ دکتر اردالن ؼفوری

 معرفی کتاب ماهٌگٌری تفرٌحی از مهندس بٌژن پٌرزاد اوزی 

کتاب ماهیگیری تفریحی که توسط مهندس بیژن پیرزاد از همشهریان عالقمند به ماهیگیری به رشته تحریر در امده کتابی 
ط به کاربردی برای ماهیگیری در اب های شیرین ودریا که در سه فصل تنظیم گردیده  فصل اول مربو–است اموزشی 

فصل دوم به  ماهیگیری در دریا وانوع صید ماهی ها وتوضیحات مفید در باره ابزار ماهیگیری وروش صید است . 
ماهیگیری در اب های شیرین اختصاص یافته که توضیحات مفصلی در باره روش ها وماهی های اب شیرین داده شده 

اده عمومی تری دارد تهیه ؼذا با ماهی های صیده شده است در فصل سوم که مطمئنا برای شما جالب خواهد بود واستف
 است که مهندس پیرزاد چند ؼذا را بصورت کامل با دستورات پخت ان در این کتاب اورده اند 

صفحه مصور رنگی با عکس های مفید ودیدنی توسط  208کتاب ماهیگیری تفریحی تالیؾ مهندس بیژن پیرزاد در 
روانه بازار نشر شده است مهندس پیرزاد در مقدمه کتاب به نکات با اهمیتی توجه  1390انتشارات نقش مهر در سال 

 دارند ایشان نوشته اند :

از جمله مطالبی که قبل از ماهیگیری باید در نظر گرفت ان است که به هیچ وجه نباید به جنگ طبیعت رفت .تفریح ...
از طبیعت لذت ببریم نه با ان جدال کنیم. بعضی این  ماهیگیری باید خالی از خصومت وخشونت باشد زیرا قرار است

مطالب را تا انجا جدی گرفته اند که پس از گرفتن ماهی ان را به ارامی در اب ازاد ورها میکنند وفقط ان نوع ماهی را 
صحیح استفاده  که از نظر تؽذیه ای مورد نیاز است نگه میدارند قرار نیست طبیعت را نابود کنیم بلکه بادید از ان به طرز

 کنیم ودر ضمن روح وروان خودرا شاد کنیم 

سال در  13هجری شمسی به مدت  1359هستند ایشان از سال 1335مهندس بیژن پیرزاد فرزند صدیق پیرزاد متولد 
ن شرکت نفت ابوظبی مشؽول کار بوده اند ودر تمام نقاط امارات از راس الخیمه تا ابوظبی ماهیگیری کرده اند ودر ایرا

نیز در تمامی سواحل جنوبی وجزایر وابهای داخلی ماهیگیری نموده اند ..کتاب حاضر حاصل تجربیات ایشان است که جا 
 دارد هم عالقمندان به ماهیگیری وهم همشهریان این کتاب مفید در خانه خود داشته باشند

 2012ژانویه 3اوز سایت ستاره های  / برای مهندس بیژن پیرزاد ارزوی توفیق وسالمتی داریم -

 چهل ونهمٌن دوره مسابقات بلٌارد جام ستارگان اوز 

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

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

 برگزارکننده مسابقات بلٌارد واسنوکر اوزٌهای مقٌم اماراتهئٌت   /تشکر میکنیم

 درٌاچه "هٌرم" جاذبه محٌط زٌستی و گردشگری الرستان

 ر تاسٌس شوددفتر نماٌندگی وزارت امور خارجه در ال

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=3561
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 شاید ؼروب
 .. 
 
 

 شاید ؼروب دیر کرد 
  .وگرنه ؼفلت صبح اؼاز نمی شد

 بیچاره ظهر 
 که داغ دل صبح را 

 به ؼم ؼروب داده است 
 تا سایه برچیند  

 
 خبر فرهاد ابراهیم پور /  ز مجموعه شعر انار باغ بی کسیا

 
 تجهٌز آزماٌشگاه مرکز بهداشتی و درمانی فٌشور اوز

 

  

 2- وانتخابات مجلس نهم شورای اسالمی  ..اوزیها ومردم مناطق الرستان وخنج وگراش

 کاندٌداهای اٌن دوره مجلس شورای اسالمی از منطقه الرستان وخنج وگراش  

درپایان روز جمعه ای که گذشت تکلیؾ تعداد کاندیداهایی که در منطقه الرستان وخنج وگراش برای مجلس نهم شورای 
نفر از 2نفر از بیرم  3نفر از جویم  7نفر رسید از شهر الر  22اسالمی ثبت نام کردند مشخص شد وجمع کاندیداها به 

 نفر 1نفر وباالخره از بخش اوز 1ویه نفر از دهک2نفر از خنج  3نفر از گراش 3صحرای باغ 

چند موضوع توامان در تعداد کاندیدها ومناطق شهری انان جلب توجه میکرد الریها با تعداد بیشتری امده اند تا فرصت 
وامکان بیشتری در مراحل بعدی داشته باشند گراشیها با سه نفر شدن امکان شکستن ارای اقای حسنی را بیش از پیش در 

ی ها رقم زدند )امری که اگر تا پایان ودر نتیجه تائید صالحیت ها بماند.( جویمی ها با سه کاندید امده اند خودی حوزه خود
نشان بدهند ودر این چانه زنی ها شرکت کنند وبیرمی ها با دو زندوی ومثل همیشه منتظر خواهند ماند تا شکل گیری بعد 

دو زندوی مطمئنا انچه نیست که مردم بیرم بخواهند رای خودرا بین انها  از رد صالحیت ها ویا تائیدها چگونه پیش برود
پخش کنند .از خنج دو کاندید داشتند که معقول بنظر میرسد حتی اگر امکان باال رفتن نداشته باشد باز داشتن دو کاندید 

ر شهرستانی بودن کاندیدایی ومعرفی انها درست بوده است چون نمی شود شهرستانی با این تعداد جمعیت وچند سال  حضو
دهکویه شجاعانه نماینده داده همچنین صحرای باغ که نشان داده میتواند با معرفی سه کاندید   برای این دوره نداشته باشد.

خودرا بین حاضرین مطرح نماید از بخش اوز فقط یک نفر وانهم از روستای کوره کاندید شده است به نظرم کار اقای 
شان را باید به مردم کوره تبریک گفت این انتظار مطمئنا از مردم شهر اوز میرفت تا همچون جویمی شریفی وحضور ای

ها وبیرمی ها بعنوان بخش های مدعی ارتقا نماینده معرفی میکردند اما نگاه انفعالی در مواقع حساس ومحافظه کاری 
 مفرط سالهاست که دامن اوزیها را گرفته است 

ای کاندید شدن وجدا از مشروط بودن یا نبودن اوزیها می باید بیش از یک نفر بخصوص از شهر جدا از شرط وشروط بر
اوز نماینده داشتند این نماینده حتی اگر به مجلس راه نمی یافت فرصت خوبی برای اوزیها بود تا قبل از اتمام انتخابات به 

منطقه الرستان وخنج   وهمفکری مارا با دیگر اهالی معرفی شهر ودیار وخواسته هایمان بپردازد میتوانست قدرت تعامل
 وگراش باال ببرد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901012000227
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در جایی که بیرم وجویم وصحرای باغ دو ویا سه نماینده معرفی میکنند جای سوال است که مگر در اوز دو نفر پیدا 
رند اما این منکر نمیشوند که حداقل خودرا کاندید میکردند به فرض که رد صالحیت شوند به فرض که رای باالیی نیاو

عدم حضور اوزیها نمیشود بخصوص در شرایطی که اوزیها خواسته مهمی دارند که انهم موضوع ارتقا اوز از بخش به 
 شهرستان شدن می باشد 

متاسفانه انجا که به جایی نمی رسیم میخواهیم با پول دادن وهزینه بی جا کردن اوز را شهرستان کنیم اما انجا که باید باشیم 
ضور پیدا نمی کنیم  واقعا حکایت جالبی داریم .این ضعؾ را باید چاره اساسی کرد وگرنه طی سالهای اینده هم همین ح

 خواهیم بود .

 سایت ستاره های اوز 

 0-وانتخابات مجلس نهم شورای اسالمی   وزیها ومردم مناطق الرستان وخنج و..

 شراٌط کلی 

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

شهر های کوچک وشهرستانها مسئله حضور مردم وبخصوص هوادران طیؾ اصالح طلبان چگونه 
شد جدا از مواضع کلی که وجود دارد دارای ویزگی های خاص خود نیز می باشد چون انچه در خواهد

شهرهای کوچک مطرح است جدا از خواسته های مشترک با کالن شهرها ؛ مردم این مناطق دارای خواسته 
قت بیشتری هایی هستند که نمیشود بسادگی با انچه در سطح کالن شهر ها میگذرد یکی دانست بلکه باید با د

 به ان پرداخت 

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

فت با وجود عدم شرکت اصالح طلبان کاندیداهای اصالح طلب شده است مطمئنا هر فردی بخود خواهد گ
ونبود لیست کاندیداهای اصالح طلبان در کشور وشهرها وشهرستانها ایا فرد مناسب برای کاندیدای شهر 

ومنطقه خود که قرار است از منافع مردم ان منطقه حمایت کند وجو دادرد وان فرد کیست وبین کاندیداهای 
میتواند نمایندگی خواسته های مردم را با خود به مجلس ببرد وایا  صالحیت دیده شده کدام یک از بقیه افراد

چنین فردی که از کانال های مختلؾ شورای نگهبان ونظارت استصوابی ودیگر رده های تعین صالحیت شده 
توانسته عبور کند ایا میتواند در فضایی که چندان ازاد بنظر نمی رسد به معنی واقعی نماینده مردم منطقه 

ر مجلس شورای اسالمی باشد وایا این نماینده توان چانه زنی وجدیت الزم در طرح خواسته های مردم خود د
خواهد داشت یا اینکه نماینده ای خواهد بود که به فرمایشات باالیی ها بیشتر از مردم منطقه خود اهمیت 

ر داشته اند با سواالت خواهد داد کارنامه نمایندگانی که صرفا در دوره قبل بخصوص درمجلس هشتم حضو
زیادی روبروست ما در منطقه الرستان وخنج شاهد مسائلی بودیم که بر یکجانبه نگری نماینده مردم منطقه 

وتنش واختالفی که با حضور ایشان در منطقه رقم خورد که در ادامه تنش وچالش جدی در روابط مردم 
دگاه خود بسیار خوب وقابل دفاع بود اما در دیگر منطقه بوجود اورد که حاصل ان اگر برای نماینده در زا

 شهر ها بخصوص در مرکز وحوادثی که باعث تنزل شان ومنزلت اوزیها بود قابل قبول نیست 

سال فعالیتش را در این  2قرار نیست که اکنون کارنامه نماینده محترم منطقه الرستان وخنج در مجلس شورای اسالمی و

توان از بعضی از مسائل حیاتی ومهم دوره نمایندگی ایشان که به اختالؾ ودوری مردم منطقه مقوله بررسی کنم اما نمی 
 منجر شد چشم پوشی کنیم  



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

 

 مه جهانٌان مبارک باد بر ه 2012سال نو مٌالدی سال 

سال نو میالدی در دبی با حضور اکثر عالقمندان در کنار برج شیخ خلیفه در دبی ودیگر مراکز جشن وسرور برگزار شد 
شب با ترافیک بسیار شدید وکم شدن عبور ومرور برای سواری های  6خیابانهای منتهی  به برج خلیفه در دبی  از ساعت 

ت وامد در خیابان شیخ زاید با مشکل روبرو شده بود انهایی که شخصی در شرایطی به اؼاز سال نو برگزار شد که رف
عصر خودرا به ان مکان برسانند  می خواستند شاهد اتش بازی در کنار برج خلیفه  در  5و 4توانسته بودند از ساعات 

ح دیدند جشن شب واؼاز سال تحویل در شب بودند اما خیلی ها بدلیل ازدحام نتوانستد به ان مکان برسند وصال 12ساعت 
سال نورا یا در کنار تلویزیونها که مستقیم از تلویزیون دبی پخش میشد برگزار کنند یا در هتل ها که امکان تجمع بود انجا 
حضور پیدا کنند در این شیب اکثر هتل ها حتی هتل های چهار ستاره شلوغ بود وخیلی ها نتوانسته بودند جایی برای خود 

 با شارز مخصوص وگرانتر بود پیدا کنند  در این هتل ها که امشب

هر چند برای ما ایرانیها این مراسم تحویل سال میالدی با اشنایی کمی در برگزاری مراسم سنتی ان در حال گذار بود اما 
ایرانیهای زیادی عالقمند بودند که در این مراسم حضور داشته باشند بخصوص ایرانیهایی که به صورت زیارتی 

 رای این مراسم در دبی حضور داشتند ومسافرتی ب

ونیک بختی وبدور از خشونت جنگ   به این امید که سال نو میالدی برای مردمان جهان سالی سرشار از صلح وارامش
باشد شروع سال نو را به همه بینندگان وهمشهریان وهمه مردمان جهان تبریک عرض میکنم وسالی سرشار از موفقیت 

 وسالمتی وشادابی برایشان ارزو میکنم 

  2012اول ژانویه  سایت ستاره های اوز

 عبدالرحٌم افسری درگذشت 

با نهایت تاسؾ شب گذشته رئیس عبدالرحیم افسری در اوز در گذشت که بدینوسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده و 
سال سن داشت . یاد  90فرزندان ایشان واشنایان وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .مرحوم در زمان مرگ بیش از 

 ش گرامی باد .وخاطر
 پیام تسلیت 1.1.2012سایت ستاره های اوز 

  

با ابراز تاسؾ در گذشت مرحوم عبدالرحیم افسری را به خانواده وفرزندان انمرحوم وبستگان واشنایان تسلیت عرض 
 مینمائیم 

 علی انجام -عزیز ملکزاده -فرزاد نامی  –فردین نامی  –فیصل نامی  –از طرؾ  محمد نامی 

----------- 

با ابراز تاسؾ در گذشت مرحوم عبدالرحیم افسری را به خانواده وفرزندان انمرحوم وبستگان واشنایان تسلیت عرض 
 مینمائیم 

 عبدالرحیم صدیق   –نورالدین نجم دینی  –صالح صمدانی  –رسول درودی  –از طرؾ محسن نامی 



---------- 

افسری را به خانواده وفرزندان انمرحوم وبستگان واشنایان تسلیت عرض با ابراز تاسؾ در گذشت مرحوم عبدالرحیم 
 مینمائیم 

 سعید ضیایی  –حمید کرامتی  –ابراهیم صدیق  –مسعود شمسی  –از طرؾ محمد رضا میراحمدی  

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

 

 جلسه شب شعر دکتر اذر برگزار نمیشود 

در باشگاه ایرانیان  دبی برگزار شود متاسفانه فردا شب یکشنبه  براساس اطاع دریافتی شب شعر دکتر اذر که قرار بود
اول ژانویه برگزار نمیشود به همین دلیل از بینندگان عزیز درخواست میشود در ان شب برای شب شعر حضور نداشته 

 باشند از علل ان هنوز اطالعی دریافت نشده است 

 خبر
 
 

 نفر رسید  22ی در منطقه الرستان وخنج وگراش به تعداد ثبت نام کنندگان برای مجلس شورای اسالم
یوسؾ محبی،محمد حسین نخبه،منصور کشفی،جمشید جعفرپور،بهزاد مریدی،محسن آیت الهی و حسین  :شهر الر 
 علیشیری 

  (عبدالحسین برقی)وکیل دادگستری :بخش مرکزی و دهستان دهکوٌه
 نظر کاظمی کرانی و حشمت اله زارعی  :شهرستان خنج

 علی اصؽر حسنی، فریبرز رئیسیان و ابوالحسن فردوسی  : شهرستان گراش
 حسین حسن زاده،صادق بیژن و کرامت اله تقوی  :بخش جوٌم

 هدایت اله بیگلری،ؼضفر باقدم و ابراهیم فرج پور :بخش صحرای باغ
 شکراله زندوی و سید حسن زندوی : بخش بٌرم
 بت نام کرد:عبدالجمیل شریفی نام این داوطلب استنیز برای نخستین بار یک داوطلب ث بخش اوز

.  

 از وبالگ مربوطی  بدون شرح

 اشناٌی با دکترهای شاؼل در بٌمارستان شهر اوز 

زمانی شهر اوز دکتر چندانی نداشت اما با وجود بیمارستان وگذشت روزگار سال به سال بر تعداد پزشکان جامعه اوز 
اضافه گردیده است که این مایه خرسندی بیماران وهمشهریان بوده است وبنا به تناسب وبا همیاری خیرین این امکانات 

وزخالی از ایراد واشکال نخواهد بود اما وجود این همه پزشک میتواند بیشتر وبهتر شده است مطمئنا بیمارستان وپزشکان ا
ضریب سالمتی مردم شهر وبخش اوز را باال ببرد واین نعمت بزرگی برای شهر ماست. خوشبختانه تعدادی از پزشکان 

 همشهری ومنطقه اوز هم جز پزشکان هستند که امیدواریم این تعداد بیشتر گردد 

 در شهر اوز است امید که نام پزشکی را از قلم نیانداخته باشیم  1390وط به ماه دیماه این امار پزشکان مرب

  

http://www.marbooti.blogfa.com/post-1638.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-1638.aspx


.دکتر عارفه خادمی .الهه لنگری .سید عبدهللا حسینی .محمد رادفر .شیرین  دکترهای بٌمارستان اوز.پزشکان عمومی
 ظر مقدم .هشمتی .عبدالرضا آهن زاده .حجت هللا طالع زاده شیرازی .کیو مرث شاملو منت

.دکتر عبدهللا دانش متخصص کلیه ومجاری ادراری .امین حیدری  داخلی .مجید اصؽر زاده اطفال  پزشکان متخصص
.فرزاد فیروز بخت قلب .محمد حسین سعادت جراح عمومی .فرزانه سعیدی فرد متخصص زنان وزایمان .نیلوفر معترؾ 

مدی آزاد ارتو پدی .نقی دارا اطفال .علی رمضانی پوست ومو زنان وزایمان .اردشیر کشاورز جراح عمومی .بهرام مح
وزیبایی .لیال شریفی گوش وحلق وبینی .وحید وحدانی ارتودنسی .منصور توانا رادیو لوژیست  سونوگرافی . حسین 

 بار روزهای یک شنبه وپنج شنبه به بیمارستان  اوزمی آید وصبح زود باید نوبت2اعتصامی چشم پزشک که در هفته 
 نفر هم بیشتر قبول نمی کند.15بگیرند وتا

 

   

 

 ماه فورٌه 2012  ارشٌو اخبار و مطالب

 حمایت جمعی ازروحانیون ومعتمدین اوز ازدکتر جمشید جعفرپور

 0تیم خنجی های مقیم امارات   2تیم اتحاد العوضی 

شب دو تیم فوتبال اتحاد العوضی  00فوریه در یک بازی دوستانه در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی از ساعت 26دیشب 

بسود تیم اتحاد العوضی خاتمه یافت .تیم  0بر  2پرگل وخنجی های امارات مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 

 که امید واریم همچنان ادامه داشته باشد   اتحاد العوضی مجددا فعالیت های خودرا با انرژی وتوان بیشتری شروع کرده

  3برگزاری جشنواره ؼذاٌی زنان در الورقا

همراه با این جمع طی چند سال گذشته برگزار  برگزاری جشنواره ؼذایی که همواره به همت زنان اوزی ودیگر زنان
گردیده باعث فعالیت جمعی وهمگرایی بسیاری از زنان در این جامعه شده است وزنان طی این مدت توانسته اند با ارائه 

انواع کیک وشیرینی محلی وروز ؛ارائه البسه ؛ فروش کتاب در زمینه زنان وکودکان   ؼذا ودیگر مواد همچون ترشیجات
 با هنر وخالقیت خود در دیگر عرصه ها وفروش انها این جمع را بیش از پیش پایدار سازند  ارهای دستیوک

؛فتیر وحلوا وسمبوسه ورنگینک در شکل های   تفتون وکلوچه  ؛ باله توه  درست کردن انواع نان محلی همچون تپ تپی
تن سنن واداب مرسوم اوزیها فرصت دوباره ای متنوع از جذابیت های این جشنواره است که زنان ضمن زنده نگهداش

 برای استفاده ما فراهم میکنن
    د

در جامعه ای که بسیاری از زنان همشهری ودیگر زنان در دبی بیشتر وقت خود را در منزل میگذرانند فعالیت جمعی انها 
ارکت ودوستی را بیش از پیش وحضورشان در اینگونه فعالیت ها کمک شایانی به خودشان وروحیه خانواده میکند ومش

 مینماید
   .. 

شب برگزار میشود که ادرس ان را مالحظه 6تا  2دبی از ساعت  0مارس در منطقه الورقا0این جشنواره در روز شنبه 

 میکنید حضور وهمراهی شما باعث دلگرمی انها میشود

  
 مردم مواظب دروغ وعوام فرٌبی باشند 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149:1390-12-11-06-19-37&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58


ایت ستاره های اوز نسبت به عوام فریبی عده ای در باره شهرستان شدن اوز هشدار داد طی دو سال گذشته بارها وبارها س
میلیارد تومانی برای شهرستان شدن اوزبودند همانهایی هستند که  4ونوشت که این اقایان که یکروز دنبال پول جمع کردن 

ز انتخابات اوز شهرستان میشود جلسه چپ وراست عکس های یادگاری میگرفتند وهمانهایی هستند که میگفتند تا قبل ا
پشت جلسه تشکیل دادند از پول وبودجه مردم وخیرین هزینه کردند وسخنرانی نمودند وداد وهوار راه انداختند که اوز 

بزودی شهرستان میشود این وعده های دروغ را با چاشنی کپ وگفتگو با مسئولین مطرح میکردند اقای نماینده هم قول داد 
دیگر که به اوز بیایم به شهرستان اوز می ایم فکر کرد میشود بی پشتوانه ادای رئیس جمهور در اورد ومردم اوز که دفعه 

را احمق فرض کرد  یک عده داد زدند که بجنبید که اگر امارمان باال برود فوری شهرستان میشویم در صورتی که رئیس 
هزار بودیم  عده ای اصرار داشتند که زمکان دقیق انهم  35ز هزار ذکر کرده بود که ما انموقع بیش ا30جمهور امار 

معلوم کنند ومیگفتند تا فالن روز  وفالن ماه اوز حتما شهرستان میشود وتازه عده ای میگفتند که طرؾ)منظورشان 
 داللشان بود ( تا تابلو فرمانداری وشهرستان اوز باال نرود پول نمیگیرد یعنی ما اینقدر مطمئن هستیم 

لبته فریبکاری  ووعده دروغ که سرتا پای خیلی از این افراد را گرفته حناق نیست که گلوی انها گیر کند شماره وکیلومتر ا
هم ندارد تا اندازه بگیریم  ودریػ ودرد که عوام فریبی هم حدی دارد انموقع بارها هشدار دادیم که یک عده بدنبال فرصت 

هستند دنبال جا ومکان برای پست های اینده میگردند والبته یک عده هم بودند که طلبی وچانه زنی برای مطرح کردن خود 
فکر میکردند که ازسر این چند ملیارد شاید چیزی هم به انها بماسد وبرسد که خوشبختانه مردم اوز هشیار بودند وطرح 

فضای انتخاباتی استفاده کرده وبرای ونقشه انها با روشنگری افراد پاک وصادق برباد رفت اما اینروزها هم این عده از 
پوشاندن بی لیاقتی خود دوباره به عوامفریبی روی اورده اند ومیخواهند از این فضا کاندیداهایی خاص خودشان را مطرح 

کنند کسانی که از قبل معلوم بوده گرایشات انها به چه سمت وسویی در جریان است .مطمئنا مردم اوز کنار دیگراقشار 
د واتفاق برای توسعه الرستان بزرگ بدنبال خواسته های بر حق ارتقا وشهرستان شدن اوز هستند راهی که به ضمن اتحا

نظر میرسد با روند جاری روزبروز به ان نزدیکتر میشویم واین راهی قانونی وکم هزینه برای ارتقای شهرمان است پس 
 اری خودرا بیشتر کنند هم مسئولین روند جاری را رصد کنند وهم نیروهای اگاه هوشی

من فکر میکنم طشت انها مدتی است که از بام افتاده اما صدایش هنوز شنیده نشده طی روزها وماه های اینده بخصوص 
 بعد از انتخابات مجلس مطمئنا صدای ان بگوش انها خواهد رسید 

استه هایمان بخصوص برای شهرستان بر همشهریان ومسئولین ودلسوزان واقعی )نه قالبی و..(شهرمان است که پیگیر خو
شدن اوز وارتقای دهستانها وروستاهای بخش بزرگ اوز باشیم وفراموش نکنیم که انچه بدست خواهیم اورد حاصل تالش 

جمعی ودلسوز همه مردم واقشاری است که با دل وجان میخواهند بخش بزرگ اوز کنار الرستان بزرگ به توسعه 
ونماینده ای میتواند این وعده را عملی کند که توان چانه زنی در باالترین حد وپشتوانه بال ای رای داشته  وپیشرفت برسد

 باشد وگرنه چهار سال دیگر معطل خواهیم شد   

 ری و آٌت هللا نسابه از دکتر جمشٌد جعفرپورحماٌت قاطع آٌت هللا العظمی آٌت اللهی، آٌت هللا موسوی ال 

  

  افتخاری بزرگ برای سٌنمای اٌران با جاٌزه اسکار برای فٌلم جداٌی نادر از سٌمٌن
 

این اتفاق میموم وخجسته ای برای سینمای ایران وبرای کارگردان این فیلم اضؽر فرهادی است که توانسته تاکنون بهترین 
را برای اولین بار   خود اختصاص دهد اضؽر فرهادی دیروز توانست بهترین جایزه جهانی جایزه های هنر وفیلم را به
  فیلم اعطای جایزه اسکار به اضؽر فرهادی   نصیب یک فیلم ایرانی کند
  صبح در شهر اوز فوریه وشب یکشنبه تا25چند عکس از روز شنبه 

 
 عکس هایی از بارندگی وپر شدن اب انبارها
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 اندر حکاٌت ؼٌبت  

در باره این خصلت بد نوشته اند وتوضیح به گمان من تاکنون تمامی مکاتب وائین ها ودین ومذاهب دنیا  طی هزاران سال 
داده اند اما هنوز در بسیاری از کشورها ودر بین بسیاری از مردمان جهان این خصلت رواج دارد البته بدلیل وجود کار 

ومشؽله  ؼیبت وپشت سر دیگران حرؾ زدن کمتر شده است اما در کشورهایی که از فقر مادی وفرهنگی رنج میبرند 
 جود ندارد هنوز پایدار استودانش کافی و

ؼیبت خوراک بسیاری از اهالی است بخصوص وقتی از کسی بدشان می اید بخصوص زمانی که افراد  توان رودرو  
صحبت کردن ندارند ؼیبت بهترین راه برای تخلیه درونی افراد سست وضعیؾ می باشد  در بین زنان این امر بیشتر 

ر حوزه روابط خانوادگی واجتماعی است ودلیل دیگر رواج دارد یک دلیل تاریخی دارد که مربوط به تسلط مرد ساالری د
 ان نیاز جنس زن به گفتگو بیشتر که بیشتر زنتیکی می باشد 

من فکر میکنم زنان در جامعه مرد ساالر امکان گفتگوی برابر با مردان نداشته وهنوز هم در خیلی جاها ندارندوبدلیل 
داشته ودارند کهبه جای گفتگوی رودر رو در باره خواسته ها واهمه از ابزاز ان نزد شوهر یا برادران وپدر دوست 

 ونیازهایشان بدور از انها یا  پشت سر انها حرؾ بزنند 

اما بیت شعر سعدی حکایت دیگری هم دارد وان اینکه بدان انکس که عیب دیگران با تو بازگو میکند مطمئن باش در باره 
 تو هم بدیگران خواهد گفت  

 سعدیپٌش تو اورد وشمرد   بی گمان عٌب تو پٌش دگران خواهد برد     هر که عٌب دگران 

 باز هم باران-بازم برو تک اوز
 

باران برای مردم دل خش اوزی همیشه یک خبر خوش ولذت بخش است واز دیشب تا حاال همه خبرها در اوز ومنطقه 
شک شده بودند وباران کمی دیر رسید اما باز خبر خوش باران است هر چند بعضی جاها سبزه وزمین ها با سرمای قبلی خ

امروز صبح هم هوای دبی توام با گرد وؼبار بوده است .  هم مردم اوز پیشواز ان میروند وطبیعت جان دوباره ای میگیرد
 خیلی ها منتظرند تا اینجا هم باران ببارد امید که ببارد

ست که شش اب انبار اولی جلو دانشگاه پیام نور اوز پر فوریه حاکی از ان ا26ظهر امروز  12اخرین خبرها در ساعت 
  از اب شده وامید است دیگر اب ابنبارها هم پر اب شوند 

 
 الرٌها مصمم برای فرستادن کاندٌدا به مجلس شدند  

کاندیدا سال گذشته الریها در اخرین لحظات به یک  4در پی عدم راهیابی وعدم اتفاق الریها در دوره گذشته وبا تجربه 
اسفند ما ه با کنار رفتن یوسؾ محبی تنها یک نفر از الر دکتر جمشید جعفر پور باقی ماند تا امید  6رضایت دادند وامروز 

وشانس الریها بیش از پیش شود از انجا که جعفر پور مورد حمایت جریانات اصولگرا در جبهه پایداری وجبهه متحد 
 یشان بیش از دیگران ارزیابی میشوداصولگرایی در استان فارس است شانس ا

 شاعر بزرگ معاصر هوشنگ ابتهاج معروؾ به ساٌه  بمناسبت هشتاد وچهارمٌن سالروز تولد 
 

پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس  . در رشت متولد شد ۱۹۱۶اسفند  ۶در   "ه.سایه"هوشنگ ابتهاج متخلص به 
ها در رادیوی ایران، پس از کناره  شهر بود. ابتهاج سرپرست برنامه گلرشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این 

های او توسط خوانندگان ترانه اجرا  گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تعدادی از ؼزل گیری داوود پیرنیا و پایه
 .است شده



د و این عشق دوران جوانی دست مایه ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بو    
ای شد که در آن ایام سرود. بعدها که ایران ؼرق خونریزی و جنگ و بحران شد، ابتهاج شعری با اشاره به  اشعار عاشقانه

 :اش با گالیا سرود همان روابط عاشقانه

  /!اهدر گوش من فسانه ی دلدادگی مخوان/ دیگر ز من ترانه ی شوریدگی مخو  /دیریست گالیا

  . دیرست گالیا! / به ره افتاد کاروان / عشق من و تو؟ این هم حکایتی است

  . دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست /اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بهر نان شب 

ه اند شاد و شکفته در شب جشن تولدت تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک امشب هزار دختر همسال تو ولی خوابید
 .... گرسنه و لخت روی خاک

 های شعری استاد سایه  مجموعه

چند برگ از یلدا، ۱۹۹۴زمین، دی ۱۹۹۰شبگیر، مرداد ۱۹۹۰سیاه مشق، فروردین ۱۹۹۱سراب، ۱۹۰۱ها،  نخستین نؽمه
صبح  ترجمه شعر تومانیان شاعر ارمنی، با همکاری نادرپور، گالوست خاننس و روبنتا ۱۹۴۱یادنامه، مهر ۱۹۴۴آبان 

 ۱۹۱۱حافظ به سعی سایه دیوان حافظ با تصحیح ابتهاج تاسیان مهر ۱۹۶۱یادگار خون سرو، بهمن ۱۹۶۱شب یلدا، مهر 
 اشعار ابتهاج در قالب نو

وهر کدام قله ای از شاعر ان معاصر فارسی می باشند تنها سایه باقی مانده   از میان شاعرانی که در عکس باال هستند
   ای ماست البته با کوله باری از شعر وخاطرات وزندگیوسایه ی امروز وفرد

 
   شعر زیبای ارؼوان با صدای شاعر

 همراه با مسافران دشت وصحرای اوز در روز جمعه
  

به روز جمعه است که از منطقه برزگو اوز گرفته شده است چند تا عکس  این دوعکس خوره که مالحظه میکنید مربوط
 دیگر هست که طی روزهای اینده به معرض دید شما میگذارم

 

 شروع تبلٌؽات کاندٌداها در اوز 

اوزیها منتظرند تا ببینند کدام کاندید به مجلس میرود تا خواسته اساسی اشان که ارتقای بخش اوز به شهرستان است را 
مجددا با تاکید بیشتر اجرایی کنند .از دیروز تا حاال سه کاندید تبلیؽات خودرا در شهر اوز شروع کرده اند که جمشید جعفر 

 پور  از الر  زندوی از بیرم وفرج پور از منطقه صحرای باغ می باشند 

 پاسخ زندوی به سوالی در مورد ماجرای اوز و بٌرم  جلسه انتخاباتی زندوی در خور؛ 

 مسجد چهاربرکه را چه مرجعی و چگونه مرمت می کند؟

 کاروانسرای پٌر قُّهارٌا کهارٌا همان معلم کثٌر اوز
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ویم که در جنب ارامگاه پیر  در ادامه مبحث کاروانسراهای اوز وعدم توجه به ان اینبار بسراغ کاروانسرای پیر کهار میر
قرار دارد ارامگاه پیر کهار بر اساس تحقیق وتفحص خانم حمیرا کمال در کتاب بررسی اثار تاریخی وهنری اوز نوشته 

ارامگاه یکی از بزرگان ومبلؽان اسالم است که در قرون اولیه اسالم  برای تبلیػ دین به اند: " که بنابرروایات ونقل قولها 
منطقه اوز اعزام گشته " ایشان ادامه میدهند "که با این وصؾ هویت واقعی شخص مدفون در این مکان بر ما روشن نشده 

 واطالعات موجود محدود به گفته ها میشود"

کاروانسرای جنب ان متعلق به چه دوره ویا بنام چه کسی است برای ما اوزیها یک چیز از جدا از اینکه این مکان مذهبی و
دیرباز معلوم بوده وان اینکه بسیاری از مردم اوز انرا مکان مقدسی میدانند وهم برای زیارت وهم برای اوقات فراؼت 

ن می امدند تا انجا که من خودم بیاد دارم وچون وگردش وتفریح که بیشتر در ایام بهار بوده است از قدیم االیام به این مکا
پدرم هم شوفر وراننده بود ومسافر وگردشگران را به انجا می اورد خیلی از مردم از صبح زود به سمت پیر کهار حرکت 

 میکردند انها که ماشین نداشتند با پای پیاده ودر دسته جات مختلؾ از صبح خیلی زود از شهر به سمت پیر کهار حرکت
میکردند وانها که ماشین داشتند ویا توان کرایه ماشین داشتند با ماشین به انجا می رفتند انجا تنور وهیزم وامکانات دیگر 

همچون دیگ بزرگ وکتری بزرگ چای وچند دست استکان ونعلبگی بود تا اگر رهگذری از انجا میگذرد دمی انجا 
به این نداشتند که شهرداری یا متولیان میراث فرهنگی به ان رسیدگی  بیاساید کار خیر مردمان هم براه بود ومردم کاری

میکنند یا نه ؛ خود دست همت باال میزدند اگر تعمیری بود انجام میدادند اگر چیزی کم وکسر داشت به انجا می بردند 
اری برکه های انجا در   ووکافی بود جناب شیخ محمد در نماز جمعه ای اعالم کند که برکه ها احتیاج به الیروبی دارند

 اکثر مواقع توسط خود مردم الیروبی میشد 



اما حاال چی؛  این امامزاده که جز ساختمان مرکزی اش بقیه محوطه واطاقها وساختمانها وحتی اب انبارش رو به 
سنت نیست فراموشی سپرده شده  روزبروز از گردشگران واهالی تهی میشود . اینجا فقط محل گردشگران اوزی واهل 

من بارها دیده ام که از مردم اهل تشیع گراش والر ومنطقه به انجا میروند ونذرنیاز خودرا می طلبند انجا فقط محل مذهبی 
نیست بلکه جای مراوده وگردش ودور هم جمع شدن اهالی از سالیان دور بوده استیکی از مراسم معروؾ در  محل پیر  

هار برپا میشده  ومردان وپسران دسته دسته با لباس های نو به محل پیر می امدند جشن معروؾ به عرس بود که بهنگام ب
ودر چنین زمانی بوده که شهر از مردان وپسران خالی میشده وامور شهر بدست زنان اوزی می افتاده است که در تاریخ 

بوده که بمرور زمان رو مردم اوز ومنطقه وحتی ایران از کم نظیرترین اداب  محسوب میشود وسنن پسندیده ای 
بفراموشی سپرده است  توصیه میکنم عزیزان وعالقمندان جهت اطالع بیشتر کتاب ارزشمند خانم حمیرا کمال در اینباره 

 را بخوانند تا بر اهمیت داشته هایمان در گذشته بیشتر واقؾ گردیم تا به نداشته نرسیم .

تی داریم که هر گز فراموش نخواهد شد  این مکان احتیاج به تعمیرات خیلی از ماها از انجا وان روزگاران گذشته خاطرا
اساسی بخصوص در محوطه ان با درخت کاری وکاشی کاری ومحوطه سازی خوب دارد مهندسان ومعماران ودلسوزان 

را را به وکسانی هستند که اگر سرمایه ای در اختیار انها گذاشته شود حاضرند ان محوطه وبناهای اطراؾ وخود کاروانس
بهترین وزیبارترین شکل بازسازی ومرمت کنند امیدواریم این محوطه با بناهای پیر کهار واب انبارها ودیگر کاروانسراها 

با همت خیرین ونیکوکاران هر چه زودتر اباد گردد اگر کسانی حاضر بودند چه بصورت شخصی چه بصورت گروهی 
ن تاریخی گفتگو کنیم .فقط سستی نکنیم وامیدواریم تا قبل از اینکه بیشتر حاضریم در مورد کاروانسرهای اوز ودیگر امکا

 خراب شوند اقدام اساسی انجام پذیرد 

بارها وبارها عرض کردم وباز الزم است بگویم که ثبت اثار تاریخی هر چند بنوبه خود مهم است اما اگر کاری در جهت 
هیچ نکرده ایم نمونه چهار طاقی محلچه نمونه بارز این وضعیت اسؾ  بهبود ومرمت ونگهداری این اثار انجام نشود انگار

بار است که روزبروز در حال ازبین رفتن است وانگار نه انگار که محلچه هم جز بخش اوز ومنطقه ماست وباید به ان 
 توجه جدی شود 

 برای دٌدن بقٌه عکس ها لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد 

 23.2.2012فرهاد ابراهیم پور )محمودا ( 

  

 دوخبر از امارات
 

 اروپا می باشد در انترنت ومخابرات نرخ ها در امارات خیلی بیشتر از بر اساس بررسی های انجام شده
 

 األوروبٌة أسعار االتصاالت فً اإلمارات أعــلى منها فً الدول

 !مسوول ایرانی یاد بگیرند

 عذر خواهی بابت اختالل در اٌنترنت امارات 

الرستان  دوره نهم مجلس شورای اسالمی این افراد در منطقه با اعالم اسامی تائید صالحیت شدگان شورای نگهبان برای
  تائید شدند

 از دهکوٌه  -عبدالحسٌن برقی -2    --از صحرای باغ  -ؼضنفر باقدم -1
 
ومحمد حسٌن نخبه الفقهاٌی  از الر که  -6 –محمد حسٌن علٌشٌری  -5 –ٌوسؾ محبی  4 -جمشٌد جعفر پور -3
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 علٌشٌری ونخبه قبال اعالم انصراؾ دادند واز الر فقط جعفر پور ومحبی باقی ماندند 
 
 از منطقه خنج  -حشمت ا... زارعی -8  -از جوٌم که در اخرٌن لحظات تائٌد صالحٌت شد  -حسٌن حسن زاده -7
 
 و سٌد شکرهللا زندوی هر دو از بٌرم هستند  -10 -سٌد حسن زندوی -9
 

 ابراهٌم فرج پور -12ابوالحسن فردوسً از گراش که قبال تائٌد صالحٌت شده بود        -11

 با اٌن امار واسامی اقای علی اضؽر حسنی نماٌنده دوره قبل رد صالحٌت شده است 

 سٌد حسن زندوی و حسٌن حسن زاده رسماً تأٌٌد صالحٌت شدند

 

\ 

  اندر حکاٌت ادم های خسٌس

یکی از خصایص افراد خسیس  داشتن حرص وآز برای جمع اوری مال ومنال دنیا وخرج نکردن انهاست .انها نه خود 
کسی بخورد یا بردارد .انان هم به خود زندگی تلخ میکنند وهم میخور ند ونه اجازه میدهند از انباشت مال ومنال خود 

دیگران از انان ازرده خاطر میگردند .انها همیشه جمع میکنند برای کی ؟ وچه کسی ؟احتمال زیاد ودر فکرشان برای خود 
رگ در فکر اما حرص واز فرصت نمی دهد تا انان کمی بیاسایند واز مال اندوزی چشم بردارند وبرای همین تا دم م

 اندوختن وخرج نکردن هستند .شعر زیبایی از صائب تبریزی در وصؾ این جماعت هست که میگوید

 ندارد چشم احسان از خسٌسان؛ همت قانع     محالست استخوان را از دهان سگ ؛ هما گٌرد

ده هما که در اینجا به معنی ادم قانع انتظار احسان ونیکویی از ادم خسیس ندارد وهمانگونه که صائب گفته محال است پرن
قدیمی ها میگفتند . سعادت وشکوه بکار رفته  بتواند استخوان که گوشتی هم ندارد وکم ارزش است از دهان سگ بگیرد 

 فرهاد محمودا   /ادم خسیس شپش سرش را هم حاضر نیست به کسی بدهد تا چه رسد به مال ومنالش 

  دانند و به شگون نیک گیرند / لؽت نامه دهخدا و شکوه در ادبیات فارسی هما را نماد فرّ 

 و تنها کرکسی است که سرش پر دارد الجثه است تا یک کرکس هما بیشتر شبیه به یک شاهین عظیم

 عبدهللا فخراٌی در گذشت 
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خانواده  با نهایت تاسؾ باخبر شدیم امروز صبح عبدهللا فخرایی در شیراز در گذشته که بدینوسیله در گذشت انمرحوم را به
وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .عبدهللا فخرایی که همواره در هتل کیوان شیراز پذیرای مردم 

سالگی در شیراز در گذشت ودر اوز به خاک سپرده شد . یاد وخاطرش گرامی  80وهمشهریان بود امروز صبح در سن 
 2012فوریه 21سایت ستاره های اوز   باد / 

  تسلیت نامه
 

آن مرحوم را به خا نواده ،  همسایه قدیمی مان عبدهللا فخرایی ، بدینوسیله درگذشت با نهایت تاسؾ از خبر درگذشت
  دبی -باقیست . یونس رهنما آن مرحوم تسلیت عرض کرده ، یاد شان در خاطر ما همیشه فرزندان ، بستگان و آشنایان

 

 كتاب اشعار محلی اوز منتشر شد

 درمسابقات آمادگی جسمانی الر درخشش بانوان ورزشکاراوز
 

 قهرمان مسابقات پرس سٌنه دهه فجر گراشوحٌدزرنگار 

 گاوبست الرستان به بهره برداری رسٌد طرح آبرسانی به روستای

 شؽل در خنج اٌجاد شد 300بٌش از ٌك هزار و 

 
 امیدوار ومحمد رضایی عکس هایی از مسابقه بلیارد در اوز یادمان اشکان 

 سه قهرمان در پنجاهمین دوره مسابقات بلیارد یادمان اشکان امیدوار ومحمد رضایی 

 ا پسی یه یا دتی یه / این پسره یا دختره

 اثار واماکن تارٌخی شهر اوز کدامند؟

امامزاده معلم کثیر و بقعه معلم آب انبارهای سلفی و مالمحمد و حاج رئیس، کاروانسرای سیفا، میدان یا همان  لردمیری و
کثیر، منزل سوداگر، مساجد جامع اوز، تنگه عنوه اوز  از جمله اثار تاریخی وفرهنگی شهر اوز می باشند که  در فهرست 

خانه حاج هاشم حسین نیا ؛خانه    آثار ملی ایران نیز ثبت شده است. البته دیگر اماکن تاریخی همچون  حمام حاج رئیس
خانه عبدالؽنی کرامتی میدان یا همان لرد خون و قلعه پرویزه نیز جز اثار تاریخی وفرهنگی شهرمان   کرامتیمال احمد 

  هستند که نباید فراموش کنیم

 اما سوال اساسی اینجاست.  ما چقدراز تاریخ وساخت  انها ووضعیت کنونی انها اطالع داریم ؟

 دیده ایم. چقدر این اثار برای ما مهم هستند ؟ایا این مکانهای تاریخی شهرمان  را از نزدیک 

 
 وضعٌت کاندٌداها ی مجلس نهم امروز اعالم مٌشود

انچه در منطقه الرستان وخنج وگراش تاکنون مشخص گردیده اینکه هیچ کاندیدای اصالح طلبی تائید صالحیت نشده از 
ودکتر جمشید جعفر پور و  اخرین خبر ها از الر  نفر برای رقابت باقی مانده اقای محبی 2جمع کاندیدهای الری تاکنون 

تن از معتمدین شهر الر حضور داشته  100حاکیست که در جلسه ای که با حضور اقای الر جناب ایت اللهی برگزار شد و
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اند هنوز توافق قطعی برای اعالم یک نفر وکناره گیری نفر دیگر حاصل نگردیده است واین در شرایطی است که از 
قای ابوالحسن فردوسی تنها کاندید گراشیهاست وخبرهای رسیده  از الدستان حاکیست که اقای حسنی وبعضی ها گراش ا

بی میل نیستند که اقای شکرهللا زندوی از بیرم کاندیدا ی مطرح انها در این دوره ودر رقابت با الریها باشد وحتی رایزنی 
وگراش وبیرم ودیگر روستاها صورت گرفته  که اگر چنین اتفاقی  هایی هم بین اهالی دیگر مناطق الرستان وخنج واوز

بیفتد اوزیها باید مواظب تکرار وعده های گذشته  باشند  مطمئنا اقای زندوی بی میل نیست که اول بیرم شهرستان شود تا 
ه دادند کاله گشادی سر اوز.  امری که با وجود اقای حسنی در گراش در دوره قبلی اتفاق افتاد وبا همه وعده وعیدهایی ک

اوزیها رفت مطمئنا طی چند روز اینده وعده های کاندیداها در عرصه انتخابات بیشتر خودش را نشان خواهد داد اما 
تاکنون کاندیداهای مطرح وقابل اتکا برای رای بیشتر بین این سه نفر خواهد بود به نظر میرسد انکس که بتواند رای 

دست اورد کاندید اول انتخابات خواهد شد وبقیه فقط توان شکستن محدودی از رای دیگران را منطقه الر وخنج واوز را ب
 خواهند داشت

 .  2012فوریه 20فرهاد محمودا /

 عکس هاٌی از مسابقه بلٌارد در اوز ٌادمان اشکان امٌدوار ومحمد رضاٌی 
  

 
اخیر عکس های ان بدست ما رسیده که توجه شما را این مسابقات که روز جمعه همزمان با دبی برگزار شده بود با کمی ت

  بدان جلب میکنم
 
 
 

    برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید
 

 گردید  واحد قرض الحسنه اعضای انجمن خیریه اوز تاسیس

 هوای اوز بارانی وبهارٌست

از پنج شنبه شب تاکنون هوای اوز ابری وبارانی بوده است وحتی از اوایل امروز صبح شنبه نم نم باران همراه سبزه های 
دشت ودمن اوز ومنطقه گشته است. میشود گفت کل منطقه الرستان تا خنج  هوا ابری وبارانیست البته شدت ان زیاد نبوده 

 وکار وبهار است که امید است ادامه داشته باشد اما همین بارندگی بهترین باران برای کشت 

 سپاس وتشکر از همدردی اتان 

از کلیه عزیزان وسروران گرامی که در مراسم تدفین ومجالس ختم عزیز از دست رفته امان زنده یاد اشکان امیدوار 
ایت سپاس وتشکر را داریم شرکت نموده ویا بوسیله تلفن در ایران وخارج از کشور با ما ابراز همدردی نموده اند نه

 .امیدواریم که بتوانیم در مراسم شادی کلیه عزیزان شرکت نمائیم وبرایتان ارزوی سالمتی داریم 

 و رجایی  اذری -نامی  –از طرؾ خانواده های  امیدوار 

 سه قهرمان در پنجاهمٌن دوره مسابقات بلٌارد ٌادمان اشکان امٌدوار ومحمد رضاٌی 
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مهران فقیهی واشکان دادگر سه قهرمان این دوره از مسابقات بودند که با شایستگی ودر رقابتی سخت به –محمود رجایی 
این مقام دست یافتند .این دوره از بازیها به همت اقایان محسن نامی واحمد رضایی از بستگان عزیزان یادمان اشکان 

 برگزار گردید  2012فوریه  17ه ومحمد را همزمان در دبی واوز در یکروز ودر جمع

ه داشت که در پایان این دوره اقای اشکان نفره صبح جمعه شروع شده بود وتا شب ادام 8گروه  8در مسابقات در اوز  
دادگر به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت واقایان ناصر فرد ؛ نعیم منفرد واریا رضایی بترتیب به مقام های دوم تا 
ن چهارم مسابقات دست یافتند که جوایز وجام این دوره دریافت نمودند مسئول برگزاری مسابقات در اوز اقایان عبدالرحم

 صالح پور ونوشاد نوشادی بودند 
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در دبی مسابقات از حساسیت خاصی برخوردار بود هم یادمان این دو جوان اشکان ومحمد بود وهم پنجاهمین دوره 
مسابقات بود که هئیت بلیارد ترتیب ویژه ای برای این مسابقات داده بود . مسابقات درامارات که در سالن فالمینگو دبی  

برگزار شد که در پایان  اقای محمود رجایی BوAنفره در دو رده   7و6همچون دوره های قبل چندین گروه  برگزار گردید
به مقام قهرمانی رسید واقایان مسعود شرافت ومحمد فرج بترتیب به مقام های دوم وسوم این دوره دست یافتند  در  ا ازرده
نیز اقای مهران فقیهی به مقام قهرمانی دست یافت واقایان ساسان سلیمانی وپویا نامور به مقام های دوم وسوم  ب رده 

 دست یافتند 

دوره برگزاری مسابقات بلیارد کیکی به همین مناسبت تدارک دیده شده بود که با حضور همه  50در این روز بمناسبت 
واولین قهرمان دوره اول بازیها اقای محمد زمان خواجه بریده شد واز پندین  بازیکنان ومیهمانان توسط پیشکسوت بلیارد

سال تالش همه عزیزان وهئیت بلیارد از اؼاز تاکنون از جمله از اقای عبدالرحمن صالح پور عبدالرحیم صدیق محمود 
طی سخنانی از برگزار  رجایی ومحمد معصومی ودیگر یاران وحامیان تشکر وقدردانی گردید در ضمن اقای سعید ضیایی

کنندگان این یادمان که به خاطر ان حادثه تلخ  بدیار باقی شتافته اند واندوه شان با ماست از اینکه باید یاد وخاطر انها زنده 
نگهداریم واینگونه یاداوریها امید است که از ؼم واالم خانواده ها بکاهد با چند فاتحه همه حاضرین خودرا در ؼم این 

 ها شریک دانستند   خانواده

در این روز جام قهرمانان که مربوط به نفرات اول دو رده  ا وب برگزار گردید اقای عماد تابعی به این جام دست یافت . 
از ابتکارات جدید هئیت بلیارد در این دوره اعطای جوایز به قید قرعه به دو نفر از میان حاضرین اختصاص داشت که 

 شمسی به این جوایز دست یافتند  اقایان نیما نامی وسمیر

در ادامه مراسم ودر مراحل پایانی توسط سایت ستاره های اوز لوح یادبودی به اسپانسرهای این دوره اقایان محسن نامی  
 دوره بازیها به هئیت بلیارد تقدیم شد  50واحمد رضایی  داده شد ونیز لوح یادبودی از 



یکنان که در مراسم  باعث دلگرمی خانواده این عزیزان شدند تشکر کنیم وباز جا دارد از همه عزیزان وبازدر اینجا 
جادارد از اقایان بهرام اذری رحیم کامیاب وفرج هللا فقیهی که از ابتدا همراه این دوره ودر مراسم اعطای جوایز حضور 

 ر باد داشتند نیز تشکر کنیم . یاد وخاطره این عزیزان اشکان ومحمد همواره زنده وماندگا

  تعداد عکس ها زیاد است که سعی میکنم بمرور وتا عصر شنبه بر روی سایت قرار دهم

 سری اول عکس ها

  سری دوم وپایانی عکس ها 

بدین وسیله در گذشت مرحوم اشکان امیدوار را به پدر ومادر وسرکار خانم ثریا نامی وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت 

 برای انمرحوم از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم    عرض مینمائیم
خالده  -فریبا صالحی  –فروزان حیدری  –پری ملک زاده  - خدیجه پیرزاد  –مهناز بهمن ابادی  -  ازطرؾ فوزیه خضری

فاطمه میراحمدی  -فاطمه کریما  -مهناز کریما -منیره صالحی  – فریده کاریانی  - نؽمه دهقانی –فریبا شجری  – اسماعیلی

 -سوفیا پیشداد –فریده خضریان  -مهین فقیهی  –خیری گل فقیهی –پیال پاکروان  -  پوران نجم الدینی-عایشه فقیهی پور -

 مرجان ملکی -روشنک نامی-شقایق سعیدی  -سیما سیفایی  - سونیا پیشداد

 

 وار وتقدیم به همسرم ثریا نامی بیاد زنده یاد اشکان امید

 چهره بر خاک نهادی وبرفتی چه ؼمین         همه ی شهر بگریاندی ورفتی چه ؼمین 

 مادرت چشم براه وپدرت دل نگران            آرش افتاده زدستش که تو بودی چو کمان 

 دیگر ان نال ی نی بر لب تو جان نگرفت     اورگ تنها شده وپنجه ی تو بر تن او جان نگرفت 

 تا ابد چشم براه تو بمانیم بدرگاه خدا           تو نمردی تو هستی تو بمان پیش خدا

 6.2.2012بهرام اذری 

 عکس وخبر از روزجمعه روزگردش وتفرٌح اوزٌها
 
 

بهاری ونیمه ابری وابری اوز راهی دشت وبیابان اوز شدند از معلم کثیر در شرق اوز  این جمعه هم خیلی ها در هوای
گرفته تا منطقه بونیمات وچدرو وبرزگو ودشت بزرگ وکوچک اوز در ؼرب محل رفت وامد وگردش وتفریح مردم اوز 

خهر در منطقه برزگو بوده  بوده است جدا از خارازه وترشه وگاهگاهی هم کابول خبر خوشی که دریافت کردیم پیدا شدن
 که دو تا از انها نصیب ما شده است البته عکس ان نه خودش که در میان عکس ها مالحظه میکنید

 
 زین پس اسم خهر اوزیها را بدلیل اهمیت ان وارزشمندی ان برای مردم اوز انرا طالی قهوه ای می نامیم 

    برای دیدن عکس ها اینجا را کلیک کنید
  

 بارندگی برای اوز گرد وخاک در دبی
  

 
پنج شنبه شب بارانی بهاری در اوز بارید وسبزه ها دوباره جانی تازه کردند واگر این بارانها بصورت هفتگی ادامه پیدا 
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اما در دبی از دیروز ؼروب هوای ؼبار الود وتوام با گرد وخاک است که   کند بهار تا اواخر فروردین سرسبز خواهد ماند
 هوا بدمد  امیدواریم با بارش باران تراوتی به این

 کاندٌدای سرشناس الری با صدور بٌانٌه ای کناره گٌری می کند+ تکمٌلی

  / صحبت نوالر

شورای اسالمی و نماینده ی دوره های چهارم و پنجم   کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس -محمد حسین نخبه الفقهایی 
در جمع معتمدین الر اعالم کرد: با در نظر گرفتن مصالح  -1390بهمن  27پنج شنبه  -مجلس، پیش از ظهر امروز 

  .مردم الرستان از کاندیداتوری انصراؾ خواهد داد. وی گفت:به زودی در این خصوص بیانیه ای صادر خواهد کرد

افراد باقیمانده برای رقابت   منطقه الرستان وخنج وگراش نفر از دواطلبان کاندیدای مجلس نهم در 12بدنبال رد صالحیت 
نفر تقلیل پیدا کرده است که در خبری نیز امروز اعالم شد یکنفر از کاندیداتوری کناره گیری کرده وطی روزهای  10به 

خودرا بیشتر کنند تا  اینده انتظار میرود کاندیداهای دیگری حداقل از شهر الر کناره گیری کنند تا الریها امکان برنده شدن
 دچار اشتباه دوره قبل نشوند

 کناره گٌری اولٌن کاندٌدای الری

 مٌلٌارد لاير 43افتتاح و آؼاز عملٌات چند طرح عمرانً دربخش اوز الرستان بااعتباري نزدٌك به 

 کارگر از شرکت پٌمانکار دانشگاه آزاد الرستان ۰۲اخراج 

 یتوضٌحی ساده ودم دست از نارسٌسم ٌا خودشٌفتگ

اٌن افراد مبتال به اختالل ها و نابسامانی های شخصیتی خود شیفتگی یا   نارسیسسم خود را مهم و پر اهمیت می پندارند. 
.نارسیس در بٌماران همٌشه می خواهند مرکز توجه باشند و تالش شان اٌن است به هر طرٌق ممکن جلب توجه کنند.

افسانه های یونان جوان زیبایی ست که با دیدن تصویر خود درآ ب ستایشگر,عاشق وشیفته ی خود می شود, تالش اواما 
برای د ست یابی به معشوق اش , یعنی بازتاب چهره ی زیبایش درآ ب , به جایی نمی رسد و نقش برآب می شود. 

 گل نرگس تبدیل می شود.  سرانجام این جوان زیبا تؽییرشکل می یابد و به

اما در جامعه این رخ دادزیبای گل شدن تاریخی که بیشتر به افسانه شبیه است اتفاق نمی افتد وبیشتر افراد خودشیفته مدام 
 در ذهن خود ویژگیهای خودرا متوالی ومکرر میکنند چون اگر چنین نکنند بیش از حبابی از انها نخواهند ماند

ان در اینمورد که زیبایی از عوامل وعوالم انهاست بیش از مردان باشد . من روانشناسی را در حد به نظر میرسد سهم زن 
تجربیات زندگی ومرور دیگران یافته ام اما در همین اندازه هم بمن شناختی داده است که دور از واقعیت نبوده است . این 

یده شدن دیگران گردد . فرد خودشیفته میتواند انقدر پیش شیفتگی به خود میتواند حسادت را چندین برابر کند وباعث ناد
برود که همه را ؼیر از خود نبیند وبه نفی ارزش دیگران برسد چون فکر میکند در همه زمینه ها نسبت به دیگران برتری 

ران دارند دارد  .در بین مردان کسانی که صاحب قدرت ومقام وموقعیت خوب مالی میشوند زمینه مساعدتری نسبت به دیگ
گرایش شدیدی به این اختالل   که به این خودشیفتگی پروبال دهند رهبران سیاسی حکومت های توتالیتر وخودکامه

 شخصیتی دارند 

اینکه هر فردی در جامعه میزانی از توجه به خود واهمیت به خود با توجه به میزان دانش وفراست وهوش وکارایی 
ت که الزمه شجاعت وخالقیت است اما فرد خودشیفته بیمار با توجه به نداشته هایش وبه خوددر زندگی دارد نه تنها بد نیس

 دروغ وفریب خودرا فراتر از همه می پندارد واز این زاویه به خویش وجامعه لطمه میزند 
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نگاه به خود قدری خوب وبی پیش داوری در خود نظر کنیم میتواند این خودشیفتگی در من وشما هم وجود داشته باشد .این 
 15.2.2012اوز استارز   بلکه باعث پیشرفتمان هم میشود .  نه تنها از ما نمی کاهد

 
 به کار جشنواره خوشنویسی دراوزؼاز آ

 اٌن هم کاروانسرای سٌفا اوز در ؼرب شهراوز
 
 
 
 

در ادامه بررسی وضعیت اسؾ بار اثار ومکان های تاریخی که متاسفانه با کم لطفی مسئولین وحتی مردم شهر اوز روبرو 
سیفا رفتیم تا نشان دهیم که این  شده ومیرود که در گذر زمان تلی از خاک از این اثار بجا بماند بسراغ کاروانسرای

کاروانسرا بمراتب وضعیتی بدتر از کاروانسرای لرد میری دارد واحتیاج به توجه همه جانبه ومرمت ونگهداری بهینه 
 دارد تا یادگار سالیان نه چندان دور تاریخ مردم اوز پابرجا بماند ومحل بازدید گردشگران وبازدیدکنندگان قرار گیرد .

وبعد از چدرو ونرسیده به برزگو قرار دارد ساخت این   کیلومتری الر و در ؼرب اوز 45کاروانسرای سیفا در 
باشد. پالن آن حیاط مرکزی و اطراؾ آن اتاق و مصالح به کار رفته در بنا سنگ ی صفویه میکاروانسرا مربوط به دوره

به ثبت رسیده است که از 12720بعنوان اثار ملی کشورمان با شماره  1384این مکان تاریخی در سال الشه وگچ است.
یکسو جای خوشحالی است واز سوی دیگر جای تاسؾ دارد که از انزمان تاکنون هیچ اقدامی برای تعمیر ومرمت 

قرار است که فقط اثار ملی وتاریخی  ونگهداری بهینه ان نشده است وادم در چنین مواردی از خود سوال میکند که اگر
کشورمان فقط ثبت شود وهیچگونه توجهی به ان نشود اینکار فقط یک کار فرمالیته است وما روزبروز شاهد نابودی ان 

 خواهیم بود  

اید به نظر شما تا سال اینده از طرؾ مردم ومسئولین فکری اساسی برای این مکانها خواهد شد .اگر خیلی خوشبین باشیم ب
 بگوئیم شاید اره شاید فکری بکنند

   برای دٌدن بقٌه عکس ها لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد 

 پٌام تسلٌت 

بدین وسیله در گذشت مرحوم اشکان امیدوار را به پدر ومادر وسرکار خانم ثریا نامی وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت 
 برای انمرحوم از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم    عرض مینمائیم

 -فریبا صالحی  –فروزان حیدری  –زاده پری ملک  -خدیجه پیرزاد   –مهناز بهمن ابادی  -ازطرؾ فوزیه خضری  
فاطمه  -فاطمه کریما  -مهناز کریما -منیره صالحی  –فریده کاریانی   -نؽمه دهقانی  –فریبا شجری  –خالده اسماعیلی 

–فریده خضریان  -مهین فقیهی  –خیری گل فقیهی –پیال پاکروان  -  پوران نجم الدینی-عایشه فقیهی پور -میراحمدی 
 مرجان ملکی -روشنک نامی-شقایق سعیدی  -سیما سیفایی  -سونیا پیشداد  -شداد سوفیا پی

  توضٌحات دکتر محمودٌان درباره کاروانسرای لرد مٌری ومطلب ساٌت
 
 

 متولٌان تارٌخ ومٌراث فرهنگی اوز کجا هستند؟ 
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فکر نکنید این عکس ها مربوط به والیاتی از افؽانستان است یا مربوط به روستاهای دوره افتاده وقحط سالی گرفته 
کشورمان در دوره های گذشته است نه این نمایی از کاروانسرای شهریست که ادعای فرهنگ وادب ودانش دارد اری این 

ان باقی مانده وتابلوی چندین سال گذشته سرای شهرداری اوز  کاروانسرای لرد میری اوزاست که کاراوانش رفته وسرای
بران نقش بسته است  زمانی اینجا محل اطراق کاروانها بوده است محل داد وستد محل اشنایی مردم ما با خیل مسافران 

ا باشیم که اگر ورهگذران . مثال این از اثار تاریخی واز کاروانسراهای اوز در گذشته است که باید سپاسگزار افؽانی ه
انها هم نبودند وانجا زندگی نمی کردند معلوم نبود حاال انجا گاو وگوسفند نگهئاری میکردند یا تا حاال اشؽالدونی شده بود 

هر چند نشانه هایی از انبار وخرابگی در تمام سطوح ان پیداست. شهرداری بی خیالش شده ومسئوالن فرهنگی شهر ودیار 
 انگار نه انگار در شهر اوز چنین جایی وجود دارد وشورای محترم شهر هم 

امیدوارم که نگوئید این حرؾ ها از روی ؼرض ونیت بد است. اصال چنین چیزی نیست عکس های اندک سایت ستاره 
های اوز خود به اندازه کافی گویای وضعیت اسؾ بار این مکان است . بهتر است به جای توجیه و بهانه تراشی فکر 

ی این مکان ومکان های دیگر بکنید که یادگار مردم همین شهر است به جای تعریؾ کردن از خودمان که اساسی برا
صاحب فرهنگ ودانش هستیم بهتر است اول فکری به حال اثار تاریخی وفرهنگی امان بکنیم  شعار ندهیم  اگر شهرداری 

ت کنند مطمئنا خیرین هم برای بازسازی ومرمت پیگیری کند ومردم وکارشناسان ومسئولین امر با توجه شورای شهر هم
 ونگهداری بهینه ان کمک خواهند کرد  امیدوارم گوش شنوایی باشد

 لٌک کنٌد برای دٌدن بقٌه عکس ها لطفا اٌنجا را ک
13.2.2012  
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 برگزاری هماٌش پٌاده روی خانوادگی در روستای کهنه اوز

 احتمال کشؾ قدٌمی ترٌن رصد خانه کشور در منطقه جناح هرمزگان

 !!خوب ؛ خوبه ؛ حتی اگر جونش باال بٌادادم 
  

 
اما این ادم   درسته که امروزها کم پیدا میشه وباز درسته که ما ادمها قدر ادم های خوب ر و کمتر میدونیمدم خوب ا

اصال خوبی خودشون را از دست نمیدهند ودر طول زندگی اشون بیشتر مواقع خوب وارزشمند میمونند هر چند که   ها
 نادیده شوند 

شعر فارسی از این حیث  ارزشمند می نماید که با دو بیت وگاه یک تک بیت کل مطلب وحکایتی رابیان میکند .ما در 
یها گاه نه بر اساس واقعیت ودرستی بلکه بر اساس روابط ومنافع محک دنیایی زندگی میکنیم که قدر شناسی وارزش گذار

میخورد وانهم به نادرستی تمام. گاهی فردی عزل میشود گاهی دیگری گمارده میشود یکی تائید میگردد وچندین نفی 
اعر شیرین سخن ما میشوند واز این گذر درست ونادرست همواره ادم هایی بوده اند که قدر واقعی انها دانسته نمیشود وش

  سعدی بزرگوارچه خوب در این زمینه گفته است
 

 سنگ بً قٌمت اگركاسه زرٌن شكند      قٌمت سنگ نٌفزاٌد و زر كم نشود 

 در اخرٌن ساعات چه کسی تائٌد صالحٌت شده 

الرستان وخنج بهمن به نظر میرسد اخرین فرد تائید صالحیت شده از منطقه  22بنا بر اخرین خبرها در روز شنبه 
وگراش برای کاندیداتوری مجلس نهم شورای اسالمی اقای سید شکرهللا زندوی از بیرم است .اگر این خبر که رسانه های 

نفر قبلی  9الرستان از جمله الدستان وصحبت نو انرا نزدیک به یقین دانسته اند درست باشد فقط اقای زندوی به جمع 
نفر رد صالحیت شده اند که میتواند اقای دکتر  12لب شرکت در انتخابات الرستان نفر داوط 22اضافه خواهند شد واز 

کشفی واقای حسنی نیز جزو رد صالحیت شدگان باشند همچنین که استاد حسن زاده ودکتربیژن از جویم وعبدالجلیل 
 شریفی از هود اوز نیز جز همین گروه رد صالحیت شدگان هستند

 /ت گرٌشنای گراش ر اساس اخرٌن خبرها از ساٌب

اصؽر حسنی دعوت شده است تا نامه رد صالحیت را  بهمن از نماینده علی ۰۰شود در آخرین ساعات روز شنبه  گفته می
 گردد.  از فرمانداری الرستان دریافت کند. همچنین حسنی امشب برای پیگیری اعتراض خود به تهران باز می

 شرح زیر می باشد  با این وضع جمع افراد تائید صالحیت شده به

اله زارعی  حشمت ۴٫ -جمشید جعفرپور فرزند نعمت  ۹٫ -عبدالحسین برقی فرزند احمد ۰٫ -فرزندعلی  . ؼضفر باقدم1
ابوالحسن فردوسی  7٫-پور فرزند حاجی آقا  ابراهیم فرج 6 -محمدحسین علی شیری فرزند ؼالمحسین  5  -فرزند کاکاجان

 محمد حسین نخبه الفقهایی فرزند محمدباقر 9٫  -یوسؾ محبی فرزند محمدجعفر 8٫  -فرزند محمدعلی

 سید شکرهللا زندوی فرزند سید عبدالحسین: تنها تایید شده توسط شورای نگهبان  10و
 

12.2.2012  

 ازاده وطن پور از اوز به مقام سوم جشنواره ملی افسانه های مردم اٌران برگزٌده شد

فوریه  8بهمن ماه برابر  19ملی افسانه های مردم ایران که در شهر استهبانات استان فارس در در نخستین جشنواره 
اثر با گویش های مختلؾ از سراسر  502قصه از اوز در میان  4برگزار شد خانم دکتر ازاده وطن پور با ارائه  2012
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نویسندگان سرشناس قصه وداستان هستند همچون  ایران توانست به مقام سوم این  دوره دست یابد هیئت داروران مسابقه از
 دکتر نمیرانیان  –سیروس رومی  –امین فقیری  –ابولقاسم فقیری  –صادق همایونی 

سایت ستاره های اوز با ابراز خوشحالی از این افتخار افرینی برای فرهنگ وزبان اوزی به خانم دکتر ازاده وطن پور از 
  همشهریان فهیممان  تبریک گفته وبرایشان در سالهای اتی موفقیت بیش از پیش ارزومندم است 

11.2.2012 

 ت ٌافتبا صلح واصالح طلبی وارامش مٌتوان به توسعه وپٌشرفت دس

نکس که بر طبل جنگ میکوبد وراه رهایی مردمان را در جنگ وخونریزی می بیند باید در انسانیت وشجاعت ان شک ا
کرد .برای توسعه وپیشرفت هر کشوری احتیاج به ارامش وصلح است  فقط حکومتهای مقتدر وؼیر مردمی از جنگ 

در بحران فرو میرود برای نجات خویش وحکومت خویش  حمایت میکنند واز ارامش وصلح دوری میجویند ان جریانی که
 حاضر است حتی دنیایی به اتش بکشد هر انسانی بنا به وظیفه انسانی اش نمی تواند حامی صلح واصالح وارامش نباشد .

 بهمن در اوز22رواٌت انقالب 

  

ان عده که ندیده ونخوانده اند  از گذشت سی سال انقالب نوشتم برای 2009انچه میخوانید نوشته ای است که در سال 
    وبمناسبت این روز تاریخی در حیات سیاسی مردم ایران دوباره ان نوشته را اینجا اورده ام

 سی سال از انقالب گذشت

 قسمت اول

یکی از ملیونها ادمی بودم که در این انقالب شرکت داشتم وحوادث ان می گذرد ومن 1357سی سال از انقالب بهمن ماه 
روزها هنوز در خاطرم نقش بسته است نقشی که طی سالهای بعد از ان استخوان بندی نگرش من به مسائل پیرامونی شد 

اند نخواهند به جای  .من قسمتی که در حد توان وحوصله ام هست وبیاد میاورم میخواهم بنویسم تا حداقل دیگران که نبوده
 .ادامه مطلب من وامثال من بنویسند چرا که ثبت...

 افتتاح پروژه های دهه فجر دراوز
 
 

 کارکنان در بیمارستان اوز بزرگداشت دهه فجر وتجلیل از
 
 

 تیم یاران حمید ویوسؾ قهرمان اولین دوره مسابقات بومی محلی خواهران اوز

   

 عبدالرحمن محمودا در گذشت
  

 
بر اثر سکته قلبی دراوز درگذشت انموقع ها تسلیت  1383بهمن ماه  20در چنین روزی بود که عبدالرحمن محمودا در 

کسی را نمی نوشتم اما امروز بیاد وخاطرش نوشتم ویادم باشد که از کجا امده ام واو چه کسی بود .پدر من وهفت خواهر 
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وبرادران دیگربود وبا نسبتهای فراوان فرزندی ودوستی ومهر. چندین سال قبل مطلبی در باره او نوشتم که هنوز هم 
  ادامه مطلبهجری شمسی بود/  1306تازگی دارد بخصوص برای انها که نخوانده اند پدرم متولد سال 

               

  

 :بخشدار اوز

 لاير در بخش اوز افتتاح و کلنگ زنی می شود 4270000000پروژه عمرانی با اعتبار بالػ بر  11

 معاون استاندار و فرماندار الرستان، درمراسم جشن مٌالد حضرت محمد)ص( در فٌشور شركت كرد

 مٌلٌارد لاير  52افتتاح دو طرح بزرگ صنعتً در الرستان با هزٌنه اي بالػ بر 

 خشن ترٌن معتادان شٌشه ای ها هستند! 

 ا پسی ٌه ٌا دتی ٌه / اٌن پسره ٌا دختره

خونه یوسؾ پیرزاد است قبل از اینکه مدرسه بسازند تلی  جایی که االن مدرسه دخترانه خوشابی در محله باال وروبروی
وناصر وؼفور وبچه های محل میرفتیم باالی اون وبا تکه طایری یا تکه گونی که     از خاک ان وسط بود من وعالیشا

زیرمان می انداختیم بازی میکردیم سرسره بازی روی خاک .چند مدتی که گذشت دیدیم یه بچه ای که سن وسالش از ما 
وقت هم طرفش می رفتیم فورا کمتر بود می اومد اونجا فقط از دور مارا نگاه میکرد نه بازی میکرد نه حرؾ میزد وهر 

میرفت تو خونشون پشت در قایم میشد ما بیشتر سربسر ش میذاشتیم ونمی دونستیم کی هست وچرا از ما فرار میکنه . تا 
اینکه چند سال بعد فهمیدیم اون دو جنسیتی است ما تا حاال چنین چیزی ندیده بودیم ونه شنیده بودیم کلی اولش خندیدیم اما 

تر شدیم اونو ندیدیم تا اینکه چند سال پیش تو بازار دوبی تو مؽازه یکی از دوستان اون منو شناخت واومد هر چه بزرگ
احوال پرسی کرد وگفت من پسر فالنی هستم  وبرای اینکه یادم بیاد گفت  : تو محله یادت هست بازیم نمی دادید ومسخرم 

انموقع ها خیلی کم بود وفراموش کردنش ؼیر قابل باور اما  میکردید.  نمی دونستم چی باید بهش میگفتم  دانایی ما
 خوشحال شدم ودوباره با هم روبوسی کردیم ؛ برای خودش مردی شده بود 

مطلبی که در پائین میخوانید در همین رابطه است که سایت عصر ایران نوشته وشاید هنوز هم تو شهرمون ودوروبرمون 
 ند ما درکشون کنیم / فرهاد محمودا چنین ادم هایی باشند که احتیاج دار

 گزارشی از تؽٌٌر جنسٌت در اٌران 

اولین جراحی تؽییر جنسیت در ایران وقتی انجام شد که فریدون ملک آرا بعد از چندین مرحله پیگیری توانست مجوز این 
 ..ادامه مطلب کند و به مریم ملک آرا تبدیل شود..جراحی را از حضرت امام دریافت 

  
ADSL روستاهای بخش اوز و سٌستم 

 جلسه شوراي راهبردي دانشكده علوم پزشكً الرستان

منصور فقیهي نژاد خیر اندیش اهل اوز ساعت   جلسه شوراي راهبردي دانشكده علوم پزشكي الرستان با حضور 
ادامه ....در خصوص مباحث مختلؾ تبادل نظر صورت پذیرفت برگزار گردید. در این جلسه،12/11/90 صبح روز10

 مطلب
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 نانجلسه هیئت مدیره انجمن خیریه اوز با میهما

ا حضورمدعوین: منصور فقیهی نژاد،عبدالحمید نامور،محمدعلی عابدی،فاروق ضیایی،محمدطیب نامی،سیدیوسؾ حسینی ب
جلسه ای در دفتر انجمن برگزارشد. 16/11/90مورخه  15وثریانامی وامام جمعه واعضای هیئت مدیره درساعت 

 ...ادامه مطلب .

 افتتاح پروژه های دهه فجر دراوز

کیلومتر وبه 5/2راین مراسم ابتدا یک باند بلوار خلیج فارس که بنا به گفته صباؼی رئیس شورای اسالمی شهربه طول د
  ادامه مطلب...متراست افتتاح شد 25عرض 

 مٌلٌارد لاير 27در الرستان با اعتباري قرٌب  افتتاح وآؼاز چند طرح عمرانً

 بیاد عزیزانم

 خاطره ها

 اهوی گریز پای تنگ دلم

 بی تاب مه گرفته  

 دشت خاطره هاست.

 مرغ محبوس در قفس سینه ام

 بیقرار باغ سرسبز ارزوهاست.

 کودک معصوم ارمیده درجانم

 در وحشت بی پایان کابوس هاست .

 می کند فرارمی کشد دلم ؛ می برد دلم ؛ 

 سوی جاده ای دراز

 سوی کودکی ام .

 انجا که بی انتهاست

 خاطره ها اشناست 

 خاطره های بی شمار  

 جنگل خاطره هاست

 2012دبی فوریه  –بردیا 
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 دیروز امروز
 
 

 
 

قدیم ها یادش به خیر بچگی فرصت دویدن وبازی کردن وشیطنت وشادی بود وتا کمترین فرصتی پیدا میشد از خونه 
میزدیم بیرون تو کوچه تو بیابون توی زمین خاکی محله وباالخره هرجا که بود پر از انرژی بودیم وخونه نشینی مال 

کسانی بود که یا توانایی جسمی نداشتند یا مریض وبد احوال بودند کمتر بچه ای تو خونه میموند مگر به زور پدر ومادر 
 این یکی از نشونه هاش که می بینید   ما بود اما حاال وضع خیلی فرق کرده مگر زمانی که تو خونه کار داشتند واحتیاج به

   

 مسابقه بومی ورزشی هفت سنگ خواهران در اوز 

 بنا بر گزارش وب ساٌت انجمن خٌرٌه اوز

تیمی درسالن  5در دو گروه تیم  10اولین دوره بازی های بومی محلی خواهران اوزدررشته هفت سنگ با شرکت 

مسابقه به کار خود پایان داد  10آؼازشد.که درروز اول با برگزاری 17/10/90ریاست جمهوری اوز درمورخه 

 ونتایج زیر حاصل شد:

 1ٌاران -2انجمن تائب   1پارس بتون-2نفت    2نٌمکت-0رابطٌن بهداشت  1همٌارزنان -2جوانان نفت

 1تائب -2رابطٌن بهداشت     2نفت-1جوانان نفت    2ٌاران-1شاهٌن         1پارس بتون -2نسل پوٌا

 1نٌمکت-2تائب              2نفت -0همٌار زنان 

 خبر
 
 

بر اساس خبر   مردم اوز ومنطقه الرستان دیشب شب بسیار سردی را گذرانده اند وبقول اوزیها هوا سردو سنگرش بسته
درجه بوده است  7درجه وبنارویه  4درجه کورده  10درجه گراش  8الر در   درجه 7شب درجه هوا در اوز  12ساعت 

 اثار این سرما حتی در دبی ومناطق گرمتر هم دیده میشود



 پنجاهمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات

 همزمان با برگزاری ان در شهرمان اوز 

 یادواره اشکان امیدوار ومحمد رضایی

 

کرده جوان پنجاهمین دوره مسابقات بلیارد با همت بستگان این عزیزان اقایان محسن نامی واحمد  بیاد وخاطر این دو سفره
فوریه در باشگاه فالمینگوی دبی برگزار میگردد. از تمامی عالقمندان وبازیکنان بلیارد جهت ثبت  17رضایی در تاریخ 

 تماس حاصل نمایند   0504585257ن  نام در این دوره تقاضا میشود با اقای محمود رجایی  با شماره تلف

الزم بیاد اوری است که این دوره از مسابقات همزمان ودر یک روز در دبی واوز انجام می پذیرد که در اوز مسئول 
برگزار  1390بهمن ماه  28برگزاری مسابقات اقای عبدالرحمن صالح پور و نوشاد نوشادی هستند در ایران روز جمعه 

 میشود  .

زندگی پر از فراز ونشیب است ومرگ همیشه دم در ایستاده است همه یکروز میروند اما چه خوب است که با یاد وخاطره 
انها از مالل ورنج دوری اشان بکاهیم واانها را مدام در دل خود زنده کنیم واین کار نیک عزیزان در یادواره اشکان 

 ادشان همواره ماندگار باد ومحمد انها را در دل همه ما زنده خواهد کرد .ی

 هئیت برگزارکننده مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات 

  کوتاه ومختصر

این شعر که از کلیم کاشانی است را جایی بنویسید شاید روزی بدرد من وشما بخورد شاید برای برادرت که سر یک حرؾ 
که از یادت وپدرت  که با همه جز خودش قهر کوچک ازش رنجیدی ؛ خواهرت که خیلی وقته ازش دلگیری یا مادرت 

است  الزم بیفتد  یا برای عمو وعمه ات وخاله ودایی ات خوب باشد وخوشش بیاید. شاید بدرد همسرت بخورد شاید بدرد 
دوست دور ونزدیکت بخورد برای روزهای حساب وکتاب که به خاطر مال ومنال دنیا همه چیز زیر پا گذاشته میشود 

هم بنویس .در هرحال یک جایی بنویس اگه بدرد هیچ کسی هم نخورد شاید بدرد خودت بخورد من همین جا  برای انروز
  نوشتم ؛ شما هم یه جای دیگری بنویسید

 شوی زکرده پشٌمان، بهم توانی بست           کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی

 تشکر وسپاس از همدردی اتان
  

 
 ها هم ساده نیست آنقدر  زندگی          نیستمرگ چیزی پیش پا افتاده 

 کردن است  مرگ رسم زندگانی        رو به مرگ آوردن است  زندگانی
 کرد باید برگ برگ  زندگی            گمان تا انتهای فصل مرگ  بی

 مرگ یک ٔپل در عبور زندگیست      مرگ یک ساعت مرور زندگیست 
 
 

بدینوسیله از تمام شما بزرگواران :دوستان،آشنایان و بستگان که در این روزهای سرد و ؼمناک , حضور ،کالم و قلم پر 
 تشکر  2012فوریه 7/ خانواده مرحوم محمود سوداگر / .خاطرمان گردید کمال تشکر را داریم   مهرتان موجب تسلی

 
 جناب آقای فرهاد ابراهیم پور



 .ما در ساخت و نگهداری این سایت امریست ستودنی. به سهم خودم از زحمات شما بسیار سپاسگزارمابتکار و پایمردی ش
 مهرداد سوداگر

 سپندارمذگان مبارک باد  روز عشاق اٌرانی 
 

سپندارمذ" لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با

ورزد. زشت و زیبا را به   می فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق 
دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران باستان   نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می  یک چشم می

پنداشتند. پسوند "گان" هم به معنی "جشن" است، و در نتیجه "سپندارمذگان" به معنی   عنوان نماد عشق می "سپندارمذ" را به
  .مذ" )جشن روز زن و زمین( است"جشن سپندار

  
  گرامی باد بهمن ماه روز عشاق ایرانی 29روز 

 
 تٌم فوتسال بانوان گراش اول شد واوز جوان دوم

 
 

یک دوره مسابقات فوتسال بانوان که در شهر گراش برگزار شده بود هم به پایان رسید از شهر اوز دو تیم نفت اوز و اوز 
داشتند که تیم اوز جوان به مقام دوم رسید و نفت هم چهارم شد تیمهای گراش و ارد هم مقامهای جوان در این دوره شرکت 

 اول و سوم را بدست اوردند
تیمهای نفت اوز و اوز جوان کمتر از چهار ما هست که به سرپرستی فریبا جوکار و خانم ملکپوری به کار خود ادامه  

داریم وامیدواریم در سالهای اتی این دو تیم شهرمان بتوانند در ردههای  میدهند برای انها ارزوی موفقیت های بیشتر
  6.2.2012استانی فعالیت کنن/  

  

 معروؾ به عبدهللا لطفی درگذشت  عبدهللا باز اور
  

خانواده در اوز در گذشته که بدین وسیله درگذشت انمرحوم را به   فوریه4با نهایت تاسؾ باخبر شدیم عبدهللا لطفی دیروز
    سال داشت .یاد وخاطرش گرامی باد 63تسلیت عرض مینمائیم.مرحوم   وبستگان واشنایان انمرحوم

  2012فوریه 5سایت ستاره های اوز  

  محمد علی الماسی درگذشت
 
 

 فوریه بعد از اینکه چند روز در کما بسر میبرد در2با نهایت تاسؾ باخبر شدیم محمد علی الماسی روز پنج شنبه 



تسلیت عرض   بیمارستان دبی در گذشته که بدین وسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم
     سال داشت یاد وخاطرش گرامی باد 75مینمائیم.مرحوم 

 2012فوریه 5سایت ستاره های اوز  

  

 تجلٌل از بانو مرٌم بهنام 

 خجل شد چو پهنای دریا بدید    یکی قطره باران زابری چکید

 

دیشب در منزل زنده یاد عزیز هنری وبه همت سرکار خانم خدیجه هنری وجمعی از زنان فعال اوزی وؼیر اوزی ساکن 
ت در دبی با حضور جمعی از زنان ومردان همشهری  از سالها تالش خستگی ناپذیر زنی یاد وتجلیل شد که اسوه استقام

سالگی همچنان امیدوار وسرزنده سخن  60برابر مشکالت ومظهر صبر وبردباری وامید بوده  وهست . خانم بهنام که در 

میگوید ؛برای نسل نو زنان ما میتواند سرمشق والگو باشد . زنان ما میتوانند با مرور زندگی پر از فراز ونشیب این زن 
ر این بستکی دلبسته به اب وخاک ودیار از او بیاموزند واز اموزه های خودمونی این جنوبی سردوگرم کشیده روزگا

 ارزنده ایشان چراغ راهی برای خود وجامعه بیافروزند 

در این شب خانم خالده اسماعیلی مجری برنامه بودند وبه اعالم برنامه پرداختند .سپس سرکارخانم خدیجه پیرزاد همسر 
سرکار خانم بهنام اعالم یک دقیقه سکوت به یاد و خاطر شا دروان مرحوم مرحوم عزیز هنری ضمن تشکر از حضار و

 عزیز هنری نمودند

این برنامه که در ادامه کار گروهی وفعالیت زنان شکل گرفته بود به  کار ارزشمندی روی اورده بودند که تجلیل از خانم 
شی کودکان دنیا در ایران که مبتکر این خالقیت بهنام نتیجه همین کار گروهی بود اقای دکتر یوسفی مسئول موسسه پژوه

ونواوری بوده اند کمک موثری در رشد واعتالی فرهنگ همیاری وهمراهی هستند تا ما به داشته های ارزشمند مان در 
 حوزه های مختلؾ توجه نمائیم وانها را فراموش نکنیم واز زحمات سالیان انها تقدیر وتشکر کنیم

  هنام سخنرانان متعددی داشت که سعی میکنم طی چند مرحله انرا به اطالع شما برسانم مراسم تجلیل از خانم ب

خانم فوزیه خضری که از زنان فعال جامعه ما هستند ونقش مهمی در این دعوت وتجلیل داشتند با بیاناتی ارزشمند به تقدیر 
وتشکر از خانم بهنام پرداختند وچنین ادامه دادند خانم بهنام زنی از ایران زمین  مشاور ارشد زنان دبی  با کوله باری از 

ری وهمبستگی  کسی که به حقوق همه انیانها فارغ از نژاد وقومیت ومذهب احترام تجربیات تلخ وشیرین  دلبسته همیا
میگذارد وبرای انها تالش کرده است  به کودکان احترام میگذارد  حامی همیشگی زنان بوده است وبارها در منزل خویش 

اداوری اینکه که کتاب زلزله خانم از ما زنان چذیرایی کرده ودر جمع خویش مارا ارجمند دانسته اند  فوزیه خضری  با ی

سالگی نوشته شده است  یاد اور شدند که خانم بهنام  نیگوکاری هستند که به تمام معنی کلمه برای انسانیت 42بهنام در سن 

 ومفید بودن کار کرده اند نه برای نام ونشاند 

نه  وایشان را الگوی زنی  وفادر؛  سالم؛  وادامه دادند که او یک زن است یک زن به تمامی معنا با تمام خصوصیات زنا
صبور؛  شجاع ؛ مادری دلسوز ومهربان وهمراهی مستمر وپیگیر برای مصالح ومنافع زنان دانستند وانرا با بهترین القاب 

سال استقامت وپاکی وتواضع وشکفتن همانند بهار   60ستودند .اضافه نمودند که ما سپاسگزاریم برای   

ان از اقای دکتر ناصر یوسفی به خاطربرگزاری  کارگاه ارزشمند تشکر نمودند واز زحمات خانم خانم خضری در پای
مهناز بهمن ابادی در پیگیری وراه اندازی کارگاه تشکر نمودند ونیز از سرکار خانم خدیجه پیرزاد بانو همیشه همراه زنان 

انم ثریا نامی که در مسافرت بودند به نیکی یاد وکودکان یاد وتشکر کردند ونیز از یار ارزشمند این جمع سرکار خ
 کردندونیز از اقایان حاضر در جلسه یاد وتشکر کردند 



در ادامه جلسه نوبت به سرکار خانم بهنام رسید که با ذکر مثالی گفت که چرا ارزو میکنید پیر بشوید ارزو کنید همیشه 
ه عاشق بمانید وبا عشق کار کنید وبا ذکر شعری  جوان بمانید وتحرک داشته باشید وهدؾ داشته باشید گفت ک  

 یکی قطره باران زابری چکید  خجل شد چو پهنای دریا بدید  

وادامه دادند که قطره اول خجل است اما دریا انرا به خود میگیرد ودر دل صدؾ جایش میدهد وتبدلیل به مروارید میشود 
توانیم به همه جا برسیم وچون مرواریدی در دل صدؾ شویم پس نباید خودرا کم بگیریم بلکه با هدؾ وبرنامه می  

یدلیل اهمیت سخنان ایشان ومراسم تقدیر سعی دارم فیلم سخنان ایشان بزودی روی سایت قرار دهم تا نگفته ای از ایشان از 
 قلم نیفتد 

سخنران بعدی جلسه سرکار خانم فریده کاریانی بودند که سخنان نشان را با یادی از زنده یاد عزیز هنری  شروع کردند  
 ودر ادامه به بررسی کارها وفعالیت دکتر یوسفی مدیر موسسه پژوهشی کودکان دنیا پرداختند

ی اموزش وپرورش  مولؾ ده ها کتاب قصه برای وچنین ادامه دادند دکتر یوسفی دانش اموخته روان شناسی بالینی  دکترا
کودکان وبزرگساالن  متخصص ارشد ومشاور در مسائل کودکان  ومولؾ ده ها مقاله ونیز همیاری با سازمانهای بین 

المللی همچون یونسکومیداشته اند .وادامه دادند که بعضی از اثار ایشان تاکنون به چندین زبان دنیا  ترجمه گردیده است 
افه نمودند   حضورایشان در بسیاری از طرحهای کمک به کودکان دنیا از کاررهای  ارزشمند دکتر یوسفیدر ایران واض

 وجهان دانستند  که تاکنون ایشان را به دریافت چندین جایزه مفتخر کرده اند . 

گونگی اشنایی اشان با خانم بعد از توضیحات خانم کاریانی نوبت به دکتر یوسفی رسید تا مختصر ومفید برای حضار از چ
بهنام بگویند دکتر یوسفی با تشکر از حضار وخانم بهنام یکی از شانس های بزرگ زندگی اشان را اشنا شدن با ادم های 
خوبی دانستند که در زندگی ایشان تاثیر داشتند همچون اشنایی اشان با احمد شاملو با توران میرهادی وهمچنین خانم مریم 

 بهنام  

یوسفی ادامه ادند وگفتند که انهایی که شور زندگی در انها زیاد است خستگی ناپذیر در راه وهدفی که دارند پیش  دکتر
 میروند وچنین ادم هایی را در هر کشوری مثل برکتی برای ان جامعه دانستند 

در امارات هستند وبه شؽل  دکتر فریبز باقری که همراه واز عالقمندان خانم مریم بهنام هستند واز خودمونی های ساکن
طبابت مشؽول میباشند دیگر سخنران این جلسه بودند وخیلی کوتاه ومختصر گفتند که خانم بهنام دامو هستند اما نه فقط به 

 معنای خاله بلکه دامو  به معنای دوست داشتنی؛  ادیب ؛   مهربان و وارسته  است 

سالم خدمت حضار وخانم بهنام از تاثیر خانم بهنام  بر زنان وجمع زنان  سخنران بعدی اقای فرهاد ابراهیم پور بود که با
اوزی گفتند ورشد زنان را طی چند سال گذشته خوب دانستند تا جایی که زنان بمراتب بیشتر از مردان در این حوزه ها 

ان کشورمان نقش وجای پای فعالیت داشتند وادامه دادند که زنان جامعه ما طی سی سال گذشته سعی کرده اند پابپای مرد
خودرا در روند زندگی اجتماعی وفرهنگی واقتصادی بیش از گذشته نمایند خواستند که این روند رو به رشد را با حضور 

 دیگر زنان همچنان ادامه یابد

 در ادامه مجری جلسه از عزیزانی که انجا بودند خواست که در تریبئن ازاد شرکت کنند  

در دبی گفتند  0652یت هللا ناموربود که با سخنان کوتاهی از زمان اشنایی اشان با خانم بهنام در سال اولین نفر اقای عنا

که در انزمان خانم بهنام  در جمعیه زنان که روبروی بیمارستان مکتوم جلسه داشتند یاد نمودند وگفتند که من سه بار در 
تاثیرات خوب خودش را در جامعه زنان بجا گذاشته ابراز قدردانی ان شرکت کردم اقای نامور ازاینکه چنین زنی در اینجا 

 کردند 

 نفر بعدی خانم فاطمه کریما بود که با سروده ای به توصیؾ خانم مریم بهنام پرداختند



 تو زنی تو مادری همچو بهار سرسبزی    تو گلی تو مریمی همچو بهار سر سبزی  

پر از عشق پر از محبتی همچو بهار سرسبزی . توپراز شهامتی همچو بهار سرسبزی       تو  

بعد از ایشان خانم عایشه فقیهی  که با عرض سالم وبا یاد مرحوم عزیز هنری به دوموضوع پرداختند فعالیت های زنان 

شروع شده است وبه فعالیت های زنان در حوزه های مختلؾ پرداختند واز خالقیت وبا هم بودن  0052دبی که از سال 

اد کردند  خانم فقیهی در موضوع دوم از خانم بهنام تشکر کردند وانرا چون افتابی برای درختان دانستند واورا زیان ی
شایسته بهترین تقدیرها دانستند وان را الگوی خود قرار داده ایم که سرشار از انرژی هستند  و ادامه دادند بیائید خورشید 

 باشیم وبر همگان بتابیم حتی اگر نخوابیم .

 در ادمه مجددا خانم فوزیه خضری در باره کارگاه وفعالیت های جمع زنان سخن گفتند واز همه انها یاد کردند 

در ضمن یکی از میهمانان مصری بنام  محیبه محبوب که معلم نقاشی در امارات هستند واز نزدیکان خانم خدیجه پیرزاد 
 از خانم پیرزاد وخانم بهنام تشکر نمودند بودند ازحضورشان در این جمع ابراز خوشحالی کردند  و

سالگی ایشان با حضور همه  60در پایان خانم بهنام  به سواالت تنی چند از حاضرین جواب دادند ودر ادامه کیک تولد 

 حاضرین بریده شد ومدعوین به صرؾ شام وشیرینی دعوت شدند 

زیز هنری که پذیرایی وتسهیالت الزم برای این گردهم جا دارد از زحمات خانم خدیجه پیرزاد همسر مرحوم زنده یاد ع
ایی وتجلیل فراهم اورده بودند کمال تشکر را داشته باشیم ونیز از همه زنان فعال که نقشی ارزنده در این تجلیل وگردهم 

 ایی ایفا نمودند تشکر کنیم 

فکر اساسی برای یک مجتمع یا یک مکانی که جای خیلی از عزیزان وعالقمندان خالی بود اما جا کم بود واوزیها باید یک 
بتوانند در انجا گردهمایی هایشان برگزار کنند باشند تا مردم وعالقمندان بیشتری به این جلسات وهمایش ها دعوت شوند 

هم برای شب شعر هم برای مراسم شادی وجشن وهم برای فعالیت های فرهنگی وورزشی احتیاج به چنین باشگاه یا محیط 
 ی داریم . فرهنگ

 دبی سایت ستاره های اوز  2302سوم فوریه 

 سعیذ خبّ دٛٚ كدش ٝاُیجبٍ خٞاٛشإ دس اٝص ثٚ پبیبٕ

  تشثیت ثذٗی خٜشّ هٜشٓبٕ ؽذ

كٕؿیّ تیًٓبی َلت أف ٔ تـثیت ثؼَی 3ثًٍٓ يبِ ثـاثـ ثب 14ينبثوبت ػّْ كزـ ؛ ؿٔف رًؼّ  تیى ىـکت کُُؼِ ػؿ 8اف ثیٍ  

تیى ثـتـ ثّ َیًّ َٓبیی ؿاِ یبكتُؼ  4ٔ یٕمق أف ٔ گـاه اف گـِٔ ػیگـ ثّ ػُٕاٌ  تیى ْبی یبؿاٌ صًیؼرٓـو اف یک گـِٔ ٔ 

َلت تٕاَنت ثب یک ثبفی عٕة  ثبفی َیًّ َٓبی اثتؼا تیى ْبی َلت أف ٔ یبؿاٌ ؿٔ ػؿ ؿٔی یکؼیگـ هـاؿ گـكتُؼ کّ تیى ػؿ

رٓـو ْى تیى عٕة ٔ یکؼمت گـاه ؿا ىکنت ػاػ تب تیًٓبی  َیتیى یبؿاٌ ؿا ىکنت ػْؼ ٔ اف مٕی ػیگـ ْى تیى تـثیت ثؼ

 ثبىُؼ تیى ْبی یبؿاٌ ٔ گـاه ػؿ ؿػِ ثُؼی ؿٔ ػؿ ؿٔی ْى هـاؿ گـكتُؼ کّ گـاه 90كزـ  َلت أف ٔ رٓـو كیُبنینتٓبی

ف ؿا ىکنت عٕة ٔ یکؼمت َلت أ تٕاَنت یبؿاٌ صًیؼ ٔ یٕمق ؿا ىکنت ػْؼ ٔ ػؿ ينبثوّ كیُبل ْى تیى رٓـو تٕاَنت تیى

 ػْؼ ٔ يوبو هٓـيبَی ؿا اف اٌ عٕػ کُؼ

 یٕمق صنیُی )ؿیل تـثیت ثؼَی أف( ٔ عبَى ىلبیی)َبیت ؿیل ْیت ٔانیجبل أف( ثّ اًْیت ٔؿفه ثبَٕاٌ ػؿ پبیبٌ میؼ 

نطبكت )ػثیـ ْیت ٔانیجبل (ٔ  پـػاعتُؼ ٔ ػؿ پبیبٌ کبپ ْبی هٓـيبَی تٕمٔ يـتْی ْبىًی) ؿیل ْیت ٔانیجبل( يضًؼ

 ىؼ یٕمق صنیُی ؿیل تـثیت ثؼَی ثّ تیى ْبی أل تب مٕو اْؼا

يبیّ عـمُؼی ٔعٕىضبنی امت کّ تیًٓبی ٔانیجبل عٕاْـاٌ أف آَى ػؿ چُؼ تیى ؿٔفثـٔف ىبْؼ پیيـكت آَب ْنتیى ٔثّ ًّْ 

 ثـای آَب ػاؿیى آَب ٔيـثیبٌ ٔينئٕنیٍ َٔیق ؿئیل تـثیت ثؼَی أف عنتّ َجبىیؼ ػـُ يیکُیى ٔاؿفٔی يٕكویت ثیيتـ 



 آقا فرهاد  سالم ، 

فرصت نشد چون می خواستم این کوتاه  نامه را هفته پیش بفرستم  با تشکر و خوشحالی از ادامه سایت که به حق کمبود   
آن در آن چند روزه در برخوردها با همه کامال مشهود بود . در هر حال برایت آ رزوی موفقیت و توان هر چه بیشتر 

اری کوچکی نیست که در توان هر کس باشد ؛ مگر اینکه عشق و انگیزه آن را عملی نماید، کاری خوبی کردید دارم ، ک
که شماره حساب را در سایت گذاشتی ، امیدوارم که اوزی های وظیفه شناس و قدردان به حداقل وظیفه ای که در قبال این 

ا و همشهریان اطراؾ اوز  در تمام دنیا را بهم نزدیک کرده  سایت دارند عمل نمایند، سایتی  که نه فقط جامعه اوزی ه
بلکه از نظر اخبار روز اوز، ایران  وجهان ،همچنین مقاالت علمی و اجتماعی و ادبی  چه از طرؾ شما  و چه لینک آن 

 از دنیای مجازی قابل تقدیر است . 

 اف ٓـف ی.ؿ 

 

 ىؼ تیى ثنکتجبل عٕاْـاٌ ىبْیٍ أف هٓـيبٌ ربو ػّْ كزـ گـاه

 

 تٞظیسبت عبیت صسجت ٗٞ الس   

 شعبه ی دیگری نداردصحبت نو 

پل اف آَکّ مبیت ٍضجت َٕ اهؼاو ثّ اكيب کـػٌ ثغو کٕچکی اف ىیِٕ كؼبنیت رـیبٌ اَضـاف ػؿ الؿمتبٌ کـػ، ثـعی 

يضبكم ثّ ایٍ اكيب گـی ػکل انؼًم َيبٌ ػاػَؼ ٔ مؼی کـػَؼ عٕػ ؿا اف ایٍ رـیبٌ يجـا ثؼاَُؼ ٔ يّٕٕع ؿا ثّ ػیگـاٌ 

کّ الفو امت  ٓجیؼی ٔ هبثم اَتظبؿ ثٕػ ايب صـکت ػیگـی ػؿ مبػبت اعیـ ييبْؼِ ىؼِ امت صٕانّ ػُْؼ.  ایٍ يّٕٕع کبيال

 ػؿ يٕؿػآٌ تؾکـ الفو ؿا ثؼْیى.

ػؿ مبیت ْبی يُطوّ ييبْؼِ ىؼِ امت کّ کبيُت ْبیی ثّ َبو ٍضجت َٕ ًَبیو ػاػِ ىؼِ امت کّ ظبْـا اػايّ ػکل انؼًم 

 ؿیـ اعالهی ػؿ ایٍ فيیُّ امت.ىتبثقػِ رـیبٌ اَضـاكی ٔ كـاؿ ثّ رهٕ 

ثؼیٍ ٔمیهّ اػالو يی کُیى ْیچ کبيُتی اف مٕی ٍضجت َٕ ثـای ْیچ مبیتی تب ثّ صبل كـمتبػِ َيؼِ ٔ ػؿ ٍٕؿت ييبْؼِ ی 

يّٕٕع ؿا اف يزبؿی هبََٕی پیگیـی عٕاْیى کـػ. چُؼی پیو َیق ثّ َبو ٍضجت َٕ ٔ تيکم  کبيُتی ثّ َبو ٍضجت َٕ

َظـ   جکّ ْبی ارتًبػی پبیگبِ ْبیی ػیؼِ ىؼ کّ يّٕٕع مـیؼب ثّ يوبيبت ينئٕل يُؼکل گـػیؼ.الؿمتبٌ ثیؼاؿ ػؿ ى

 ٍضجت َٕ كؤ ػؿ ایٍ مبیت يُؼکل يی ىٕػ َّ ػؿ ْیچ مبیت ػیگـی ٔ َّ اف ٓـین َٕىتٍ کبيُت.

 نیُک يطهت 

 ؽ٘جٚ تؼطیَ اعت كشدا  

  

ؿثیغ االٔل ؿٔف يیالػ صْـت يضًؼ پیبيجـ ينهًیٍ رٓبٌ امت کّ ػؿ ايبؿات  12ًٍّ تجـیک ثّ ينهًیٍ رٓبٌ / كـػا 

تؼطیم اػالو ىؼِ امت ایُکّ ىـکت ْبی عٍَٕی ٔػیگـ يـبفِ ْب ٍٔبصجبٌ يٕمنبت أفی كـػا ؿا تؼطیم کُُؼ ًَی 

     اهم ثّ يیالػ صْـت ؿمٕل اًْیت ػُْؼػاَیى ايیؼ کّ ثّ صن ٔصوٕم کبؿگـاٌ ٔصؼ

 باران به داد بهار رسٌد
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 باز باران با گهرهای فراوان 

از ساعاتی پیش در اوز باران شروع به باریدن کرده است وکل منطقه وبخش اوز را پوششی بارانی داده است واین خبر 
خوشی برای بهار تازه رسیده است تا همچنان سبز بماند وقد کشد ودل مردمان دل خش اوزی را برای گردش وتفریح 

  وریه ف2ظهر  02گرمتر کند امید که باز هم باران بیاید/ ساعت 

  عکس های دیگر از بارندگی

 ثشگضاسی اُٝیٖ سٝص دٛٚ خؾٖ پیشٝصی اٗوالة دس اٝص

 

 

 

ػجؼانؼقیق ايبو رًؼّ اهبی اتو كـاف ثغيؼاؿ ٍجش ؿٔف چٓبؿىُجّ ػؿ يضم گهقاؿ ىٓؼای أف ثب صْٕؿ ىیظ   ایٍ يـامى

أف،ؿٔمبی اػاؿات،اػْب ىٕؿای اماليی ىٓـ أف ،يؼتًؼیٍ،عبَٕاػِ يؼظى ىٓؼا ٔ ػاَو آيٕفاٌ ػعتـ ٔ پنـيؼاؿك ىٓـ 

 ثـگقاؿ ىؼ  أف ًْقيبٌ ثب مـامـ کيٕؿ

 عجـ

  

 :ؿئیل اػاؿِ تؼبٌٔ، كبؿ ٔ ؿكبِ ارتًبػي الؿمتبٌ

 ٓیِیٕٞ تٞٓبٕ ٝاّ ثذٕٝ ثٜشٙ ثشاي ٓتوبظیبٕ ٓؾبؿَ خبٗگي 5تب  3

همشهریان وخانواده های اوزی که در منزل خود بنوعی به کار وفعالیتی می پردازند میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند 
ضوع را بیشتر برای همشهریان وزنان خانه دار که میخواهند با کار خانگی ممر خوب است شورای شهر اوز این مو

 درامدی داشته باشند توضیح دهند وهمراه با انجمن خیریه اوز به هماهنگی ان بپردازند 

 ؽٜشداسی خٞیْ اٗتظبس پبعخ گٞیی دس ٓٞسد ٝظؼیت ٓجْٜ ؽٞسای ؽٜش ٝ

 ؽٌیَ خِغٚ ًٔیتٚ ساٛجشدي داٗؾٌذٙ ػِّٞ پضؽٌي السعتبٕ دس اٝص ت
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   - كًيتّ راْجزدي داَؼكذِ عهٕو پشػكي الرطتبٌ در ػٓز أس تؼکيم جهظّ داد. 

، در ايٍ جهظّ كّ ثب حضٕر اعضبي كًيتّ راْجزدي داَؼكذِ عهٕو الر ثّ گشارع صحجت َٕ
پشػكي الرطتبٌ ، ْيبت ايُبي داَؼكذِ ثٓذاػت أس، تُي چُذ اسيظئٕالٌ ٔ ْيبت ايُبي 

ثيًبرطتبٌ اييذٔار أس ثزگشار گزديذ ، دكتز يبر احًذي طزپزطت داَؼكذِ عهٕو پشػكي ضًٍ 
ًك ثّ راِ اَذاسي داَؼكذِ ثٓذاػت، ثّ تؼزيح ثزَبيّ تقذيز اس ثشرگ اَذيؼي خيزيٍ ػٓز أس درك

طپض اقبي يحًٕدي اس اعضبي ْيئت ايُبي داَؼكذِ ثٓذاػت أس  ْبي آتي خٕيغ پزداخت.
اقذايبت اَجبو ػذِ ٔ ثزَبيّ ْبي پيغ رٔ در تجٓيش ، تكًيم ٔ رفع كبطتي ْب ي داَؼكذِ 

  1390ثًٍٓ يبِ 11/ثٓذاػت أس را تؼزيح ًَٕد. 

 وداگر در گذشت محمود س

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم محمود سوداگر امروز صبح در شیراز در گذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده 

سال داشت .یاد  42وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .مرحوم در زمان مرگ نزدیک به 

 وخاطرش گرامی باد 

 2302فوریه 0ز سایت ستاره های او

 تنهیت َبيّ   

( را 0022-5با نهایت تاسؾ از درگذشت مرحوم محمود سوداگر از بستگان پدری ام و مدیرمحترم مدرسه دبستانی ام، مدرسه بدری

به خانواده وفرزندان ایشان اقایان سعید، مهرداد و کامبیز سوداگر وبستگان وآشنایان تسلیت عرض مینمایم برای آنمرحوم طلب 
 یبایی آرزومندیم مؽفرت وبرای بازماندگان صبرو شک

 
 از طرؾ یونس رهنما

 

ثب َٓبیت تبمق ػؿگؾىت يـصٕو يضًٕػ مٕػاگـ ؿا ثّ عبَٕاػِ ٔكـفَؼاٌ ایيبٌ ٔاهبی مؼیؼ مٕػاگـ ٔػیگـ كـفَؼاٌ 

 ٔثنتگبٌ ٔاىُبیبٌ تنهیت ػـُ يیًُبئیى ثـای اًَـصٕو ٓهت يـلـت ٔثـای ثبفيبَؼگبٌ اف عؼأَؼ ٍجـ اؿفٔيُؼیى 

 

 ی اف ٓـف مؼیؼ ّیبی

 تتنهیت َبيّ 

 

ثب َٓبیت تبمق ػؿگؾىت يـصٕو يضًٕػ مٕػاگـ ؿا ثّ عبَٕاػِ ٔكـفَؼاٌ ایيبٌ ٔاهبی مؼیؼ مٕػاگـ ٔػیگـ كـفَؼاٌ 

 ٔثنتگبٌ ٔاىُبیبٌ تنهیت ػـُ يیًُبئیى ثـای اًَـصٕو ٓهت يـلـت ٔثـای ثبفيبَؼگبٌ اف عؼأَؼ ٍجـ اؿفٔيُؼیى 

 

 اف ٓـف يضًؼ ؿّب يیـاصًؼی تنهیت َبيّ

  

با نهایت تاسؾ درگذشت مرحوم محمود سوداگر را به خانواده وفرزندان ایشان واقای سعید سوداگر ودیگر فرزندان 
 وبستگان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان از خداوند صبر ارزومندیم

 از طرؾ فرید محمد سنی وخانواده

 

 جناب آقای سعید سوداگر

 مصیبت وارده را به شما و اعضای خانواده تسلیت عرض میکنیم 



 از طرؾ شرکت عبدهللا محمد العوضی للتجاره العامه

 عبدهللا محمد العوضی و عبدالحمید رهنما و مسعود صمدی

 

 

-8یثب َٓبیت تبمق اف ػؿگؾىت يـصٕو يضًٕػ مٕػاگـ اف ثنتگبٌ پؼؿی او ٔ يؼیـيضتـو يؼؿمّ ػثنتبَی او، يؼؿمّ ثؼؿ

( ؿا ثّ عبَٕاػِ ٔكـفَؼاٌ ایيبٌ اهبیبٌ مؼیؼ، يٓـػاػ ٔ کبيجیق مٕػاگـ ٔثنتگبٌ ٔآىُبیبٌ تنهیت ػـُ يیًُبیى ثـای 1345

 آًَـصٕو ٓهت يـلـت ٔثـای ثبفيبَؼگبٌ ٍجـٔ ىکیجبیی آؿفٔيُؼیى 

 

  تنهیت َبيّاف ٓـف یَٕل ؿًُْب 

كّ يـصٕو پؼؿ ثقؿگٕاؿٔ گـايي ا تبٌ ثـصًت انٓي پیٕمتّ اَؼ  ىؼو عؼيت ثـاػؿ گـايي اهبي مؼیؼ مٕػاگـ ْى اكٌُٕ ثبعجـ

ثبىؼ.  يـصٕو ؿا ثّ ىًب ٔعبَٕاػِ يضتـيتبٌ تنهیت ػـُ يیكُى ٔ ثوبء ػًـ ىًب ٔ عبَٕاػِ تبٌ ثؼیُٕمیهّ ػؿ گؾىت اٌ

  يـصٕو پؼؿتبٌ اف ػٔمتبٌ ثنیبؿ َقػیك يـصٕو پؼؿو ثٕػ

 ػجؼانضًیؼ كویٓي پٕؿ ػجؼهللا

 

 

  ثـگقاؿي ينبثوبت ٔانیجبل عٕاْـاٌ ثّ يُبمجت ْلتّ ٔصؼت ٔ ػّْ كزـ ػؿ أف

 

ظٓـ ُْٕف عجـی اف ثبؿاٌ گقاؿه َيؼِ امت ثـامبك پیو ثیُی  12بػت ْٕای أف ايـٔف تًبو اثـی امت ٔنی تب م

اصتًبل ایُکّ ػؿ ػیگـ َوبٓ امتبٌ كبؿك ثغًَٕ ػؿ هنًت ىًبنی امتبٌ ثـف ٔثبؿاٌ ثبىؼ ػٔؿ   مبفيبٌ ْٕاىُبمی کيٕؿ

   اف اَتظبؿ َینت

 

   عجـ ٔؿفىی

تیم کهنه مرکزی را شکست دهد .ادامه این  0بر2نتیجه  دربازی عقب افتاده مسابقات تالش الرستان تیم نفت اوز توانست با

 بازیها در روزهای پنج شنبه وجمعه این هفته برگزار میشود 

 

 

.متاسفانه موجود نٌست و تاکنون نتوانستم پٌدا کنم .   / مدٌرٌت ساٌت ارشٌو ماه مارس    

 

  

 2012 ماه اورٌل   ارشٌو اخبار و مطالب

 1پیشکسوتان فیشور  2پیشکسوتان اتحاد العوضی 
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دیشب زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی شاهد بازی جذاب ودیدنی ونفس گیر دو تیم پیشکسوتان اتحاد 
نیمه نخست این دیدار با نتیجه مساوی صفر صفر بپایان رسید   العوضی وتیم پیشکسوتان فیشور بود که

ست با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد اما در نیمه دوم بازی جذابتر وپر گل تر بود وتیم اتحاد توان
 2012اوریل 30ونشان داد هنوز هم دود از کنده بلند میشود /

ضمنا اقای حمید نظری سرپرست تیم واز بازیکنان مسابقه دیشب بوده است وچون عکس میگرفت در 
لح وسید صا  عکس مشاهده نمیشود .این بازی با داوری عبدالرحمن حسینی ودر خشش محمد خوشابی

این بازی دوستانه یک برگشت هم   منصوری همراه بود وتالش جمعی همه اعضای تیم اتحاد العوضی .
 خواهد داشت که تاریخ ان هنوز اعالم نشده است



 

 مادر فاروق ضٌاٌی ؛ امهانی بدری درگذشت

ومه را به فرزندان وبستگان با نهایت تاسؾ باخبر شدیم امهانی بدری دیشب در اوز در گذشته که بدینوسیله درگذشت انمرح
سال سن داشت . یاد وخاطرش گرامی  90واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم .مرحومه در زمان مرگ نزدیک به 

 2012اوریل  30باد / سایت ستاره های اوز 

 امروز در مسجد بازار در دبی مراسم ترحیم مرحومه برگزار است

 فرارسیدن اول ماه می روز جهانی کارگر مبارک باد

 

نگ بسیاری از کارگران جهان بدلیل موقعیت معیشتی وزندگی خانوادگی که توام با فقر ونداری بوده است از دانش وفره
باالیی برخوردار نیستند وخیلی از مواقع به ارزش کاری خود وحق وحقوق خود واقؾ نیستند دارای رفتارهای ناهنجار 

هستند واز نظر ایمنی وبهداشتی اموزش وپرورش الزم نیافته اند   وهمین موضوع باعث سواستفاده صاحبان سرمایه 
دالیل بد رفتاری ونادیده گرفتن حق وحقوق انها را با توجیه کم مایگی ودالالن بازار میشود وهمین اربابان سرمایه یکی از 

وبی فرهنگی انها توجیه میکنند وانها راپست شمرده و الیق تحقیر واهانت میدانند در صورتی که انها محصول همین 
این امر حق وحقوق انها جامعه جهانی هستند ومعلول فقر ونابسامانی هستند .وای به حال ادم هایی که با دانش واگاهی از 

را نادیده میگیرند وبرای ثروت اندوزی خود از هیچ تحقیر وظلمی نسبت به کارگران ابایی ندارند .مطمئنا ما به سادگی 
نمی توانیم همه این امور را به نفع طبقه کارگر وزحمتکشان تؽئیر جهت دهیم اما میتوانیم در حد توان وامکان باری از 

میتوانیم حق وحقوق انها را برسمیت بشناسیم میتوانیم مرخصی های بحق انها را بدهیم اضافه کاری دوش انان برداریم 
اشان را درست وقانونی حساب کنیم  سالی یکبار مرخصی با حقوق به انها بدهیم هزینه بیماریهای هنگام کار را به انها 

مساعده دادن به انها دریػ نورزیم هزینه های جنبی پرداخت کنیم اگر در توانمان هست که اکثر صاحب کارها دارند در 
همچون تمدید ویزا و... انها را پرداخت کنیم  به شخصیت حقیقی وحقوقی انها توهین نکنیم به مذهب ودین وائین ونزاد 

نها خالی از وقومیت انها توهین روا نداریم وبرای کاری که برای من وشما انجام میدهند با دیده احترام نگاه کنیم هر چند ا
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عیب ونقص نیستند هر چند انها از دانش واگاهی الزم برخوردار نباشند مگرخیلی ها  به ؼیر از سرمایه اشان چقدر بیشتر 
 از انها اموخته اند  اگر انها هم در وضعیت مالی ونابسامانی انها بودند با کارگران زحمت کش چندان فرقی نداشتند .

ردی بهشت هر سال روز جهانی کارگران جهان است که بپاس ویاد وخاطره همه کارگران اول ماه می برابر با یازده ا
وزحمتکشان این روز را جشن میگیرند ودر این روز برای اتحاد واتفاق بیشتر کارگران در جهان به تظاهرات وگرد هم 

تحادیه ها  کار وکارگری به گوش ایی می پردازند وخواسته ها ومشکالت خودرا در قالب بیانیه ها واعالمیه ها وتوسط ا
 . ادامه مطلب مسئولین ومردم جهان می رسانند .

 

 عکسی بٌاد ماندنی از کارا اولٌن زن پستچی اوز وابراهٌم مٌرزاٌی

 

در تاریخ مردم اوز انسانهایی بوده اند وزندگی کرده اند که نقش ویاد خوب انها هیچوقت فراموش 
نخواهد شد انسانهای زحمت کشی که با عرق جبین وتالش به زندگی شرافتمندانه ادامه دادند .ؼفور میل 

بیشتر مواقع همسر کارا بود از جمله این ادم های زحمت کش بودند ؼفور کارهای مختلؾ میکرد ولی 
نوعی هیزم نرم از بیابانها جمع میکرد ومیفروخت  ادم دلشاد ودلنشینی بود .کارا هم khoroozخوروز 

به نیکی باید اورا پست چی قدیم اوز نامید اولین زن پست چی که با دلسوزی تمام نامه های  مردم را 
د کارا نامه های کسانی که از دبی جابجا میکرد ومردم از طریق ایشان با بسیاری از خبرها اشنا میشدن

یا کویت یا جاهای دیگر توسط مسافران اورده میشد به صاحبان انها می رساند ودل خانواده ها را با این 
 خبر شاد میکرد.
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ضمنا کسانی که میخواستند بفهمند که چه کسی به دبی بر میگردد از طریق کارا خبر دار میشدند ودر 
ت اورا می دانستند انکه کنار کارا نشسته است قبال فکر کردیم ؼفور میل این بین مردم هم قدر زحما

است اما با تحقیق بیشتر متوجه شدیم ایشان مرحوم ابراهیم میرزایی می باشند که یاد وخاطر همه انان 
گرامی باد   وچه خوب است از یاد نبریم که هر کسی در جامعه اوز نقشی داشته است که فراموش 

 2012اوریل 28سایت ستاره های اوز  نخواهد شد /

 استفاده از عکس ومطلب با ذکر منبع بال مانع است

 زنان به اٌن بٌماری دچارند! %۲۹

 
درصد مردان، مبتال به ۱۱درصد زنان و  ۳۱های رفتاری در جامعه است.  یکی از ناهنجاری« خود زشت پنداری»توهم 

 .اند این بیماری هستند به نحوی که درباره فیزیولوژی بدن خود دچار توهم زشت پنداری شده
درصد مردان، ۱۱درصد زنان و  ۳۱های رفتاری در جامعه است.  یکی از ناهنجاری« خود زشت پنداری»توهم   :اعتدال

که درباره فیزیولوژی بدن خود دچار توهم زشت پنداری شده و همواره از دیگران در مبتال به این بیماری هستند به نحوی 
مورد چاقی یا الؼری اندام خود، بزرگ یا کوچک بودن بینی یا دیگر نقایص پرسش نموده و دائما خود را با دیگران 

 کنند مقایسه می
.» 

 دادامه مطلب را حتما بخوانی

 ملخ دٌراشنای دشت وخانه اوزٌها  مٌگه فل سرخِ 
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این ملخ که ملخی معمولی وزیبا است وهنگام پرواز پرهایش به سرخی راه راه می زند از ملخ هایی است که از گذشته 
در گذشته نگران خورده شدن توسط اوزیها بودند اکنون بی دؼدؼه های دور در اوز واطراؾ اوز وجود داشته است اگر 

از ادم ها می ایند ومیروند این ملخ نسبت به ملخ های دیگر خیلی جمع وجور وزیبا است واز نظر خوراکی در زمانی که 
عدها عادت اوزیها سالهای سخت نداری وقحط سالی را میگذراندند یکی از ؼذاهای مقوی  وسرشار از انرژی بود که ب

مردم شد وتا ده پانزده سال پیش هم یادم می اید که بعضی از اوزیها در فصولی که تعداد انها زیاد میشود با دست میگرفتند 
وبعد از جمع شدن انرا درون اب میجوشاندند ورنگی مثل خرچنگ وطالیی پیدا میکرد . همین ملخ روزگاری مددکار ما 

 رده وبسراؼمان می ایدبوده است وهنوز هم فراموشمان نک

 حمزه امٌنا درگذشت
 
  

 
با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که حمزه امینا در اوز در گذشته که بدینوسیله در گذشت انمرحوم را به فرزندان وخانواده 

 محترم وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم 
  2012اوریل 28سایت ستاره های اوز / 

 همسر اجی مزرعی درگذشت
 

در بندرعباس در گذشته که بدینوسیله در گذشت انمرحومه را به   با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که همسر اجی مزرعی
 فرزندان وخانواده محترم وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم

 خبر 2012اوریل 28سایت ستاره های اوز / 
 

 ه شکفته انار اوزگل تاز
 



 

 

 ای زٌبا ِی سرخ شکفته

 بوی پٌرهن باغ مٌدهی

 زٌبای من ؛ ای تازه شکفته از َترنگه سبز

 توگل مٌشوی انار مٌشوی

 ودانه هاٌت دلت

 پنهان از چشم رهگذران ٌاقوت مٌشوند

 دستهای من منتظرند

داشتنی بوده است چه انزمان که در کودکی  خاطر سبز ودانه قرمز وپوست گس وگل شاداب انار همیشه برایم زیبا ودوست
ام با سه انار ترش وشیرین در خانه پدر قد کشیدم وچه در گذر زمان که عطر وطعم وبوی ودانه هایش همیشه امید زندگی 

 وزیبایی وعشق وصبوری بوده است



 فرهاد محمودا/ترنگه در زبان اوزی به معنی شاخه است

امین بدری دیروز در اوز درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به فرزندان با نهایت تاسؾ باخبر شدیم محمد 
سال عمر داشت .یاد وخاطرش  85وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم . مرحوم در زمان مرگ نزدیک به 

 گرامی باد

 2012اوریل 26سایت ستاره های اوز /

 

 رداشت ماهی قزل آال در خنج آؼاز شدب

 

 اندر حکاٌت ادم های فروماٌه

 که ناکس ،کس نمٌگردد از اٌن باال نشٌنٌها                من از بی قدری خار سر دٌوار دانستم

وجسمی وحتی   هستند واز توان برابر برخوردار هستند به لحاظ اجتماعی وتربیتیاینکه فکر کنیم همه ادم ها یکسان 
ژنتیکی امکان پذیر نیست ادم هایی که معموال در محیطی سالم رشد میکنند وتربیت درستی دیده اند واز اموزش های 

ایی که در گذر روزگار وبنا به انسانی وسجایای اخالقی بهره مند شدند میتوانند نقش انسانی بهتری پیدا کنند اما ادم ه
به باالترین مقامات وموقعیت ها   موقعیت رشد وتحصیل وتاثیرات جامعه ناهنجار به پستی وفرومایگی می ؼلطند هر چند

دست یابند باز فرومایه هستند وحسد وکینه وخودخواهی ومقام پرستی نمی گذارد تا انسان اندیشمند وبا خرد اورا دارای 
 از انسان بنامد.مرتبه واالیی 

این بیت زیبا که از صائب تبریزی است بدرستی نشان میدهد که اوج گرفتن وباال نشینی ادم های فرومایه از این دست 
است واز انجا که کس در ادبیات ما ) نه فقط در اقتصاد ودارایی داشتن ( به انسانها وارسته واز خودگذشته ومردمی اطالق 

 مقامی برسند باز همان هستند که بودندمیشود ناکسان  هر چند به 

 دبی –اطالعٌه هٌات امنای تٌم فوتبال اتحاد العوضی 

بدینوسیله به اگاهی می رساند که هیچ دعوت رسمی از طرؾ این هئیت برای برگزاری بازی با تیم های فعال در اوز 
 را نداردانجام نشده است ودر حال حاضر امادگی الزم برای انجام بازی با هیچ تیمی 

ونیز متذکر میشویم که در اینده نیز هرگونه برنامه ریزی در این زمینه برای بازی با تیم های اوزی از طرؾ هئیت امنای 
 مذکور وتنها از طریق مکاتبه وهماهنگی با اداره تربیت بدنی اوز انجام خواهد شد

 2012اوریل  24با تشکر / هیات امنای تیم فوتبال اتحاد العوضی دبی / 

 آٌنده گردشگری در الرستان و شهر اوز

ه راهی یکی از راه های پیشرفت وتوسعه استفاده از صنعت توریسم وگردشگری است  . من خیلی عالقمند بودم که از چ
میشود به توسعه این صنعت در منطقه اوز والرستان دست یافت  برای همین منظور سواالتی در همین رابطه با دکتر 

محمود دهقانی  که اطالعات الزم در زمینه گردشگری وتوریسم داشتند در میان گذاشتم وایشان با گشاده دستی بر من منت 
زمینه برای سایت فرستاده اند که توجه شما را بدان جلب میکنم / فرهاد  نهادند وبا لطؾ خود مطلب ارزشمندی در این

 متن کامل مطلب دکتر محمود دهقانی اٌنجا بخوانٌد ابراهیم پور/    
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 های اوز نماد سنن وفرهنگ  مردم اوز نٌستند فلکه

در هرشهری وهر دیاری یکسری از ساخت وسازهای شهری متناسب با فرهنگ ان کشور وسنن مردم ان منطقه ساخته 
میشود ومتولیان عمران وابادی شهر وفرهنگ مردم می باید ساخت وسازها ی شهری را با این نگاه اجرایی کنند .متاسفانه 

فلکه یا میدانی که متناسب با سنن وفرهنگ مردم اوز باشد تاکنون درست نشده است وانتظار میرود شهردار  در شهر اوز
 اوز به این امر مهم بیش از پیش توجه نماید ومردم اوز هم در این زمینه پیگیری الزم را داشته باشند

 فصل هبار درخت خرما

یا همان گردافشانی نخل ها است از انجا که  درخت خرما احتیاج به اینروز ها در اوز ومنطقه الرستان فصل هبار دادن 
گردافشانی مستقیم دارد  این کار بوسیله انسان انجام میگیرد وزمانی که طاره نخل ترکید گرده های ان از طرؾ نخل نر 

دافشانی کند؛ چون جمع اوری وکنده میشود وبه درخت ماده برده میشود .یک درخت نر میتواند ده ها درخت ماده را گر
اگر اینکار انجام نگیرد خرماها نارس وپوک وبی مزه خواهند شد . مردم در گذشته به این امر توجه زیادی داشتند ودر 

خانه هر اوزی یک درخت نخل پیدا میشد .در خانه ما فقط یک درخت نخل بود وتا بزرگ نشده بود نمی دانستیم نر است یا 
درخت تناور نر است وبرای همین سالیان متمادی از گرده ان برای نخل های درخت های همسایه  ماده اما بعدا فهمیدیم این

وبعضی از شهروندان استفاده میشد وپدرم اینکار را با نیت خیر انجام میداد کاری که هنوز هم ادامه دارد؛ مردم هم بی 
وب است بنا به سنت دیرین این درخت همیشه سبز سپاس وقدر دانی نبودند وهر ساله از خرمای خود بما میدادند .چقدر خ

 1391در خانه هر اوزی باشد درختی کم خرج اما پربار/   سوم اردی بهشت 

 
 

 آؼاز به کار اولٌن واحد نوؼان داري در الرستان 

 تنً جوٌم الرستان آماده تحوٌل گرفتن گندم کشاورزان 45000سٌلوي 

 

 تخم کٌهت
 KEYAHT(قمری ٌا همان ٌا کرٌم) 

 
 

زیاد قوقو میکند خیلی ظریؾ راه می رود خوب پرواز میکند   این تخم پرنده یاکریم است که اوزیها به اون میگن کیهت
اما پرنده ای است که زیاد به النه سازی خوب وایمن توجه ای ندارد ودر این زمینه .  واکثر مواقع بصورت جفت هستند

 تخم بگذارد  تنبل است بارها دیده ام که با دو سه تا تکه چوب یه لونه ای ساخته برای رفع تکلیفی تا دو تا
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 شما خوشتون می ٌاد ٌا بدتون مٌاد؟

 

چیزهایی هم بدشون می اید وخیلی از ما بیشتر مواقع در دو حالت هستیم   معموال ادم ها از چیزهایی خوششان می اید واز
شما جز کدام دسته هستید ؟. ایا شما جز ان عده ای هستید که به همه چیز وهمه کس بدبین هستید ومدام دنبال بهانه وایراد 

ید؟   شاید شما شامل ادم هایی میگردید؟   یا جز ادم هایی هستید که دوست دارید خوش بین باشید وکمی هم نگران هست
 باشید که هر لحظه وهر دقیفه ای یکجور هستید ومثل دماسنج مرتب باال وپائین می روید؟

شاید مدتهاست که از خودتون خبر ندارید وبه فکر اینجور مسائل نیفتادید وکار ومشؽله نگذاشته یه نگاه به خودتون 
یه نگاه به خودمون بندازیم .  شاید بگید  حاال خودمونو نگاه کردیم که چی  ودوروبرتون بیاندازید.  اگه وقت کردیم امروز

بشه ؟  . واال نمی دونم شاید یه چیزی بشه . شاید هم نشه .  مگه هر روز تلویزیون نگاه میکنی هر روز کیؾ پولیتو نگاه 
 میکنی یا ادمای دور وبرتو ورانداز میکنی کسی چیزی میگه . نه.



قت کردی یه خرده خودتو نگاه کن  شاید یه کمی فرق کردیم شاید ادم دیروزی نیستیم شاید خوب شدیم یا اما امروز اگه و
کمی بد جنس شاید پدر سوخته وپست شده باشیم  شاید داریم گناهامونو سبک سنگین میکنیم شاید داریم جمع دارایی هایمون 

 اید داریم به بی چیزیمون توی این همه دارایی فکر میکنیم؟رو می شماریم حساب بانکی ؛ ملک فالن جا؛  زمین ایران.  ش

در هرحال ادم خوبه هر از گاهی یه نگاه به خودش بندازه؛ یه وقت می بینی انقدر چاق وچله شدی  که خودت هم خبر 
 1391اردی بهشت 2نداری .همین/    فرهاد محمودا 

 سالروز نکو داشت سعدی شٌرازی

کوتاه ومختصر این روز را یاد  داشت شیخ اجل ؛ سعدی شیرازی است  که در اینجا هرچند اول اردی بهشت سالروز نکو 
شویم که نقش بزرگ او در ادب فارسی وسخنان حکیمانه او ونثر زیبای او تاثیر بزرگی بر جامعه ادبی ما داشته   اور

 است

 چو عضوی بدرد اورد روزگار       دگر عضو ها را نماند قرار

 یگران بی ؼمی     نشاید که نامت نهند ادمیتو کز محنت د

( شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم در شیراز متولد 694یا  691مشرؾ الدین مصلح بن عبدهللا سعدي شیرازي )وفات 
شده و در همان شهر تحصیالت خود را آؼاز كرده است. سعدي به سبب كشمكشهاي میان خوارزمشاهیان و اتابكان فارس 

شیراز را ترک كرد و به سفري طوالني پرداخت. این سفر در حدود سي تا چهل سال طول كشید و سعدي و هجوم مؽول 
با اندوخته و تجارب فراوان به وطن بازگشت و به تؤلیؾ آثار خود پرداخت. این آثار به نظم و نثر است كه از مشهورترین 

ن اثار این شاعر بزرگ است که سرشار از عشق ومتون ؼزلیات اوست. دو کتاب بوستان  و گلستان سعدی از مهمتری  آنها
 زیبای ادبی وپند وحکمت است

این شعر که بارها خوانده شده وبه نظرم یکی از زیباترین وبا معنی ترین شعرهای سعدی است برایتان در زاد روزش 
 انتخاب کرده ام.  استاد شجریان انرا در چند نوبت خوانده است

 ٌد آفتابً             چه خٌالها گذر كرد و گذر نكرد خوابًسرآن ندارد امشب كه برآ

 به چه دٌر ماندي اي صبح كه جان من بر آمد             بزه كردي و نكردند موذنان صوابً

 نفس خروس بگرفت كه نوبتً بخواند          همه بلبالن بمردند و نماند جز ؼرابً

 كه به روي دوست ماند كه برافكند نقابًنفحات صبح دانً ز چه روي دوست دارم        

 سرم از خداي خواهد كه به پاٌش اندر افتد         كه در آب مرده بهتر كه در آرزوي آبً

 دل من نه مرد آنست كه با ؼمش بر آٌد              مگسً كجا تواند كه بٌفكند عقابً

 خوٌش فرماي اگرم كنً عذابًنه چنان گناهكارم كه به دشمنم سپاري              تو به دست 

 دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي             عجبست اگر نگردد كه بگردد آسٌابً

 برو اي گداي مسكٌن و دري دگر طلب كن           كه هزار بار گفتً و نٌامدت جوابً



 خبر 
 

 صناٌع انرژی بر در المرد و پارسٌان) گاوبندی( اٌجاد می شوددو منطقه 

 نانواٌی در الر به اداره تعزٌرات معرفی شدند 4نانواٌی در بناروٌه و  2

 
امد   ثل مسافری که شتاب داشتچند تا رعد وبرق زد وم  یکهو هوا خوب شد  در دبی 8اوریل حوالی ساعت 18دیشب 

ورفت وبه شرط قسم خوری دو سه دقیقه ای باران بارید بعضی ها میگفتند چند تا دانه تگرگ هم دیده اند در مجموع خوب 
 بود وهوا لطیؾ شد

 

 مهوه ای نورَچُشم

  mahvaَمهَوه

رفته تا فارس وهرمزگان از این ماده مهوه یا مهیاوه یا مهیوه یا موه همه انها یکی است ودر منطقه جنوب از بوشهر گ
 ؼذایی که بیشتر چاشنی ؼذایی محسوب میشود انرا می شناسند وبا انواع نانها می خورند .

اوزیها سالیان درازی است که از این چاشنی ؼذایی به نحو احسن استفاده میکنند ودر منطقه شاید بیش از هر شهر ودیاری 
مصرؾ مهوه دارد وباید اذعان کنیم که مردم اوز در تهیه ودرست کردن مهوه یکی از بهترین ها هستند .در گذشته 

 ........ادامه مطلبسال پیش  40بخصوص 
 
 

مهوه که در گذشته بیشتر در پیگو بود امروزه با بسته بندیهای شیک ومدرن وارد بازار شده وبا قیمتی که مالحظه میکنید 
 در فروشگاههای بزرگ دبی بفروش میرسد

 
 

 برای درٌافت متن کامل اٌن مطب لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد

 
 
 

  جشنواره خیرین مدرسه ساز در اوز

 

 زندگی نامه دکتر عبدالمجید ارفعی اوزی
 

 د ارفعی در دانشگاه پیام نور اوز که با حضور مسئولین مهم کشوبدنبال تجلیل باشکوه از استا
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ونیز   ری ومعتمدین شهری وهمشهریان ومسئولین شهر اوز ومنطقه صورت گرفت
بالباس محلی اوز دراجرای مراسم نمادین عروسی در روز افتتاح موزه مردم شناسی   حضور بی پیرایه ومتواضعانه ایشان

 شناخت بیشتر با این استاد برجسته تارخ وباستان شناسی در عرصه زبانهای باستانی شدند عالقمندان زیادی خواهان 
در همین رابطه باگزارش خوبی ازسرکار خانم پریسا عرفان منش که در جزوه ای تهیه شده بود اشنا شدم .به نظرم این 

اطالع بینندگان عزیز می اورم تا بیشتر با یکی از کاملترین شرح از زندگی استاد ارفعی می باشد که در اینجا انرا جهت 
 تالش وکوشش این استاد برجسته اشنا شویم

 
 

     دالمجید ارفعیمتن کامل زندگی نامه استاد عب

 
 
 

 راه ارتباطی الرستان به اٌستگاه راه آهن زاد محمود تکمٌل می شود

 سرای جهاندٌدگان مهر الرستان مٌزبان مردم پر مهر 

 

 اوز پرنده خوش صدای باغ وبستان تخم بلبل
 . 
 

انچه اینجا امده بیشتر مربوط به بلبل خرمایی است وعکسی هم که مالحظه میکنید مربوط به نوعی بلبل خرمایی است بلبل 
ها انواع زیادی از نظر شکلی دارند که از سیاه وخاکستری گرفته تا دم قرمز ودم نارنجی وؼیره 
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اوز هم در باؼات نخل پیدا شامل این گروه میشوند در 
میشوند وهم در خانه ها مردم اوز انرا خوش یوم میدانند ومیگویند بلبل با خود خبر خوش به خانه می اورد دارای صدایی 

   دلنشین وخوشی است ودر ادبیات ونؽمه های ایرانی بیش از هر پرنده ای از ان نام برده شده است

از سر و گلوی سیاه با لکه بزرگ سفید در   . سانتیمتر می رسد. نر و ماده همشکل ۱ا ت18اندازه آن از نوک تا سر دم به  
ای روشن ، سطح شکمی خاکستری چرک ، پوشپرهای زیر دمی زرد نارنجی و دم سیاه با  ناحیه گونه ، سطح پشتی قهوه

جفت جفت و یا به صورت نوک سفید . روی سر اثری از کاکل دارد ، پرنده ای است آشنا و پر سروصدا ، معموال 
 . های کوچک دیده می شود . پرنده جوان سر قهوه ای رنگ دارد دسته

خیسی بالهایش  ٫از قدرت چندانی برای پرواز برخوردار نیست و تنها می تواند زمانی کوتاه را به پرد بر عکس گنجشک
هنگام استراحت مانند  .کامال خشک شودموجب سلب قدرت پرواز ش می گردد.. در نتیجه باید مدتی صبر کند تا پرهایش 

مرؼان خانگی روی یک پا می ایستد و پای دیگرش را به دور شاخه ای مناسب قالب می کند. محل زیست آن اؼلب 
باؼات و نخلستان ها و جاهای پر درخت است گاهی هم در نقاط کم درخت دیده می شود. ؼذای اصلی آن همچنان که از 

 .وه درخت خرما و سایر میوه هاستنامش بر میآید بیشتر می



 

 

 برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته سالمت در روستای کهنه اوز

 

  

 تخم دنٌل پرنده خوش اواز منطقه اوز
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اینروزها فصل جفت گیری وتخم گذاری بسیاری از پرندگان در منطقه اوز والرستان است بودن انها در طبیعت نعمت 

بزرگی برای همه ما انسانها وحیات وحش است متاسفانه تعدادی از اوزیها سابقه خوبی در حفظ ونگهداری انها ندارند وبه 
 مید است دست از اینکار بکشند قتل وؼارت جوجه های این پرندگان می پردازند که ا

 
این تخم زیبا وفیروزه ای متعلق به دنیل پرنده خوش اواز منطقه اوز والرستان است که بیشتر اوزیها با نام وصدای این 

   برای شنیدن ودیدن صدای دنیل لطفا اینجا را کلیک کنید /پرنده اشنا هستند واز جمله پرندگان محبوب اوزیهاست

 
 

  هنرستان فنی اوز الرستان پٌشتاز مسابقات علمی و عملی هنرستان های كشور است

 برداشت محصول كنار پٌوندی در خنج آؼاز شد

 
 واندوه گذشتٌکسال با تلخی 

یکسال از در گذشت ان عزیز سفر کرده مرحوم عزیز هنری گذشت زمان چه زود می گذرد اما برای انکه عزیزی را از  
دست داده است وجان ودلش در حرمت احساس وعاطفه او بوده است وبا او زندگی کرده وصبح را به شام وشب را به 

وتلخ است وبا سختی ورنج میگذرد. در سالگرد او یاد وخاطره اش  روز رسانده است هر لحظه جدایی اش برایش سنگین
را در دل مان مرور میکنیم وبا اظهار تاسؾ از زود رفتنش به خانواده محترم انمرحوم خانم خدیجه پیرزاد همسر انمرحوم 
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سایت   /یداریم وفرزندان گرامی اش توماج  وسولماز وپیام وبستگان انمرحوم تسلی خاطر هستم ویادش را زنده نگهم
 2012اوریل  14 –فرهاد ابراهیم پور  –ستاره های اوز 

 ٌاد وخاطرش همٌشه زنده باد
  

 
 ز طرؾ خانواده مرحوم عزیزی در سالگرد در گذشتش قطعه شعری فرستاده اند واز او یاد کرده اند ا

 تورا هر لحظه می جوئیم  

 تورا ما چشم در راهیم 

 به هرروزی که می اید 

 به هر ماهی که با تلخی دوریت به جان وقلب ما ریزد 

 به هر سالی که پیش اید 

 تورا همچون ستاره  در دل تاریک شبها باز می خوانیم 

 که یاد تو که نامت همچنان با چشم دل خوانیم

 سفر تلخ است وما از ؼصه دوریت می نالیم 

 ولی ما یاد و ان نام عزیزت  

 تا ابد در خویش می کاریم 

 از طرؾ خدیجه پیرزاد همسر و توماج وسولماز وپیام فرزندان مرحوم عزیز هنری

 متن پٌام برادر انمرحوم در سالگرد در گذشت عزٌز هنری 



 باور کودکی وبزرگسالی امان   برادر رفته ام  عزیزهمیشگی ام

ور کردیم وافسوس که نیستی تا با یکسال با اندوه جدایی ونبودنت گذشت وچه روز ها با یاد وخاطراتت همه سالها را مر
 مهربانی ات امید ما رنج دیدگان باشی .رفتی وما را تنها گذاشتی اما نام نیکت همواره در قلب وجان ما زنده میماند 

 از طرؾ حمید هنری وخانواده  

 پٌام همکاران مرحوم عزٌز هنری در سالمرگ انمرحوم

 تا چه توان کرد که تقدیر همین بودگفتیم چرا رفتی وتدبیر نه این بود        گف

 گفتیم نه وقت سفرت بود چنین زود       گفتا که مگر مصلحت حق در این بود

با اندهی تلخ یکسال از مرگ عزیزی گذشت که محبت وهمراهی اش برایمان ارزشمند بود وهمواره جای خالی او بر 
 اریم انشاهلل حق تعالی اورا ؼریق الطاؾ خود فرماید اندوهمان اضافه میکند یاد وخاطرش را در سالمرگش گرامی مید

 –شاهین کرامتی  –شهرام کرامتی  –رضا پاینده  –فرخ میراحمدی  –ارمان اسماعیل زاده  –از طرؾ عبدالؽفور عابدی 
 وارش خادمی پور  کیانوش کمالی 

  باران در دبی
 
 

دیشب باران تندی حوالی سه تا سه ونیم بارید که در بعضی جاها اب براه افتاد وهوای دبی نفسی کشید وجان ودل شهر 
 بارانی شد 

 در شهر اوز 1391قٌمت اقالم مواد ؼذاٌی در اواخر فروردٌن ماه 

انه برای اقشار کم درامد هر سال که میگذرد قیمت اقالم مواد ؼذایی  از سال پیش گرانتر میشود واین گرانی  متاسف
ناراحت کننده است چون به تناسب افزایش قیمت ها حقوق انها اضافه نمی شود وانها مجبورند یا از میزان خرید ومایحتاج 

است که نسبت به اسفند  1391خود کم کنند یا بر میزان بدهی خود بیفزایند این قیمت ها مربوط به اواخر فروردین ماه 
 دا کرده است بخصوص مواد گوشتی وپروتینی افزایش پی 90سال 

ماهی.شهری  6500ماهی هور ک  -ت. 7200گوشت جرخی منجمد  -.16000.گوساله 17500گوشت بز کیلو  تومان 
 ت کیاو . 2000سنگدان  --ت.  2000جگر مرغ  --. 5500.مرغ گرم  -- 5000مرغ منجمد ک   -.7500

 --. 1000کوجک  --.1750رب گوجه بزرگ طراوت  --.2000 تابع --.1700تن جنوب —.2300تن ماهی ساحل 
  --.700نوشابه قوطی خارجی  --.1000خانواده عالیس  --.1200.نوشابه خانواده ببسی 1200گرمی 900ماکارونی 

ایرانی  --.1600بنیر مثلثی خارجی  --.3000بنیر روزانه بزرک  --.1450پنیرکوجک  --.2400بنیر بگاه بزرگ 
شیر  -بزرگ .  2500ماست دامکو  --.1400کوجک  --.3600ماست بزرگ مانی ماس  --.2500ر گاله بنی --.1500

سوسیس  --صدک . 3000همبرگر مخصوص —.1200همبر گر معمولی تحسین  --.800شیر مشکی  --.1500بگاه 
ورمه سبزی .  کنسرو ق5200ریز  --درشت .5700تخم مرغ شانه  --. 1100سوسیس معمولی —.4000کیلو   کوکتل

 .700کوجک 

  



قارج گلخانه ای  --.خارجی .1700قارج قوطی  --.800کوجک  --.1000لوبیا مشکوت  --.700کنسرو بادمجان 
  --.45000کیلویی 17روؼن جامد  --.1500درشت  --. 2800 متوسط --.3000خیارشور ریز  --.1250

نخود خشک کیلو  --شرکت نینا . 1800می گر850. 3700لیتری  4700.1لیتری 2روؼن مایع  --.13800کیلوی5
لوبیا جشم  --.2300لوبیا قرمز  --.3500لبه  --.2500ماش  --.2800عدس قرمز  --.2800عدس سبز  --.3500
 .کیلو .2600بلبلی 

برنج امینی  --ت. 110000برنج طالب  --کیلویی.40. 125000برنج ابوطالب  --.700معمولی  -. 800آرد سفید ک 
 115000برنج شیوا الوند  --.110000

خیار سبز  --.1300هویج  --.1500لیمو شیری  --. 2500برتقال  --.2000نارنگی  --.  تومان2500  میوه .سیب کیلو
 1000بادمجان  --.1500گوجه  --.800سیب زمینی  --.700. بیاز ک 2600موز  --.1800

هزار تومان است  600هزار تومان تا  300حقوقشان بین کمی به این موضوع فکر کنید خیلی از اقشار کم درامد در اوز 
  2012اوریل 14   /وبا این قیمت ها از بسیاری از اقالم محروم خواهند بود 

 

 انجمن دوستداران کودک در اوز برگزار کرد

بمناسبت هفته سالمت در کشور انجمن دوستداران کودک به همت اهالی ومسئوالن شهری ونیروز انتظامی اقدام به 
برگزاری یک پیاده روی وراهپیمایی سالمت گردند که در ان خانواده ها وبخصوص نوه ها وپدر بزرگ ها ومادر بزرگ 

ز پیش برای ما گردد اهمیت بین اؼاز زندگی وسالیان ها در ان شرکت کردند تا اهمیت به کودکان وبزرگساالن بیش ا
 تجربه وکار وزندگی میتواند برای همه احاد جامعه مفید گردد ونشاط وسرزندگی را بین نسل ها تداوم بخشد  

 فٌشور به بهره برداری رسٌد معدن سنگ الشه 

 در الر قدٌم« ُگلخنتاب و داّلک

 
 

اگر در مؽازه ها از مدت ها پیش براه بودند اما   هوای دبی روز بروز دارد به سمت گرم شدن پیش میرود کولرها
میروند الزم دیدم چند نکته خدمت بینندگان کولرهای منازل بعد از چندین ماه خاموشی روشن میشوند وبه استقبال گرما 

اگر تا حاال کولرها را روشن نکرده اید موقع روشن کردن جلوی 1برای صرفه جویی در برق وسالمت وایمنی عرض کنم 
خروجی هوای ان نایستید چون گردوخاک داخل کانالها ومسیر میتواند خانه را الوده وشما را مریض کند بهتر است قبل از 

درجه انرا متعادل با اب وهوای اینروزها تنظیم کنید تا فرزندان کوچک شما  -2  / ردن یا انرا سرویس کنیدروشن ک
/ درز پنجره ها و درها را بگیرید تا هوای خنک وسرد به 3وسالمندان از سرمای ان بخصوص در شب ها اسیب نبینند 

 زچند بار بصورت نوبتی به کولرها استراحت بدهید بیرون نرود وهزیته برقتان باال نرود /حتما در طول شبانه رو
   10.4.2012/  بیشتر از من میدانید هر چند اینها هم میدانستید ومن فقط یاداوری کردم  بقیه موارد هم

 
 

  بردی از یادم
 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4288
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4293


 

 

 اندر حکاٌت حرص وجوش دٌگران خوردن

 ؽل دارٌم ماهر که پا کج مٌگذارد ما دل خود مٌخورٌم    شٌشه ناموس عالم در ب

ادم به لحاظ شعور وعاطفه وپیوستگی اجتماعی نه تنها دؼدؼه فکری خود ومشکالت خودرا دارد بلکه خیلی از مواقع پیش 
می اید به جای انکه به فکر خودمان باشیم بیشتر به فکر دیگران هستیم وانچه ما را اذیت میکند مشکالت ورنج ومحنت 

ب اهالی خانواده پدر ومادر وبرادر وخواهر باشد خواه از جانب فرزند وهمسر باشد وگرفتاری این وان است خواه از جان
وخواه از بستگان ودوستان واشنایان وما ایرانیها انقدر که در حرص وجوش دیگران هستیم بفکر خودمان وسر وسامان 

ه معلوم نیست بتوانیم مشکل دهی به مشکالت خود نیستیم ومدام قسمت مهمی از انرژی وتوان ما صرؾ دیگرانی میشود ک
انها را حل کنیم وتازه اگر حل هم شد طرؾ میرود وپشت سرش هم نگاه نمیکند .البته ونادیده گرفته نشود که ما ادمیم وبهم 

پیوسته ودرد دیگران ورنج انها به ما هم مربوط میشود واگر در توان داریم می باید کمک حال باشیم اما نه اینکه همه 
 ن دیگران باشد وؼافل از احوال خویشتن گردیم حرص وجوشما

این بیت زیبا که از صائب تبریزی است با همین مضمون است که دیگران کج میروند اما ما رنج می بریم انگار که شیشه 
 ناموس دیگران را توی بؽل ما گذاشته اند وما باید مواظب باشیم که اسیبی نبینند .

 چه کنیم ؟



 با حضور میهمانان 91ولین جلسه هیئت مدیره انجمن درسال ا

 داٌره ارزی بانک ملت الرستان به زودی افتتاح می شود

 یاد ان ایام به خیر 
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 حاج محمد هاشم بهروزٌان درگذشت 



با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که حاج محمد هاشم بهروزیان دیشب در بیمارستان دبی در گذشته است که بدینوسیله درگذشت 
انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .محمد هاشم بهروزیان از خیرین بنامی است که انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان 

سال تاکنون منشا برکت علمی واموزشی دانش اموزان شهر اوز 42دبیرستان بهروزیان اوز را ساخته است که بعد از 
جامعه اوز نمود ودر ومنطقه بوده است .محمد هاشم انسانی دلسوز که طی مدت عمر گرانبهای خود خدمات ارزنده ای به 

سال عمر  85دبی نیز همواره مددکار همشهریان واهالی منطقه بوده است .محمد هاشم بهروزیان در زمان مرگ بیش از 
   2012اوریل 6سایت ستاره های اوز /    /داشت .یاد وخاطرش گرامی باد

 یر است کسانی که میخواهند در مراسم ترحیم این مرحوم شرکت نمایند ادرس ان بشرح ز

بر دبی .شارع وصل)خیابانی که بیمارستان ایرانی در ان قرار دارد (  بعد از بانک امارات اولین چراغ قرمز دست راست 
 میرویم داخل  بعد میرسیم فلکه کوچک ودر خود فلکه دست راست میرویم وهمانجا شما خیمه رامشاهده خواهید کرد 

 نترل جمعٌت در اوزتوصٌه های جناب شٌخ نادر بٌگدلی وموضوع ک

فروردین درشهراوز ابرازعقیده  نموده اند که کنترل جمعیت وشعار فرزند 18جناب شیخ در قسمتی از خطبه نماز جمعه 
کمتر زندگی بهتر با مبانی اسالم منافات دارد .قصد این نیست که اقای بیگدلی را به این موضوع مهم اشارت دهیم که پیر 

ن جامعه اروپایی وکشورهایی چون سوئد وفنالند والمان وؼیره نیست وانها در شرایطی دیگر شدن جامعه اوز مثل پیر شد
با رفاه وامنیت بیشتر وبهتری نسبت به ما بسر میبرند ودؼدؼه شؽل وکار وتحصیل وهزار هزینه دیگر که ما اوزیها 

 ومردم ایران داریم انها خیلی کمتر از ما دارند 

به شیخ محترم بیگدلی دارم لطفا از موسسه خیریه اوز که کار ساماندهی کمک به افراد من فقط یک توصیه برادرانه 
خانوار مستمند وقابل دریافت کمک در اوز کسانی هستند که دارای فرزند  800مستمند دارند بپرسند که چند نفر از این 

دگی بهتر در جامعه ما چیز بی معنی نیست بیشتر هستند شاید پاسخ همین سوال به ایشان نشان دهد که شعار فرزند کمتر زن
وخیلی ضرور وحیاتی است که از ازدیاد جمعیت جلوگیری کنیم تا توان کمک به فرزندانمان برای تحصیل وتؽذیه 

 وبهداشت وسکن انها داشته باشیم 

توجه به تؽذیه امروزه بسیاری از متولیان فرهنگ وتربیت واموزش توصیه اکید دارند که رشد جمعیت باید بر مبنای 
وبهداشت وسالمتی واموزش وتربیت افراد باشد تا ایندگان با توجه به امکانات موجود بتوانند با نگرانی کمتری ادامه حیات 

دهند .امید که جناب شیخ از این گفته ها رنجشی به دل نگیرند وتوصیه های دینی ومکتبی خودرا بر اساس نیازهای مهم 
زندگی میکنیم تطابق دهند تا خدای نکرده از سفارشات ایشان تعبیر به نا اگاهی از مشکالت  وحیاتی جامعه ای که در ان

 جامعه نشود  

 فروردین:بقای نسل بشر ازاهداؾ شراعیه الهی 18ی درخطبه های نمازجمعه بیگدل 

 بندرعباس از مصوبات دور اول سفر هٌئت دولت، به کجا رسٌد؟ -دوبانده شدن جاده الر

 رودخانه قره آؼاج وحادثه كوهستان جان دو دانش آموز را در خنج گرفت

 آمار اعتٌاد به مواد مخدر در الرستان نگران كننده است

 سرقت و آدم رباٌی در الر/ ردپای سارقان در فسا پٌدا شد

 در خنج آؼاز شد  برداشت خٌارسبزگلخانه ای و كشت زٌر پالستٌك

 سروده سٌلوانا سلمان پور – شهسوار دانش
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 7/1/91دانشگاه پیام نور  –اوز  /بمناسبت بزرگداشت استاد دکتر عبدالمجید ارفعی اوزی مترجم منشور کورش بزرگ  

با نور بی بدیل شگرؾ      /و سرفراز و فروزان و زرنگار سوزان      / در کهکشان شهر و دیارم ، ستاره ها  
 ؼوؼای عشق را فریاد می کنند      /هر یک به گونه ای     / وجودشان

 از رهروان علم و ادب یاد می کنند /چون عارفان سالک حق جوی حق پناه /با فروغ جان /در رهگذار علم و هنر  

 پرتو فشان جمع شریؾ ستاره هاست     /امشب ستاره ای

 دل نبشته" ساخت      صد "      /از گل نبشته ها      /این تابناک پاک درخشان تمام عمر 

 پراکند  ! -در خّطه های دور     /تا نسلهای فردا  /اندیشه های ناب نهان را     /از ژرفنای روح نیاکان قرنها 

در جام واژگان گهربار      /اکان رهاند و بازاز قید خط و رسم نی     /منشور سر فرازی میهن را     /تاریخ را شکافت 
 به عّشاق هدیه داد !   /پارسی

 به قلب هزاره ها !   /نشست و رفت   /بر تإسن اراده راسخ     /بی هیچ های و هوی  

 با عشق زنده است     /بی آب سبز مانده و     /شهری که در جهان     /اینجا به راستی شهر هزاره هاست  

 مهتاب راه توست     /تیزبین  بلند آسمان علم :     تا گنج بی بدیل گهر بار پارسیشاهین 

 ما بازتاب آیینه ی مهر میهنیم     /خورشید عشق محور پویندگی ماست

 روشنگر مسیر جوانان باد .     /چون آفتاب تابان     /نام تو در جهان      /ای شهسوار دانش بی همتا

 تا بهاری دٌگر 

 

فصل بهار هر چند سه ماه است واز اول فروردین شروع میشود وتا اخر خرداد ماه ادامه دارد اما شروع بهار اوز معموال 
از اوایل اسفند ماه شروع وتا اوا خر فروردین ادامه می یابد اگر باران خوبی در ماههای دی وبهمن واسفند ببارد  ازاوایل 



وز روی به صحرا ودشت وبیابان میگذارند واز دامن زیبای طبیعت بهره می برند  اسفند ماه سبزه ها سر میکشند ومردم ا
به همین خاطر فصل بهار در اوز کمی نا متعارؾ است وزودتر می اید وزودتر می رود ومدت ماندگاری ان به سه ماه 

راوت وتازگی بهار نمی تمام نمی رسد چون در اواخر فروردین با شدت گرما سبزه ها خشک میشوند ونشانی از انهمه ط
ماند ومسافران ورهگذران به خانه های خود بر میگردند وبهار میرود تا سالی دیگر اگر عمری باقی بود به نظاره اش 

 بنشینیم 

رای عکس هایی از دامن طبیعت اوز که گوشه هایی از پایان سبزه وبهار است برایتان تهیه کرده ام که با هم می بینیم .ب
 دیدن عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید 

 اوضاع بهتر نشده

از این حرؾ بیشتر کاسبان وبازاریانی است که امروزه در دبی وحتی در بسیاری از کشورهای دیگر زندگی میکنند بعد 
میالدی خیلی ها فکر میکردند که این بحران بصورت ادواری وخیلی زود بر طرؾ  2008بحران مالی جهانی در سال 

میشود وصاحبان بانک ها ودارندگان سرمایه با دمیدن در اقتصاد بحران زده انرا جان تازی خواهند بخشید اما چنین نشد 
کشورهای اروپایی همچون یونان وایتالیا وپرتؽال واسپانیا از جمله  وسال به سال بر بحران افزوده شده است تا جایی که

کشورهای مقروض بانک ها می باشند ودچار بحران روبه تزاید هستند ودولت ها برای نگهداری موقعیت خود مردم را به 
 ریاضت اقتصادی دعوت میکنند 

نه بحران ان نمی تواند به دیگر کشورها کشانده دنیای اقتصاد همچون بسیاری از عرصه های دیگر بهم وابسته است ودام
نشود ویکی از اثار این بحران رکود وعدم تحرک بازار های مالی وتجاری جهان است که میتوان نشانه های روشن و 

واضح انرا در داد وستد بازار دید .کم شدن سفارشات ؛ محدود شدن اردرها؛ کمبود نقدینگی  ؛ تنگ دستی اقشار متوسط 
ن جامعه وانباشت بیش از اندازه کاالهای ؼیر ضروردر بسیاری از انبارها ؛ مردم را به سمت مایحتاج اصلی کشانده وپائی

است وعمال باعث شده تا نرخ اقالم ؼذایی بیش از گذشته شود وخود همین موضوع اجازه نمی دهد تا میزانی از نقدینگی 
وافزایش حقوق وایجاد تسهیالت به مواطنان ومردم   کمک های نقدیمردم در دیگر عرصه ها وارد شود .دولت امارات با 

 کشور خود عمال نگذاشته است تا اثار بحران جهانی به شهروندان خود منتقل شود .

من در اینجا واکنون  نمی خواهم دنبال راه حل برای ان بگردم اما میخواهم با توضیح شرایط کنونی بخصوص برای ان 
پس اندازی ندارند وصاحب سرمایه نیستند وفقط با حقوق بگیری امرار معاش میکنند یاد اور شوم که اقشاری از جامعه که 

شرایط برای این اقشار بیش از گذشته سخت تر شده است چون دیده ام افرادی از اوزیها که دیگر میزان درامد وحقوقشان 
ز انها در خطر تعطیلی کار ومؽازه قرار گرفته اند  کفاؾ زندگی انها را نمی دهد وتازه این در شرایطی است که بعضی ا

امیدی به براورده شدن واضافه حقوق در کار وزندگی اشان نمی بینند واینجا هم شرایطی فراهم نیست تا فرد مانند ایران یا 
 بعضی از کشورها با دوشؽل کمبودهای زندگی اش را با کار بیشتر جبران نماید شاید بگوئید چه باید کرد 

ه نظرم اوزیهایی که هنوز کار خودرا از دست نداده اند ودرامدشان کفاؾ زندگی میدهد باید در خرج ودخل خود مراعات ب
در اوز خانه وزندگی دارند باید سعی کنند انرا حفظ ومرمت کنند تا اگر   بیشتری داشته باشند وان دسته از افرادی که

سرپناهی داشته باشد واگر ندارید فکر زمینی ومنزل جمع وجوری بکنید زمانی اینجا خرج ودخل به هم نرسید انجا ادم 
 30.اگر در توان دارید مؽازه ای شؽلی از هم اکنون برای اینده اتان در اوز یا منطقه واستان دست پا کنید اگر در اینجا با 

د شؽلی برای خود دست وپا میلیون تومان نمی شود کاری از پیش برد در حال حاضر در اوز ومنطقه خودمان میشو 40و
کرد .اقشاری که توان مالی باالیی ندارند ومواطن نیستند ومال وامالکی ندارند بهتر است فرزندان خودرا با همان زبان 
خودمان اموزش بدهند وبمدرسه بروند چون دیده ام طرؾ دارایی نداشته کارش هم از دست داده اما چون بچه هایش به 

 با مشکل جابجایی فرزندانش وادامه تحصیل انها در ایران روبرو شده است  مدرسه انگلیسی میرفته

 شرایط برای این اقشار دشوار است وبهتر است عاقبت اندیشی داشته باشیم  

 مدرن سنگکی در اوز  نانوایی  راه اندازی
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البته در اوز در سالهای بسیار  جدیدا نانوایی سنگک که جایش بین نانها خیلی هم خالی بود در اوز راه اندازی شده است
دور وقبل از انقالب جایی که اکنون منزل احمد پیرزاد است پشت ان منزل وهمین حوالی نانوایی سنگک بود که دوامی 

 نیاورد  .

این نانوایی جدید که مدرن است به همت اقای عبدالرحیم ارشدی راه اندازی شده شاطرش را از داراب اورده است  وقیمت 
تومان است اینکه خاش خاشی است یا ساده نمی دانم اما دستشان درد نکنه که تنوع نانی را وارد  400نه نان هم هر دا

 5.4.2012  /بازار نان اوز کردند 

 جوگندمی زنده ٌاد حٌدر اکبر پور
  

 
چند   روز پیش فوت کرداین عکس از حیدر چند ماه پیش به اتفاق یکی دیگر از جوگندمی ها گرفته شده بود .حیدر که چند 

روز قبل از ان در مراسم افتتاح موزه شهر اوز شرکت کرده بود وبا نواختن دهل در این جشن مردمی خاطره ای دلنشین 
 از خود بیادگار گذاشت .که یاد وخاطرش گرامی باد

 
 عکس های زٌبا ودٌدنی از روز سٌزده بدر در اطراؾ شهر اوز 



 

ردم اوز به دامان طبیعت رفتند وبعضی ها از شب قبل انجا چادر زده بودند در مجموع روز سیزده بدر مثل هر سال م
جشن وشادی وترقه بازی وپخت وپز وبرنج لی تش ودار بازی وساز ودهل محلی همه جا براه بوده است عکس ها خود 

 گویای مطلب هستند با هم می بینیم 

       برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید

 اٌن سٌزده هم گذشت 
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روز سیزده بدر طبق ائینی سنتی ونوروزی مردم کشورمان را خارج از منزل گذراندند ودر اوز بیشتر همشهریان ومیشود 
درصد مردم اوزبه اتفاق خانواده ومیهمانان خود از داخل وخارج از کشور این روز را در دامان سبز  95گفت بیش از 

ر منطقه دشت بزرگ وکوچک وبرزگو بودند ودر چدرو طبیعت به خوبی وخوشی سپری کردند بیشتر همشهریان د
ودرافرا ومعلم کثیر وتاگزو هم به شادی وسرخوشی این روز نوروزی پرداختند .جاده ها در اواخر روز به سمت اوز توام 
با ترافیک بوده است دو حادثه از اوز گزارش شده که یکی بیرون رفتن یک موتور سیکلت از جاده بوده ودیگری تصادؾ 
یک ماشین با یک رهگذر افؽانی بوده است هنوز گزارش کامل این حادثه دریافت نکردیم در مجموع مردم شهرمان وبخش 

 اوز روز خوب وخوشی سپری کردند 

در دبی وضعیت مشخصی نبود ما رفته بودیم پارک خور خبری از موسیقی وساز ودهل نبود فقط یک جا چند تا از 
فضای دیگری در پارک خور بوجود اورده بودند که بیشتر محفل خانوادگی بود در مجموع  همشهریان با دؾ ونؽمه خوانی

اوزیهای زیادی در پارک خور نبودند اما جمعیت خوبی از هموطنان در انجا حضور داشتند اماری که من از یکی از 
یتوان تصور کرد که نزدیک ورودی ان م4ونیم عصر بود وبا توجه به 6نفر تا ساعت  2300ورودی ها گرفتم بالػ بر 

هزار نفر از هموطنان برای روز سیزده به پارک خور امده بودند از دیگر پارک ها اطالع چندانی ندارم معموال دو  10
 پارک ممزر ومشرؾ هم همیشه پذیرای هموطنان در روز سیزده نوزوز بوده اند  

  امیدوارم شما هم این روز را به خوشی وسالمتی گذرانده باشید

1.4.2012 

 طبیعت و وظیفه ما
 



 
 

نگاهی به عکس ها نشان میدهد هنوز ما با طبیعت رفتار خوبی نداریم ریختن زباله وبازمانده های مخرب ما ؛برای خاک 
 با طبیعت داشته باشیم  وگیاه ودرخت زیانبار است امید که با دیدن این عکس ها برخورد مناسبتر وبهتری

 
  رای دیدن عکس های دیگر لطفا اینجا را کلیک کنیدب
  

  !ردروزی که طبٌعت آن را دوست ندا

 

 

 ماه می 2012  ارشٌو اخبار و مطالب

 در دانشگاه پٌام نور اوز برگزار شد« زن، امنٌت و مشاركت اجتماعی» كارگاه آموزشی

را برگزار « زن، امنٌت و مشاركت اجتماعی» انجمن علمی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پٌام نور اوز كارگاه آموزشی
 كرد.
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گزارش اٌرنا، در اٌن كارگاه مرٌم نوروزی عضو هٌأت علمی رشته علوم اجتماعی به ارائه مباحثی در زمٌنه مذكور به 
پرداخت و ابعاد مذهبی، خٌرٌه ای، انجمنی، محلی، سٌاسی و اقتصادی را به عنوان مهمترٌن ابعاد توسعه مشاركت زنان 

چه از طرؾ جامعه و چه از جانب خود فرد بهتر حفظ شود اٌرانی عنوان كرد. وی گفت: درصورتی كه امنٌت زنان 
 مٌزان مشاركت آنان در فعالٌت های اجتماعی افزاٌش می ٌابد. 

نوروزی ادامه داد: البته در برخی مكان ها و زمان ها عدم امنٌت به طور محسوسی برای جنس مونث افزاٌش می ٌابد 
 و رفع آن اقدام كرد. كه با بررسی های آسٌب شناسانه می توان به شناخت 

 هم چنٌن با همت واحد فرهنگی وهسته مشاوره دانشگاه سومٌن جلسه آموزشی مهارت های زندگی برگزار شد. 

در اٌن جلسه كه با حضور كاركنان برگزار شد، سهٌلی از استادان رشته روان شناسی توضٌحاتی پٌرامون ٌك زندگی 
صمٌمی وعاطفی با فرزندان وتربٌت اصولی با معٌارهای دٌن مبٌن اسالم مطلوب و برقراری هرچه بٌشتر وبهتر ارتباط 

 بٌان كرد. 

وی درادامه با تاكٌد بر اٌن موضوع كه ارزش دادن به خواسته ها ونٌازهای عاطفی فرزندان باعث رشد وتعالی فكری 
فرزندانشا ن تقوٌت كنند تا وذهنی آنها می شود از والدٌن حاضر در جلسه خواست، از همان اوان كودكی بٌنش را در 

جاٌی كه كودك دچار خود پنداری قوی شود و بتواند پس ازگذراندن اٌن دوران به نٌازها وانتظارات جامعه پاسخ مثبت 
 90خرداد 11دهد/ منبع خبرگزاری اٌرنا

 ٗلش اص داٗؼ آٓٞصإ ٝ كشٛ٘گیبٕ اٝص دس غشذ ِٓی زلع هشإٓ زعٞس داسٗذ 250یي ٛضاس ٝ 
 

 داٗؾکذٙ ثٜذاؽت اٝص اص ٜٓشٓبٙ آغبٍ داٗؾدٞ ٓی پزیشد
  

 19ٓٞاكوت هطؼی ثب آؿبص كؼبُیت داٗؾکذٙ ثٜذاؽت اٝص اص ٜٓشٓبٙ 

سٝاثػ ػٔٞٓي داٗؾٌذٙ ػِّٞ پضؽٌي ٝ خذٓبت ثٜذاؽتي دسٓبٗي السعتبٕ اص صذٝس ٓدٞص ٝصاستي خٜت  -  / صسجت ٗٞ الس

   خجش داد 11ؽشٝع ثٚ ًبس داٗؾٌذٙ ثٜذاؽت اٝص اص ٜٓش ٓبٙ 

ٔي ، ٗٔبی٘ذٙ ٛیئت ثٞسد سؽتٚ ثٜذاؽت ٝصاست ثٜذاؽت ٝ دسٓبٕ ٝ آٓٞصػ دًتش زبت ثٚ گضاسػ صسجت ٗٞ، دس پی ثبصدیذ

ٝ خذٓبت هبثَ ػشظٚ ثٚ داٗؾدٞیبٕ، پبعخ ٓثجت ٝصاست ٓتجٞع دس خصٞؿ  پضؽٌي اص آٌبٗبت داٗؾٌذٙ ثٜذاؽت اٝص

ؼ داٗؾٌذٙ ؽشٝع ثٚ ًبس داٗؾٌذٙ اػالّ گشدیذ. ثش ایٖ اعبط داٗؾٌذٙ ثٜذاؽت اٝص ثٚ ػ٘ٞإ دٝٓیٖ داٗؾٌذٙ تست پٞؽ

ثجت  11ػِّٞ پضؽٌي السعتبٕ اص ٜٓش ٓبٙ عبٍ خبسي داٗؾدٞ ٓي پزیشد ٝ ٗبّ داٗؾٌذٙ ثٜذاؽت اٝص دس دكتشچٚ ًٌ٘ٞس 

 . خٞاٛذ گشدیذ

  شای خٞدٓبٕ ٝکٞدکبٕث

 گوته : بسٌاری از پدر و مادرها، به سختی می کوشند تا زندگی راحتی برای فرزندان شان بسازند، ؼافل از اٌن که آن را
  برای شان دشوارتر می کنند.

این کالم گوته شاعر بزرگ المانی بدین گونه است که ما باید اجازه بدهیم کودکان وفرزندانمان سختی ومشقت مسیر 
وبزرگ شدن را تجربه و درک کنند وکاری کنیم تا انها خود با مشکالت دست وپنجه نرم کنند والبته خوب است که ما 

نکه خود انها را به خودمان تبدیل کنیم ویادشان بدهیم که ما همه چیز برایتان فراهم میکنینم شما همراه اشان باشیم نه ای
  فامبخورید وبخوابید وبیاشامید وکاری نکنید /
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 گبٗٚ ٓدِظ 95خبیگبٙ السعتبٕ ثضسگ دس کٔیغیٕٞ ٛبی 

 ٓذیش دسٓبٕ داٗؾٌذٙ ػِّٞ پضؽٌي ٝ خذٓبت ثٜذاؽتي دسٓبٗي السعتبٕ ٓ٘صٞة ؽذ

 

 محله پـاٌٌن و بـاال،در شهر اوز  

بتازگی مطلبی از اقای عبدهللا کمالی دبیر باسابقه وبازنشسته شهرمان در پیام دانش اوز منتشر شده است که بازگو کننده  
ه اوزیها در محالت اوز است اقای کمالی چند سالی است که مرتب با استفاده از منابع واطالعات قسمتی از روزگار گذشت

خود ما را در گذشته شهرمان شریک میکند واطالعات مفید وارزشمندی در اختیار مخاطبان قرار میدهد که جا   شخصی
 اوز دارد به سهم خویش از تالش وهمت وسعی ایشان تشکر کنم / سایت ستاره های 

 محله پـاٌٌن و بـاال،
 چـای دشلمه و چـوب کانه 

 از دیرباز شهر اوز ناخواسته به دو قسمت تقسیم شده که به محله پایین و باال معروؾ گشته هر کدام از این دو

محله افراد سرشناسی که در آن محله ساکن بودند به نام آن معروؾ گشته همانند افراد سرشناسی که 
 در یک کوچه ساکن هستند نام کوچه به نام آن شخص شناخته می شود. 

اما در اوز کار به گونه دیگری است فرد سرشناس نهایت سعی خود می نماید تا بتواند مشکالت مردم در محله ای که در 
آن محله ساکن است را حل و فصل نماید و باری از دوش مردم بردارد. هر چند این دو محله باال و پایین با هم ازدواج 

 ...ادامه مطلب کرده ..

 نواله بندر

به همت جمعی از خیرین وهئیت ژیمناستیک استان هرمزگان وبمنظور حمایت ویاری رساندن به کودکان سرطانی وارج 
نهادن به گویش وفرهنگ محلی که زبان مادری ومیراث گرانقدر باستانی ماست همایشی با شکوه به اجرای شعر وموسیقی 

ور وبا حضور تنی چند از همشهریان عبدالعزیز سپهرتاج . تئاتر وحرکت نمایشی ژیمناستیک اکروباتیک )ملی پوشان کش

شب در خانه  02ونیم شب لؽایت 6از ساعت  0060خرداد  00رامین راستگو و نیز حرکت نمایشی فوتبال( در پنج شنبه 

 ژیمناستیک استان هرمزگان برگزار میشود 

خالو  -ه شکوهی دخترشاعر نوجوان اوزیشکوفه زارع .فاطم –در این شب شعر وهنر؛ شاعران میرزینل امیری نژاد 
عادل دادگر ورئوؾ خضری به شعر خوانی  –سعید پیشداد  –ماه منیر پیشداد  –راشد  انصاری شاعر طنز پرداز کشور 

در این مراسم خوانده   عنایت هللا نامور –خواهند پرداخت وونیز شعر شاعران خارج از کشور همچون فرهاد ابراهیم پور 
 میشود 

مجید  –منصور فروزش  –ین شب خوانندگانی از اوز ومنطقه ترانه هایی خواهند خواند از جمله مهرداد پیشداد در ا
 محمد حاجی پور محمد حسینی وپارسا زارعیان هستند  –اقایاری 
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وباتیک مدیریت اجرایی این همایش بعهده اقایان میرزینل امیری نژاد و عبدالرحیم ) حاجی ( سپهرتاج  دبیر کمیته اکر 
 ژیمناستیک کشور می باشد 

دوحلقه  –دانشگاه ازاد  6بعد از فاز  –باالتر از میدان صادقیه  –ادرس محل همایش در بندرعباس : بلوار رسالت شمالی 

 خانه زیمناستیک استان هرمزگان    –روبروی شیرینی سرای قصر شیرین  –اب انبار جلو درب ورودی 

  یغت داسٝٛبی ٓٔ٘ٞػٚ دس کؾٞس آبسات ٓتسذٙ ػشثیُ
 

 

ثتبفگی نینتی اف ػاؿْٔبی يًُٕػّ ػؿ کيٕؿ ايبؿات ػؿ ثـٔىٕؿ ملبؿت رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ ػؿ اثٕظجی ٔػثی يُتيـ 

امت کّ هجم اف ٔؿٔػ ثّ کيٕؿ ايبؿات يطبنت ایٍ ؿاًُْب ؿا  ىؼِ امت کّ ثّ ينبكـیٍ ایـاَی ْيؼاؿ ػاػِ ٔتٍٕیّ ًَٕػِ

هٕاَیٍ کيٕؿ ايبؿات اكـاػ ثب َؼاَى کبؿی ييکالتی ثـای عٕػ   يطبنؼّ ٔثب نینت ػاؿْٔبی يًُٕػّ اىُب ىَٕؼ تب ًٍّ ؿػبیت

اَـا نیُک ػقیق  ثٕرٕػ َیبَٔؼ ایٍ نینت ػؿ مبیت کُنٕنگـی يٕرٕػ ثٕػ ٔيٍ رٓت آالع ًُْٕٓبٌ ًْٔيٓـیبٌ ٔثیُُؼگبٌ

   ػاػِ او

 پشٝژٙ ٛبي ٗیٔٚ تٔبّ ؽٜشعتبٕ خ٘ح ثضٝدي ثٚ ثٜشٙ ثشداسي ٓی سعذ

 گِضاس ؽٜذای اٝص کِ٘گ صٗی ؽذ

 پضؽک خبٗٞدٙ ٓؾـٍٞ ثٚ کبس خٞاٛ٘ذ ؽذ    8ٗلشی 20000خٔؼیت  دس ؽٜش اٝص ثب 

  1-) دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز ( 

دومین نشست هیئت امناء این دانشگاه در سال جاری برای جمع آوری کمک هایی جهت ادامه کارهای ساختمانی در منزل 
سالی که از  5آقای محمد نامی یکی از خیرین و اعضای هیئت امناء دفتر دبی برگزار شد.من نیز دعوت بودم و پس از 

 نشگاه آزاد در اوز می گذشت برای دومین بار در یکی از این جلسات حضور پیدا کردم . آؼاز ساخت دا

استقبال از افراد توأم با احترام و صمیمانه بود که جا دارد قبل از ورود به هر بحثی از بابت آن از ریاست محترم هیئت 
 یم .امناء آقای عبدالقادر فقیهی و میزبان ارجمند آقای محمد نامی تشکر نما

من که به عنوان فردی که با دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز سر سازگاری ندارد معرفی شده ام ؛ آمده بودم که هم قبول 
دعوت کرده باشم و هم از وضعیت  کنونی ان دانشگاه با خبر شوم ، در این نشست سخنانی شنیدم  که بعضی از آنها 

 م و بیشتر  خیال پردازی می مانست تا واقعّیت .واقعیت مسلّم بود و بعضی هم به اشاعه  توهّ 

شکّی نیست که آرزو و خیال  پیشبرنده است و امید می آورد اما التزام نمی آورد؛ چون مرز خیال فراختر و گسترده تر از 
وجه به امکاناتی واقعّیت است و انسان آگاه می باید خیاالت خود را در جام واقعّیت بریزد تا بتواند به آرزوها و امیالش با ت

 که در دسترس دارد برسد .

 هیچ کس مخالفت پیشرفت شهر و دیارش نیست ؛اّما چون منی دوست دارد با نشانه های روشن آنرا رصد کند و پیش ببرد.

سال پیش در باشگاه ایرانیان دبی برای اعالم تآسیس دانشگاه دوم در شهرمان برگزار شد،  5در اولین نشستی که   
و دست اندر کاران آن حرفهائی زدند که نه تنها تا کنون تحقق نیافته بلکه با کوله باری از امید های تحقق نیافته مسئولین 

همراه بوده است .در آن جلسه من تآکید داشتم که در اوز با داشتن دانشگاه پیام نور با آن جا و مکان و امکانات فیزیکی و 
ه آزاد اسالمی با آن شرایط سخت و باالترین شهریه نداریم و بهتر است کیفیت خوب علمی آموزشی نیازی به دانشگا

 خیرات مردم در مورد دیگری که ضرورت آن محرز باشد هزینه گردد. 
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بسیاری از دست اندر کاران آن نشست از حرفهای من رنجیدند و مرا بعنوان کسی که مانع پیشرفت اوز است قلمداد کردند  
 چرا ؟  چون که توسعه و پیشرفت اوز را تنها از دریچه دانشگاه آزاد اسالمی می دیدند در صورتی که اینگونه نیست . 

می دفاتر اوز و دبی از آنسال تا کنون دانشگاه در یک مدرسه راه اندازی با کوشش اعضای هیئت امناء دانشگاه آزاد اسال
نفر رسیده است اّما کار ایجاد ساختمان دائمی  دانشگاه با همه تالش های  250سال دانشجویان آن به  5شده است و پس از 

نده هم قابل استفاده نخواهد بود مسجد هیئت امناء در حّد انتظار نبوده است . تنها بخش ساخته شده که تا سال های نزدیک آی
دانشگاه است که از محل خیر یکی از نیکوکاران با هزینه یک میلیون درهم به پایان رسیده اّما بی بهره از برنامه 

 نگهداری فرسوده می شود و مایه ناراحتی و آزردگی بانی خیر آن می باشد.

گاه آشنا هستم . حدود دو سال با ماهنامه عصر اوز که می توان من سالهاست که از نزدیک با دست اندر کاران این دنش
گفت سخنگوی این دانشگاه است همکاری داشته ام و با افرادی از هیئت امناء دفتر دبی هم دوستی و بعضاٌ رفت و آمد 

د تفکری را دارم به همین خاطر می توانم بگویم آنچه می نویسم  تالشی است که از جانب یک شهروند است که می خواه
که با واقعیت رابطه ندارد به نقد گرفته و بگوید بهترین کار برای نتیجه بخش بودن کاری که مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی 

مرکز اوز به عهده گرفته است پذیرش واقعیت و بدور افکندن  توّهم است تا موجب سرخوردگی و ریزش عالقمندان به 
 توسعه و پیشرفت نگردد .

د هر همشهری دیگر مایلم کسی پیش از اثبات ضرورت برنامه ای برای جذب کمک های نیکوکاران و تحمیل آن من  مانن
به جامعه به اجرا نگذارد وبرای همین در باره دانشگاه ازاد اسالمی اوز نیز در جهت بهبود  نقطه نظر های خود را طی 

اهی برای بازگشت از اجرای طرح فوق الذکر نیست یک سلسله نوشتار در این سایت عرضه خواهم کرد تا اگر هم ر
مراحل بعدی ، از اتمام ساختمان نیمه تمام تا تجهیز و بهره برداری با دقت الزم به پیش برده شود و زحمت هیچ عالقمند و 

 مال هیچ نیکوکاری بهدر نرود .

صالح دانستند بکار گیرند ، شاید راهی که برای همین سعی دارم بطور ساده و روشن چند نکته مهم را یاد آور شوم تا اگر 
 باید طی شود با سرعت بیشتری همراه گردد.

چند سال است که گفته می شود اگر دانشگاه آزاد اسالمی راه بیفتد می تواند روی پای خودش بایستد و دیگر هیچ  – 1
م برای تکمیل اولین ساختمان احتیاجی به کمک نیکوکاران نخواهیم داشت . ادامه کوشش برای جمع آوری کمک  آنه

میرساند که هنوز این دانشگاه راه نیفتاده و روی پای خودش نایستاده است بنابرین وقت آنست که عملکرد چند سال گذشته 
با آمار و ارقام دقیق برای همه اعالم گردد تا روشن شود تا کنون چه مبلؽی کمک بدست آمده و چه اندازه و چگونه هزینه 

 . گردیده است

برای آگاهی عموم در سایت دانشگاه اعالم شود در دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز چند  رشته تحصیلی و هر کدام  – 2
در چه سطحی ) کاردانی یا کارشناسی یا هر دو ( تدریس می شود .  و اینکه هر رشته ای در هر ترمی چند دانشجو دارد 

هیئت امناء  این امر روشن نیست و نمونه آن در آخرین نشست که ، چون برای بعضی از عالقمندان حتی از اعضای 
مورد بحث ماست دیده شد. بنفع گردانندگان دانشگاه است که مردم و خیرین بدانند چند رشته تحصیلی کاردانی یا فوق دیبلم 

 ساله( داریم .   4و )دوره دو ساله( و چند رشته کارشناسی یا لیسانس )دوره 

اطالع دارم پنج رشته کاردانی و یک رشته کارشناسی که سابقاً ثبت نامشان در الر بوده دراین دانشگاه تا انجا که بنده 
 تدریس می شود . اگر تؽییری در ان پیدا شده است الزم است اطالع رسانی شود . 

اهنگی ندارد مطمئنا واماری داد که با واقعیت هم  در بیان ضرورت کمک به پیشبرد کار ساختمان دانشگاه نباید مثال -3
خودرا بر اساس موجودیت خود   امارهای  دانشگاه تهران با لندن فرق میکند یا المان با فلپین یا مالزی با پاکستان ما

توضیح دهیم . فراموش نکنید که در کشوری زندگی می کنیم که آمار رسمی آن نشان می دهد امسال حدود دویست هزار 
ور داریم .در منطقه کم جمعیت ما در شهر خودمان دانشگاه بزرگ پیام نور با سابقه پانزده جای خالی در دانشگاه های کش

کیلومتر  20رشته تحصیلی کارشناسی ارشد وجود دارد  و در کمتر از  1رشته تحصیلی کارشناسی و  40سال با حدود 
شهر الر دانشگاه بزرگ آزاد اسالمی با  فاصله از اوز در شهر گراش دو دانشگاه جدید التآسیس آزاد و پیام نورهست ؛ در



سال سابقه دانشگاه ازاد اسالمی هست. همینطور در بستک  15حدود بیست سال سابقه وجود دارد ؛  درشهر خنج با حدود 
و جناح نیز دانشگاههای کوچک پیام نور و آزاد تازه تآسیس وفّعال می باشند . فکر می کنید با توجه به توان مالی کم 

ه آزاد اوز و در کنار هم بودن اینهمه دانشگاه چقدر شانس رشد و جذب دانشجو برای این دانشگاه پر هزینه وجود دانشگا
 دارد !

هزینه ثبت نام هر فرد در دانشگاه آزاد باالترین هزینه های ثبت نام در کشور است و از آنجا که دانشگاه آزاد پذیرش  – 4
شروع کرده است ممکن است همچنان دانشجویان شهرمان این قبولی سهل و  بدون کنکور را برای رشته های کاردانی

آسان را بر درس خواندن جّدی برای قبولی در کنکور سراسری دولتی مانند پیام نور ترجیح داده با هزینه چند برابر به 
 تحصیالت حد اقلی فوق دیپلم بسنده کنند.

کز اوز ) دفتر اوز ( تا امروز فراوان زحمت کشیده و تالش نموده است در اینکه هیئت امناء دانشگاه آزاد اسالمی مر – 5
تا کار پیشرفت داشته باشد تردیدی نیست و اینکه همان هیئت امناء ) دفتر دبی( تا امروز حدود دو میلیارد تومان کمک 

شده و هنوز حد اقل دو برای این دانشگاه جمع آوری نموده جای تقدیر و تشکر بسیار دارد اما عمده این وجوه هزینه 
میلیارد تومان دیگر الزم است تا ساختمان یکم آن باتمام برسد و نوبت به تآمین بودجه انشعاب های آب و برق و تلفن و 

گاز و محوطه سازی و دیوارکشی و تجهیزات تهویه و مانند ان و اتصال آن به جاّده و سپس ایجاد ساختمان های خوابگاه 
رسد. بدون اینکه چشم انداز روشنی درباره فوائد این دانشگاه که نگرانی از توانائی جذب دانشجو های دانشجوئی و... ب

 برای آن از همین حاال بر زبان اعضای هیئت امناء دفتر اوز جاری است ، در پیش رو باشد .   

ترتیب بدهد تا عالقمندان  پیشنهاد می شود هیئت امنا دفتر اوز از  طریق سایت  دانشگاه برنامه پرسش و پاسخی  – 6
بتوانند سإاالتشان را مطرح  نمایند و جواب بگیرند ، چه بسا راهکارهائی ارائه شود که سازنده و مفید باشد .  سإاالت من 

 از هم اکنون آماده است و در روز های  نزدیک مطرح خواهم ساخت  .

ه و هزینه ای که صورت گرفته است مسئولین این امیدست با توجه به زحمتی که کشیده شده  و وقتی که صرؾ گردید
دانشگاه با واقع بینی عمل کنند و با ارائه پاسخ های روشن و قبول رهنمود های هیئت امناء دفتر دبی و سایر عالقمندان در 

لگرمی مدت زمان قابل قبولی امکان انتقال داننشجو به بخشی از ساختمان  در دست احداث  را فراهم نمایند تا مایه د
 پشتیبانان این دانشگاه نوپا گردد . 

  2012دبی ماه می  –فرهاد ابراهیم پور ) محمودا ( 
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ایٍ گُزيکبٌ تبفِ اف تغى ػؿايؼِ يُطوّ أف ٔثیبثبَٓبی آـاف ْنتُؼ گُزيکبَی َگـاٌ اف ػمت ؿبؿتگـ اَنبَٓبیی کّ ثب 

صن فَؼگی کـػٌ ؿا اف آَب ثگیـَؼ ایب يـػو يُطوّ فيبَی ثّ ایٍ َتیزّ عٕاُْؼ ؿمیؼ کّ چٕة ٔچبهٕ ؿاْی ثیبثبَٓب يیيَٕؼ تب 

   .ٔنؾت ىغَی چيًو ؿا ثـ ٔاهؼیت يی ثُؼػ   ثبیؼ اف آَب ٔربٌ آَب يغبكظت کُؼ یب ایُکّ ِ عبٓـ یک ٔػؼِ ؿؾا

 

  زلزله، منطقه اهل المرد را لرزاند

 گرد وخاک وؼبار شهر اوز ومنطقه الرستان را فرا گرفت 

د وخاک فرا گرفته تا جایی که پرواز الر براساس خبرهای دریافتی از اوز امروز همه جا شهر وبخش اوز ومنطقه را گر
به دبی هم تعطیل شده است توصیه میشود افراد سالمند وکودکان حتی االمکان بیرون نیایند بخصوص کسانی که مشکل 

 22.2.2302تنفسی دارند.  

 ثبٗٞ خذیدٚ خبدّ دس گزؽت
  

گؾىتّ کّ ثؼیُٕمیهّ ػؿ گؾىت اًَـصٕيّ ؿا ثّ ثب َٓبیت تبمق ثبعجـ ىؼیى کّ ثبَٕ عؼیزّ عبػو ًْنـ ػجؼانـصیى يضت ػؿ 

 عبَٕاػِ ٔثنتگبٌ ٔاىُبیبٌ اًَـصٕيّ تنهیت ػـُ يیًُبئیى

  .2012يی  24مبیت متبؿِ ْبی أف 

 پیبّ تغِیت
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بدین وسیله در گذشت مرحومه خدیجه خادم را به سرکار خانم فریبا صالحی زاده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت 
 برای انمرحومه از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم    عرض مینمائیم

فریبا  –خالده اسماعیلی - –فروزان حیدری  –پری ملک زاده  -خدیجه پیرزاد   -ثریا نامی  -فریده خضریان   ازطرؾ
 -فاطمه کریما  -کریما  مهناز-منیره صالحی   -مرضیه  –مژگان  –فرشته  –فریده کاریانی   -نؽمه دهقانی  –شجری 

سونیا  -سوفیا پیشداد –مهناز بهمن ابادی  –فوزیه خضری  -  پوران نجم الدینی-عایشه فقیهی پور -فاطمه میراحمدی 
 روشنک نامی-شقایق سعیدی  -سیما سیفایی  -پیشداد 

 

 سهم ٌا فرٌب در شرکت های هرمی

قبال برایتان از گلد کوئیست وشیوه یار گیری واؼفال افراد برای مشارکت در شرکت های هرمی گفته بودم .متاسفانه طی 
روزهای گذشته با مورد دیگری از یار گیری بخصوص در بین اوزیها و بعضی از افراد با پیشنهاد شرکت در اموری 

نت میگذارید ودر ازای ان انسی از طال دریافت میکنید .حدودا یک است که ادعا میکنند که شما یک مبلػ در شرکتی به اما
 12تا  10ماه پیش یکنفر پیش من امد که ادعا داشت که شما به ازای پولی که در این مجموعه میگذارید شما ماهیانه حدود 

ا میشود  من که قبال با درصد سود دریافت میکنید وانرا با انس طال یا معادل ان به شما پرداخت میشود و وارد حساب شم
شیوه شرکت های هرمی اشنا بودم وانرا رد کردم نه به خاطر اینکه همه انها دروغ میگویند بلکه به خاطر اینکه انها اول 

طمع بزرگی ایجاد میکنند وشما را بدنبال خود میکشند انها اول وطی چند ماه وحتی سال مبالؽی را به افراد سهام دار 
ا یواش یواش سر وکله انها پیدا نمیشود وبعد ناگهان متوجه میشوید که انها ؼیر قانونی بودند وجوابگو پرداخت میکنند ام

کسی نیستند اتفاقی که در گلد کوئیست ها افتاد انموقع بسیاری از افرادی که در سیستم گلد کوئیستی شرکت میکردند هر ماه 
ز مدتی شرکت ناپدید میشد امروز شما به هر کسی که بگوئید این مبالؽی بصورت دالر یا سکه دریافت میکردند اما بعد ا

شرکت ها هم مانند گلد کوئیست هستند بالفاصله جواب میدهند اینها اینجوری نیستند وقانونی هستند ونشانی دفتر انرا در 
دیگر نقاط از یاد کسی خیابان ش هم بشما میدهند کاری که گلد کوئیستها هم میکردند نشانی انها ودفتر انها در تهران و

 نرفته است 

الزم است یاد اوری کنم که شرکت های هرمی هیچگاه بعد از شکست وپنهان شدن بشکل اولی ظاهر نمیشوند ومثل قبل 
فعالیت نمی کنند بلکه انها شیوه ورفتار خود را تؽئیر میدهند وبشکار افرادی می پردازند که قبال وارد این جریانات نشده 

 اقشاری از نسل جوان ونا اگاه وطمع کار که دوست دارند ره صد ساله را یکشبه طی کنند اند بخصوص 

 من به همه ان طرفدران وشرکت کنندگان در این سهام وبورس بازی توصیه میکنم  

 بروید وحتما محل ان شرکت را از نزدیک ببینید وپروانه کسب یا جواز ان شرکت را در دایره اقتصادی دبی یا هر – 1
کشور دیگری که هستند از نزدیک مشاهده کنید وببینید کی وچه زمانی وبنام چه کسی این جواز کسب ثبت شده است حتما 

 خودتان بروید به حرؾ این وان حتی اگر اشنا هستند اعتماد نکنید 

د یا شرکت حقیقی یا اگر رسید یا سندی که دال بر پرداخت پول به شما داده اند این سند ورسید به مهر وامضا چه فر -2
 حقوقی است که اگر خدای نکرده اوضاع به هم ریخت شما یقه چه کسی یا کسانی را بگیرید 

خیلی ها ادع کرده اند که این شرکت هرمی نیست وهر فرد خودش شرکت میکنید از خودتان وانها بپرسید که چرا در  -3
بعضی جاها انها خودرا تیم یا گروه معرفی میکنند وچرا بعضی ها با جلسات گذاشتن سعی در اگاهی دادن به افراد برای 

 چیست این شرکت وسهام گذاری هستند وهدؾ از این تبلیػ 

شؽل وماهیت افراد معرفی کننده وموقعیت انها را بررسی کنید حتما خودتان پیگیری کنید به اینکه فالنی گفت یا ؼیره  – 4
اعتماد نکنید متاسفانه یک کالغ وچهل کالغ کردن برای فرار از مسئولیت جز خصلت جهان سومی هاست شما که پول 

 دادید بفکر پولی که داده اید باشید 



ز خودتان سوال کنید چرا تجار بزرگ بازار وبانک ها که صاحبان پول وسرمایه زیاد هستند در این شرکت ها سهیم ا -5
 نمیشوند مگر بانک ها پولشان از من وشما کمتر است مگر انها از پول بدشان می اید قدری به این موضوع فکر کنید 

ویا یک میلیون پول سهم گذاشته اند اگر  300هزار وحتی  100هزار یا فالنی  60بعضی جاها عنوان شده که فالنی  -6
هزار درهم سود میگیرد  120تا  100میلیون درهم سهم گذاشته حتما در ماه  1قدری از حساب وکتاب بدانیم اگر کسی 

ت اینهمه وبه حسابش واریز میشود . ایا بانک های اینجا سوال نمی کنند یکنفر ادمی که در کار تجارت قانونی ودرست نیس
 پول وسود از کجا وارد حسابش میشود اگر اشنایی در بانک ها وموسسات قانونی مالی دارید از انها سوال کنید 

چرا افرادی که بیشتر پول گذاشته اند بیشتر تبلیػ می کنند  وبرای تشویق افراد به این سهم گذاری  اینجا وانجا از  -7
 دریافت پول وسهمشان حرؾ میزنند 

روزه  40تا  30حان کنید وبه ان شرکت وفرد بگوئید ما میخواهیم پولمان را پس بگیریم امکان دارد یک مهلت امت -8
بدهند اما پیگیری کنید که زودتر بدهند ببینید چه جواب میشنوید انها که در سیستم های گلد بیز وگلد کوئیستی شرکت داشتند 

 گیرند هیچگاه نتوانستند پولی که داده بودند باز پس ب

اگر به حرمت پول حاللی که بدست اورده اید اطمینان دارید بدانید واگاه باشید پولی که از تالش ودست رنج شما ودر  – 9
 نتیجه کار پاک وصادقانه شما نباشد عاقبت خوبی نخواهد داشت 

نکار با افراد با تجربه واشنا برای حضور یا ورود با این محافل واینگونه سهام گذاری پنهانکاری نکتید وقبل از ای – 10
ودلسوز که طمع وحرص  دنیا از انها دور است مشورت کنید تا اگر درمانده شدید وراه به جایی نبردید شکست ویرانتان 

 نکند 

 قدٌمی ها مٌگفتند انچه شرط بال بود با تو گفتم  تو خواه پند گٌر خواه مالل / عزت زٌاد  ٌاهو 

 2012می 24فرهاد محمودا 

 هندبال در بخش اوز برگزار شد 3کالس داوری درجه 

  برداشت گوجه فرنگی در خنج آؼاز شد

  كٌلومتر كوتاه تر می شود 21الر  -با احداث محور جدٌد، فاصله خنج 

 واحد مسكن مهر وٌالًٌ در شهرستان خنج به بهره برداري می رسد 200

 شهرداری جوٌم مٌزبان شهرداران الرستان

 1-گزارش کوتاهی از شهر اوز
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ز اب وهوایی تابستانی دارد واز ان روزهای سرد وبارانی دیگر خبری نیست سبزه ها در بیشتر جاها اینروزها شهر او
خشک شده وزمین اماده برداشت محصول میشود انکه گندم کاشته یا جو منتظر برداشت وبهرده دهی زمین واسمان است . 

واگر هست زیر باد سرد کولر میباشد . با کولر بیشتر منازل ومؽازه ها روشن شده واز پتوی گرما بخش خبری نیست 
رسیدن تابستان زود رس میوه های تابستانی هم روانه بازار اوز شده اند هندوانه شاه میوه فقرا سرخ وپر اب وشیرین  با 
وانت های مختلؾ روانه بازار ومیدانهای اوز میشوند هندوانه صحرای باغ وهندوانه های دیگر که از دیگر مناطق امده 

واهند امد.  زردالو با زیبایی کنار گوجه سبز ترش جا خوش کرده واز گیل نوبرانه در سبد میوه ها خودنمایی میکند وخ
.مواظب باقالی سبز وخوشمزه که اوزیها عالقه زیادی به ابپز ان دارند باشید چون خیلی ها امکان دارد نسبت به این باقالی 

یر از هندوانه که وزن زیادی دارد از این میوه های تازه ؼیر فریزری برایتان حساسیت داشته باشند  اگر مسافر می اید ؼ
 بیاورد بهتر از هر سوؼاتی دیگر است . امتحان کنید

تومان و/ باقالی 7000تومان گوجه سبز 7000تومان ازگیل 7000زردالو .تومان 1000قیمت میوه ها : هندوانه سه کیلو 
 هزار تومان 2سبز کیلویی 

 1391خرداد دوم  / 

 سال پٌش 50خاطرات ان دوران با عکس های قدٌمی/ بٌش از   
 
 

 با خاطره همراه است  ٌن عکس کلیاٌن عکس مربوط به سالٌان دور ودرازٌست که برای همسن وساالن ا
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 اسامی افراد ی که در اٌن عکس شناخته شده اند به شرح زٌر است 
اسحق احمد  6 -عبدالرحمن کرانی  5شماره  -عبدالرحٌم روستا  4شماره  -ناشناخته  3و2شماره ا اقای رکنی شماره 

 12شماره  -ناشناخته  11 -محمد رسول ابراهٌم پور  10شماره  - محمد نبی امٌری 9شماره  -ناشناخته  8و7 -پور 
    محمد نورملکی 

 در شهر اوز 1391قٌمت مواد ؼذاٌی در اول خرداد 

ت.مرغ  10500ت .گوشت بوقلمون ک 7000ت.گوشت جرخی  15000ت.گوشت گوساله  17000گوشت بز کیلو 
ت.ماهی  6500ت.ماهی هوور ک  1500ن ت .سنگدا 1500ت.جگر مرغ ک  5400ت.مرغ گرم  4700منجمد ک 

 ت 3500ت .تن ماهی ساحل  1800ت تن ماهی سیهون  3000ت.تن ماهی صباب  7000ت.مارماهی  7000شهری 

 1100ت.خامه بگاه  2300ت.بنیر گاله  2500ت. بنیر مانی ماس  3500تومان  .بنیر روزانه  2000پنیر سفید 
 1500ت.شیر پاکتی  1000ت.ماست کوجک کاله  3500یلویی ک2ت.ماست بزرگ  3000ت.ماست بزرگ اساتیس 

 ت. 500ت.شیر مشکی 

کیلویی 16ت. جامد  2500کیلویی 1ت.روؼن جامد  14500کیلویی 5روؼن جامد   تومان. 3500تخم مرغ هرشانه 
ت.ماکارونی  1000ت.کوجک  2000ت.رب گوجه بزرگ  3600ت.مایع نینا  9500ت.روؼن مایع نینا  50000

 ت 700ت.سویا سبحان  700گرمی 450ت. 1200ی گرم900



 500ت.سس همدانیان کوجک  1300لیتری  دوغ عالیس  5/1ت.دوغ  500ت.نوشابه کوجک  1200نوشابه خانواده 
 ت. 1500ت.سس هزار جزیره  1500ت.سس دلبزیز کوجک  سس موشکی  800ت.بزرگ 

 600ت.کوجک  1200لوبیا بزرگ مشکوت  ت.کنسرو 1300تومان .کنسروخوراک بادمجان  800نخود سبر قوطی 
 ت. 1500ت.کنسرو قارج قوطی 

ت.لوبیا قرمز  3800ت.لپه  2700ت.ماش  2500ت.عدس قرمز  2500تومان . عدس سبز  4000نخود خشک کیلو 
ت.خیارشور  2800ت.خیارشور بزرگ  900ت.آرد سفید کیلو  1700ت. شکر کیلو  2000ت. لوبیاجشم بلبلی  3000

ت. سوسیس  3000ت. سوسیس معمولی ک  3000ت. همبرگرمخصوص  1200ت.همبر گر معمولی  3000ریز 
 ت.  800ت. بادمجان  1000ت.سبزی  600ت. سیب زمینی  800ت. گوجه  600ت.پیاز کیلو  4000مخصوص 

ت. میوه برتقال ک  88000ت.برنج کیخا  85000تومان . برنج شیوا الوند  105000کیلویی  40برنج لیما گونی 
 ت 2500ت.نارنگی  1200ت.خیار سبز  2500ت. سیب قرمز  2500

 مصاحبه با اقای محمود عبداللهی از همشهرٌان ومربی فوتبال در کشور امارات
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د العوضی بتازگی موفق به دریافت مدرک مربیگری درجه باخبر شدیم اقای محمود عبداللهی از مربیان تیم فوتبال اتحا
c ازکشور برزیل شده اند به همین منظور مصاحبه ای با ایشان داشتم که توجه شمارا بدان جلب میکنم 

ساٌت ستاره های اوز : اقای علداللهی با عرض سالم وتبرٌک لطفا خودتان را برای بٌنندگان ساٌت معرفی کنٌد وبگوئٌد 
 ی فعالٌت ورزشی خودرا شروع کردٌد  از چه سال

سال پیش در دبی و در تیم های  25اوز هستم    فعالیت ورزشی را از  1351من محمود عبداللهی فرزند فضل هللا متولد 
 ادامه مطلب ... ...   اتحاد العوضی وباشگاه ایرانیان وتیم پرواز امارات شروع کردم البته مدتی

 مرگ یک افؽانی بر اثر تب مالت در اوز

دیروز شنبه در شهر اوز یک نفر افؽانی که در گاوداری اوز کار میکرده بر اثر تب مالت در گذشته که ضمن اظهار 
ریهای تاسؾ به خاطر این مصیبت برای این افؽانی الزم است بگوئیم که تب مالت بر اثر الودگی های شیری ولبنی وبیما

 گاوی است که بدلیل عدم رعایت بهداشت میتواند منجر به مرگ گردد .فعال خرید گوشت گاو در اوز ممنوع شده است  .
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بر اساس خبرهای دریافتی از همشهریان دو گاوداری یکی نزدیک پیر معلم کثیر ودیگری در سمت کمربندی مسکن مهر 
یزگی جا ومکان ودفع فضوالت انها رعایت نمیشود ومسئولین امر باید که متعلق به افؽانیها می باشد بهداشت واصول پاک

خیلی جدی به این امر رسیدگی کنند تا جلوی بیماریها وعفونتهای ناشی از این الودگی گرفته شود این وظیفه شورای شهر 
 وشهرداری است که نظارت ومراقبت خودرا از این مکانها بیشتر نماید امید که چنین کنند 

 شکرنامه اقای عبدالقادر فقٌهی از خٌرٌن متن ت
  

 
 

  

 جای خالی صناٌع بزرگ در الرستان چه زمانی پر خواهد شد؟

 بلٌارد جام اسطوره ناصر حجازی   مسعو شرافت واحمد رضاٌی قهرمانان پنجاه ودومٌن دوره مسا بقات
 

دیشب در سالن فالمینگو دبی پنجاه ودومین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات بیاد زنده یاد ناصر حجازی اسطوره 
فوتبال ایران برگزار شد که در این دوره در گروه آ اقای مسعود شرافت به مقام اول رسید ومحمود رجایی ومحمد زمان 
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سابقات دست یافتند  در گروه ب نیز اقای احمد رضایی به مقام اول رسید خواجه بترتیب به مقام های دوم وسوم این م
 وسعید ضیایی وفرید صدیق بترتیب به مقام های دوم وسوم دست یافتند 

 

در این روز بیاد ماندنی یاد وخاطر بزرگ مردی از فوتبال ایران واز بهترین دروازبان کشور گرامی داشتند که راد مردی 
وبزرگی را از تالش ومحبیوبیتش را از تواضح وشجاعتش گرفته بود در این روز سرخ وابی با هم بودند ونشان دادند 

 وند وهمیشه در دل مردم جای دارند . انسانهای شایسته وبزرگ از بین مردم انتخاب میش

در این دوره بمناسبت تولد دو تن از بازیکنان بلیارد اقایان شریؾ نامور وسامی تابعی کیک تولد از طرؾ هئیت بلیارد  
تدارک دیده شده بود که بازیکنان در این شب تولد این عزیزان را تبریک گفته وسالهایی سرشار از موفقیت برایشان ارزو 

 ند کرد

ضمنا در این دوره جام قهرمان قهرمانان به اقای شریؾ نامور تعلق گرفت که به این بازیکن پر تالش وهمواره موفق 
 بلیارد تبریک مجدد عرض میکنیم 

جا دارد از هئیت بلیارد واقایان عبدالرحیم صدیق ومحمود رجایی ومحمد معصومی به خاطر زحمات زیادی که برای این 
 ند تشکر کنیم دوره کشیده بود

  برای دٌدن بقٌه عکس ها لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد

  

 

 برنامه جلسه تجار برگزار نمٌشود
 
اقای عبدالقادر فقیهی این برنامه که قرار بود روز شنبه برگزار شود لؽو بر اساس خبر دریافتی از باشگاه ایرانیان واعالم  

 گردیده است . تاکنون از دلیل لؽو این برنامه اطالعی دریافت نکردیم خبر
 
  

 دعوت به جلسه همٌاری برای ادامه ساخت دانشگاه ازاد اسالمی اوز 
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ی اوز دفتر دبی طی هفته گذشته بود که در منزل اقای محمد دیشب دومین جلسه از جلسات هئیت امنای دانشگاه ازاد اسالم
نامی با حضور تعدادی از اعضای هئیت امنای اوز واعضای دفتر دبی برگزار شد که طی این جلسه که بمنظور جمع 

وضیح اوری کمک های مالی جهت توسعه ساختمان نیمه تمام دانشگاه ازاد اوز بود تعدادی از اعضای هئیت امنا به ایراد ت
نفر از اقایان وخانم ها  40وسخن پیرامون مشکالت ونیازهای دانشگاه پرداختند . در این جلسه که با حضور نزدیک به 

میلیون تومان به دانشگاه ازاد کمک مالی تعهد کردند سخنرانان این جلسه اقای  30برگزار گردید در مجموع افراد حاضر 
دفتر دبی اقای صدیق پیرزاد رئیس هئیت امنای    رئیس هئیت امنای دانشگاه ازادنامور مجری جلسه اقای عبدالقادر فقیهی 

دانشگاه ازاد دفتر اوز اقای محمد نامی نائب رئیس دفتر دبی اقای عبدالعزیز خضری رئیس دانشگاه ازاد اوز واقای اسحاق 
ان  ومسائل مطرح شده در ان خضریان از اعضای هئیت بودند  که سعی میکنم در فرصت های بعدی به سخنان سخنران

بپردازم . ضمنا اقای احمد خضری در پایان پیرامون موضوع شهرستان شدن اوز وامر ارتقا اوز سخنانی بیان نمودند که 
بدان خواهم پرداخت . در این شب قبل از رسمیت جلسه از میهمانان به صرؾ شام پذیرایی بعمل امد وبعد از ان جلسه تا 

 داشت شب ادامه  12ساعت 

17.5.2012 

 پنجاه ودومٌن دوره مسابقات بلٌارد جام اسطوره فوتبال ناصر حجازی

به اطالع کلٌه عالقمندان به ورزش بلٌارد مٌرسانٌم که پنجاه ودومٌن دوره مسابقات بلٌارد جام اسطوره زنده ٌاد ناصر 
بعداز ظهر در باشگاه بلٌارد فالمٌنگو دبی برگزار مٌشود عالقمندان  3ماه می روز جمعه ساعت  18حجازی  در تارٌخ 

 تماس حاصل نماٌند 0506257381بدالرحٌم صدٌق  با شماره تلفن مٌتوانند جهت ثبت نام در اٌن دوره با اقای ع



 هئیت بلیارد واسنوکر اوزیهای مقیم امارات

  اندر حکاٌت وارستگی 

 بسٌار بود دعوی وارستگی ولی        جز رفتگان ندٌده ام از خوٌش رسته ای

دارای معنی عمیق در ادبیات ماست زنده یاد کلمه وارسته ووارستگی از زیباترین کلمات و عرفانی ترین ودر عین حال 
علی اکبر دهخدا در لؽت نامه خود انرا به معنای ازادی وازادگی ورهایی معنی کرده است . انچه در ادبیات بدان توجه شده 

است عمق بخشی به احساس درونی انسان ازاد اندیش وفارغ ازطمع وحرص وآز دنیا است یعنی دیده بر گشودن برهستی 
 وبی نیاز از طمع ورزی وخواری جهان

شاید هیچ کلمه ای به اندازه وارستگی به تقابل خواری وپستی وفرومایگی نرفته باشد .انسان در گذر روزگار خویش  
میتواند زیاد بیاندوزد میتواند فراوران مال وفراوان جا پیدا کند ولی کمتر انسانی پیدا میشود که پشت پا به این زرو مال زند 

 کبت درون وخواری وزبونی رها گردد تا به وارستگی برسد واز ن

در تهران در گذشت  1363شاعر ؼزلسرا وقصیده گوی معاصر است که در سال   این شعر زیبا از امیر فیروز کوهی
بیتی بجا دعوی وارستگی را در بین ماندگان مطرح کرده است ونشان داده است که من هیچ راستی   است .فیروز کوهی با

ر بین زندگان در دعوی وارستگی نمی بینم مگر انها که رفته اند ودیگر نیستند تا ادعای وارستگی کنند .این خودخواهی د
ونادانی عمیق ما از چرخش هستی است است که نمی گذارد دست از امیالی بکشیم که نه تنها عنصر بقا نیست بلکه زائده 

ید نثار کرد باید از داشته های خود چه پول ومال ومقام گذشت تا رها حرص وطمع ماست برای وارسته شدن باید گذشت با
 شویم 

اما این رها شدن به معنی دور ریختن وبر باد دادن نیست به معنی ندانم کاری نیست وربطی هم به بریز وبپاش بی جا 
ی کسانی بریزیم که خودشان از ما ندارد . مطمئنا درک حقانیت وارستگی به این نتیجه نخواهد رسید تا انچه ما داریم به پا

حریص تر وخود در تقالی کسب مال ومقام وریاست هستند. هیچ اشتباه نشود انکه گاه بر درگاه نشسته  و دست طلب دراز 
میکند وادعای وارستگی دارد میتواند فرش خودخواهی هایش بزیر پای ما بیندازد .ازادی ورهایی با عدالت خواهی ادم ها 

اکی با صبوری وگذشت وایثار پیوند دیرینه دارد باید عناصر ورفتار ادم ها مالک باشد تا به نشانه های با شرافت وپ
وارستگی واقؾ گردیم .کاری سخت وطاقت فرسا اما شورانگیز در پیش خواهد بود اگر کسی بخواهد به وادی وارستگی 

 رهنمون شود.

 خندیدن مطلب را بپایان می برم با بیتی از یک ؼزل مولوی در باب دیگرگونه دیدن از 

 کار خامان بود از فتح و ظفر خندٌدن       به صدؾ مانم،خندم چو مرا درشکنند

 2012می 16فرهاد محمودا/

 آؼاز شدبرداشت محصول شمام در خنج 

 كلٌنٌك دٌابت شهرستان الرستان/ نگاهی به گذشته، برنامه آٌنده

 مهمترٌن درخواست مردم الرستان از دولت چٌست؟ / در نظرسنجی صحبت نو شرکت کنٌد

 با سالمی دوباره وحضوری مجدد
 

متاسفانه بدلیل اشکاالت فنی سایت چند روزی نتوانست به کار معمول خود ادامه دهد این مشکل خوشبختانه امروز بر 
طرؾ گردید وسایت همچون گذشته به مسیر خود ادامه میدهد . از همه بینندگان عزیز وهمشهریان عالقمند که با ارسال 
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 تعطیلی سایت بودند تشکر میکنم وبرایشان ارزوی سالمتی دارم ایمیل وتلفن نگران
ساله  55گزارشی اسؾ بار از دبستان قدیمی  2012می   فرهاد ابراهیم پور )محمودا( دبی -مدیر سایت ستاره های اوز 

 کهنه اوز
  
  

 
واقعا مایه تاسؾ است که یکی از دبستانهای قدیمی کهنه اوز که دانش اموزان دبستانی در ان درس میخوانند چنین این 

وضعیت ناهنجاری داشته باشد هم مسولین دولتی واموزش وپروش منطقه وهم انهایی که پول دارند ومیروند بورکینا فاسو 
بیایند همین دور وبر خودمان را اباد کنند اسیای جنوب شرقی وشاخ وتایلند وجاهای دیگر دنیا پول خیر خرج میکنند اول 

افریقا پیش کشتان. وقتی میگوئیم پول باید خرج جاها وچیزهایی بشود که اولویت دارد همین جاست وقتی یکی از قدیمی 
ٌن گزارش ارد / اترین دبستانهای منطقه در چنین وضعیتی است ایا الزم است پول خرج جاهایی بشود که هیچ ضرورتی ند

  را با هم مٌخوانٌم ومی بٌنٌم
  

 در سالگرد در گذشت محمد راهپٌما فرزند امٌن حاجی بابا 

 

 سال گذشت وتو رفتی وهرچه بود گذشت  اما مدام ٌاد وخاطرت به دل زنده مٌکنٌم 

اولٌن سال درگذشت زنده ٌاد مرحوم محمد راهپٌما فرزند امٌن حاجی بابا است که بر اثر تصادؾ  2012ماه می  16
 موتورسٌکلت در گذشت در اولٌن سالگرد دوری اش ٌاد اورا زنده نگه مٌدارٌم وبه روان پاکش درود می فرستٌم 

  از طرؾ محمد شرٌؾ خضری وسلطان فروؼی  

 
 بازدٌد نهاٌی نماٌنده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از دانشکده بهداشت اوز

 كارگر 60تعطٌلً شركت شٌرٌن طعم الرستان و بٌكاري 

 دو کارگر زن کارخانه سٌمان الرستان کار خود را از دست دادند

 انتصادؾ در گردنه تنگ خور الرست

 اندرحکاٌت اقای نادان در باب طمع ورزی
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دی که زمانی از بابت این شرکت های هرمی اسیب دیده بود تعریفی برایم کرد که اینجا می اورم تا دیشب یکی از افرا
شاید شما ودیگران بیشتر با این جریانات اشنا شوید .مطالب وتجربیات افراد دیگری هم هست که بعد از تایپ کردن برایتان 

 روی سایت قرار میدهم 

ود دبی تا با کار شرافتمندانه لقمه نانی برای زن وبچه هایش تهیه کند در یکی از این اقای نادان که چند سالی میشد اومده ب
روزها که زنش رفته بود ایران تلفن مهمی برایش امد خانم اقای نادان بعد از احوالپرسی به شوهرش گفت که احتیاج 

نادان گفت که من برای کار مهمی  ضرور به مبلػ یک میلیون تومان دارد شوهرش هر چی پرسید برای چه میخواهی خانم
میخواهم وگفت بعدا برایت میگویم اقای نادان به خودش گفت حتما زنش این پول را برای کار مهمی میخواهد شاید هم 

میخواهد به زخم کسی بزند ونخواسته اسم انطرؾ را بیاورد برای همین اصرار زیاد نکرد اگر انموقع با اینموقع حساب 
 میلیون االن میشود  4کنی یعنی حدود 

باالخره روز گذشت وروزگار گذشت وکالؼه به خونش رسید تا اینکه اقای نادان فهمید ان پول برای چه بوده است اون 
پول برای شرکت همسرش در باند اختالس گلد کوئیست بوده واین بعدا میگم  بعدا میگم زنش برای همین بوده ومیخواسته 

وخیلی هم بلد است چگونه پول در اورد اری اقای نادان وقتی فهمید  زرنگی بخرج بدهد ونشان بدهد که زن  ناتوانی نیست
این پول برای چه بوده کلی با زنش جر وبحث کرد جر وبحثی که هیچ فایده ای برای اقای نادان نداشت چون زنش هنوز 

کت کرده اند وچه هم اصرار داشت که کار درستی انجام داده ونه تنها او بلکه چند نفر از اعضای فامیلش هم در ان شر
 دلیل صد من یه ؼاز وبند طنبونی هم اورده بود 

بعضی وقت ها ادم هایی شکست را قبول میکنند تا اینده ای پیروز داشته باشند اما خیلی ها اینطور نیستند ودوست دارند 
بعد از مدتها امد انهم بازهم شکست بخورند در هر حال باز هم روز گذشت ووزگار گذشت تا اینکه پاداش گلد کویستی انها 

هزار تومان یعنی انچه نصیب خانم زرنگ اقای 50هزار تومان بود واالن  20در هم انموقع صد درهم  100به ارزش 
هزار تومان بود فکر میکنید خانم اقای نادان ککش گزید فکر میکنید دچار  20نادان شد از ان یک میلیون تومان فقط 

لی ؼصه خورد ورفت بابت این گند گاری عمیقا از شوهرش معذرت خواهی کنه  نه دپرس وناراحتی شد فکر میکنید ک
هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد فقط یه معذرت خواهی ساده وکلی هم توجیه کرد. چرا  ؟ این قسمت را خودتان حدس بزنید 

 چون امکان داردیک  روزی شما هم در وضعیت اقای نادان وخانم زرنگش قرار بگیرید  

 ضمنا هر چه ما اصرار کردیم اقای نادان اسمش را بگوید نگفت که نگفت .

 کالهبرداری مدرن 

  

بی ربط   چندی پیش ایمیلی بدستم رسید که در ان از کالهبرداری مدرن نوشته بود وقتی خوب مطالعه کردم دیدم نه تنها
نگفته بلکه اینروز ها هم افرادی بیکار ننشسته و دنبال یارگیری برای پهن کردن بساط دیگری از این نوع هستند بساطی 

که کمی با شیوه کالهبرداری قبلی متفاوت است میزان سود را باال برده اند وطمع های را از فضای مجازی وجلسات 
افراد بپردازند تازه گفته شده که این روش هرمی نیست یکی نیست بگوید  خصوصی وارد افراد میکنند تا به کسب وجذب

که اگر هرمی نیست وراه قانونی دارد چه احتیاجی به یار گیری وگسترش این شبکه است واگر نیست چرا این جماعت 
برخورد کردند به ان  دفتر واداره وشرکت ثبت شده ای در دبی یا امارات ندارند ومحل انها کجاست تا مردم اگر با مشکلی

 مراجعه کنند 

پر واضح وروشن است که این روشهای پنهانی ویارگیری محافلی به این خاطر ایجاد میگردد که هیچ ابزار قانونی بر 
 نتابد .براستی لیدر های این افراد چه کسانی هستند مبلؽان انها چه سودی از تبلیػ برای این محافل میبرند 

داشته باشید ؛طمع فرزند حرامزاده نیاز ادمی است که خیلی را تاکنون به دامن خود کشیده واز این حرفم را به خاطر 
هستی وزندگی ساقط کرده واندک شماری هم به ان باال ها وزرو وزور ومال رسانده است انسان گرایش عجیبی به مال 

ارگر صفر ودرمانده وچه افراد پولدار .تردید اندوزی وقدرت وموقعیت برتر دارد چه این ادم با سواد دانشگاهی باشد چه ک



نباید کرد که طیؾ وسیعی از ادم ها میتوانند مرتکب اشتباه شوند اما ادم های کمی در صورت شکست به ان اعتراؾ 
 میکنند وما فقط ان برندگانی خواهیم شناخت که مرتبا از پیروزی اشان وبرنده شد نشان میگویند 

کالهبرداری هایی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده است انکه زیر دست وپا له شده اند وگاه در بسیاری از اختالس ها و
سرمایه وزندگی خودرا از دست داده اند ادم های طماع بوده اند که میخواستند ره صد ساله را یکشبه طی کنند انهایی که 

تاب رسیدن به مال وقدرت وپول دارند وطبیعی نمی خواهند با کار شرافتمدانه وزحمت زود به نتیجه برسند انهایی که ش
است که عده اندکی به انجا خواهند رسید البته با زیر پاگذاشتن خیلی از اخالقیات با نابود کردن وسوار شدن بر گردن ادم 

 هایی که ان زیر له میشوند 

شدند وده ها نمونه دیگر بگویم که من دوست دارم برای ان دسته از ادم هایی که زمانی گلد کویستی بودند وبعد انترنتی 
مطمئن باشید که اگر تجار بزرگ وصاحبان بانک ها میدانستند واطمینان داشتند که این راه سالم پول دراوردن است 
واینهمه هم سود دارد حتما به جای تجارت جذب اینها میشوند ولی صاحبان بانک ها وتجار میدانند که این راه پول 

 قانونی ومضاربه ای است وحاضر به ریسک ان وداللی در این عرصه مالی نیستند  دراوردن مسیری ؼیر 

یک مثال زنده از روند بازار برایتان میزنم / یک تاجر که شب وروز میکند و صد تا بازار جهانی میگردد تا جنسی بخرد 
 80تا نهایتا  40زد تا سودی در صد سود داشته باشد واجاره خانه وانبار وحقوق ده ها کارگر میپردا 60تا  40که 

درصد  100درصدی کسب کند به نظر شما اگر اطمینان داشت که یک شرکت مضاربه ای با این سرمایه میتواند باالی 
بدون هیچگونه زحمتی سود به او برساند نباید انجا سرمایه گذاری کند  ولی همه میدانیم که چنین نیست وبیشتر تجار بدنبال 

 عرفی بازار هستند مسیرهای قانونی و

متاسفانه نه حاکمان از گذشته حاکمان درس میگیرند نه ادم های طماع از خرد شدن وشکست گذشته افراد می اموزند شاید 
این خصلت مرموز ادمی است که دوست دارد حتی روش های شناخته شده وؼم انگیز وشکست خورده هم خود تجربه کند 

 ود وبرای تجربه دیگران بهایی قائل نش

نگرانی از انجاست که در این وادی کسانی دارند بساط پهن میکنند که چندان از ما دور نیستند کسانی که اینبار خوب 
فهمیده اند که اگر پول هست بین خودمونی ها ست واگر بشود یارگیری کرد بین این جماعت اوزی والری وگراشی 

ت اسیب دیده اند وتجربیات خودرا برایم گفته اند که سعی میکنم در وبستکی و... است .دوستان نزدیک من قبال از این باب
فرصت های بعدی ان تجربیات ومسیری که انها طی کردند برایتان بگویم خواه پند بگیرید خواه مالل شما هم اگر با من 

 واین نوشته موافقید در گسترش اگاهی ودانایی دیگران شریک شوید .

وبدانید هیچ ماری هم شکل نیست اما همه  اٌنجا را کلٌک کنٌدجریانات کالهبردار وهرمی برای اطالع بیشتر با یکی از 
 نیش دارند 

 2012می 9/فرهاد محمودا 

 ادامه مطلب 

 عکس قدٌمی از ادمهای قدٌمی
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این عکس هم از جمله عکس های قدیمی است که انرا کمی بزرگ کردیم تا افراد بهتر معلوم شوند عکس شکسته واندازه 
 بقیه افراد با کمک شما شناخته شوند  تعداد کمی از افراد داخل عکس شناخته شدند که امیدواریمکؾ دست بوده است 

 
احتماال براردان  14وشماره   به احتمال زیاد اقای محمد صالح رحمانی 21معلم اقای صدیق پیرزاد وشماره   1شماره 

 بقیه افراد شناخته نشده اند  باشند

 سال پٌش 55



 

 سال پیش است چند نفری میشناسیم که اسامی انها را نوشتم .اگر بقیه را میشناسید برایمان بنویسید  55این عکس مربوط به 

نفر پنجم محمد  -  معلم اقای امجد بدر -نفر سوم عبدالرحیم العوضی  -نفر دوم اقای فرج هللا فقیهی نژاد -نفر اول ناشناس 
 نفر هشتم محمد صمدانی  -نفر هفتم محمد رفیع نامور و  هللا گرگیناسد  نفر ششم -شریؾ نجم الدینی 

اقای بدر الری بودند وبا موتور سیکلت به الر واوز میرفتند وهییچوقت ازداوج نکردند ودر حال حاضر هم در الر زندگی 
 میکنند .تا انجا که فهمیدیم این عکس مربوط به کالس چهارم ابتدایی در مدرسه بدری اوز است 

  3منتخب گراش  1تٌم فوتسال خواهران نفت اوز 

 
بر  3گراش قرار گرفت و با نتیجه  بعد الظهر در مقابل تیم منتخب 4چهار شنبه عصر تیم فوتسال بانوان نفت اوزساعت 

لی بر صفر تیم تازه تاسیس نفت اوز را برده بود و 10ماه قبل  3 یک بازی را واگزار کرد این در حالی بود که تیم گراش
در  خانم آنا حسینی ما در آینده به باری از خدا و با پشتکا ر خود بچه ها حرفی برای گفتن به نقل از سر پرست تیم

. فاطمه رفیعی 2.دینا نجمی 1نفت اوز  الرستان را داریم مربی تیم هم خانم مینا آگاهی میباشد اسامی بازیکنان تیم فوتسال
.مهدیس و پردیس مبصر 9.مینا آگاهی 8.فاطمه بیضایی 7فاطمه نیامبارک .6 گرگین.ندا 5. زینب آگاهی 4. شمیم تابعی 3

 حسینی . پروین ؼی! اثی سرپرست آنا حسینی کادر فنی مینا آگاهی و مهناز12ایزدی  . ساناز11

 خبر

  برگزار شدکارگاه آموزش داوری هندبال در اوز 
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 داناٌی ترس می اورد! 

شاید برایتان تعجب اور باشد که دانایی موجب ترس ادم میشود .شما حتما شنیده اید که کسانی گفته اند فالنی چه سر نترسی 
دارد یا فالن کس از هیچ چیز نمی ترسد البته میتواند اینگونه باشد ولی بیشترین کسانی که نمی ترسند یا به ان درجه از 

وجوان هستند یا بر مبنای ایدئولوژی وایمانی توانسته اند بر ترس خود ؼلبه کنند وبه  اگاهی نرسیده اند یا خیلی احساساتی
خاطر ایمان واعتقاد وهدفی که دارند سعی میکنند عنصر ترس را در خود ضعیؾ کنند چون نمیشود ترس را بطور کلی از 

 بین برد واین از اگاهی ما نشات میگیرد 

برای اینکه نشان دهم که چگونه اگاهی ودانایی موجب ترس میشود چند مثال می اورم برای نمونه یچه های کوچک 
واطفال را در نظر بگیرید اگر انها را ولشان وبه حال خود رها  کنید نه ترسی از بلندی دارند ونه میفهمند چه چیز 

سعی میکنیم درجه ایمنی انها را باال ببریم وبه انها میگوئیم  خطرناک است این ما هستیم که بمرور زمان با دادن اگاهی
اتش خطرناک است بلندی خطرناک است حیوانات موذی ودرنده خطرناک هستند وگرنه برای انها چه فرق میکند که بایک 

ن موضوع رطیل بازی کنند یا یک خوگوش یا عقرب ومار .بچه ها بمرور با این اگاهی از این موجودات می ترسند ..ای
در بزرگترها هم صادق هست برای مثال اگر به ما نگویند واگاه نباشیم که عبور از چراغ قرمز خطرناک است یا اگاه 

نباشیم که فالن گیاه سمی وفالن میوه وؼذا برایمان بد است مطمئنا عکس العمل احتیاط امیز نخواهیم داشت ونگران 
 نمیشویم 

مسایه داشته باشید ومرتبا هم اورا دیده باشید وهر روز سالم علیک داشته ویا حتی به مثال روشنتری میزنم اگر شما یک ه
خانه خود دعوت کنید تا زمانی که کسی به شما نگوید که این ادم قاچاقچی یا قاتل است هیچ ترسی از او ندارید اما بمجرد 

گرد وبا او کمتر رفت وامد پیدا خواهید کرد اینکه فهمیدید اون فرد ادم خطرناکی است ترس ؛ شما وخانواده را فرا می
وحتی امکان دارد اورا به محافل امنیتی وپلیس معرفی کنید اری به همین سادگی اطالع ودانایی که در اختیار شما قرار 

 گرفت به ترستان منجر شد 

یکروز یکتفر که مطلع است   مثال دیگری میزنم در منزلی چند سال است که نشسته اید وتاکنون هیچ مشکلی نداشته اید اما
می اید وبه شما میگوید این خانه کمی کج ساخته شده ومصالح خوبی هم در ان بکار نرفته وامکان فروریختن وریزش دارد 

 بالفاصله شما نگران میشود چون تا ان لحظه شما هیچ اطالعی از این موضوع نداشتید 

بیاورد ضریب اطمینان شما هم باال میبرد چون شما با این اگاهی دنبال  نادیده نگیریم که همانگونه که اگاهی میتواند ترس
 راه حل میگردید تا نگرانی اتان را کم وبه صفر برسانید ویا از خطر دور شوید 

چندین سال پیش در اوز یک خسیسی زندگی میکرد که فکر میکرد پولهایش را به جای انکه ببرد بانک بهتر است در 
اش پنهان کند واو مدت زمان زیادی اینکار میکرد ؼافل از اینکه نفهمیده بود که به جز ادم ها سنگ های زیر خانه 

حیوانات هم میتوانند اسکناس هم لت وپاره کنند وجز خاک اره از انها چیزی باقی نماند از قضا زد وبیمار شد ومجبور شد 
د خسیس خودش یک مقدار پول داشت اما کفاؾ نکرد برای معالجه برود شیراز طرفی که همراه او بود نقل میکرد که فر

وگفتیم برای معالجه ات احتیاج به پول بیشتری داریم وبرای همین گفتیم اگر در اوز پولی داری  بهتر است مسافری که می 
 اید بیاورد مرد خسیس  گفت کسی پیدا نمی کند گفتیم مگر کجا گذاشتی؟ گفت زیر سنگ های حیاط وداخل بعضی از خشت

های دیوار . طرؾ میگفت بالفاصله من بهش گفتم که اگر انجا گذاشتی فاتحه اش خوانده است وتا حاال حتما لمز خورده 
است .مرد خسیس همین که اینحرؾ را میشنود بالفاصله ؼش میکند واز حال میرود چون هیچ وقت فکر لمز وخوردن 

 اسکناس نکرده بود 

د بصورت فردی با این موضوع در گیر هستیم بلکه حاکمان هم به همین دلیل رخنه واقعیت این است که نه تنها ما افرا
اگاهی در جامعه است که ترس ونگرانی اجزای حاکمیتشان را فرا میگیرد وبرای همین است که در طول تاریخ حکومت 

 وزندان می ترسند  های مستبد از اگاهی مردم ترس دارند همچنان که مردم هم از ابزار وادوات ظلم وجور وشکنجه

در کل ترس یکی از محصول های اگاهی ودانایی است اما همه ان نیست وانسان اندیشمند تاکنون توانسته بر مصائب 
ومشکالت ناشی از ان پیشی بگیرد . اما اگر انقدر اگاهی که از هیچ چیز نمی ترسی بدان که جهان خیلی بزرگ است 



مانی کسی از ایدز وسرطان هیچ نمی دانست میگفتند طرؾ چند ماهی زنده بود وبعد وناشناخته ها هنوز خیلی زیاد هستند ز
مرد این ناشناختگی ترس اور نبود اما وقتی فهمیدی نگرانی بیشتر میشود وفقط با راه های ایمنی میتوانی به خودت 

 2012می 8فرهاد محمودا    /وجسمت تسلی بخشی /شاد وتندرست باشید 

 ٌاردبمناسبت تولد  اقای جعفر صدٌقپٌام تبرٌک هئٌت بل

 

جناب اقای جعفر صدیق یار وهمراه ورزشکاران بلیارد صمیمانه ترین تبریکات خودرا بمناسبت سالگرد تولدتان ابراز 
 2012می 8هئیت بلیارد اوزیهای مقیم امارات   /میداریم وسالهایی پر از سالمتی وموفقیت برایتان ارزومندیم 

 فوتبال نونهاالن نفت اوزشروع تمرٌنات تٌم 
 
 

شنبه یک مسابقه  2با توجه به اینکه امتحانات بچه های دبستانی تمام شده تیم نفت هم تمرینات خود را شروع کرد و و روز 
با تیم گراش جوان برگزار کرد تیم گراش جوان که به در خواست تیم نفت خواها ن یک بازی دوستانه با تیم رده سنی 

شکست  2بر  3سال گراش جوان را  12در سالن میر احمدی شد که تیم نفت توانست بازیکنان زیر  80ئ  79متولدین 
دهد مدیریت تیم نفت اوز از تمام خانواده های عزیز تقاضا دارد برای اوقات فراؼت بچه های خودشان در تابستان ثبت نام 

 مینماید

  تومان 2000تا گل گاری 4 /1391اردٌبهشت 17اوز   صبح مٌدان امام شافعی 11ساعت  
 
 



  

 

 

 هجری قمری 1332سربرگ فروش ٌکی ازمؽازه های تجار اوزی در سال 



 

 1332این سربرگ فروش یکی از مؽازه های تجار اوزی  بنام حاجی محمد رفیع حاجی عبدهللا اوزی وشرکا   در سال 
سال پیش می باشد که با شکل وفرمی وزین وزیبا واراسته به جمالتی معنا دار درست شده  101هجری قمری نزدیک به 

ارد وبی جا نمی گوئیم که تجار وبازگانان اوزی  از گذشته است ونشان از حسن توجه وسلیقه ودانش اوزی ها در گذشته د
های دورافرادی با سواد و روشن وبا سلیقه بوده اند . با وجود اینکه این سربرگ از وضوح خوبی برخوردار است اما متن  

 انرا دوباره برای بینندگان عزیز مینویسم 

به انها نماٌد ؛ خواه اعلی باشد خواه وسط باشد ؛ از هر کس بخواهد قماش وؼٌره از اٌن دوکان بخرد؛ اول وارسی 
 دوکان که بٌرون برد مال ان شخص مٌباشد؛ خواه گٌران باشد ؛ خواه ارزون ؛  پس نخواهم گرفت 



طاقه پارچه حاشیه دار چهل واری قرمز  و  اگونی قند  به اقای 7معلوم میشود اقای حاجی محمد رفیع  در این برگه 
مالمحمد شریؾ حاجی محمود قاید اوزی فروخته است وامضا انهم موجود است  .یاد وخاطر همه انها گرامی باد که تجار 

ام انها بوده است ودانش خودشان .امید که کوشش وتالش انها فراه اوزی اگر چیزی یاد گرفتند از موجب همین دقت وانتظ
 2012می6فرهاد محمودا   /راه دیگران قرار گیرد 

 اولٌن های آموزش وپرورش الرستان

 درخشش شطرنج بازان الرستانی در مسابقات شطرنج آزاد جام لٌان بوشهر

 دانشگاه پٌام نورمرکز اوز در مسٌر توسعه بٌشتر

خیریه مرحوم حاج هاشم بهروزیان ومجموعه  2دانشگاه پیام نور مرکز اوز که شامل ازمایشگاه شماره  4افتتاح فاز 
ود با حضور جمع کثیری از مسئولین کشوری استانی ومنطقه  معتمدین فرهنگی که توسط خیرین ودانشگاه پیام نور اوز ب

شهری وامام جمعه اوز وفرماندار الرستان ودیگر مسئولین اموزشی  دیروز جمعه  توسط دکتر حسامی قائم مقام ومعاونت 
 د  دانشگاه پیام نور کشور افتتاح گردید که بزودی گزارش کامل انرا با عکس روی سایت قرار خواهم دا

 سٌب ترش از خفر تا اوز
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سیب ترش شاید از قدیمی ترین میوه هایی باشد که در اوز در فصولی از سال نزدیک به تابستان یافت میشد تا انجا که یادم 
خیلی اندک بود وبجز میوه های مزارع خود اوز ومناطق الرستان میوه های   می اید انروزهامثل االن  نبود وتعداد میوه ها

انزمان خیلی کم بود ومهمترین ان عبدالسالم درودی بود اکثر میوه های   های اوزمیوه فروشی   دیگر بندرت پیدا میشد.
خودشان را از الر می اوردند اما در سطح شهر اوز میوه هایی که با بار االغ وقاطر هم به اوز میرسید طرفداران خوبی 

چون انمناطق اب هوای بهتری داشت از جمله انار وسیب ترش مناطق خفر و قیر وکارزین وجویم وهرم وکاریان بود 
 داشت واب شیرین مزارع خیلی بیشتر از اوز بود 

بچه که بودیم بخصوص از زمانی که به مدرسه می رفتیم سیب ترش فروش ها اکثر مواقع با خری که همراه داشتند توی 
او بروند گاهی سیب  کوچه ها می گشتند وسیب ترش خودرا بفروش می رساندند .بچه ها خیلی عالقه داشتند که همراه

فروش سیبی به بچه ها میداد وگاهی هم بچه ها از جوال سیب فروش کش می رفتند ومی دزدیدند .انموقع ها سیب ترش 
ارج وقرب داشت وفقیر وؼنی میتوانستند در فصولی از سال انرا بخرند واز خوردنش لذت ببرند اما با زیاد شدن انواع 

 متر پای به میدان میگذارد .میوه های رنگ ووارنگ سیب ترش ک

این عکسی که مالحظه میکنید مربوط به درخت سیب ترش در شهر اوز ودر منزل یکی از همشهریان است که ساالنه بر 
میدهد والحق سیب ترش خوب وپرباری است با امدن اب لوله کشی شیرین به اوز واهمیت دادن اوزیها به درختانی که 

ل درخت سیب ترش هم به میوه های خانگی اوزیها اضافه شده است. اگر برایتان فرستادند بازدهی دارند در منازل محصو
 2012می 5فرهاد محمودا /   /بیاد ما نوش جان کنید  

 
 رگزاری اولین نمایشگاه انجمن عکاسی اوزب

 برپاٌی اولٌن نماٌشگاه عکس فٌشور؛ شروعی برای فردا

 ندر حکاٌت ٌکرنگی ا

 رنگی اش در زٌر پا افتاده استسربلندی گر که خواهی با همه ٌکرنگ باش        قالی از صد 

یکرنگی یعنی شفاؾ بودن یعنی دو رو نبودن وزالل بودن یعنی همان باشیم که هستیم حتی با ایراد وعیب هایمان . برای 
یک رنگ بودن باید از ریا ودورنگی وچند رنگی دور شویم از دروغ بدور باشیم صاؾ وساده وصمیمی باشیم .البته در 

رت وطمع ومال اندوزی وحرص وآز که بیشتر ادم ها در حال سرعت وسبقت از همدیگر هستند این جهان پر از قد
یکرنگ بودن واقعا دشوار است اما با گذشت ومراقبت از پاکی وپاالیش درون وخضوع میشود به سمت یکرنگی گام 

 برداشت .

ه است که این شعر از کیست.  اری اگر این تک بیت زیبا من بارها خوانده ودیده بودم اما تا امروز برایم مشخص نشد
بدنبال سر بلندی واحترام درون هستی یکرنگ باش وبی ریا . چون قالی مباش که از صدرنگی زیر پا افتاده است وعزتی 

 نمی بیند 

 امیدوار به جناب قالی برنخورده باشد!! که این را به َمثل اوردیم وگرنه قالی یکرنگ هم داریم 

 رئٌس جدٌد هئٌت فوتبال اوز معرفی شد

یشکسوتان ودست با حضورحسینی رئیس اداره ورزش وجوانان اوز،اعضای هیئت امنای تربیت بدنی وجمعی ازپ
درمسجد 13/2/91اندرکاران فوتبال شهر وروستاهای اوزجلسه تودیع ومعارفه روسای هیئت فوتبال بخش اوز درتاریخ 

 تربیت بدنی اوز برگزارشد. 

   ادامه مطلب .......دراین حلسه ابتداحسینی باتقدیر ازقریشی
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 ادر گوشتً در الرستان کلنگ زنی شدبزرگ ترٌن مزرعه مرغ م

 توزٌع گوشت قرمز طرح تنظٌم بازار در شهر الر

 

 عبدالرحٌم حٌدری در گذشت
  

 
وبازماندگان با نهایت تاسؾ باخبر شدیم عبدالرحیم حیدری در گذشته که بدین وسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده 

 وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم
 پیام تسلیت 2012می 3سایت ستاره های اوز / 

 
  

با نهایت تاسؾ وتاثر درگذشت آقای عبدالرحیم حیدری را به دوست عزیزمان خانم فروزان حیدری وهمچنین خانواده 
یت عرض می نماییم. در این مصیبت وارده ما را درؼم خود شریک بدانید.صبر وشکیبایی محترم آن مرحوم صمیمانه تسل

 وطول عمر شماوعموم بازماندگان رااز خداوند منان آرزومندیم
  

فریده -ثریا نامی-خدیجه پیرزاد-مهناز بهمن آبادی-فریبا صالحی زاده-فریده کاریانی-فاطمه کریما-همدرد شما:فوزیه خضری
 پری ملک زاده-شقایق سعیدی-عایشه فقیهی پور-فاطمه میراحمدی -خالده اسماعیلی-ن نجم دینیپورا-خضریان

 پیام تسلیت 
 
 

با نهایت تاسؾ وتاثر درگذشت آقای عبدالرحیم حیدری را به دوست عزیزمان خانم فروزان حیدری وهمچنین خانواده 
ارده ما را درؼم خود شریک بدانید.صبر وشکیبایی محترم آن مرحوم صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. در این مصیبت و

 وطول عمر شماوعموم بازماندگان رااز خداوند منان آرزومندی
 محسن نامی پیام تسلیت  -صالح صمدانی  -محمد رضا میراحمدی  -از طرؾ . سعید ضیایی 

 جناب آقاي دكتر حیدري

 (كهنه اوز ) مي نمایم.روح آن بزرگوار قرین رحمت و ارامش ابدي باشد.مرتضي اسماعیلي درگذشت پدر بزرگوارتان به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض

 

 بفکر اوقات فراؼت کودکان وجوانان باشٌم 
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یک وماه واندی دیگر تابستان از راه میرسد ومدراس تعطیل میشود وخانواده های زیادی دلواپس گذران بطالت فرزندان 
خود هستند واین دلواپسی زمانی بیشتر میشود که نه خانواده ها برای این اوقات فراؼت فرزندان خود برنامه ای دارند ونه 

فراؼت کودکان ونوجوانان فکر کرده اند .به نظر میرسد بیش از همه  مسئولین شهری ومتولیان فرهنگی دلسوزانه به
خانواده ها باید پیگیر این امر باشند تا هم از طریق نهادها وسازمانهای تربیتی وپرورشی وفرهنگی امکانات انها را برای 

دنبال کالس ها ومراکز ؼیر دریافت خدمات برای کودکان خود ارزیابی نمایند وهم با توجه به امکانات مالی که دارند ب
دولتی وخصوصی برای ثبت نام فرزندان خود باشند .مراکزی چون اموزش زبان  ؛اموزش شنا . اموزش نقاشی وهنرهای 

گرافیکی . اموزش ورزشهای رزمی ودیگر رشته های ورزشی اموزش موسیقی وخطاطی ؛ ثبت نام در مراکز کتابخانه 
 ای و...... 

حضور فرزندان شما میتواند در هر کدام از این کالس ها برای گذران مفید ایام فراؼت بازدهی داشته باشد یا شروع تازه  
ای برای فرزند شما باشد تا استعداد خودرا در دیگر عرصه های ؼیر درسی محک بزند .امید که خانواده ها  این ایام را 

ست دادن ان مساوی است با نشستن شبانه روزی فرزندانتان کنار کامپیوتر برای فرزندان خود از دست ندهند چون از د
وانترنت وفیس بوک وبراحتی فرزندتان نه تنها از ایام تعطیل خود استفاده مطلوب ومفید نخواهد برد بلکه بر خانه نشینی 

ید که بیشتر به این موضوع فکر انها کنار بازیهای کامپیوتری خواهد افزود وطراوت وشادابی را از انها خواهد گرفت .ام
 کنیم / 

  91فرهاد محمودا اردی بهشت 

 نماٌشگاه عکس هنری در اوز برگزار می شود

 

 بٌشتر در روزهای اٌنده باشٌد  منتظر توضٌحات
  

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4434
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4434


 

 

 جمعی از تجار اوزی - 1951مبئی ب
 
 



 
 
  
در تاریخ داد وستد ید طوالیی دارند واز شرق تا ؼرب از جنوب تا شمال رد ونشان اوزیها در تجارت خواهید دید اوزیها  

روشنفکری ودیدگاه باز اجتماعی اوزیها محصول ارتباط جهانی ودانش انهاست اوزیها توان اینرا داشته اند که در گذر 
د نسل جدید هر چند به این امر پرداخته است اما در حد ودوام وقوام روزگار وکار وداد وستد به تبادل فرهنگی نیز بپردازن

انروزگار نیست .تجار اوزی اگر میخواهند در قد واندازه بزرگان انزمان شوند باید سلوک ومنش وکردار پسندیده تجار 
 مر فراموش نشده استانزمان را با خود داشته باشند هرچند نادیده نگیریم که در بین تجار کنونی اوزیها هنوز این ا

    سال از عمر ان میگذرد نشان از حضور دسته جمعی اوزیها در بمبئی هندوستان دارد 60این عکس که 

 فرارسیدن اول ماه می روز جهانی کارگر مبارک باد

  

بسیاری از کارگران جهان بدلیل موقعیت معیشتی وزندگی خانوادگی که توام با فقر ونداری بوده است از دانش وفرهنگ 
باالیی برخوردار نیستند وخیلی از مواقع به ارزش کاری خود وحق وحقوق خود واقؾ نیستند دارای رفتارهای ناهنجار 

وپرورش الزم نیافته اند   وهمین موضوع باعث سواستفاده صاحبان سرمایه هستند واز نظر ایمنی وبهداشتی اموزش 
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ودالالن بازار میشود وهمین اربابان سرمایه یکی از دالیل بد رفتاری ونادیده گرفتن حق وحقوق انها را با توجیه کم مایگی 
صورتی که انها محصول همین  وبی فرهنگی انها توجیه میکنند وانها راپست شمرده و الیق تحقیر واهانت میدانند در

جامعه جهانی هستند ومعلول فقر ونابسامانی هستند .وای به حال ادم هایی که با دانش واگاهی از این امر حق وحقوق انها 
را نادیده میگیرند وبرای ثروت اندوزی خود از هیچ تحقیر وظلمی نسبت به کارگران ابایی ندارند .مطمئنا ما به سادگی 

مه این امور را به نفع طبقه کارگر وزحمتکشان تؽئیر جهت دهیم اما میتوانیم در حد توان وامکان باری از نمی توانیم ه
دوش انان برداریم میتوانیم حق وحقوق انها را برسمیت بشناسیم میتوانیم مرخصی های بحق انها را بدهیم اضافه کاری 

قوق به انها بدهیم هزینه بیماریهای هنگام کار را به انها اشان را درست وقانونی حساب کنیم  سالی یکبار مرخصی با ح
پرداخت کنیم اگر در توانمان هست که اکثر صاحب کارها دارند در مساعده دادن به انها دریػ نورزیم هزینه های جنبی 

وائین ونزاد همچون تمدید ویزا و... انها را پرداخت کنیم  به شخصیت حقیقی وحقوقی انها توهین نکنیم به مذهب ودین 
وقومیت انها توهین روا نداریم وبرای کاری که برای من وشما انجام میدهند با دیده احترام نگاه کنیم هر چند انها خالی از 

عیب ونقص نیستند هر چند انها از دانش واگاهی الزم برخوردار نباشند مگرخیلی ها  به ؼیر از سرمایه اشان چقدر بیشتر 
   گر انها هم در وضعیت مالی ونابسامانی انها بودند با کارگران زحمت کش چندان فرقی نداشتند .از انها اموخته اند  ا

 

اول ماه می برابر با یازده اردی بهشت هر سال روز جهانی کارگران جهان است که بپاس ویاد وخاطره همه کارگران 
بیشتر کارگران در جهان به تظاهرات وگرد هم وزحمتکشان این روز را جشن میگیرند ودر این روز برای اتحاد واتفاق 

ایی می پردازند وخواسته ها ومشکالت خودرا در قالب بیانیه ها واعالمیه ها وتوسط اتحادیه ها  کار وکارگری به گوش 
 مسئولین ومردم جهان می رسانند .. ادامه مطلب 

 

 

 ماه ژوئن 2012  ارشٌو اخبار و مطالب
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 سوم تٌم بسکتبال خواهران شاهٌن اوز درالرکسب مقام 

 شوراي اداري شهرستان خنج و جلسه پرسش و پاسخ مردم با مسولٌن در مسجد جامع خنج

 آؼاز به كار كردخانه موسٌقً باربد خنج 

 حاجی محمد شرٌؾ شمسی در گذشت

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم دیروزجمعه حاج محمد شریؾ شمسی معروؾ به کامد در اوزدر گذشته است که بدینوسیله 
درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .حاج محمد شریؾ از فعاالن ورزش 

 سال سن داشت  .یاد وخاطرش گرامی باد  /  65وز بود ونزدیک به در دبی وا

 30.6.2012سایت ستاره های اوز 

  پٌام تسلٌت

با نهایت تاسؾ درگذشت حاجی محمد شریؾ شمسی را به خانواده انمرحوم وبستگان واشنایان وجامعه ورزشی اوز تسلیت 
 رت وبرای بازماندگان طلب صبر دارم / عرض مینمائیم .واز درگاه خدواند متعال برای انمرحوم مؽف

 از طرؾ سعید ضیایی 

  خٌابان شٌخ محمد فقٌهی
بولوار نبی   متر است که500شهر اوز است. طول این خیابان حدود  خیابان شیخ محمد فقیهی ازخیابان های جدید االحداث

مسکن مهر  پس ازافتتاح وبهره برداری از ویژهبه  مصلی( وصل می کند. این خیابان قادری نژاد) اکرم را به خیابان شهید
این خیابان باز می شود  سالن ورزشی ریاست جمهوری برروی اوزمحل ترددشهروندان شده است ودرب ورودی

جاری پذیرش دانشجو داشته باشد نیز دراین خیابان  مقررشده درمهر ماه سال وساختمان موقت دانشکده بهداشت اوز که
ومساعدت شهرداری اوزدر خصوص تامین اعتبار  ه درخواست ساکنین این خیابان وهمراهیبا توجه ب .قراردارد

های قبل آؼاز شد وآسفالت کاری آن نیز دردست اجراست که به زودی به اتمام  ،عملیات زیر سازی این خیابان از ماه آن
که از منابع دولتی تامین  آورد شده استرسید.بنا به گزارش واصله اعتبار این عملیات حدود یکصد میلیون تومان بر خواهد

 منبع خبر  انجمن خیریه اوز /.گردیده است

هجری  1280فرزند موالنا شیخ احمد فقیهی مفتی اعظم اهل سنت اوز وجنوب کشور در سال   مرحوم شیخ محمد فقیهی
مردم منطقه در صبح روز شمسی در اوز دیده به جهان گشود وپس از عمری تالش پاک وصادقانه در جهت اتحاد واتفاق 

 در یکروز بارانی دیده از جهان فرو بست .یاد وخاطرش گرامی باد /اوز استارز  1382بهمن سال 7سه شنبه 

  

 کلنگ اولٌن مزرعه مرغ مادر جنوب فارس در الرستان به زمٌن زده شد

 آؼاز کشت کنجد و پاٌان کشت پنبه در الرستان

 
  2012دٌدارهای فوتبال ٌورو

  

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=246:1391-04-09-18-17-57&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4962
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4962
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4960
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4944
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4944
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4950
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4950


 ایتالیا واسپانیا  -  پرتقال -تیم به دوره بعدی راه یافتند المان4در مجموع 
به مصاؾ هم خواهند رفت وفردا شب دو تیم المان  دو تیم پرتقال واسپانیا 10.45که امشب چهارشنبه شب از ساعت 

 داشتن اگاهی روند کارها را اسان می کند  وایتالیا با هم بازی می کنند
  

 
بسیاری به خاطر اینکه اطالعی از قوانین وموازین در جامعه ندارند مرتبا کارشان با مشکل روبرو میشود هرکدام از ما 

در کالفی گیر کنیم وانرا به بد شانسی ارتباط دهیم در صورتی که نبود اگاهی ما از امکان دارد به خاطر نداستن اموری 
قوانین جاری است که سردرگممان میکند ومسائل وموضوعات ساده را پیچیده می نماید به همین منظور در نظر دارم تا با 

واگاهی را به شهروندان برسانم شاید  اطالع دادن از امور وقوانینی که مربوط به همگان میشود گوشه ای از این اطالع
 مفید کار وحال شما شود

 

 
 
 
  

 ٌان قرض الحسنه،بٌماران ونٌازمندانخٌرٌه اوز به متقاض  مساعدت انجمن
 

 عکس هفته از وبالگ مربوطی کهنه اوز

 2-بٌمارستان اٌرانی دبی 

انروز که رفته بودم بیمارستان چیزی که بیش از همه برای من جالب بود تفاوت رفتاری بسیاری از ادم ها با محیط 
بیرونی بود خیلی از ما هم در محیط عادی وؼیر بیمارستانی معموال رفتاری داریم که از همه مهمتر عدم توجه به خود 

ب توجه به خود وبیماری خود ودیگرانی است که با انها نسبت یا وسالمتی خود است در صورتی که در بیمارستان جو ؼال
اشنایی داریم یعنی ما وارد محیطی ؼیر معمول میشویم یکی سرش خیلی درد میکند یکی معده درد دارد یکی مسموم شده 
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کتر امده یکی ودارد استفراغ میکند یکی فشارش رفته باال یکی امده تست حاملگی بگیرد یکی برای ناراحتی پوستی پیش د
قلبش به دردسر افتاده وخالصه براتون بگم همه انهایی که امده اند اینجا به نوعی از فضای طبیعی ومعمول روزانه خارج 
شده اند وبیشتر انها به خاطر از جلوگیری از پیشرفت بیماری ویا مداوای ان مجبور شده اند برای بهبودی  خود سری به 

 بیمارستان ودکتر بزنند 

ن به بیمارستان وداشتن بیماری یعنی اینکه ما به مرز خطر نزدیک شده ایم وانسانها به خاطر ترس از مرگ ونگرانی رفت
از بیماری دنبال راه چاره میگردند  در چنین جاهایی اکثر ادم ها بیش از روزهای معمول یاد خدا وپیامبر هستند ودست 

اشان از پروردگار بلند است  ودوست دارند در همین یکی دوساعتی  دعایشان بیش از هر روز دیگر برای اجابت خواسته
 که بیمارستان هستند همه چیز روبراه وخوب شود همیشه اینجور مواقع یاد بیتی از شعر سعدی بزرگوار می افتم که 

 خدا را در فراخی خوان ودر عٌش وتن اساٌی           نه چون کارت به جان اٌد خدا از جان ودل خواهی

چه میشود کرد ما همانگونه که در زمان احتیاج ودرد وزخم پیش دکتر می ائیم ونگران سالمتی امان میشویم موقع 
گرفتاری بیشتر به یاد خداوند می افتیم وبیشتر ایام واوقات  خودمان را فارغ از توجه می بینیم . جدا از اینکه شما ادمی 

ند وان اینکه ما برای اجابت  نیازهای خودمان همواره متکی به امری مذهبی باشید یا نباشید یک چیز کامال صدق میک
هستیم که تا زیر فشار ونیاز قرار نگیریم بدان توسل نمی جوئیم حتی این رفتا در مورد نیازهای معمولی امان هم صدق 

پایمان به دکتر وبیمارستان می میکند می بینید دوست ورفیقی در بیمارستان داریم وسالها با او تماس نگرفته ایم اما همینکه 
افتد با او تماس میگیریم ومیخواهیم از امکانات وروابطش در بیمارستان به نفع خودمان استفاده کنیم این فرصت طلبی 

حداقل در بین ما جماعت خاورمیانه ای خیلی زیاد است فورا سراغ یک اشنا ویک رفیق ویک واسطه در چنین جاهایی 
ست ادم اشنا ورفیق در چنین جاهایی داشته باشد اما خیلی بد است که وقتی کارمان به انجا افتاد یادش میگردیم البته بد نی

بیفتیم واز او کمک بخواهیم چون در اینموقع ما سراغ رفیقمان یا دوستمان نمی رویم بلکه سراغ یک رابط ویک فردی می 
 دیم انگار نه انگار که اورا می شناسیم رویم که تا انجا هستیم به ما کمک کند و وقتی هم که فارغ ش

 اینرا از این جهت گفتم که ما ادم ها رابطه امان را با خدا وادیان ومذهب  ودوست ورفیقمان هم اینگونه کرده ایم  

من تا حاال سه بار پشت در اطاق عمل نشسته ام یعنی جایی که بیماران برای عمل جراحی بدانجا می برند اصال جای 
ت وبرای من همیشه توام با دلهره ونگرانی بوده است  شما هم اگر به بیمارستان ایرانی مراجعه کرده باشید اطاق خوبی نیس

عمل در جایی قرار دارد که روزانه صدها نفر از جلو در ان می گذرند تا ادم خوش انجا ننشسته باشد نمی فهمد انهایی که 
نیم بود که یک تختی که حامل یک بیمار برای عمل بود بدانجا امد انجا می نشینند چه احساسی دارند ساعت دوازه و

همراهان بیمار یک زن ویک مرد بودند فرصت نبود خیلی سریع اورا بردند داخل اطاق عمل یک زن بود معلوم شد زن 
مرد بیش حامل است وزن همراه بیمار مادر دختر وان مرد شوهر ان زن بود اخرین خداحافظی پشت در اطاق عمل کردند 

از مادر نگران بود تشویش داشت چون منتظر اولین بچه اش بود شناختی از این وضعیت نداشت بقولی تجربه اولش بود 
دیدم خیلی نگران است سر صحبت با او باز کردم اینجور مواقع صحبت کردن بیشتر بدرد  او میخورد تا سکوت چون 

قیه ای بیشتر نگذاشت سزارینی بود وقتی درو باز کردند یکنفر امد د 45زمان زودتر میگذرد بی تابی اش کمی کمتر شد 
وصدا زد همراه مهناز کیه ؟وگفت دختره . من یه نگاهی به خودم کردم ویه نگاهی به ان مرد جوان وبهش گفتم باشما 

می دید اگر هم می هستند بهش خبر دادند که خانمش دو قلو زائیده خیلی خوشحال شدند  از ان لحظه به بعد  ان مرد مران
دید فقط شبح من بود چون همه هوش وحواسش به زنش ودوقلو بود بعد از ده دقیقه ای دو قلو ها که داخل شیشه بودند 

اوردند خیلی جمع جور بودند من هم نگاهشون کردم مرد ومادر دختر همراه دو قلوها رفتند بیست دقیه بعد دوباره یکنفر 
من رفتم داخل گفتم بفرمائید معلوم لود یکی از پرستاران اطاق عمل بود دیدم دو جعبه فالکس امد دم در وگفت همراه بیمار 

مانند مثل فالکس یخی اما مربع دستش هست گفت این قل اوله اینهم قل دوم گفتم چکار کنم گفت بگیرش گفتم برای چه گفت 
قلو ها رفتند تو بخش گفت اگه اومدن بهشون بگو گفتم مال زایمان خانمتون هست گفتم ببخشید اشتباهی گرفتید اونا همراه دو

باشه وزود اومدم بیرون اون زن ومرد نزدیک نیم ساعتی پیداشون نشد  از بس ذوق زده بچه شده بودن فراموش کرده 
 بودند که مادر بچه ای هم در کاراست وباید احوالپرس اون باشن 

ه انهم دو قلو با عمل سزارین همه اش سه ربع طول نکشید تا وضع واقعا پیشرفت علم پزشکی انقدر شده که یک زن حامل
حمل کند  وتا چشم بهم زدیم بچه ومادرسالم وسالمت اومدن بیرون . مادران ما در گذشته  بدون پزشک وبیمارستان ودکتر 



نات اولیه بهداشتی بچه انهم بدون بی هوشی وبدون امکا 8و 7و6چه سختی هایی سر زایمان کشیدند انهم نه یکی بچه بلکه
چه مادرانی که سر زا از دنیا رفتند وچه بچه هایی که قبل از به دنیا امدن وهنگام تولد فوت شدند وحاال اگر می بینیم که 

 بیشتر زایمانها با موفقیت است نتیجه پیشرفت علم ودانش وامکانات پزشکی است 

دمی که وارد این فضا میشه هنوز خودش را با ان بسختی اره فضای بیرون با درون بیمارستان خیلی فرق میکنه وهر ا
وفق میدهد از ؼذای بی نمک گرفته تا تخت خواب وراهر وپرستار تا شلینگ اکسیژن هوا تا عکسبرداری وازمایشگاه 

اد وهمه اینها درجهان مدرن کنونی نه تنها الزامی وضروریست بلکه روزبروز باید مدرنتر وبا کیفیت تر شود وفضایی ایج
گردد که بیمار خودرا در جایی ؼیر معمول وبیگانه حس نکند بخصوص برای بیمارانی که هیچ کسی اینجا ندارند وهیچ 

 مالقاتی ورهگذری حالی از او نمی پرسد 

ژوئن -فرهاد ابراهیم پور )محمودا( دبی /موفق وسالمت وشاد باشید که این سه نعمت بزرگی در زندگی هر کسی است 
2012 

  وسٌقیشعر وم
 
 

 شعر تورا من چشم در راهم از نٌما ٌوشٌج با صدای احمد شاملو
 

 صدای احمد شاملوشعر در اٌنجا چار زندان است با 
 

 ترانه لری گولومی با صدای مسعود بختٌاری
 

      زاده بدٌع دجوا آشناٌى گلشن خزان شدترانه 

 شورای شهر جوٌم منحل شد/ به شکاٌات رسٌدگی می شود

 در فاصله حدود ٌکصدوپنجاه متری شهرداری جوٌم طعمه حرٌق شد! 405پژو 

 دعوت فرماندار الرستان از مردم برای مشارکت در طرح پزشک خانواده

 

 مرغ الرستان ممنوع الخروج شد !

 بدنبال افزایش قیمت مرغ در مراکز شهرها؛  شهرستانها هم از این پدیده بی نصیب نماندند وخیلی زود قیمت مرغ در اوز
تومان شده است وبر  660تا  6500والرستان وشهرستانهای همجوار افزایش یافته است قیمت مرغ در الرستان بین 

ودر شیراز  6900در فیروزاباد   6900در جهرم  6600اساس گزارش صحبت نو الر قیمت مرغ در الرستان 
اینکه مرغ الرستان در خود الرستان تومان است که با توجه به این موضوع  وبرای  7000وارسنجان وپاسارگارد 

مقرر گردیده تااطالع ثانوی جهت کاهش قیمت مرغ زنده؛  نیروی انتظامی  ویژه الرستان باهماهنگی فرمانداری   بماند
تهیه مرغ منجمد درصورت   این اداره پیگیری شهرستان از خروج مرغ زنده شهرستان جلوگیری کند. از سوی دیگر

 فارس استموجود بودن دراستان 

تن  20تا  15قابل ذکر است که در شهر اوز کشتارگاه صنعتی مرغ ققنوس وجود دارد که ظرفیت روزانه كشتار ققنوس 
مترمربع زیربنا مجهز به مسجد،  200هزار و  4هزار مترمربع و  20مرغ است و این موسسه در زمیني به مساحت 

بندي، نگهداري، انبار، كارخانه تولید  هاي بسته ، سالنساختمان اداري، سالن كشتار مرغ، چهار سالن مجزاي مراحل ذبح
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كن است.این کشتار گاه صنعتی به همت اقای ناصر اسفندنیا ساخت  یخ، چهار سردخانه مجهز بزرگ و دستگاه آب شیرین
 25.6.2012وراه اندازی شده است ./ 

 

 احمد شاملو   اشک رازٌست لبخند رازٌست با صدای

 شعر ا ی ادم ها از نٌما ٌوشٌج با صدای احمد شاملو    

 مدارس اوز الرستان آماده استقبال از بازرسان و مسووالن وزارت آموزش و پرورش است

   دوٌست وسی و پنجمٌن جلسه با حضور ائمه جمعه و روسای شورای روستاها وروحانٌون در اوز

 فصل سٌر وسفر اوزٌهاتابستان و

بچه های در مدارس تمام شد واز درس ومشق خالص شدند خانواده ها فرصت پیدا میکنند تا اگر برنامه  همینکه امتحانات 
ای برای این ایام دارند به اجرا گذارند .تابستان از دور روز پیش شروع شد این ایام فصل مسافرت است از دبی به اوز از 

ی کشور ودر این بین بساط خرید وسوؼاتی وکیسه کیسه پر اوز به دبی از بندر وشیراز به اوز از اوز به شهرهای شمال
کردن برای رفتن به دیار وجاهای دیگر رونق فراوانی دارد بخصوص انهایی که قرار است برای حضور در جشن عقد 

 کنان ویا عروسی فامیل وجماعت به اوز بروند بر میزان خریدشان اضافه میکنند .

وشنود خرید وسوؼاتی بردن گرم است .از اقایان پول دادن وازخانم ها گشتن همانقدر که هوا گرم است بازار گفت 
وبعد از کلی خرید وبردن وفرستادن   وخریدن تازه اخر سر یادتان یا یادشان می اید که برای خودشون هیچی نخریدند

رانی هستیم واین شیوه وکوله کشی هنوز هم عده ای راضی نمیشوند . کاری نمیشود کرد ما اینجوری هستیم .باالخره ای
مسافرت وبردن سوؼاتی جز سنن این مردم شده است بقول یکی از همشهریان که سرگرم خرید بود بود گفت ما دل وشوق 

 داریم ویک عده چشم انتظارما هستند  که من وشما برویم ودست خالی هم نرویم تا شاید دلی شاد کنیم 

بخر ولی خوب وبدرد بخور بخر وبچه ها یادتون نره چون اونا از همه من هم به اش گفتم حاال که میخواهی بخری کم 
 1391مهمتر هستند باقی خود دانید.وسفر خوب وخوشی داشته باشید / دوم تیرماه 

 اوز  مزد زحمات خود را گرفتند  نونهاالن نفت

 
شنبه در اولین دیدار 4زار میشد مبعث زیر نظر تربیت بدنی و سپاه اوز برگ جانبه که به مناسبت عید 4از سری مسابقات 

باشد و تیم اوز  تیم شاهین را شکست داد تا اولین تیم صعود کننده به فینال 1بر  4نونهاالن فوتبال نفت اوز با نتیجه  تیم
 اوز برگزار نماید تیم سپاه را شکست داد تا دیدار فینال را مقابل نفت 2بر 3جوان هم 

بکشاند که  جذابیت خاصی  بود خانواده ها را به  سالن سرپوشیده ورزشی  میراحمدی  این بازی در رده نونهاالن توانسته
 خود به سالن امده بودند . برای بازیکنان داشت پدران و مادران برای تشویق فرزندان

هارم رسید شکست داد و سپاه سوم  شد شاهین به مقام چ 5بر6 در دیدار رده بندی تیم سپاه در ضربات پنالتی تیم شاهین را 
زیر  تیم اوز جوان را شکست داد تا در اولین مسابقه رسمی در اوز تیم نفت در مسابقات2بر 3 در دیدار فینال هم تیم نفت

 23/6/2012 /سال قهرمان شود  13

 خبر
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بخصوص کسانی که  حتما این مطلب را بخوانندانها که قصد مسافرت به شهرهای شمالی ومناطق دریایی کشور دارند 

عالقمندان هستند در دریا یا رودخانه ها شنا کنند واقعیت این است که بیشتر سواحل شمالی گیالن ومازندران در میان کوه 
نیست مگر جاهایی که از قبل مشخص شده   مناطق وسواحل خلیج فارس ماسه ای وشیب داروصخره هاست وبر خالؾ 

است ومحدوده ایمنی دارد در ان مناطق که شناخت ندارید ناگهان شما در یک چاله یا گرداب قرار میگیرید من این تجربه 
 را در سواحل شمالی کشور داشته ام 

 هشدار پزشکی قانونی درباره افزاٌش آمار ؼرق شدگی در کشور

 امام جمعه جدٌد گراش منصوب شد

   تابستان و گرمازدگی در جنوب فارس/ در شهر اوز

 آخرٌن نفس های اٌن بنای تارٌخی

 نماٌنده الرستان، خنج و گراش خواستار حماٌت از هنرمندان پٌشکسوت شد

 

 برای تو وخوٌش 

از شعرهای تاثیر گذار جهان یکی همین شعر از اشعار مارگوت بیکل شاعر انگلیسی است که احمد شاملو از شاعران 
 بزرگ ومعاصر کشورمان انرا ترجمه وبا صدای زیبای خود انرا دکلمه کرده است 

 برای تو وخوٌش / چشمانی ارزو می کنم /که چراغ ها ونشانه ها را / در ظلماتمان / ببٌند .

 گوشی /که صداها وشناسه ها را / دربٌهوشی مان / بشنود .

 برای تو وخوٌش ؛ روحی / که اٌن همه را / در خود گٌرد وبپذٌرد .

وزبانی / که در صداقت خود / مارا از خاموشی خوٌش / بٌرون کشد / وبگذارد / از ان چٌزها که در بندمان کشٌده است 
                     ./ سخنی بگوئٌم 

   فرهاد محمودا توسط  12:27 ساعت1389دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت  نوشته شده در 

 
 

 ز خبر ورزشی از او
 
 

دوشنبه شب به دعوت تیم نفت اوز تیم شاهین فیشور به سالن ریاست جمهوری امد تا یک دیدار دوستانه با تیم فوتسال نفت 
به برتری رسید کادر فنی و سرپرستی تیم نفت بر  3بر  5نفت با نتیجه اوز انجام نماید که این دیدار برگزار شد و تیم 

عهده محمد ومجیدلطافت و اسد نیامبارک بود وتیم شاهین هم منصور فریدی و یوسؾ یوسفی دو یار زحمت کش فیشور 
 همراهی میکردند

 
یشتر را متقاعبا به اطالع شما جوان با استعداد اوزی راهی مسابقات کیو کشین ژاپن شد اطالعات ب فرشاد نٌامبارک.
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  سال به مناسبت عٌد مبعث 13مسابقات زٌر 
سال از روز چهارشنبه صبح در سالن میراحمدی اوز  13به حمت سپاه پاسداران اوز یک دوره مسابقات فوتسال زیر 

هم تیم اوز جوان با  11صبح نفت اوز با شاهین روبرو میشود و ساعت  10جانبه ساعت  4صورت  برگزار میشو که به
 شب برکزار میشود 10و  9سپاه برگزار میکند دیدار رده بندی و فینال هم همین روز ساعت 

 هشت تٌم به مرحله بعدی جام ملت های اروپا راه ٌافتند
 
  

هوری چک، یونان، آلمان، پرتؽال، اسپانیا، ایتالیا، انگلستان و فرانسه به مرحله فوتبال جم  طبق نتایج بازی ها، تیم های
دقیقه تیم حمهوری چک به دیدار تیم  45و 10پنج شنبه شب از ساعت   بعدی مسابقات رفتند ودر اولین دیدار مرحله بعدی

  .  پرتقال خواهد رفت

  1-بٌمارستان اٌرانی دبی 

یدن کی بود مانند دیدن  .چند روز پیش گذر م بنا به دالیلی که چندان برای شما فرق نمی کند شما هم شنیدید که میگویند شن
به بیمارستان ایرانی دبی افتاد امید که گذر شما نیفتد وبعضی وقت ها هم باید بیفتد وچاره ای جز این نیست واینرا بعدا 

 برایتان توضیح میدهم 

سال از  40بسیار قدیمی کشور امارات وشهر دبی محسوب میشود که بیش از  بیمارستان ایرانی دبی  از بیمارستانهای
بیمارستان خصوصی ودولتی ومراکز درمانی که در امارات وجود دارد نزدیک به  91زمان تاسیس ان میگذرد. از بین 

هزار نفر  600دود یک سوم بیماران سرپایی  در بیمارستان ایرانی ویزیت میشوند وبر اساس گفته های مقامات ایرانی ح
نفر  720در سال در این بیمارستان ویزیت میشوند یعنی روزی دو هزار نفر . درحال حاضر در بیمارستان ایرانی 

نفر افراد متخصص وفوق تخصص از کشور مان هستند وبقیه افراد  ازکارمندان  120مشؽول بکار هستند که از این تعداد 
ورهای  مختلؾ دنیا هستند  بر اساس اظهار نظر رئیس بیمارستان ایرانی دبی  ایرانی وپرسنل شاؼلی که از  دیگر کش

 ملیتی که به  بیمارستان ایرانی مراجعه میکنند یک سوم انها ایرانی وبقیه خارجی هستند  181دکتر پرویز افشار  از 

 

وجود این بیمارستان چه در گذشته که تعداد بیمارستانها به تعداد انگشتان یک دست نمی رسید وچه حاال ؛ برای هر 
مریضی وهر ادمی که در این منطقه زندگی کرده وگذرش به ان بیمارستان افتاده خالی از خاطره وحکایت نبوده است 

وبهبودی بوده واندک هم خاطره ای دردناک از فوت وحادثه  حکایاتی که بیشتر به بیماری ومریضی ودردو رنج و عالج
دلخراش بوده است .  مکانی است که چه بخواهیم وچه نخواهیم روزانه محل رفت وامد صدها نفر از ادم های بیمار 

عده ای راضی بوده اند وعده ای هم ناراضی ؛البته عده ای که عقلشان را جمع وجور کرده اند وخواسته اند   است
روی اورده وقبل از اینکه بیمار شوند به  پٌشگٌری بهتر از درمان استمیخواهند در اینده دچار بیماری نشوند به اندیشه و



دکتر وبیمارستان مراجعه میکنند تا کمتر بیمار نشوند واین از مزیت اندیشه خوب وقابل پیشگیرانه است که ما متاسفانه کم 
 یش گرفت تا پیشگیری اهمیت زیادی نزد ما پیدا کند؛  تا هزینه  بیشتری نپردازیم داریم وباید روشی در سیستم اموزشی پ

قدیم ها وقتی به درمانگاهی وبیمارستانی پا می گذاشتی از بوی دیتول ووایتکس ومحلول های شیمایی می فهمیدی که 
ا اینروز ها بخصوص در بیمارستان باید اینجوری باشد وفرقش با دیگر مراکز این است که بوی دیتول بدهد  ام

بیمارستانهای پیشرفته ومجهز دنیا که بیمارستان ایرانی دبی هم دارد خودش را به ان نزدیک میکند دیگر از ان فضای 
دیتولی کمتر خبری هست واحساسی که به ادم دست میدهد با گذشته فرق دارد وسایل ها بروزتر شده اند  اثاثیه ها ونوع 

امکانات بیمارستانی برای نگهداری بیماران بهتر وبیشتر از گذشته شده است ووبطور کلی  تخت ولباس ها فرق کرده 
توجه مردم جهان به بهداشت عمومی بیشتر گردیده  ومعالجه بیماران با سرعت ودقت بیشتری صورت میگیرد  و نگفته 

 نگذاریم که این شامل بیشتر بیمارستانهای موجود در امارات میشود 

همیشه میگفتند هیچ کس نباید در قسمت سی سی یو که مربوط به بیماران قلبی است وارد شود اما من مشاهده  تا یادم هست
کردم که افراد همراه بیمار ویا مالقات کنندگان به دفعات وارد این محوطه میشدند به نظرم هم خوب بود وهم بد خوب از 

ندارد به تقویت روحیه او منجر میشود وبد از این نظر که مالقات این نظر که ارتباط بیماری که چندان ناراحتی خطرناکی 
کنندگان میتوانند در مواقعی احساس نگرانی خودرا به مریض منتقل کنند واورا بیش از پیش ناراحت نمایند واز طرؾ 

هستم که به  دیگر رفت وامد ها وسر وصدا برای بیمار هیچ خوب نیست من برای این تجربه درکی عمومی از روابط قائل
نظرم باید مدیریت ان قسمت انرا هماهنگ کند ومن متوجه این مدیریت بودم چون در مواقعی همه افراد اضافی را بیرون 

 میکردند بخصوص در زمانهای استراحت بیمار وشب ها .

رسیدگی پرسنلی از نکاتی که از این قسمت دریافت کردم این بود که مریض ها با توجه به امکانات خوب بیمارستانی و
وتاثیر داروهای تازه در بهبودی بیمار افراد مدت کمتری نسبت به گذشته در این بخش میمانند وزودتر خوب میشوند 

امیدوارم این نوع برخورد را عمومیت ندهید چون امکان دارد شما نوع دیگری ببینید ویا وضعیتی که مشاهده کردید با من 
 م مقایسه ای است بین انچه در گذشته بوده وانچه اکنون هست یکسان نباشد اما انچه من دیده ا

زمانی در بیمارستان ایرانی بدلیل داشتن پوشش اسالمی وداشتن حجاب معذوریت پذیرش برای بسیاری از افرادی داشت 
سری هم که از پوشش اسالمی استفاده نمی کردند وانموقع هر زنی  وارد بیمارستا ن میشد باید پوشش مناسب داشت ورو

سرش میکرد تا جایی که خود بیمارستان دستمال وحجاب هایی اماده کرده بود وبه هر کس که روسری نداشت میداد تا بعد 
از ان وارد بیمارستان شود این نوع برخورد با افراد چندان موثر نبود وبمرور مسئولین بیمارستان ایرانی دریافتند که 

یاری از افراد بیمار میشود وعمال بیماران ؼیر ایرانی وحتی ایرانی که دارای اجباری کردن ان باعث از دست دادن بس
پوشش اسالمی نبودند ترجیح میدادند به بیمارستان دیگری بروند وخود این موضوع لطمه  اقتصادی وکاری زیادی به 

ارستان ایرانی دبی مانند بسیاری درامد زایی بیمارستان ایرانی میزد خوشبختانه تؽئیر این برخورد ورفتار باعث گردیده بیم
ازبیمارستانهای و مراکز بهداشتی وعمومی دبی محیطی ازاد وراحت برای  مراجعه کنندگان گردد وهمین امر باعث جلب 

 بسیاری از بیماران از دیگر نقاط دنیا شده است . 

انجا هست از ایرانی گرفته تا اماراتی  اگر سری در بیمارستان ایرانی دبی بچرخانید می بینید که  از همه نوع ادم وملیت
تا عمانی تا فلپینی وروسی تا سودانی وسوریه ای تا لبنانی ومصری  هندی وبنگالی  پاکستانی و... این نشان میدهد ما ادم 

وجه شود ها چه بیمار باشیم چه سالم انجا میرویم که با رویی گشاده از ما استقبال شود انجا میرویم که راحت باشیم وبه ما ت
وانجا میرویم که حالمان خوب شود وسرویس خوب ومناسب بدهند  بیمارستان ایرانی تا اندازه ای این مسیر را پیموده 
مدیریت ان به ساخت وساز مناسب وزیبایی درون بیمارستانی بیش از گذشته توجه کرده امکانات بیمارستانی را بیشتر 

د البته گرانتر از گذشته هم شده است مطمئنا سرویس بهتر وامکانات خوب کرده وپزشکان بیشتری را به خدمت گرفته  ص
هزینه را باال میبرد عده زیادی از  مردم حاضر به پذیرش هستند بشرطی که کیفیت درمان وتوجه را همواره ببینند ولحظه 

 ای وگذرا نباشد ودر تمام قسمت ها هماهنگ عمل شود  وبه افراد کم بضاعت نیز توجه شود 

همان اول گفتم که خوبه ادم پاش به بیمارستان نیفته اما بعضی وقتها باید بیفته چون چاره ای جز این نیست برای ادم هایی 
که در حوادث طبیعی همچون زلزله وسیل وبرق گرفتگی واتش سوزی وتصادفات ودر اثر سکته های ناگهانی صدمه می 



د برای زنان که میخواهند وضع حمل کنند باید به بیمارستان بیایند وچند تای بینند بهتر است زود انها را به بیمارستان رسان
 دیگر که خودتان میدانید . این مطلب حواشی هم داشت که در قسمت بعدی برایتان مینویسم 

 2012می18  / فرهاد ابراهیم پور )محمودا ( دبی /

 سامی گروه کوهنوردی اوز فاتح قله برم فٌروزسپٌدانا

 طومار شهروندان الری وتقاضا از راهنماٌی رانندگی الرستان 

 گام اول در برخورد با کاالهای قاچاق در الرستان

 بومی پشت در ثبت نام ماند!احداث اٌستگاه رادٌوٌی الرستان / نٌروی 

 ساخت اولٌن شهرك كشت وصنعت استان فارس در شهرستان خنج آؼاز می شود 

 هواپٌماٌی آسمان ، شمارپروازهای خود را درفرودگاه المرد به دو برابر افزاٌش داد 

  

 اولٌن بٌمارستان اٌران 

هجری قمری، اولٌن بٌمارستان تهران و اٌران را در مٌدان  ۲%۰۰ االطباء در سالبه دستور ناصرالدٌن شاه ، ناظم 
 .به نام هشت گنبد، تاسٌس نمود ای حسن آباد و در محله

تصمیم گرفت تا بیمارستانی در تهران دایر کند. او ناظم االطباء، پزشک  ناصرالدین شاه پس از بازگشت به تهران
 .بیمارستان تهران کرد مامور تاسیس اولین مخصوص خود را

بیمارستان شروع به فعالیت کرد، ناظم  شد. پس از آنکه این نامیده می‖ مریضخانه دولتی―ها به نام  این بیمارستان تا سال
 .این بیمارستان، پزشکان تربیت شده ایرانی به معالجه بیماران بپردازند االطباء به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرد تا در

شد و هر ساله تعدادی دانشجو، به  ا موافقت ناصرالدین شاه، تدریس رشته طب در مدرسه دارالفنون پذیرفتهپس از آن و ب
پرداختند.  بر اساس تعالیم ناظم االطباء به فراگیری این دانش می شدند و منظور فراگیری دانش پزشکی وارد این مدرسه می

 ن ؼربی به کارآموزی پرداخته و توانستند اولین نسل ازمریضخانه دولتی و تحت نظر پزشکا این عده، همزمان در
 .پزشکان تربیت شده دارالفنون شوند

بیمارستان نظامی طهران نام برد که  پس از این بیمارستان، چند بیمارستان دیگر نیز در تهران دایر شد، می توان از
 .موسس آن شاهزاده علیقلی میرزا بود

به پاس زحمات پدر طب ایران ابوعلی سینا به بیمارستان سینا تؽئیر نام  1319ل مریضخانه دولتی پس از چندی ودر سا
 داد بیمارستانی که سالهای متمادی مکانی ارزشمند برای معالجه ودرمان بیماران مختلؾ بوده است 

 
 
 شرٌه داخلی گفتگو منتشر می شود انجمن خٌرٌه اوزن

 هشدار پلٌس/ شگرد جدٌد کالهبرداری در الرستان
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  گاهی برای خودم وشما / 
 
 

شب است ومن امروز فقط  2این دنیای پرشتاب ومدرن گاه فرصت شنیدن یک شعر خوب هم از ادم دریػ میدارد ساعت 
شعر وادبیات میگذشت چون  فرصت کردم این تک بیت شعر را برای دلخواه شما پیدا کنم ای کاش بیشتر وقتمان در حوالی

 جوهره اصلی زندگی انجاست 

 عماد خراسانی -قصه ی ما دو سه دٌوانه دراز است هنوز         همه خفتند بؽٌر از من و پروانه و شمع

 
 

 صعود مقتدرانه گروه کوهنوردی اوز به قله برم فٌروز سپٌدان

 استخر روباز شهرقدٌم الر سه شنبه اٌن هفته بازگشاٌی می شود

 خبر ورزشی
  

سال از نیمه  15تمرینات تمام تیمهای نفت اوز از یک شنبه شروع شد این در حالی است که تمرینات فوتبال زیر 
ینات خود را که به خاطر امتحانات اردیبهشت شروع شده بود و در طول سال هم ادامه دارد ولی فوتسال خواهران تمر

بازیکن بزرگسال شروع کرد و خواهان به خد مت گرفتن بازیکنان نونهال و نوجوان میباشد از  20تعطیل کرده بود با 
تمامی عالقه مندان جهت ثبت نام دعوت به عمل میاید تمرینات والیبال اقایان هم از یکشنبه زیر نظر نوشاد نوشادی آؼاز 

بازیکن عالقه مند در این کالس شرکت کرده اند و تیم  15نفت والیبال را از پایه شروع میکند و حدود میشود تیم 
بزرگساالن فوتبال نفت که خود را برای بازی های جام رمضان آماده میکند دو شنبه شب یک دیدار دوستانه با تیم فیشور 

 زانجام میدهد ............. محمد لطافت مدیر تیمهای نفت او

  

 با سالم مجدد

چند روزی بدلیل مشؽله زیاد وتا اندازه ای هم خستگی فرصت بروز رسانی سایت پیدا نکردم از امروز دوباره شروع 
 2012ژوئن 16کرده ام ومینویسم وهمراه شما بیننده گرامی هستم / 

 سال پٌش 40بٌش از 
 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=231:1391-03-27-09-28-53&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=231:1391-03-27-09-28-53&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4862
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=4862


 
 

اوزیها داماد ازسر اب )هو( می اید .اینکه داماد کیست این عکس مربوط به یکی از مراسم عروسی اوز است که بقول 
 وانها که دور وبر داماد را گرفته اند چه کسانی هستند دقیقا مشخص نشده است اگر شما میدانید برای ما بنویسید

 بر اساس اطالع رسیده از همشهریان اسامی تعدادی از افراد داخل عکس معلوم شده است 
 3  ؼالم حسین رافضی2  محمد سعیدی -2محمدنور صالحی )ممدا(  0حمید فقیهی پور )عبدالجبار (  -2 داماد جهانگیر میراحمدی -

 از بقیه اسامی اطالعی تاکنون بدست ما نرسیده است  محمد رضا راد .. 4  عبدالرحمن بدری

 
 

کسانی در گذشته شهر ودٌار ما همٌار وهمدرد وهمراه وحتی طبٌب مردم بودند . مطلبی در وبالگ کهنه اوزدر باره 



در اوزومنطقه از اٌن ادم ها به .  کدخدا محمد رضی جعفری امده است که گوٌای قسمتی از تارٌخ وروزگار گذشته ماست
 نٌکی ٌاد شده است. مطلب زٌر در همٌن رابطه است 

 کدخدا محمدرضی جعفری -نگاهی به آرشٌو :چهره های ماندگار روستای کهنه اوز 

 برداشت انگور ٌاقوتی برای اولٌن بار در شهر جوٌم 

 تصوٌب راه اندازی شعبه سالح و مهمات در شهرستان بستک

 

 خر  شعر گالٌه
  

 بیننده دیگری یک شعر خری تحت عنوان گالیه خر فرستاده که توجه شما را بدان جلب میکنم

واورا نادان وابله ونفهم وبارکش فرض نموده ایم دوشعر در باره مقایسه احواالت خر که همواره مورد توهین وناسزا بوده 
با انسانی که خودرا عقل کل میداند بدستمان رسیده است .البته انها که خودشان را خیلی مهم میدانند بهشون زیاد برنخوره 

ینیم خواندنش خوب است واگر کمی عقلمان را قاضی قرار دهیم می ب  باالخره این ادعای خره ادعای من وشما که نیست
 بی راه هم نگفته 

 گال ٌه خر 

 ز ظلم آدم و از جور پاالن                                                     خرئ د ٌدم نشسته زار و گرٌان

 چرا احوال تو بٌمار گون است                                             ائ خرک اخبار چون است  بگفتم

 ادامه شعر 

 مطلب زٌر را با دقت بخوانٌد 
  
 18مطلب که در سایت عصر ایران نوشته شده تفاوت یک سیستم اموزشی ورفاهی را در در برخورد با کودکان تا این  

سالگی رادو کشور ایران ودانمارک بررسی میکند که میتواند برای هر ایرانی وهر خانواده ای دریچه ای به دنیای نوین 
 اموزشی وتربیتی تلقی شود

 ی در گفتگو با نادر رستمی متخصص مساٌل تربٌتیروش های تربٌتی در اسکاندٌناو

 سالگی دانمارکی ها چگونه می گذرد؟  18از تولد تا 

 
گیرد تا مادر بتواند یک سال را در منزل بوده  پس از فارغ شدن مادران ، یک مرخصی با حقوق یکساله به آنها تعلق می

ودر این یک سال اولیه زندگی نوزاد، پیش فرزند خود باشد...در کشورهای اسکاندیناوی مخصوصا دانمارک همه روزه 
در ..."باشگاه های اوقات فراؼت نوجوانان و جوانان  "پس از بسته شدن مدارس، مکان های دیگری باز می شوند به نام 

دی پلیس یک سلول خالی از یک زندان را به جوان و والدینش نشان می دهد که تمام این اقدامات باعث می شود بیش موار
 درصد از جوانان خالؾ دوم را انجام ندهند 85از 

 ادامه مطلب  
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  به جهت مراسم تشٌع شهر اوز امروز تعطٌل عمومی اعالم شده بود
 

 حضرت آٌت هللا سٌد عبدالعلی آٌت اللهیتشٌٌع جنازه با شکوه 

 الرستانی های مقٌم امارات روز سه شنبه مراسم ترحٌم برگزار می کنند

  اللهی در حسٌنٌه اعظم الر به خاک سپرده شددقاٌقی پٌش پٌکر آٌت هللا العظمی آٌت 

 نخستٌن واحد تولٌد مرغ گوشتی در الرستان آؼاز شد  عملٌات ساخت

 كشت پنبه در الرستان پاٌان ٌافت 

 رخت انگور در خانه های مردم اوزد
 

 
 

شاید برای خیلی ها ومردم خیلی از شهرها بودن درخت انگور در یک خانه ومحل چیز خارق العاده وعجیبی نباشد اما 
برای مردم اوز که سالیان درازی از اب لوله کشی شیرین بی بهره بوده اند وجود یک درخت ونهال انگور در سرزمین 

کشی شیرین به اوز مردم اضافات اب خودرا پای درخت ها  گرم اوز هم عجیب است وهم خیلی جالب .با امدن اب لوله
میریزند وسعی کرده اند به کشت انواع درخت ونهال رو بیاورند تا ببینند کدامیک از ان نهال ها ودرخت های پای گرفته 

انگور در منزل میتواند بر بدهد وشکل وشمایل تازه ای به سبد خانگی مردم اوز دهد این درختی که می بینید یکی از انواع 
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یکی از همشهریان است که بر داده وعکسش را برای سایت فرستاده اند .شما هم بکارید وامتحان کنید .بهتر از نکاشتن 
 است 

 بمناسبت درگذشت اٌت هللا سٌد عبدالعلی  اٌت اللهی 

ایت اللهی را به جامعه  جا دارد بعنوان یک اوزی ویکی  از اهالی  منطقه الرستان در گذشت ایت هللا سید عبدالعلی
 عرض نمایم   روحانیت الرستان به خانواده  محترم ایشان وبه بستکان وبازماندگان ومردم عزادار الرستان تسلیت

مقایشه ایشان وتعئین شخصیت ایشان شاید برای مردم منطقه بخصوص بخش اوز از انجا قیاس نزدیکی به واقعیت در 
ناب مرحوم شیخ محمد فقیهی مفتی اهل سنت جنوب در منطقه الرستان وایت هللا الرستان صورت گیرد که تالش های ج

سید عبدالعلی در بسیاری از زمینه ها وحدت بخش در یک راستا  بود.  چرا که این دو زنده یاد بزرگوار در گذشته انچه 
ا سعی داشتند بین شیعه وسنی همیشه مد نظر داشتند اتحاد واتفاق مردم منطقه وبخصوص دوری از نفاقی بود که خیلی ه

بیاندازند کوشش وتالش این دو حول محور اتحاد سنی وشیعه ودوری از اختالؾ مورد توجه بزرگان قوم بوده است امری 
 که زین پس هم می باید در اولویت روابط حسنه در منطقه الرستان قرار گیرد.   

 خبر 

 مردم الرستان خود را برای تشٌٌع پٌکر پاک آٌت هللا العظمی سٌد عبدالعلی آٌت اللهی آماده می کنند + عکس 

 آٌت هللا العظمی سٌد عبدالعلی آٌت اللهی دار فانی را وداع گفت

 تسلٌت ارتحال حضرت آٌت هللا سٌدعبدالعلی آٌت اللهی امام جمعه محبوب الر  انجمن خیریه اوز

 در اوز برگزار شد 4وژه سالم کتاب پر

م کتاب با حضور عالقمندان از اقایان وبانوان این همایش برگزار شد .این چهارمین پروژه سال91خرداد 18روز پنج شنبه 
کودک است که توسط کتابخانه بانو وکودک در اوز برگزار میشود در این پروژه کارشناسانی همچون فرشته دباغ ؛ فاطمه 

مرتضایی وفرشته قبادی از شورای کتاب وکودک نهران حضور داشتند که اموزش کارهای کارگاهی بعهده داشتند دست 
ری هستند این همایش را در راستا ترویج فرهنگ کتاب وکتاب خوانی اندرکاران این پروژه که بیشتر از بانوان همشه
 میدانند که برای همه انها ارزوی توفیق داریم 

 جذابٌت دروغ

با وجود اینکه اکثر مردم در ظاهر از دروغ بدشان می اید اما روزانه بسیاری از انها دروغ میگویند اینکه عده ای دروغ 
گفتن جز مرام ومسلکشان شده وحاضرند برای اثبات خود وکاال ومحصولشان به دروغ متوسل شوند تردیدی نیست ولی 

توجه است البته تبلیؽات نقش موثری در فریب ودؼل بازی میکند  اینکه عده ای مجذوب دروغ وترفند میشود خیلی جالب
بخصوص تبلیؽاتی که بر اساس روانشناسی جامعه وافراد تنظیم شده باشد .خوب جلوه دادن یک امر ناپسند مفید کردن یک 

ت که به توهم فایده دار موجه کردن یک کار زشت ومعصوم کردن یک فرد نابکار از روش های ادم ها وجریاناتی اس
 قصد فریب وریا ودروغ دام پهن میکنند 

بعضی وقت ها ادم به خودش میگوید اگر فالنی ضرر میکند یا اگر دروغ میگوید یا فریب وریا می ورزد با گفتن من وشما 
ان ادم خوب نمیشود بهتر است که چیزی ننویسی وحرفی نزنی  شاید هم تا اندازه ای درست میگویند اما من همیشه فکر 

کرده ام که همه ادم ها احتیاج به اخبار درست دارند تا انچه کمتر میدانند بیشتر مطلع شوند شاید با شناخت ان پدیده وجریان 
به مسیری مطمئن تر رجوع کنند وانوقت دروغ برایشان جذابیتی نداشته باشد دروؼی که بعنوان حقیقت مطلق ودرست به 

نگذاریم که عده ای هم بنا به منافع مادی ومعنوی اشان در اثبات خویش احتیاج به ذهن جامعه تزریق میشود .البته ناگفته 
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این دروغ وفریب دارند که این افراد وجریانات  هیچ گاه تن به روشنگری نخواهند داد چون این نوع روشنگری به منافع 
 وموجودیت دروؼینشان لطمه میزند .

 بیت دروغ میشوند ؟ چرا ؟به نظر شما چند درصد از افراد جامعه دچارجذا

 

 پٌام تبرٌک وشادباش برای سٌنا صدٌق فرزند عبدالرحٌم

 

را به شما وپدر ومادر گرامی ات   سینا جان فارغ التحصیل شدنت را از دانشگاه کانادایی دبی در رشته مهندسی مخابرات
 تبریک عرض مینمائیم وسالهایی سرشار از موفقیت وبهروزی برایت ارزومندیم

 از طرؾ جعفر صدیق وکارمندان شرکت السعید  

 به ورزش بانوان در اوز اهمٌت دهٌم
  

 
و کودکان دختر ونوجوان میرسد که امید است با همت وپیگیری اداره   خبرهای خوشی از اوز در باره ورزش بانوان

الرستان این حرکت جدی تر گرفته تربیت بدنی اوز وهمت دست اندرکاران ورزش اوز وتیم های خوب بانوان در منطقه 
شود چرا که نیمی از همشهریان ما را بانوان تشکیل میدهند وبه جاست که به این نیروی عظیم در جهت تربیت جسم وروح 

 انان توجه شود خبر
 
 
 

  91نٌازهای دانشکده بهداشت اوز به منظورپذٌرش دانشجو درمهر

 داٌره ارزی بانک ملت الر افتتاح شد/ لزوم همکاری بٌشتر شهرداری الر برای نوسازی اٌن بانک 

 ٌبای ما زمٌنٌان تبدٌل به بٌلبرد تبلٌؽاتی خواهد شداٌا ماه ز
 
  

تبلیؽات پیپسی کوال بر روی کره ماه که شایع بزرگی برای کشاندن مردم به پشت بام ها بود یاداور روزهای پیروزی 
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یگر نقل بود مردم ایران ان سال وان لحظات با باور خویش دیدند وخیلی ها انرا دهان به دهان برای مردم د 57انقالب 
 کردند اما دیشب کسی بر روی ماه عکس تبلیؽاتی پیپسی کوال ندید 

اینکه علم وتکنولوژی کنونی بتواند امروز یا فردا صبح یا در اینده ای نزدیک بدان فناوری دست یابد که عکس پیپسی یا 
اق نیفتاده هرچند باید دید که هزینه حتی بازیکنان ودیگر شخصیت ها روی ماه بیاندازند دور از انتظار نیست اما تاکنون اتف

چنین تبلیؽاتی که مطمئنا سنگین هم خواهد بود چگونه وبه چه کسی یا سازمانی پرداخت خواهد شد .اگر این اتفاق بیافتد ماه 
زیبای کنونی تبدیل به بیل برد تبلیؽاتی خواهد شد وبر تبلیؽاتی بزرگی برای شرکت های تجاری میگردد انموقع هر از 

 /هی باید شاهد تبلیؽات روی ماه باشیم واین کار ماه زیبای شب های ما را لکه دار خواهد کردگا
 

 خبر

 کباب کنجه الری 

 
  2012ٌورو -جدول مسابقات جام فوتبال ملتهای اروپا 

  
 

تیم راه یافته اروپایی در دو کشور لهستان  16با شرکت  2012ژوئن 8مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا از روز جمعه 
 داده ام که میتوانند مالحظه کنندلٌنک که جدول انرا برای عالقمندان  واوکراین برگزار میشود

   کنیدلطفا اٌنجا را کلٌک جهت دریافت جدول به زبان فارسی 
 عکسی از گذشته وخاطراتی از ان دوران

 
 

این افراد اوزی هستند این عکس که معلوم است در بهار گرفته شده است یاد وخاطراتی را برای عده ای زنده میکند بیشتر 
 سال پیش است 55تا  54ومربوط به 

 
 بر اساس اخرٌن اطالع از نزدٌکان اٌن عکس شناساٌی افراد تصحٌح گردٌد

  
 -عیسی رکنی  4شماره   - ازینل فانی 3شماره  -اقای محمد اکبری  2شماره  -مرحوم عبدهللا حاجی قمبر اوزی  1شماره 
محمد سعیدی ) ایشان قبال در  7شماره  -یوسؾ عبدهللا حاجی قمبر  6شماره  -د ربیع ( مرحوم محمد پرواز )محم 5شماره 

 این عکس در دبی گرفته شده است ومربوط به ایام بهار است  /  ناشناخته 8دبی بود ( شماره 
   ا
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 ضرورت همکاری در راه اندازی دانشکده بهداشت اوز در نماز جمعه

  چهاربانده مً شود 92کٌلومتر ورودي شهر الر تا تٌرماه سال  20

 پخش مستند قٌام لر و نفر الرستان از شبکه سه سٌما 

 بانو شهری ساعی در گذشت

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم شهری ساعی معروؾ به شهری کارحیم مادر عبدهللا جهانگیر )هاشم پور ( در اوز در گذشته 
است که بدینوسیله در گذشت انمرحومه را به اقای عبدهللا هاشم پور ودیگر برادران وخواهران وبستگان واشنایان تسلیت 

 عرض مینمائیم 

د مادری می شناختم  فرشته پرستاری بود. عبدهللا را سالیان درازی به دلیل معلولیت تر بانو شهری که من از نزدیک مانن
وخشک میکرد ولحظه ای از او ؼافل نبود واواخر هم شوهرش بدلیل مشکالت جسمی پرستاری می کرد همیشه با انرژی 

دگی به تیم اوز جوان وفوتبال کمتر وبا حوصله وصبوری اینکارها را انجام میداد شاید اگرشهری نبود عبدهللا برای رسی
فرصت پیدا میکرد وعمال نقش شهری در فوتبال اوز وپذیرایی از فوتبالیست ها در جلسات متعددی که در خانه انها 

 سال داشت ویاد وخاطرش را گرامی میداریم 80برگزار میشد بر کسی پوشیده نیست . شهری در زمان مرگ 

 2012می 4-سایت ستاره های اوز 

 ٌام تسلٌت پ
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با نهایت تاسؾ درگذشت بانو شهری ساعی مادر عبدهللا هاشم پور )جهانگیر ( را به اقای عبدهللا ودیگر برادران وخانواده 
محترم انمرحومه وبستگان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم وبرای ا نمرحومه از خداوند بزرگ طلب مؽفرت وبرای 

 بازماندگان صبر ارزو داریم 

 دبی –ی تیم فوتبال اتحاد العوضی هئیت امنا

  پٌام تسلٌت

با نهایت تاسؾ درگذشت بانو شهری ساعی مادر عبدهللا هاشم پور )جهانگیر ( را به اقای عبدهللا ودیگر برادران وخانواده 
محترم انمرحومه وبستگان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم وبرای ا نمرحومه از خداوند بزرگ طلب مؽفرت وبرای 

 ماندگان صبر ارزو داریم باز

 از طرؾ حاجی ناصر شمسی وخانواده 

با نهایت تاسؾ درگذشت بانو شهری ساعی مادر عبدهللا هاشم پور )جهانگیر ( را به اقای عبدهللا ودیگر برادران وخانواده 
رت وبرای محترم انمرحومه وبستگان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم وبرای ا نمرحومه از خداوند بزرگ طلب مؽف

 بازماندگان صبر ارزو داریم 

 از طرؾ سعید ضیایی

با نهایت تاسؾ درگذشت بانو شهری ساعی مادر عبدهللا هاشم پور )جهانگیر ( را به اقای عبدهللا ودیگر برادران وخانواده 
وبرای  محترم انمرحومه وبستگان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم وبرای ا نمرحومه از خداوند بزرگ طلب مؽفرت

 بازماندگان صبر ارزو داریم 

  -  عبدالرحمن صالح پور -عبدالرحمن اسماعیلی  -رسول درودی -از طرؾ محسن نامی 

 بانو رقٌه نوروزی در گذشت
 

همسر محمد رفیع سیفایی در قطر در گذشته است که بدینوسیله در گذشت   بانو رقیه نوروزی  با نهایت تاسؾ باخبر شدیم
سال داشت .یاد 65انمرحومه را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم .بانو نوروزی نزدیک به 

 2012  .4.6 –سایت ستاره های اوز    /وخاطرش گرامی باد 

 پٌام تسلٌت 
   

محمد رضا نوروزی  -بدینوسیله در گذشت بانو رقیه نوروزی را به برادران ایشان حاجی نادر نوروزی 
نوروزی وخواهران جیران وعصمت ونصرت وفاطمه وصفیه وبه همکارانم که در ؼم   وناصر وکامل وطیب  عبدالرزاق

ونجیب نوروزی شریؾ نامدار وفرهاد نامدار وعبدهللا نامدار تسلیت  -نبیل نوروزی   اقایان  از دست دادن انمرحوم هستند
 عرض مینمایم برای انمرحوم علو درجات وبرای بازماندگان صبر ارزومندم 

   از طرؾ فرهاد ابراهیم پور

 بعضی ها َخٌر نٌستند

ین واتفاقا خیر هم هست دیدم قدری نشستیم زود قضاوت نکنید .چند روز پیش رفته بودم بازار ویکی از تجار که ادمی مت
صحبت کردیم وصحبت به کار خیر وخیرین کشید .ایشان معتقد بودند که بعضی از کارها وکمک های افراد خیر نیست 

چون فرد خیر اول باید حواسش پیش خانواده ونزدیکانش باشد واول باید به پدر ومادرش وخواهر وبرادرش ونزدیکترین 



ق هستند کمک کند نه اینکه برای درج اسمش یا عنوان کردن خود ونمایش پز برود کمک کند انوقت کسانی که مستح
 نزدیکترین کسانش در بدبختی بسر ببرند 

من تا اینجا با ایشان موافق بودم اما گفتم یک عده باالخره در خیلی جاها دنبال پز دادن ونام ونشان پراکنی هستند واز 
 ت به معنای واقعی بی بهره هستند وبه این زودیها هم تؽئیر پذیر نیستند اصول عرفان وتواضع وگذش

ایشان گفت درست می فرمائید اما َخیر اگر پول مفت بدست نیاورده وبا ایمان وخلوص وپاک ثروت اندوزی کرده باید  
حساب وکتاب هم داشته باشد من نمی گویم ادم نباید خیر کند یا به شهر ودیارش کمک نکند اما باید بداند این پول کجا 

کمک میکنی واقعا محتاج است یا از سر تنبلی وسستی روی به گدایی مدرن  میرود ایا به نفع است یا نه ایا به ان ادمی که
 اورده وخودش را به مظلوم نمایی میزند به نظر من این خیر نه تنها به او کمک نمیکند بلکه دارد اورا گدا بار می اورد 

انه وکاشانه دارند ومیتوانند کار گفتم حق باشماست مثال دور وبر عید که میشود یک عده که انقدر ها هم محتاج نیستند وخ
کنند ومثل بقیه همشهریان با ابرو زندگی کنند اما دیده اند که در دبی بی نام ونشان وبی تحقیق پول میدهند مرتب وهرساله 

 می ایند وسالی یکی دوبار پیدایشون میشود واندازه یکسال پولی جمع میکنند ومیروند تا یکسال دیگر 

م زد که خیلی جالب واموزنده بود از ادم هایی که در ظاهر خیر ومردمی هستند اما در باطن حاضر ایشان چند مثال برای
نیستند حق وحقوق افرادی که با او کار میکنند بدهد افرادی که شتاب پولدار شدن دارند وبه این زودی هم دست از طمع 

ودروغ هستند واز صبح تا شام دوز وکلک میزنند تا وثروت اندوزی بر نمی دارند  وگفت من افرادی میشناسم که اهل ریا 
 به جایی برسند انها فکر میکنند خداوند بقیه کارهایشان را نمی بیند در صورتی که اینچنین نیست 

 یعنی همه تجار اینجوری هستند 

هستند اما نباید فراموش گفت نه  خیلی ادم های تاجر با ابرو ومردم دار هم در گذشته اوزیها بوده اند وهم خوشبختانه االن 
 کنیم که همه بر اساس صدق ونیت عمیق قلبی وایمان واعتقادشان یاری نمی کنند  بعضی ها جو گیر میشوند 

وقت تنگ بود ومؽازه اشان قرار بود تا چند لحظه دیگر ببندند از ایشان تشکر کردم وخداحافظی نمودم اما دوست داشتم 
 برای شما هم میگفتم که گفتم / 

  2012فرهاد محمودا / ماه می   /گه یکوقت با صحبت من وایشان موافق نبودید شما هم نظرتان برایم بفرستید  ا

 2صلح را باٌد از کودکی اموخت 



   

رسانه های زیادی از خبر گرفته تا فیلم های جنایی وسرگرم کننده های جرم وجنایات وبازیهای رایانه ای فضای مسمومی 
ایجاد کرده اند که سهم عمده ای در ترویج خشونت وبزهکاری وگسترش ناهنجاریهای اجتماعی دارند  در جهان ارتباطات

تاثیر اینگونه فیلم ها وبازیهای بر ذهن کودکان ونوجوانان جهان برکسی پوشیده نیست انها با رواج خشونت از طریق فیلم 
ند واین کار صلح طلبان ودوستداران ارامش را ها وبازیها سموم خودخواهی وقساوت وددمنشی تبلیػ وترویج می کن

دوچندان میکند برای جهانی عاری از جنگ وخشونت راهی به ؼیر از ترویج صلح ودوستی نیست واین امکان پذیرد 
نخواهد شد مگر اینکه از کودکی صلح را فراگرفت تا در ذهن جامعه نهادینه شود کتاب حاضر که اکنون جلد دوم ان به 

 رضه شده کوششی ارزشمند در جهت ترویج صلح وارامش است بازار نشر ع

(از سوی موسسه پژوهشی کودکان دنیا به بازار نشر عرضه شده است 2جلد دوم کتاب صلح را باید از کودکی آموخت) 
ان در جلد دوم این کتاب که به کوشش پریچهر نسرین پی می باشد گفتگو ایشان با چهره های نامدار ادبیات وپرورش کودک

چهره اشنا با  4کشورمان است که سعی دارد اهمیت صلح را وفراگیری انرا در کودکی به ما باز بشناساند در این کتاب با 
که سرشت، نهاد و تمامی  مسائل کودک وتربیت ورشد انها گفتگو شده است  گفتگویی راحت وسازنده با چهار بانوست

 زندگی شان در جهت اشاعه و تعمیق فرهنگ صلح بوده است،  

، حقوقدان، دکتر نسرٌن مصّفاکتابداری و دبیر شورای کتاب کودک؛  استاد خانم ها نوش آفرٌن انصاری، در این گفتگو
فرهنگی کودکان  کانون توسعه ، کارشناس امور اجتماعی و مإسسمنٌر پوراصالنی )هماٌونی(دانشگاه؛  عضو هیؤت علمی

 مشاور و مإسس مإسسه مادران امروز، حضور داشته اند مرٌم احمدی، و 

 تومان به بازار نشر عرضه شده است  5000نسخه و بهای  1000تیراژ  جلد دوم کتاب صلح را باید از کودکی آموخت با

رخانواده است چه بهتر که هر دو جلد انرا بخرید اگر امسال سفری به ایران واوز دارید در برگشت سوؼاتی خوبی برای ه
 اوز استارز     /

ٌّرٌن جاًٌ را خنك نمً كند!  / صحبت نو الر پنكه هاي خ

 مور المبر اوز
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اوز انرا در کوچه وخیابان در خانه وکاشانه مور یا همان مورچه حشره ای اشنا برای مردم اوز وهمه کسانی است که در 
دیده اند وانکه نگران نبوده انرا لمس کرده است . مردم در گذشته بیشتر از حاالیی ها با حیوانات وحشرات خانه وباغ 

موروک   -مور سواری -مور -ودشت ودمن اوز اشنا بودند وانرا از نزدیک می دیدند وحتی مورد بازی بچه ها بود  گره
چه های اشنا منطقه هستند این عکس در لمبر اوز مربوط به مور اوز است البته کمی بزرگتر از مورهای داخل شهر مور

هستند یک چیزی بین مور معمولی ومور سواری برای من که کلی خاطرات زنده کرد امید که برای شما هم شده باشد. 
اؾ وانواع حشره کشها سایه اشان پیدا نمیشود تا چه رسد به دیگر مورچه های در داخل خانه های اپارتمانی از ترس پیؾ پ

 خودشان النه هایشان یا الی درز سرامیکی یا باالی پشت بام های گلی میشود یافت .

  از اس ام اس ٌک بٌننده ساٌت
در استفاده از ابزار وامکانات انترنتی واتصاالتی یکی از ان مزیت استفاده از اس ام اس است که اگر قسمت افراط وتفریط 

وبطالت نوشتن بی جا را از ان حذؾ کنیم از اینکه از این اس ام اس ها استفاده های به جا ومفیدی نیز میشود نباید نادیده 
 ردم که سعی دارد با کلماتی زیبا وبا معنی نکات ارزشمندی را بیادمان بیاورد گرفت چندی پیش اس ام اسی دریافت ک

 یادمان باشد  که :او که زیر سایه دیگری راه میرود خودش سایه ای ندارد 

یادم باشد که : در حرکت همیشه افق های تازه است  ویادم باشد که: دست به کاری نزنم که نتوانم انرا برای دیگران 
 ویاد م باشد که باروهایم شاید دروغ باشد     ویادم باشد که  لبخند م را توی ائینه جا نگذارم     تعریؾ کنم



    

 ماه ژوالی 2012  ارشٌو اخبار و مطالب

 

 

 مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور تٌم های اوزی 

قرار است در ادامه ماه رمضان تیم های فوتسال اوزیها در دبی به رقابت بپردازند دیگر تیم های عالقمند به شرکت در این 

 تماس بگیرند 3222022242دوره میتوانند با اقای محمود عبداللهی با شماره تلفن 

 مسابقات شطرنج ماه رمضان در اوز 

والر مسابقات شطرنج جام رمضان در شهر اوز شروع میشود این دوره  امشب با حضور نفراتی از اوز وشهرهای گراش

 از مسابقات باهمیاری اقای عبدالرحمن صالح پور وهئیت شطرنج اوز برگزار میگردد 

 مسعود شرافت قهرمان مسابقات بلٌارد جام رمضان شد

  

 



بال وپس از پشت سرگذاشتن رقبا باالخره  6بدنبال چندین شب مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام رمضان در کالس 

مسعود شرافت توانست در یک بازی دیدنی به مقام اول این مسابقات دست یابد با این نتیجه شریؾ 03.4.2302دیشب 

نامور دوم شد ومحمد فرج وسمیر شمسی به تر تیب به مقام های سوم وچهارم این دوره دست یافتند وجوایز خودرا دریافت 

منا در این دوره به اقای محسن نامی که در تمام شب ها کنار بازیکنان بود هدیه ای از طرؾ هئیت برگزار نمودند  ض

 کننده تعلق گرفت  .جا دارد از هئیت بلیارد ونیز اقای مهران فقیهی که زحمات این دوره را متقبل نمودند تشکر نمائیم 

 برای دٌدن بقٌه عکس ها لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد 

 3شهاب فٌشور  3ستاره های اوز 

 

فوتسال شهاب فیشور وستاره های اوز به مصاؾ هم رفتند  دیشب همزمان با برگزاری مسابقات بلیارد در باشگاه ایرانیان دبی دو تیم

تدٔغ به پایان رسید دیدار بعدی تیم ستاره های اوز در دور اول مسابقات چهار شنبه شب می باشد  0بر  0که این بازی با نتیجه 

  ٝاػتشاض ػذٙ ای اصٓشدّ اٝص خِٞثخؾذاسی ٗغجت ثٚ عبخت صٗذإ دس ٗضدیکی ؽٜش اٝص
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 فٌنال بلٌارد اوزٌها جام رمضان برگزار مٌشودامشب بازی 

در دبی که از اول شب ماه رمضان شروع شده بود به فینال رسید اخرین افرادی که به این   مسابقات بلیارد جام رمضان

سمیر شمسی وطیب طاهری  –مهران فقیهی  –شریؾ نامور  –محمود رجایی  –مرحله رسیدند عبارتند از مسعود شرافت 

 دبی دنبال میشود تا قهرمان این دوره مشخص گردد  ونیم امشب در باشگاه فالمینگو 6این مسابقات از ساعت 

30.7.2012 

 غشذ آثشعبٗی ثٚ ؽٜشى ص٘ؼتی اٝصالسعتبٕ ثٚ ثٜشٙ ثشداسی سعیذ 

 /  خؼٚ ػکغی اص ٝثالگ ٓشثٞغی کٜ٘ٚ اٝصثبص ْٛ كب

 ٝازذ ٓغکٖ ٜٓش خٞد ٓبُکی دس السعتبٕ دس زبٍ عبخت اعت 9003

 ٓغبػذت اٗدٖٔ خیشیٚ ثٚ ٗیبصٓ٘ذإ دسٛلتٚ خبسی

 حضور تٌم ستاره های اوز در بازٌهای فوتسال داخل سالنی

شب در  6تیم فوتسال اوز استارز با مربیگری  اقای فرخ میراحمدی وعبدالرحمن حسینی وبازیکنان ان امشب ساعت 

باشگاه ایرانیان دبی به مصاؾ دیگر تیمی از این گروه میروند تا شانس خودرا برای صعود از این گروه مشخص کنند در 

تیم در سه  02ن نیز حضور دارند این دوره از مسابقات با حضور این دوره دو تیم دیگر اوزی بنام های تیم امکان وشاهی

هزار  2هزار و 03هزار درهم خواهد شد وبه تیم های دوم وسوم  02گروه به رقابت می پردازند که مقام اول ان برنده 

ث نشود که از درهم خواهد رسید برای همین بازیها با حساسیت بسیار باال برگزار میشود امید است که این حساسیت باع

 ارائه فوتسالی زیبا ودیدنی بدور باشد 
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 خبر ورزشی از اوز 

.و یکی از انها 05.06. 04های  بازیکن ممتاز خود که با معدل 05طبق روال هر ساله تیم والیبال خواهران نفت اوز از 

ل جاری از مربیهایی همچون خانم با هدایایی قدر دانی شد این تیم در سا 23)افروز امیدوار( سوم راهنمایی با معدل بیست 

 اوز و سمیرا ستایش از شیراز و به سرپرستی پروین لطافت در حال فعالیت میباشد شبنم رجایی از

 ػشٝعی اٝصیٜب دس ٝٗکٞٝس کبٗبدا

 

 
امت أفیٓب ْـکزب کّ ؿكتّ اَؼ مٍُ فیجبی عٕػؿا كـايٕه َکـػِ اَؼ ایٍ مُت فیجب ػؿ َٔکٕٔؿ کبَبػا َیق َکٕ ػاىتّ ىؼِ 

ٔػـٔمی ٔثـَذ گٕىت ثّ مجک ػـٔمیٓبی أف تٕمٔ اهبی ػنکـیبٌ ػؿمت ىؼِ امت اف ایٍ يـامى كیهى کٕتبْی َٔیق 



 ػکل ْبیی كـمتبػِ ىؼِ امت کّ تٕرّ ىًب ثؼاٌ رهت يیکُى

 

چوؼؿ عٕة ٔفیجبمت کّ اػو عٕػه ؿا ٔمٍُ فیجبیو ؿا كـايٕه َکُؼ ػـٔك أفی ػايبػ کبَبػایی ثب ثـگقاؿی يـامى 

ػـٔمی ایـاَی ٔأفی ًْٔیُزب َیق يی ثیُیى کّ ػايبػ ْى ثب نجبك مُتی عٕػ ىـکت کـػِ امت ثـای ایٍ فٔد رٕاٌ اؿفٔی 

 و عٕىجغتی ٔمـاكـافی ػاؿو ٔىبػثبه عٕػؿا اػالو يیؼاؿ

 ػثشای دیذٕ كیِْ ای٘دب سا کِیک ک٘ی    /  ٝخیش ٝخؾی پی ْٛ پیش ثجی

 

  ثشای دیذٕ ػکظ ٛب ُطلب ای٘دب سا کِیک ک٘یذ

 

   ػؿ َٔکٕؿ کبَبػا ثـگقاؿ ىؼِ امت 2.7.2012ایٍ ػـٔمی ػؿ تبؿیظ 

 ر اوزهرٌسه وحلٌم درماه رمضان در شه

 

اوز باباجان دیگه بزرگ شده وشهریست که دارای امکانات خوب وبروز است وخیلی چیزها در شهر بدست مردم میرسد 

در ایام ماه رمضان وروزه داری بساط افطاری از اش وسمبوسه گرفته تا حلیم وهریسه در سطح شهر تهیه میگردد  هر 

کنند اما برای انها که امکانات انرا ندارند یا حوصله اشپزی چند مردم خود در خانه هایشان هم این مواد ؼذایی درست می

ودرست کردن ندارند مؽازه اقای عبدهللا بیضایی برای همین این مواد را درست میکند وبا قیمت مناسب در اختیار مردم 
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اما هریسه چند سالی  وروزه داران قرار میدهد . حلیم واش وسمبوسه از قدیم االیام در سفره اوزیها ومردم ایران بوده است

است که در اوز ومنطقه الرستان درست میشود واین سوؼات دبی وکشورهای عربی منطقه است که اوزیهای ساکن دبی 

وارد فرهنگ ؼذایی وسفره ماه رمضان کردند .قابل توضیح است که حلیم خیلی نرم وابکی تر است با میزان گوشت کم اما 

تر .بیشتر ایرانیها حلیم درست وحسابی را با گوشت بوقلمون درست میکنند وانرا با هریسه سفت وکمی شلکی با گوشت بیش

 شکر یا بی شکر میل میکنند 

تومان وهر دانه   2333هریسه  2333حلیم  2233  قیمت این مواد در مؽازه اقای بیضایی بدین شرح است :اش هر کیلو

 تومان   033سمبوسه 

 تعمٌرگاه افزونی در اتش سوخت

 

موتور سیکلت در اتش سوختند وخسارات زیادی  2نبال اتش سوزی در تعمیرگاه موتورسیکلت اقای خالد افزونی در اوز بد

به مؽازه وارد شد در این حادثه خوشبختانه کسی اسیب ندیده است  این حادثه در شب چهارشنبه گذشته ساعات سه ونیم 

 شب اتفاق افتاده است 

 خجش 

 

 

فْب اف أف يیـمؼ صبکی اف اَنت کّ تٕفیغ يـؽ تبفِ ًْچُبٌ رق ػؿؼؿّ يـػو ىؼِ چٌٕ عیهی ْب اف عجـ ػًؼِ ای کّ ایُـٔ

يی ؿَٔؼ ػؿ ٍق تب َٕثت ثگیـَؼ ٔهتی ْى کّ ثؼؼ اف مبػتٓب ػؿ ٍق ثٕػی تـػیؼ ػاؿی کّ ثٓت يی ؿمّ یب  6ٍجش مبػت 

ّ يـع یغی ٔيُزًؼ ٔرٕػ ػاؿػ ٔنی هیًت اٌ عیهی َّ چٌٕ يیقاٌ يـؿی کّ يی أؿَؼ ثب يیقاٌ توبّب ًْغٕاَی َؼاؿػ .انجت

 ْقاؿ تٕيبٌ ػؿ ْـ کیه7ٕثبالمت ثبالتـ اف 

  



 

عجـی کّ مبنٓب ًْیيّ رق عجـْبی أف ٔيُطوّ ثٕػ يّٕٕع اة اىبيیؼَی ٔکًجٕػ اة ثٕػ کّ عٕىجغتبَّ چُؼ مبنی امت کّ 

گـاَی عیهی کًتـی ػاؿَؼ ٔایٍ ايـ ثبػج ىؼِ ػؿ كَم گـو تبثنتبٌ ػؿؼؿّ َٔ  يـػو أف ثب ايؼٌ اة مؼ مهًبٌ كبؿمی

 ينبكـاٌ تبثنتبَی ایٍ َگـاَی مبنٓبی گؾىتّ ؿا َؼاىتّ ثبىُؼ .ثوٕل عٕػيٌٕ گٕه ىیطٌٕ کـ 

 

 

 كصَ ٗبٓٚ داخِی گلتگٞ اٗدٖٔ خیشیٚ اٝص ٓ٘تؾش ؽذ

 ٛبی السعتبٕ ٗٔبیبٗگش ٝزذت ٝ یکپبسچگی  تؾکیَ ٓدٔغ ؽٜشداسی

 داٝسی اص خ٘ح كبسط، ثٚ ػ٘ٞإ ثشتشیٖ داٝس كٞتغبٍ ًؾٞسٓؼشكی ؽذ 

 صٗذاٗی خشایْ ؿیشػٔذ اص صٗذإ السعتبٕ آصاد ؽذٗذ  14

 

 خٔغ آٝسی ٓتکذیبٕ عطر ؽٜش اٝص

 خی دٝسٙ ٗٞع٘گی خ٘ح دسكٜشعت آثبسِٓی ثٚ ثجت سعیذ یبدٓبٕ تبسی

 تٞٓبٕ  700ٛضاس ٝ  4تٞصیغ ٓشؽ دس ؽٜشعتبٕ ثغتک ثب هیٔت ٓصٞة 

 اساظي ًؾبٝسصي السعتبٕ خِٞگیشی اص عبخت ٝ عبص ؿیش ٓدبص دس

 

 قصه مردی که لب نداشت

بی شک یکی از زیباترین شعر قصه که دارای محتوایی بسیار زیبا وجذاب است ونگاهی اجتماعی به انسانی دارد که لب 

ندارد قصه مردی که لب نداشت از احمد شاملو شاعر بزرگ معاصر است شاید شما تاکنون این قصه وشعر را نشنیده 

 ند دوستداران ادب وهنر قرار خواهد گرفت باشید اما داستانی تراژیک دارد ومطمئن هستم که مورد پس

 قصه که با صدای خود احمد شاملوست تقدٌم بٌنندگان عزٌز مٌکنم در سالگرد درگذشت شاملو این 

 دس ؽٜش اٝص 1311بٕ )ٓشداد( هیٔت اهالّ ؿزایی دس ٓبٙ سٓع

  

ثب تٕرّ ثّ َـط اهالو ػؿ يبْٓبی گؾىتّ ثبفْى هیًت ْب میـ ٍؼٕػی پیؼا کـػِ اَؼ ّٔؼیت يـؽ تبفِ ٔىیـ یبؿاَّ ای اف 

يٕاػی ثٕػَؼ کّ ًٍّ اكقایو اٌ  هیًت آَب ًْچُبٌ ػچبؿ َٕمبٌ امت ىیـ یبؿاَّ ای چُؼ يؼتی امت کّ پیؼا ًَیيٕػ 

  ػی ٓی يیکُُؼ ٔصجٕثبت میـ ٍؼٕ

تٕيبٌ . يبْی ْٕٔؿ کیهٕ  17000تٕيبٌ . گٕىت ىتـ  17000ْقاؿ تٕيبٌ .گٕىت گٕمبنّ کیهٕ 18500گٕىت ثق کیهٕ 

 تٕيبٌ  8000تٕيبٌ .يبؿ يبْی ک  7500

ت. يبمت 2900ت .ثُیـ کبنّ 1500ت.ثُیـ يخهخی  4100ت.ثُیـ ؿٔفاَّ  2700. ثُیـ يبَی يبك 2400پُیـ ملیؼ ثگبِ 

ت. يبْی مجیؼاٌ 3200ت.ىیـ یبؿاَّ َینت .تٍ يبْی مبصم  1600ت.ىیـ ثکبِ  700ت .کٕرک 4600بَی يبكثقؿگ ي
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.َٕىبثّ  1300گـيی 900.يبکبؿَٔی  1100.ؿة کٕرک   2800ت.ؿة گٕرّ ثقؿگ  2300ت. يبْی رُٕة 1800

 . 1300ثقؿگ ثجنی 

 3500نیتـی 1. 4500نیتـی 2ت.  9000نیتـی 4.ؿٔؿٍ يبیغ  13200کیهٕ 5.ربيؼ  36000کیهٕیی17ؿٔؿٍ ربيؼ 

.نٕثیب هٕٓی  1000.کُنـٔ َغٕػ مجق  1400.کُنـٔ عبٔیبؿ ثبػيزبٌ  1500.کُنـٔ هٕؿيّ مجقی  2200گـيی 850.

 . 3200.عیبؿىٕؿ يتٕمٔ 2700.عیبىٕؿ ثقؿگ  1700.هبؿد هٕٓی  600.کٕرک  1400ثقؿگ ييکٕت 

 2500.نٕثیب ريى ثهجهی  3500.نٕثیب هـيق  2900.نجّ  2500يبه . 2700.ػؼك هـيق  2400.ػؼك مجق  3500َغٕػ کیهٕ 

ت.ثـَذ ايیُی  110000ت .ثـَذ ٓبنت 135000.ثـَذ اثٕٓبنت  800.يؼًٕنی  1000آؿػ ملیؼ کیهٕ  1700.ىکـ کیهٕ 

 ت. 115000ت.ثـَذ ىٓیٍ  125000

 3000يًبنٕ)ْهٕ( پت. 2000 ت .اَگٕؿ کیهٕ 1000ت .ثبػيزبٌ  600.میت فيیُی  800ت.گٕرّ  1000ثیبف کیهٕ 

 ت. 5000.گیالك  1600ت. عیبؿ مجق  1200.ْٕیذ  600.ُْؼٔاَّ کیهٕ 

 صُٝیجی دس اٝص

 

 

در قبل از انقالب تا انجا که من ٌادم است بٌشتر اوزٌها با زولبٌا وبقول خودمان زولٌبی فقط اشنا بودند وخبری از بامٌه نبود اما با 

زولبٌا خودنماٌی کرد وخودی نشان داد اما هنوز که هنوز است مردم اوز بٌشتر زولٌبی را دوست دارند گذشت زمان بامٌه نٌز کنار 

 تا بامٌح

 وعکس دآٚ ٓطِت ا

 پیبّ تغِیت

يـصٕو ثٓـاو كکـی ؿا ثّ عبَٕاػِ ٔثـاػؿاٌ ٔعبَٕاػِ فَؼیبٌ ٔثنتگبٌ ٔاىُبیبٌ اٌ  ثؼیُٕمیهّ اؿتضبل ربَنٕف 

ػقیق ؿكتّ تنهیت ػـُ يیًُبئیى ثـای اٌ يـصٕو ػهٕ ػؿربت ٔثـای ثبفيبَؼگبٌ اف ػؿگبِ عؼأَؼ ٍجـ 

 اؿفٔيُؼیى

 افٓـف اصًؼىًنی فاػِ افرقیـِ کیو

 

 بهرام فکری درگذشت 

هرام فکری در گذشته است که بدینوسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده وفرزندان وبستگان با نهایت تاسؾ باخبر شدیم ب

و اشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائم .بهرام فکری را من از سالهای دور وزمانی که در بندرعباس کار میکردم 

بمراتب پیش او از مال وثروت بیشتر میشناختم  دوستی ورفاقتش بی نظیر بود انسانی واال ودرست که زندگی وانسانیت 

بار وبندیل زندگی اش را در بندر عباس بست وبقول خودش از زندگی وگرمای  43ارزش داشت برای همین در سالهای 

طاقت فرسا انجا نجات یافت رفت تا در شیراز در جوار حافظ وسعدی وبا اب وهوای خوب وبا دؼدؼه کمتر زندگی کند 

ندر که بودیم مرتب اورا می دیدیم ودر خانه اش بروی همه دوستان واشنایان باز بود ثروت چندانی .من ودوستانی چند در ب

نداشت اما زندگی اش به خوبی میگذشت وهرانکه اورا شناخته بود اورا قبول کرده بود که میتوان روی دوستی اش حساب 

ت یادش به خیر هر چند هنوز وقت رفتنش نبود کرد رفتنش ورفتن چنین ادم هایی ضایعه بزرگی برای جامعه انسانی اس

اما همین عمر هم که سالم وپاک گذراند از عمرهای بی حاصل دو صد چندان می ارزد ومطمئن هستم که مهم طول عمر 

نیست بلکه ارزش گذران این عمر است که انسانها را از همدیگر تفکیک میکند. بهرام دل شکستن بلد نبود وتا توانست 

 دی مجذوب خویش کرد .دلهای زیا
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به خانواده محترمشان وفرزندان وبرادران وبستگان انمرحوم مجددا تسلیت عرض میکنم وخودرا در ؼم انها شریک میدانم 

  20.4.2302سایت ستاره های اوز / سال سن داشت یاد وخاطرش گرامی باد /  32.مرحوم در زمان مرگ نزدیک به 

 پیبو تنهیت

  

ثؼیُٕمیهّ ػؿگؾىت يـصٕو ثٓـاو كکـی ؿا ثّ عبَٕاػِ ٔثـاػؿاٌ اًَـصٕو ٔثنتگبٌ ٔاىُبیبٌ اٌ ػقیق ؿكتّ تنهیت ػـُ 

 يیًُبئیى ثـای اًَـصٕو ػهٕ ػؿربت ٔثـای ثبفيبَؼگبٌ اف ػؿگبِ عؼأَؼ ٍجـ اؿفٔيُؼیى 

 

 ٍبنش ًٍؼاَی عجـ -َبػؿ یقػاَی  -افٓـف ػقیق يهک فاػِ 

 

 

 دسخٚ عبٗتیگشاد ثٞدٙ اعت33دسخٚ ثٞد ٝدیؾت  42عیذٙ اص ٝظغ ٛٞا ی ؽٜش اٝص آشٝص س  ثش اعبط اغالع

  ٓغتٔ٘ذإ دستیش ٓبٙ ٓیِیٞت ٝپبٗصذ ٛضاستٞٓبٕ ث12ٚپشداخت 

 تٖ ٓشؽ صٗذٙ اص السعتبٕ خِٞگیشی ؽذ 90اص خشٝج ؿیش هبٗٞٗی 

 ٗتبیح اُٝیٖ ؽت دیذاسٛبی كٞتغبٍ خبّ سٓعبٕ دس اٝص 

 1پبؿمیبٌ عٕؿ   8ىبْیٍ أف 

 تیى رُٕة گالؿ ؿا ىکنت ػاػ 2ثـ  10ثُیبػ ايیؼ أف ثب َتیزّ ٔػؿ ػیؼاؿ ػیگـی تیى َٕ    2مپبِ أف  3  يضهچّ

 اعـیٍ ؿػِ ثُؼی رؼٔل ثهیبؿػ أفیٓبی يویى ايبؿات

  پٌست اسب سواری در الر ساخته می شود

 شروع مسابقات فوتسال جام رمضان در شهر اوز 

هرشب در سالن میراحمدی اوز تیم  22با همت تربیت بدنی اوز وتیم های بخش اوز این دوره از مسابقات با حضور 

برگزار میگردد از اوز تیم های نفت اوز شاهین اوز سپاه اوز وامید اوز وپیشکسوتان اوز حضور دارند واز بخش اوز تیم 

در جمع تیم های شرکت کننده  -خور–مهاجرین افؽان -ارد –محلچه ونیز تیم هایی از  –گالر –کوره –فیشور  –های کهنه 

 هستند  

  سكتگبٕ ٝدسگزؽتگبٕ ثیبد ٛٔٚ

 

 بدنبال که مٌگردی کجای اٌن شب اٌستادی

 چرا تا همدمت گشتم به فکر رفتن افتادی

 نمی دانستم از شبها که ارد بی تو تنهاٌی

 نه دستم مٌرسد بر تو نه راهی رو به انجاٌی

 21.7.2012فرهاد محمودا /
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 اكغبٗٚ گشاػ ٓ٘تؾش ؽذ 6ؽٔبسٙ 

 ثب زکْ ؽٞسای عیبعت گزاسی ائٔٚ خٔؼٚ، زدٚ االعالّ ٗٞسثخؼ آشٝص آبّ خٔؼٚ الس ؽذ

  

 اؼاز ماه مبارک رمضان در امارات

در امارات اؼاز گردیده  2302ژوالی  23بر اساس اعالم مقامات محلی ودینی ماه روزه داری ورمضان از روز جمعه 

اری بر پا میدارند . در کشور امارات بخصوص در دبی ومسلمانان ساکن در این کشور از امروز جمعه ائین روزه د

مردمان مختلفی با ائین های مختلؾ وجود دارند که همواره کنار هم با احترام به سنن دیگران کار وزندگی کرده اند واین 

یا خدای  از نکات با اهمیت در این کشور است که اجازه به هیچ قومی داده نشده تا سنن وائین دیگری را نادیده بگیرد

نکرده به ان بی احترامی شود مطئنا در این کشور افرادی هستند که ؼیر مسلمان هستند همچون مسیحیان ودیگر ادیان الهی 

وائین های هندو وبودا و دیگر فرق مذهبی  که در این ایام رمضان روزه دار نیستند ضمن اینکه انها را ببینیم از هر کس 

چه به دلیل اعتقادی چه بدلیل بیماری وؼیره انتظار هست که رعایت افراد روزه دار را  که در این ایام روزه دار نیست

 بکنند وحریم خانواده را در این ایام محترم نگه دارند .

در این ایام که ماه پاکی وخلوص وتزکیه نام نهاده شده فرصتی است برای انها که خودرا در این ایام پاک ومنزه دارند انتظار هست 

ایام دارند باشند ونیز این ایام را فرصتی بدانند   که قناعت را بر پرخوری ارجع بدانند وبفکر فقرا وانهایی که توان مالی کمتری دراین

ربانی که معموال فراموش میشود دوباره نمودی پیدا کند ورفت وامدهای شبانه محلی برای مراوده ودوستی های تا اخوت ومه

 خانوادگی وفامیلی شود. 

بیمارانی هستند که چشم انتظار مراجعه ومراقبه وعیادت من وشما هستند انها که کمتر کار دارند این ایام را فقط به خوابیدن تا ظهر 

دیدن انها وعیادت از انها محبت افرین است واحساس خوبی به شما خواهد داد . امید که این فرصت یکماهه مجالی وعصر نکشانیم 

 برای اندیشه پاک وتزکیه جان ونفس ودوری از ظلم وجور وپلیدی وپلشتی وخودخواهی باشد .ماه رمضان وایام به کامتان باد 

بحرین، فلسطین و اهل تسنن لبنان و عراق اعالم کردند که هیئت های مسئول عربستان، امارات، قطر، کویت، یمن، اردن، مصر، 

 استهالل از مشاهده هالل ماه نو خبر داده، بنابراین )جمعه( اولین روز ماه مبارک رمضان در این کشورها است.

 شروع ماه رمضان داتسته اند   مالزی وسوریه فردا شنبه  عمان  ترکیه  ایران

 ودوازده دقیقه ؼروب اعالم شده است 4  در دبی امروز زمان افطار

 نظرات بٌنندگان ساٌت در رابطه با ادامه کاری ساٌت وضعؾ ها ونکات قوت ان

قبال طی مطلبی یاداور شده بودم که همشهریان و بینندگان محترم سایت برای ادامه کار سایتی که هفتمین سال فعالیت خود 

ما در میان بگذارند طی هفته های گذشته چه از طریق گفتگوهای رودر رو چه از  را پشت سر می گذارد نظرات خودرا با

طریق ایمیل وگاه تلفن عزیزانی در این باره نظراتی داده اند که بمرور انرا روی سایت قرار میدهم تا در روندی تازه با 

یت برسیم خواهشمندم دوستان همشهریان استفاده از نظرات شما وجمع بندی ان به راهکارهای بهتری برای ادامه فعالیت سا

 وبینندگان در این نظر دهی بیشتر شرکت کنند تا مرا در ادامه این راه یاری کرده باشند . 

 ساله : اقای محمودا دستت درد نکنه سایت بسیار خوبی است ومن روزانه به ان سر می زنم  22بیننده ای 

فحات ان بروز نیست وبهتر است انرا مثل سایت های امروزی کنید در ساله : سایت خوبی می باشد اما ص 03یک بیننده 

 مجموع خوب است اما اخبار اوز بیشتر شود چون ما اوزی هستیم ودوست داریم اخبار اوز بیشتر در سایتتان بیاید 
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اخبار کشوری ساله : از اینکه عکس اوز وجاهای دیدنی میگذارید وخاطره ها زنده می کنید لذت می برم  22یک بیننده 

 خوب است اما بهتر است از منطقه خودمان بیشتر بنویسید .

یک بیننده که نامش وسنش را ننوشته : من اقای ابراهیم پور روزی دوبار به سایت شما سر میزنم برایم دیدن سایت شما 

ودتون می نویسید ولی عادت شده اینکه یک سایت این همه مطلب متنوع دارد خوشم می اید خبر دارید بعضی وقتها از خ

 یک ایراد دارد باید از زنها وزنهای اوز بیشتر بنویسید 

بیننده ای جوان : چرا شما محلی برای چت روم ندارید چون جونها دوست دارند با همشهریان خودشون ارتباط بگیرند 

 بدین  عکس جونها کمه همه اش از پیرمردها میگید بفکر ما هم باشید خدا بهتون قوت بده وادامه

بیننده ای دیگر : اقای محمودا دوست دارم به شما بگم که واقعا دست تنهایی ویک نفره خیلی کار میکنید چون من خودم یه 

مدت وبالگ داشتم واقعا کار سختیست که هر روز خبر ومطلب دارید یه کمی سیاسی شده که می بخشید به کار من نمی یاد 

 تر بگید نه از سیاست وحکومت چون میخوام از شهرمون ومشکالتش بیش

بیننده ای دیگر : من اوزی نیستم از روستا اطراؾ اوز هستم بعضی وقت ها از روستاه مینویسید ولی بقیه روستاها 

فراموش شدند با اینحال سایت شما بدرد خودمون ومنطقه میخوره وبهتر باشه وانتقاد کنید تا مسئولین به فکر روستاها باشند 

  وهی نگید اوز

اقای ابراهیم پور سالم وبابت سایت جذابتان متشکریم دیدم گفتید که در باره شما بنویسم برای همین میگم همانطور که پیام 

تسلیت دارید پیام تولد وخوشی وعروسی بذارید وادم از خوشی خبردار بشود ما که در خارج هستیم فقط از مرده ها با خبر 

 م میشیم اما از جشن ها خبردار نمیشی

 ادامه دارد ...

 ثبصدیذ اػعبی اٗدٖٔ ؽکشگضاسی اٝص اص عشای خٜبٗذیذگبٕ ٜٓش السعتبٕ

 آؿبصػِٔیبت ساٛذاسي دس ثخؼ ٛبي اسد ٝ ثیشّ 

 

 اػضاّ ٗٔبی٘ذگبٕ ٛیئت ٓذیشٙ اٗدٖٔ ثٚ ث٘ذسػجبط

  

  اػضاّ کبسٝإ زح ػٔشٙ اَٛ تغٖ٘ ٓ٘طوٚ ثٚ آبکٖ ٓوذعٚ

 اٝصازذاث خبیگبٙ آة ؽیشیٖ کٖ ٝ ٝسصؽگبٙ دس ؽٜشک تٞزیذ کٜ٘ٚ 

 ٗٔبیؾگبٙ ًتبة دس السعتبٕ ثشگضاس ٓی ؽٞد 

 

  

 سٓعبٕثبٍ ثِیبسد اٝصیٜب دس ٓبٙ  1ثشگضاسی ٓغبثوبت 

 

ْـىت اف 2012ژٔالی 21ثؼیُٕمیهّ ثّ آالع کهیّ ثبفیکُبٌ ىـکت کُُؼِ ػؿ ایٍ ػٔؿِ يیـمبَؼ کّ ينبثوبت اف ؿٔف ىُجّ  

ىت ػؿ ثبىگبِ كاليیُگٕی ػثی ٓی چُؼیٍ ىت ػؿ ػٔ گـِٔ ثـگقاؿ يیيٕػ ثبفیکُبٌ رٓت آالع اف گـِٔ عٕػ 9مبػت 
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 تًبك صبٍم ًَبیُؼ  0504585257ػْبی ْئیت ثهیبؿػ أفیٓب ثب ىًبؿِ تهلٍ ٔثبفیٓب يیتٕاَُؼ ثب اهبی يضًٕػ ؿربیی اف ا

 

 ْئیت ثـگقاؿ کُُؼِ ينبثوبت ثهیبؿػ أفیٓبی يویى ايبؿات

 

 صٓبٕ پبسکی٘گ اتٞٓجیَ ٛب دس ٓبٙ سٓعبٕ دس دثی  

 

ثؼؼ اف  1ٍجش انی  8ثـ امبك آالع ىـکت اؿ تی ای فيبٌ پبؿکیُگ کُبؿ عیبثبَی ػؿ يبِ ؿيْبٌ اف مبػت  

ىت يی ثبىؼ / صٕامتبٌ ثبىؼ چٌٕ يٍ پبؿمبل ثب ٔرٕػی کّ عٕػو اػالو کـػِ ثٕػو ايب  12انی  7ٔػَـاف مبػت   ظٓـ

  ایٍ ػکل ؿا ايـٔف اف يضم پـػاعت ػمتگبِ پبؿکیُگ گـكتى  /یبػو ؿكت ٔػؿ أنیٍ ىت يبِ ؿيْبٌ رـیًّ ىؼو 

 

 

 بٌعجـ يـتجٔ ثب صًم َٔوم ػًٕيی ػؿ ػثی ػؿ يبِ ؿيْ

 مساًء فً رمضان 12حتى « مدفوعة»مواقؾ دبً 

 /  

 يّٕٕع مبعت فَؼاٌ ػؿ ىٓـأف

  

ػیؼاؿ ثب ایُـٔفْب يزؼػا ىبیؼّ ٔعجـ مبعت فَؼاٌ ػؿ َقػیکی ىٓـ أف هٕت گـكتّ امت ٔيـػو أف ػؿ 

ًَبیُؼِ يُتغت اهبی رًيیؼ رؼلـپٕؿ ػؿ رهنّ ٔمغُـاَی کّ ػؿ ينزؼ يضًؼی ىٓـ أف ػاىتّ اَؼ يزؼػا 

يطـس گـػیؼ ٔػؿ إًَهغ  1388َگـاَی عٕػؿا اف ایٍ يّٕٕع اػالو کـػِ اَؼ ایٍ يّٕٕع ػؿ تیـيبِ مبل 

 اَـا ایُزب يی أؿو . مبیت تّٕیضبتی پیـايٌٕ ایٍ ينئهّ ػاػ .ثؼنیم اًْیت ایٍ يّٕٕع يزؼػا

  

يگـ   يیغٕاُْؼ ثّ أف فَؼاٌ ثؼُْؼ ٔػؿ َقػیکی أف َؼايتگبِ ػؿمت کُُؼ   يـػو أف يی پـمُؼ چـا ثّ ربی ىٓـمتبٌ ىؼٌ

چـا ثّ اصنبك ٔايُیت عبٓـ يـػو   اف ثُؼؿػجبك تب اَطـف عُذ رب کى ػاؿیى کّ ثبیؼ یک فَؼاٌ ؿا کُبؿ ىٓـ أف مبعت

ُکّ یک ػؼِ ثب  ایٍ ايـ يٕاكوت کُُؼ ایب َظـ ًّْ يـػو ىٓـ أف امت ثـامتی چّ کنبَی يیغٕاُْؼ ػؿ ایٍ تٕرّ َؼاؿَؼ؟  ای

  فَؼاٌ َگٓؼاؿی ىَٕؼ؟

ٔعالكکبؿاٌ   ؛ ربَیبٌ ثّ ربٌ َٔبيٕك يـػو ٔثقْکبؿاٌ ؿیـ اف يزـيیٍ يٕاػ يغؼؿ ػفػ ْب ٔاػو کو ْب  يگـایٍ فَؼاَیبٌ 

وَیـ ٔثؼٌٔ توَیـْنتُؼ . ایب ایٍ ايـ يٕرت َگـاَی ٔمهت اؿايو يـػو أف َغٕاْؼ ىؼ؟ ٔػؿ ثٓتـیٍ صبنت ثؼْکبؿاٌ ثّ ت

ایب عبَٕاػِ ْبی ثؼثغت ٔثیچبؿِ ایٍ فَؼاَیبٌ رق ؿَذ َٔبؿاصتی مٕؿبت ػیگـی ثّ أف يی أؿَؼ؟ ایب اؿتجبٓ ایٍ فَؼاَیبٌ ثب 

ایب ایٍ ايـ ثبػج  ٔف یب ػؿ ىٓـ أف مکُی ًَبیُؼ؟ يزـيیٍ ثیـَٔی ثبػج َغٕاْؼ ىؼ کّ ًْٕاؿِ صبيیبٌ آَب ػؿ َقػیکی ا

 َگـاَی ٔػنٓـِ يـػو أف َغٕاْؼ ىؼ ؟

مبعت فَؼاٌ َٔؼايتگبِ َّ تُٓب ثـای ىٓـ أف کّ ثـای ْـ ىٓـ ػیگـی کّ ثبىؼ ْى ٍالس َینت ػؿ َقػیکی ىٓـ 

چـا  إ دسعت کشدٕ خبی ٓ٘بعجی اعتچشا ثشای ؽٜشعتبٕ ؽذٕ ٓب اٝصیٜب زذ هبٗٞٗی خٔؼیتی ٗیغتیْ   آب ثشای صٗذ ثبىؼ 

َؼاؿػ ُْٕٔف ثنیبؿی اف َٓبػ ْب ٔمبفيبَٓبیی کّ ؿٔاد ػُْؼِ کبؿ يـػو ْنتُؼ ػؿ أف ٔرٕػ َؼاؿػ يیتٕاَؼ   ىٓـی کّ ػاػگبِ

فَؼاٌ ػاىتّ ثبىؼ؟  .يـػو ًَی ػاَُؼ  ينئٕنیٍ ايـ ایٍ ػٔگبَگی ؿا چگَّٕ تّٕیش يیؼُْؼ. يـػو أف اف ينئٕنیٍ ىٓـی اف 
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ثغيؼاؿی اف كـيبَؼاؿی الؿمتبٌ اَتظبؿ ػاؿَؼ ثّ ایٍ يّٕٕع تٕرّ ػًین ػاىتّ ثبىُؼ ٔایٍ َگـاَی ؿا افثیٍ ثجـَؼ َٔگؾاؿَؼ 

ْـ اف گبْی ایٍ يّٕٕع ثًیبٌ کيیؼِ ىٕػ ٔيٕرت افؿػگی عبٓـ يـػو ىٕػ يـػيی کّ ػؿ مبعت ٔمبف ػبو انًُلؼّ 

 ٔکبؿْبی عیـ ػؿ امتبٌ كبؿك ًََّٕ ْنتُؼ 

ٔف چّ ًْيٓـیبٌ ػؿ ػاعم کيٕؿ ٔچّ ػیگـ أفیٓبیی کّ ػؿ عبؿد اف أف ْنتُؼ اف ىٕؿای ىٓـ أف اف ثغيؼاؿ يـػو ا

أف ٔكـيبَؼاؿ ٔایبت ػظبو الؿمتبٌ ٔايبو رًؼّ ىٓـ أف  ٔ ًَبیُؼِ يُتغت يـػو الؿمتبٌ ٔعُذ ٔگـاه  ػؿ يزهل ىٕؿای 

 ؼ .اماليی يَـاَّ توبّب ػاؿَؼ ثّ ایٍ ايـ يٓى ؿمیؼگی کُُ

05.4.2302 

 

 

 یذاس دکتشخؼلشپٞسٗٔبی٘ذٙ ٓشدّ دسٓدِظ ؽٞسای اعالٓی ثبٓشدّ اٝصػ

 

 داّٝ خِغبت تٞخیٜی اٗدٖٔ خیشیٚ اٝص دسٓسالت ؽٜشت

  

 غالػیٚ اٗدٖٔ خیشیٚ اٝصدسٓٞسدصکبت كطش ٝآٞاٍا

 ذ ٓدتجی ٗٞسثخؼآبّ خٔؼٚ خذیذ الس تؼییٖ ؽذ/ زدٚ االعالّ عی

 ظشٝست تغشیغ دس سكغ ٓؾکالت ٓغکٖ ٜٓش السعتبٕ 

 

 گِجبٗگ ٛ٘شایشاٗی دس عیذٗی اعتشاُیب 

يطهت فیـ گقاؿه کٕتبْی اف ػکتـ يضًٕػ ػْوبَی امت کّ اف ًَبیيگبْی ػؿ امتـانیب ثـای مبیت كـمتبػِ اَؼ کّ ًٍّ 

 تيکـ اف ایيبٌ تٕرّ ىًب ؿا ثؼاٌ رهت يیکُى 

    دکترمحمود دهقانی  

زهای دیگر است. من  بیشتر به نمایشگاه های روزهای پایانی هفته در سیدنی استرالیا، سنگین تر از رو

هنری شهر می روم و با گشت و گذار در موزه ها و گالری ها، چند ساعت به تماشای کارهای هنری می 

خیابان "آکسفورد" در سیدنی رفتم. دو  ۵۵پردازم. از این رو، دیروز به گالری "نیو آلبیون" در شماره 

کتابخانه استرالیا  و دوستی نیز از دوستداران دانشنامه "ایرانیکا" در دوست فرهیخته از آموزش و پرورش و 

"استرال آسیا" همراهم بودند. با استقبال هنرمندانه مدیر گالری آقای "آدم سیمس" فرصتی دست داد تا در 

نمایشگاه که کارهای هنری معاصر ایران  را ازهنرمندان در برون و درون مرز برگذار کرده بود،  

 ئی داشته باشمگفتگو

 

گالری " نیو آلبیون " سیدنی استرالیا با چندین گالری در سراسر شهرهای بزرگ و پول دار جهان، با داد و 

ستد کارهای هنری توانسته است دست به ابتکارات زیبائی بزند. این نمایشگاه با نمایشگاهای "ونکوور" 
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شهرهای ایران و حتا تهران  پیوند داد و ستد کانادا، شهرهای اروپائی و همچنین شهر دبی در بیخ گوش 

  ادامه مطلب.......دارد.

 ثیٖ کذاّ ٛغتیْ ؟

 

ٔصبل ٔایُؼِ ػؿ گیـ ْنتُؼ َّ ثّ گؾىتّ يتؼهن  ؿىؼ يتؼبل ًْٔبُْگی َؼاؿػ اَنبَٓبی فیبػی ثیٍ گؾىتّ  ػؿ ربيؼّ ای کّ

ْنتُؼ َّ ػؿ صبل فَؼگی يیکُُؼ َّٔ ثـَبيّ ای ثـای ایُؼِ ػاؿَؼ ایٍ َٕع اَنبٌ يؼاو ػؿ ثی ْٕیتی فيبَی ٔيکبَی هـاؿ 

اؿی پیو يیگیـػ َّ تٕاٌ ؿْب ىؼٌ اف گؾىتّ ؿٔ ثّ اًّضبل ػاؿػ َّ تٕاٌ امتلبػِ اف ايکبَبت صبل ٔثـٔف پیؼا کـػِ َّٔ چـ

ؿٔ ثـای عٕػ يی ثیُؼ ایٍ ػىٕاؿی تبفِ ٔاف ؿاِ ؿمیؼِ ای َینت يضَٕل َبُْزبؿی ربيؼّ ٔيُبمجبتی امت کّ يب يؼاو ػؿ 

گیـ اٌ ْنتیى ثٓتـیٍ ؿاِ ثـای َگبِ يزؼػ ثّ ّٔؼیت عٕػيبٌ اؿفیبثی ّٔؼیت کَُٕی ػؿ صٕفِ ْبی يغتهق ارتًبػی 

 تب ثب ثـؿمی ایٍ يزًٕػّ ثّ ػؿیبكت عٕػ ثـمیى اهتَبػی ٔكـُْگی ٔػوالَی ٔاصنبمی ايبٌ امت

 عجـ

 ؽشکت "ثشگ عجض ٓطٜش " ٛٔچ٘بٕ ٓٞظٞع خجشی سٝص 

 غالػیٚ اٗدٖٔ خیشیٚ اٝصدسٓٞسدصکبت كطش ٝآٞاٍا

 دٝیغت ٝعی ٜٝٗٔیٖ خِغٚ ٛیئت ٓذیشٙ اٗدٖٔ خیشیٚ اٝص

 اص عش گشكتثیٔبسعتبٕ آبّ سظبی الس کبس خٞد سا  MRIثخؼ 

 ٛلت تٖ ٓشؽ دس خ٘ح تٞصیغ ؽذ

 ٛضاس پبًت عیگبس هبچبم دس ؽٜشعتبٕ السعتبٕ ًؾق ؽذ 27ثیؼ اص 

 ثبص ْٛ ٓؾکَ دس ؽجکٚ آة سٝعتبی کٜ٘ٚ ٝ ؽٜشک

 

  

 اوز وارد مٌدان شد  تٌم جدٌد تاسٌس  

 

فوتبال اوز که از شروع فوتبال در اوز در تیم نفت اوز بودند  یار از ورزشآقای کیامرز شرفی به همراه عابد عابدی دو 
اوز استفاده  تاسیس کردند این تیم که از بازیکنان خوب شهرمٌد اوز مدیریت کیامرز شرفی به نام ا تیمی جدید در اوز به

شاهین .اوز جوان و جوانای دیگر که  تیمهای نفت اوز میکند امید های زیادی به ا ینده دارد تیم امید اوز بازیکنان شاخص
 تا بتواند یک تیم به شهر اوز اضافه شود تیم امید در اولین بازی دوستانه خود تیم سرگردان بودند را دور هم جمع کرده

  شکست داد 2بر  3کوره را 

............................................................ 

از صد شهاب  2بر  7 اوز با تیم شهاب فیشور برگزار کرد در این دیدار تیم نفت اوز با نتیجه دوستانه دیگر تیم نفت دیدار

 شت فیشور گذ
........................................................... 

تیم فوتسال بود که  ماه قبل 5منتخب گراش را شکست داد تقریبا  0بر  2از ورزش بانوان تیم فوتسال نفت اوز  یک خبر هم

گل در یافت کرد مدیر تیم های نفت اوز انموقع قول داده بود  که در آینده  03نفت اوز در اولین بازی خود از گراش 
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شد و در سالن سر پوشیده  حرفهای برای گفتن داریم روز شنبه تیم نفت به دعوت تیم فوتسال بانوان گراش عازم گراش

گل از صد تیم گراش  2گل و فاطمه رفیعی  2شمیم تابعی  که در پایان با گلهای گراش مقابل تیم منتخب گراش قرار گرفت

 اینده پر رنگ تر ببیند گذشت تا امید های خود را در

15.7.2012 

 ؽؼشی اص خٞدّ
  

 

ایُکّ يـاػ چینت ٔيـاػ يب اف فَؼگی ٔثٕػًَبٌ چینت امبك كهنلّ فَؼگی ْـ کنی امت ٔاَچّ يیًُبئیى هنًتی اف ىغَیت 

 ٔثؼ ثّ صبل کنبَی کّ عٕػؿا اف عٕػىبٌ ٔػیگـاٌ پُٓبٌ يیکُُؼ  و يبمت ثب ًّْ عٕة ٔثؼهٔيُ

 من واٌن زمان

 در اٌنده سوٌی که من می دوم             ؼبار است وبٌهودگی هر دمم

 به چشم سرای وبه هر روزنه                نمی بٌندم قطره ای ٌک نمه

 نه ٌاری نه همدم مرا پٌش کس             نفسهوا سخت بگرفته است در 

 چنانم که گوٌی از اٌن در درم                 نه در پٌش راهی نه پشت سرم

 مرا خواب شد زندگی در برم                        سرابی به شبهای بی بسترم

 نه دل در نوازش بسر می برد                 نه کس جان بی تاب من می درد

 زمٌن وزمان دست در دست هم                    مرا می سپارند دائم به ؼم

 ؼمان کوه ومن کاه دلدادگی              همه عمر بگذشت به اٌن سادگی

 که جامی بٌارزد به صد جامه ای             چنان ساده گٌرم به اندازه ای

 اٌن خار خوارکه اٌن جامه تنگ است از روزگار        به ننگان سپارٌم 

 من واٌن جهان اٌن نفس اٌن دم است         که سودای اندوه در اٌن ؼم است

 بٌارزد به سالوس چرکٌن تنش             ؼم خودخوری با همه بودنش

 که سالوسٌان رنگ بی ابی اند                 که فرصت گرانند وهرجاٌی اند

 را هٌچ گاه سوی انان متاباب                  م  من وبار اندٌشه وتاب

 مرا فرصت سبز لبخند باش                   به چشمم کالم محبت بپاش

 2302ژوالی 02فرهاد ابراهیم پور )محمودا( دبی 



 چشا ثغتٚ ٛبی پغتی اص السعتبٕ ثٚ خبسج اص کؾٞس اسعبٍ ٗٔی ؽٞد؟ 

 خؾٖ ثضسگ خبٗٞادٙ ثب زعٞس ٛ٘شٓ٘ذإ کؾٞسی دس گشاػ
  تیش اٝص23تیشٓبٙ ثٚ ػ٘ٞإ آؿبصٓبٙ ٓجبسک سٓعبٕ دسٗٔبصخٔؼٚ  31اػالّ ؽ٘جٚ 

 
 ٗکبتی چ٘ذ دس ٓٞسد آکبٗبت كشٛ٘گی ؽٜش اٝص / اص اهبی آیٖ ثسشاٗی 

 لطفا زود قضاوت نکنید!

در شهر)به قلم  نکاتی چند درمورد انجمن روانشناسی و جامعه شناسی اوز و سایر امکانات ایجاد شده به دست خود جوانان
 امین بحرانی(

 با درود به همه دوستان  

بدلیل اینکه هفته های اخیر سری جدید جلسات انجمن روانشناسی) و چند انجمن و گروه دیگر( آؼاز شده است الزم دیدم 
و  چند نکته را به دوستان متذکر بشوم مخصوصا به خاطر سواالنی که دوستان دوستداراین انجمن ها مطرح می کنند

مطالبی که بعضی از دوستان درمورد اولین جلسه و مسائل پیش آمده می پرسند و برخی همه در شبکه های اجتماعی 
 مطرح کرده اند.

هرچند که قصد من بر این نیست که از همه چیز دفاع کنم )یا مثل برخی مسولین دولتی که وظیفه های موحله به خود را با 
صورتی که وظیفه بوده ! ولی این مطلب درمورد جوانانی است که بدون داشتن وظیفه و منت به مردم اعالم میکنند در 

حقوق فقط بدلیل عاشقی کار می کنند( ولی دوستان؛ انجمن روانشناسی پس از بیش از سه سال فعالیت و کار در زمینه 

 2/0روانشناسی شده است . شاید های مختلؾ روانشاسی خود باعث تحول در حداقل جامعه فارغ التحصیالن و عالقه مندان
سال قبل که نگارنده) امین بحرانی( و دوست خوبم )رقیب امروزو استاد دیروز( مهدی بهرامپور عزیز  قصد راه اندازی 

این انجمن را داشتیم)به اتفاق تعدای از دوستان که همان زمان به جمع ما اضافه شدند مثل خانم ها فروزش ،خضری، 
،قائدی، رحمان پور ، صمدانی ، وحدانی و...( قصد مان جز پیشرفت خودمان و کمک به جامعه  خواهران قاضی زاده

 2روانشاسان و جامعه شناسان و نهایتا جامعه نبود. مهدی دانشجوی ممتاز رشته روانشاسی بود و من هم پس از قریب 
نوعی استاد من بود ومن را وادار به  سال فعالیت در زمینه تحقیقات و جامعه شناسی وارد این حوزه شدم . مهدی به

فراگیری روانشناسی در کنار جامعه شناسی کرد . )در مورد من هم در حوزه هایی که فعالیت می کرده ام )مثل ادبیات( و 
فعالیت می کنم )مثل عکاسی ( هیچ وقت داعیه تخصص و کاربلدی نداشته ام ولی در زمینه های جامعه شناسی و 

 قتی که با اساتید صرؾ کرده ام اندک سوادی دارم.(روانشاسی بدلیل و

نفر از همان  2برپایی سمینارهای مختلؾ ، تشویق به ادامه تحصیل در زمینه روانشاسی) ماحصل راه اندازی این انجمن ، 

ک گروه هم اکنون فارغ التحصیل یا داشجوی مقطع کارشناسی ارشد روانشاسی هستند وتعدای هم در شرؾ این مهم( ، کم
به شکل گیری سه گروه فعال روانشاسی ) موسسه ندای آرامش ، انجمن شکر گذاری و انجمن جامعه شناسی روانشاسی 

 ؛ بوده است.  مشاوره تلفنی در شهر اوز و کمک به پیشرفت فرهنگ  مراجعه به روانشناس 0اوز( ، وجود حداقل 

است فعالیت های گسترده ای دارد ، انجمن شکر گزاری هم اکنون موسسه ندای آرامش که آدرسش ابتدای خیابان طالیی 

عصردر خانه فرهنگ جدید)خیابان طاهری( با رویکردی جدید  3303( هر سه شنبه ساعت 36040023225)تلفن تماس : 

مخصوصا در قسمت کارهای عملی کارهای تشکیل جلسه می دهد و انجمن روانشناسی قدیم ) تلفن تماس : 

عد فعالیت های جامعه شناسی و تحقیقاتی هم به آن اضافه شده است هر چهارشنبه   ساعت ( که من ب36032232360

 عصر در محل خانه فرهنگ محلی برای بحث و تبادل نظر همه افراد و گروه ها با تکثر آرای مختلؾ می باشد . 4303

در شهر اوز جایی برای سرگرم شدن و  بنده در این مطلب که به درازا کشید خواستم از تمام دوستانی که شاید فکر میکنند
کارهای تفریحی و مناسب با سن افراد وجود ندارد  خواهش کنم تا دوباره در مورد امکانات شهر اوز در زمینه های 
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مختلؾ  تفکر کنند امکاناتی که عده ای جوان بی ادعا و فقط عاشق ایجاد کرده اند.  وجودانجمن های فرهنگی هنری )مثل 
عکاسی و ادبی و موسیقی  و روانشناسی و شکر گزاری و نسل پویا و عصر اوز و نیمکت و بانو و موسسه انجمن ها ی 

ندای آرامش و...( بعالوه گروه های مختلؾ ورزشی موجود در شهر )فوتبال ،والیبال،ورزشهای رزمی، پینگ پنگ 
این امکانات را   تی بزرگ است . پس،دوچرخه سواری ، ورزشهای بومی محلی و ...( برای شهر کوچکی مثل اوز نعم

 بشناسیم و معرفی  و  استفاده کرده و با چشمانی بازتر و با امید به آینده نگاه کنیم که مطمئنا آینده مال ماست. 

 (0060تیرماه  20امین بحرانی ) 

 تب ثٚ ػیؼ ٝخؾی ثٚ / تب ثبؽٚ ػیؼ ٝخٞؽی ثبؽٚ

 

 

 

دکنان وعروسی هستند خیلی ها بدنبال مراد می باشند هم مراد دلشان هم اینروزها اوز واوزیها سخت مشؽول مراسم عق
مراد طباخ بذرافشان . خیلی ها پیش رستورانها سفارش برنج وؼذای عروسی داده اند پدرومادر های عروس وداماد 

دارد محمد مشؽول مذاکره وگفتگو برای ماشین عروس وگل زدن ماشین هستند عده ای سفارش کرده اند که اگر امکان 
شریؾ الیاس کرنا وتمبلک عروسی فرزند انها را بزند گوشت ومرغ سفارش داده اند پیاز وسیب زمینی تدارک دیده اند 

کلی نخود برای شب اول عروسی خریده اند به اسب سبزعلی گفته اند بعد از ظهر موقع دادماد سراب بردن حتما بیاید خجه 
د ونوت برای ریختن روی سر داماد وعروس اماده کرده اند وخالصه بساط وخشار وروؼن نباتی خریده اند پول خر

عروسی ورفت وامد ودید وبازدید ومسافر ومیهمان داغ داغ است وچه خوش باشد بساط عیش ونوش فقظ ؼم سراؼتان نیاید 
 وهمیشه خوش باشید وسالمت 

ندانستم اطالعاتی از بعضی از اقالم در اختیارتان برای انهایی که میخواهند بروند اوز وبرای اطالع بینندگان عزیز بد 
 بگذارم تا هم نرخ خیلی از چیزها دستتان بیاید واگر قصد کمک دارید بدانید که نرخ ها چقدر است 

 ْقاؿ تٕيبٌ /100تب 80ت .گم ٓجیؼی کبؿىؼِ  60000تٕيبٌ .پـگم  30000يبىیٍ ػـٔك ثـای گم فػٌ .مبػِ کبؿ کـػٌ 



تٕيبٌ . يبْی ْٕٔؿ کیهٕ  17000تٕيبٌ . گٕىت ىتـ  17000ْقاؿ تٕيبٌ .گٕىت گٕمبنّ کیهٕ 18500گٕىت ثق کیهٕ 

 تٕيبٌ  8000تٕيبٌ .يبؿ يبْی ک  7500

ْقاؿ تٕيبٌ .ثنتگی ػاؿِ ٍبصت ػـٔمی  180000مبف َٔوبؿِ تٕمٔ کبٔٔك کبيیبة ثـای يزبنل ػـٔمی .ػٔ ؿٔف  

 کًتـ ثبىّ هیًت کًتـ .  تّٔغ يبنی عٕة ثبىّ ًْیٍ هیً

 ْقاؿ تٕيبٌ. 140000امت پنـ مجق ػهی / امت ػٔ ؿٔف ػـٔمی اف صًبو ثـػٌ ػايبػ تب آعـ ىت 

اؿکنتـاؿگ  ايیؼ يالصت ٔيضًؼ ػهی فاؿع ٔثب    ْقاؿ تٕيبٌ  . 800000ْقاؿ تٕيبٌ ػٔىت  400000اؿگ فٌ ىجی  

 ًْکبؿی َظبو ؿصًبَجٕؿ .

وپسرش  فرهاد باباحسین .برای عروسی وسفارشات دیگر که در زمین خود درست می برنج درست کردن توسط مراد  

هزارتومان دست مزد  2333کنند .برنج وگوشت وؼیره از صاحب مراسم .فقط آشبزی وچوب ودیگ از مراد .هر دیگی 

 مراد میشود

 ثشای دیذٕ ثویٚ ػکظ ٛب ُطلب ای٘دب سا کِیک ک٘یذ 

  

 

 

 صکبت كطشیٚ تٞعػ اٗدٖٔ خیشیٚ یؼ خشیذ ثشٗحپ

 

   

  نظر شما در باره ساٌت وادامه فعالٌت ان چٌست؟

سایت ستاره های اوز اکنون درحال سپری کردن هفتمین سال خود است سایتی که اکنون در هرشهر ودیاری میشناسندش و 
مخاطبینی در اکثر نقاط جهان دارد وهمشهریان وبینندگان هر روز انرا می بینند وعالقمندانی پیدا کرده است که محتوای 

برای منی که هفت سال یکه وتنها به این کار پرداخته ام جای بسی سایت را در راستای سلیقه خود دانسته اند واین 
خرسندی وخوشحالی است . من هیچ گاه نخواسته ام به همین اندازه فناعت کنم وجدا از خواسته های خودم به انتقادات 

یشی واتفاق واتحاد بدور وپیشنهادات بینندگان نیز توجه داشته ام ودر حد امکان سعی کرده ام انرا بازتاب دهم واز ازاد اند
نیفتم وچون بعنوان یک اوزی هستم طبیعی است که بیشترین اولویت های سایت مسائل ومشکالت شهر وبخش اوز ومنطقه 
الرستان بوده است اما نیم نگاهی هم به اخبار کشور وجهان از طریق لینک های خبرگزاریها وسایت های داخل کشور از 

 جناح های مختلؾ داشته ام. 

اکنون وبرای ادامه کار الزم دیدیم که جویای نظرات همشهریان گرامی وبینندگان عزیز شوم تا با طرح نظرات خویش در 
پربار کردن سایت از انها بهره جویم هرچند تکیه ما برای دریافت کمک های مالی همواره با مشکل روبرو بوده است 

گی متاسفانه حاضر به پرداخت هیچ هزینه ای وکمکی نیستند اما وبیشتر افراد مصرؾ کننده هستند وبرای کارهای فرهن
من مبنا را بر عشق وعالقه ام به زادگاهم واعتقاداتم گذاشته ام وتاکنون فشار زیادی هم متحمل شده ام اما درست تر میدانم 

اکنون برای بسیاری از که همشهریان وبینندگان سایت نیز به این مجموعه مسائل توجه نمایند وسایت را یاری نمایند .
شهروندان عالقمند به سایت وجود سایت مایه افتخاری برای شهر اوز میدانند واین خستگی کارا کم میکند وبرای همین 

دوست دارم ضمن حمایت از سایت نظرات خودرا در باره ادامه کار سایت بدانم .طی این سالها فراوان ابزاز محبت ولطؾ 
ت های رودر رو دیده ام که از همه انها تشکر میکنم ونیز از همه انهایی که گاه گوشه ای از از طریق ایمیل وتلفن وصحب

بار مشکالتم را کم کرده اند بسیار ممنون هستم وبرای شما وهمه انها ارزوی موفقیت وسالمتی دارم .منتظر اظهار نظر 
 شما هستم  
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 11.7.2012مدیر سایت ستاره های اوز فرهاد ابراهیم پور )محمودا( 

 خٞس تب پبیبٕ عبٍ اكتتبذ ٓی ؽٞد -ساٙ الس 

 آثشعبٗی ثٚ خ٘بذ دس غشذ ٜٓش ٓبٗذگبس هشاس گشكت

 

 كصَ تبثغتبٕ ٝٓیٞٙ ٛبی ٗٞثشاٗٚ ایٖ كصَ دس اٝص

 

ػؿ پی اكقایو ثنیبؿی اف اهالو ؿؾایی يیِٕ ْب َیقثب ؿمیؼَيبٌ ثّ ثبفاؿ أف عٕػًَبیی يیکُُؼ ٔهیًت آَب ثبف ثبال ؿكتّ امت 

ثـای ایُکّ ثب هیًت تؼؼاػی اف يیِٕ ْبی كَهی کّ ثیيتـ ػؿ ایٍ ایبو تبثنتبٌ ػؿ أف ػیؼِ يیيٕػ اىُب ىٕیؼ تٕرّ ىًبؿا ثّ 

  ػکل ٔهیًت آَب رهت يیکُى

 ثشای دیذٕ ثویٚ ػکظ ٛب ٝهیٔت ٓیٞٙ ٛب ُطلب ای٘دب سا کِیک ک٘یذ 

 عجـ

الٓشد ٝ گشاػ  –ٜٓش  –خ٘ح  –كیشٝصآثبد  –هیشٝکبسصیٖ  –خٜشّ  –داساة  – پِیظ ساٙ ٛبی صسیٖ دؽت

 صیشٓدٔٞػٚ هشاس گبٙ السعتبٕ هشاس ٓی گیشد

 تـییش دس سیبعت دادگغتشی السعتبٕ 
 (1گٕیو يضهی ؿٔمتبی کُّٓ أف )

  ٓطِجی اص یک خٞاٗ٘ذٙ گشآی دس ثبسٙ کؾتبس گ٘دؾک ٛب
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salam batashakor az site khob o por enerjitan ma har roz be in site sari mizanim chon mamoplan 

matalebe jalebo khobi migozarid chizi ke baraye man kheili ahmamiyat dasht in matlabe 

akhareton bod dar murede bache dal ke kheili kheili narahat konande bod man khodam yeki az 

hamiyane hoghoghe heyvanat hastam va az shenidano didane hamchin mavaredii ke be vozoh 

dide mishavado besyar ziad ast narahat mishavam be manande shekanje ast ke chera mardom 

nemifahman key mikhahand yad begirand dast az in kare vahshatnakeshan bardarand 

moteasefane hich vaghtr man hemayati nadidaam vaghti ham ke kesi chizi migoyad dar hemayat 

az in bache gonjeshkahye zaban baste migoyand khoda halal karde o khavasse daroyii darad 

adam motehayer mishavad ke cheghadr ma ensanha nadan hastim hamanturi ke nasle kabko 

tehoo mongharez shod dar in manategh nasle gonjeshk ham sad albate mongharez mihavad . bazi 

vaghta ba khodam migoyam in gonjeshk vaghti be khaneye viran shodeash barmigardad ke teye 

chand mah ba talasho koshesho zahmat sakhte ast toye mantaghe kaviri ma che ehsasi darad yek 

lahze ham adam khodash ra jaye an gonjeshke bi nava bogzarad :( az anjayi ke midanam in site 

kheili khanande darad dost daram ke dar murede koshtare sagha va gorbehaye bi nava ham 

matlabi bogzarid shayad ke mardom be khodeshan biyayand . bazam azaton tashakor mikonam 

hamchenan be in kar edame dahid movafagho moayad bashid :) 

 فرٌاد   فرٌاد بزن  فرٌاد بزن

  



  

کسی پیدا خواهد شد تا به این جماعت بگوید که دست از کشتار بیرحمانه این زبان بسته ها بر  ایا فریاد رسی هست ؟ایا
دارند؟ ایا مسئولی یا فرد وافرادی پیدا خواهند شد تا دنبال اینکار را بگیرند که کسی دست یه این کشتار فجیع نزند؟ یا بی 

 ه گوش کدام بنی بشری خواهد رسید ؟خیال از کنار این فاجعه می گذریم ؟ فریاد مظلومانه انها ب

بتازگی خبری دریافت کردم که چند نفر اوزی که رفته بودند به صحرای وبیابان اوز ادعا کرده اند که بیش از بیست    
وپنج کیلو بچه گنجشک )بچه دل ( جمع اوری کرده اند یعنی اینکه دست به کاری فاجعه امیز زده اند وموجب قتل صدها 

 دی انها در اوز واطراؾ اوز شده اندگنجشک ونابو

اگر اوزیها در خیلی از زمینه ها دارای فرهنگ ودانش بدانیم متاسفانه  رفتار یک عده ای که کم هم نیستند باعث شده که 
در حفظ ونگداری محیط زیستمان خیلی کوتاهی کنیم  .اینرا عمومیت نمی دهم اما کشتاری که اوزیها در زمینه کبک 

گر حیوانات طی این سالها داشته اند بر کسی پوشیده نیست وانکار ان ما را در وضعیت خوبی قرار نمی وگنجشک ودی
دهد این طبیعت واین زمین واین کره خاکی فقط متعلق به ما ادم ها نیست حیوانات در طول تاریخ همواره وپیش از ما در 

یلی وقت ها برای مطامع خودمان وبیش از نیازمان انها را کشته این کره خاکی بوده اند وزاد ولد کرده اند اما ما انسانها خ
 ونسل انها را نابود کرده ایم

تازه این چند نفر فقط بیست وپنج  کیلو کشته و اورده اند انهایی که بصورت گروهی یا انفرادی به دشت ودمن اوز   
همینکه از روی درخت والنه اشان اوردند پائین والرستان واستان فارس میروند تا گنجشک چشم باز نکرده بیاورند وانجا 



گردنش را می شکنند تا نخواهند سر اورا ببرند ندیده اید وامیدوارم هیچ گاه با این فاجعه از نزدیک روبرو نشوید که کسی 
 از این راه عاقبت به خیر نشده است 

واصوال هر انسانی دست به این فاجعه بزنند الزم است امام امید در این تابستان وتابستانهای اتی شاهد این نباشیم که اوزیها 
جمعه اوز شهردار اوز رئیس شورای شهر اوز ومسئولین محیط زیست اوز در یکی از این جمعه ها در اینباره هم 

 سخنرانی کنند وفقط به عروسی ها گیر ندهند که فاجعه  ونادانی وفقر فرهنگی همینجاست  وعده ای از شهروندان اوزی
هم برای یک لحظه کیؾ وکوک خود نخواهند جان پرندگانی را بگیرند که روزبروز تعداد انها کم وکمتر میشود .امیدواریم 

 که چنین کنند

    2012ژوالی 8فرهاد محمودا 

  الرستاناندازی پلٌس راه جنوب استان فارس به مرکزٌت  راه

 محمد فرج قهرمان پنجاه وسومٌن دوره مسابقات بلٌارد جام تٌرگان شد

 

بعد از ظهر پنجاه وسومین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام تیرگان با 0از ساعت 3.4.2302دیروز جمعه 

حضور بازیکنان بلیارد در باشگاه فالمینگوی دبی برگزار شد که طی این دوره اقای محمد فرج به مقام قهرمانی این دوره 
دی بترتیب به مقام های دوم وسوم این دوره دست یافتند  در این دوره که با دست یافت واقایان فرزاد نامی ورامین میراحم

هزینه خود بازیکنان برگزار شد یادی هم از اوزیهایی که در جریان سقوط هواپیما درگذشتند شد ودر این رابطه کسی که 

خودرا دریافت نمود ویاد  انجام گرفت وجوایز322این شمارا را درست حدس زد اقای احمد رضایی بود که بنام پرواز 

 وخاطر ان عزیزان گرامی داشته شد 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5012


در این روزقبل از شروع بازیها دیداری بین اقای محمد فرج واقای مسعود شرافت برای تصاحب جام قهرمان قهرمانان 
این دوره انجام گرفت که اقای مسعود شرافت موفق به کسب این جام شدند .جا دارد از کلیه بازیکنان ودست اندرکاران 

 تشکر شود وامیدواریم اوزیها همچون گذشته  این بازیها را مورد حمایت خودقرار دهند .

 رای دٌدن عکس ها لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد ب

  

 اعتبد زغبّ اُذیٖ اسكؼی اٝصی ثب خجشگضاسی ایغ٘ب پبی صسجت ٛبی

 

 

 
 

 

ػؿ ىٓـ أف يـامى تزهیم گـكتُؼ   امتبػ صنبو انؼیٍ اؿكؼی ثـاػؿ امتبػ ػجؼانًزیؼ اؿكؼی ْنتُؼ کّ چُؼی پیو ثـای ایيبٌ

ایران و سرن و هاي  هاي بنیادي و مسوول همكاري رییس پژوهشكده ذرات و شتابگرهاي پژوهشگاه دانشاستاد حسام الدین 
که طی پرسش وپاسخی با ایسنا راجع به ذره هیگز وذرات بنیادی گفتگو کرده اند که    هستند استاد دانشگاه صنعتی شریؾ

  اوز استارزتوجه شمارا بدان جلب میکنم /
 

نفرانس یي اروپا )سرن( روز چهارشنبه طي مراسمي كه به طور همزمان در مقر سرن در ژنو و ك مركز تحقیقات هسته
« اطلس»و  CMSگرهاي  هاي اخیر محققان آزمایش هاي باال در ملبورن استرالیا برگزار شد، یافته المللي فیزیك انرژي بین

 .ادامه مطلب شتابگر بزرگ هادروني را اعالم كرد كه حاكي از مشاهده شواهدي قوي بر وجود ذره هیگز است...

 از ورزش ومسئول ورزش بخش اوز حماٌت کنٌم

 

اقای سید یوسؾ حسینی از ورزشکاران واز اهالی بخش اوز مدتی است که سکان تربیت بدنی اوز را بعهده گرفته اما طی 
این مدت با مشکالتی همراه بوده که بیشترین ان از جانب تیم های فوتبال وعدم هماهنگی انها در همراهی اقای حسینی بوده 

جا شده وهنوز راه درازی تا اتحاد وانسجام بیشتر داریم این کار امکان است طی این مدت دوبار رئیس هیت فوتبال جاب
پذیر نیست مگر اینکه تیم ها به جای ساز مخالؾ ساز همنوایی در پیشرفت ورزش فوتبال اوز بزنند وهمکاری با اقای 
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ت ورزش پایدار در اوز حسینی را در اولویت قرار بدهند تا ایشان با تشکیل هئیت های ورزشی گامی بیش از گذشته به سم
 بردارد 

نادیده نباید گرفت که اقای حسینی طی مدت مسئولیت خود تاکنون توانسته فضاهای بیشتری برای ورزش اوز وبخش اوز 
فراهم کند وبه دیگر رشته های ورزشی توجه نماید از جمله برگزاری مسابقات شطرنج برگزاری مسابقات مختلؾ برای 

ک از دست اوردهای خوب ایشان وتعامل تیم های حاضر در اوز بوده است . ایشان توان اینرا بانوان شهرمان که این ی
دارند که با برنامه بهتر وهمیاری ورزشکاران اوز ودلسوزان اوزی نتایج بهتری در کارنامه فعالیت خود ثبت کنند. 

 برایشان ارزوی موفقیت میکنیم 

3.4.2302. 

  هنری ارکٌد در دبی برگزاری مراسم برات در اموزشگاه 

اموزشگاه هنری ارکید شاهد برگزاری مراسم دوستانه ای برای بچه ها ومادران  2302ژوالی 2چهارشنبه  بعد از ظهر 

انها در این جشن بود ودر ان ضمن حضور تعدادی از بانوان اوزی تعدادی از کودکان انها حضور داشتند  در این جشن 
ارکید ضمن توضیح این مراسم در کشورامارات   صرو   از معلمین اموزشگاه هنریکوچک خانم هبه محمود از کشور م

ما را با نشانه ها وسمبل های این مراسم اشنا کردند این جشن که به همت سرکار خانم خدیجه طاهر زینل در اموزشگاه 
ا دارد از خانم خدیجه طاهر ارکید برگزار شد با کیک وشیرینی پذیرایی گردید وبا دؾ وسرود ادامه یافت که ج  هنری

 ومسئولین اموزشگاه ودست اندرکاران تشکر نمود.

 عکس هایی از این مراسم گرفته ام که سعی میکنم  طی فرصت های اتی انرا روی سایت قرار دهم   

 محل فراگٌری نقاشی وخط وعکاسی برای هنرجوٌان  در دبی  است   اموزشگاه هنری ارکٌد

 

 تؾکیَ اٗدٖٔ ؽکش گضاسی دس اٝص
 

 

 سي ًالط تٞخیٜي داٝسي دس اٝص ثشگضا
 

 

  دٝیغت ٝعی ٝٛلتٔیٖ خِغٚ ٛیئت ٓذیشٙ اٗدٖٔ ثب زعٞسکٔبٍ سئیظ ثبٗک ِٓی

 ٓغبئَ اختٔبػي ؽٜشعتبٕ خ٘ح دس خِغٚ کبسگشٝٙ اختٔبػی ایٖ ؽٜشعتبٕ ثشسعی ؽذ

 ٝازذ ٓغٌٖ ٜٓش ٝیالیي گشاػ دس آی٘ذٙ اي ٗضدیي 764ثٜشٙ ثشداسي اص 

 

 تشدیذ
  

ثّ عبٓـ رهٕگیـی اف صٕاػث   چـا کّ عیهی ٔهت ْب  يّٕٕع عٕة یب ثؼ ثٕػٌ تـػیؼ َینت ثهکّ تّٕیش ػًهکـػ اٌ امت

ٔاتلبهبت َبگٕاؿ اػو ػچبؿ تـػیؼ يیيٕػ ٔایٍ ثؼ َینت یب ایُکّ تب يـف ؿٔىٍ ىؼٌ ػؿ يّٕٕػی ثبیؼ ٍجـ کـػ یب ػؿ اَزبو اٌ 

کبؿ تـػیؼ ًَٕػ ايب گبْی أهبت ایٍ تـػیؼ يیيٕػ يـػاة ربَت ٔتٕؿا اف ْـ صـکتی ثبف يی ػاؿػ ٔچُجـِ ىک ٔػٔ ػنی اَوؼؿ 

ت کّ اػو ؿا ثّ تکـاؿ ػػٕت يیکُؼ تب تٕ ٔيٍ َتٕاَیى هنًتی اف عیبل َقػیک ثّ ٔاهغ عٕػيبٌ ؿا مـاَزبو ػْیى فیبػ ام

ٔاَزبمت کّ ؽٍْ تبؿیک يٕرت ٍْٔ اَؼیيّ عٕاْؼ ىؼ ٔػٔ ػنی ثجبؿ يی أؿػ ْٔنتُؼ کنبَی کّ ػًـی ؿا ػؿ ایٍ ٔاّْ 
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 . مپـی يیکُُؼ ثؼٌٔ ایُکّ ػؿ پی ػهت اٌ ثبىُؼ

 ی پیو کٕتبِ ٔيغتَـ گلتّ ثٕػو کّ ثی يُبمجت ثب ایٍ يّٕٕع َینتىؼـی چُؼ

 تردید یک تبسم بی معنی ست 

 یک سکون 

 که جایی برای بودن ندارد 

 مثل خوابی در برهوت .

 ناباوری همزاد رخوت است . 

 زمان برگشت ناپذیر است و

 فقط برای یکبار حق زیستن دارم .

 باید دست ببرم در جیبم و 

 در اورم  کبریتم را

 وبی هیچ تردیدی 

 خودم را روشن کنم

 دبی  2012ژوالی 3فرهاد محمودا /

 

 

ژوالی  04بر اساس اخبار منتشره از سوی اپراتور اتصاالت دارندگان سیم کارت موبایل اتصاالت می باید از تاریخ 

مرکز  033به مراکز اتصاالت در امارات مراجعه کنند وسیم کارت خودرا مجددا ثبت نمایند این ثبت مجدد در  2302

صورت می گیرد این امر به خاطر بروز رسانی داده های مخابرات واطمینان از یکسان بودن نام صاحب سیم  اتصاالت
 224کارت وکاربر اتخاذ گردیده است .منبع خبر امارات الیوم شماره 

 پیبو تنهیتمدارک الزم برای ثبت مجدد ارائه گذرنامه به همراه صفحه اقامت مالک یا کارت هویت الزامی است 

  

 

ػؿ َٓبیت تبمق ػؿگؾىت ثـاػؿ ثقؿگ گـايی يضًؼ ىـیق ىًنی ) يؼـٔف ثّ يضًؼ ىـیق ىًنی کبيؼ ( ثّ عبَٕاػِ 

يضتـو ٔ كـفَؼاَو يضًؼ ٔ يضنٍ ٔ ػبؿف ٔ ثـاػؿ گـايی يضًؼ ؿكیغ ىًنی ٔ عٕیيبَٔؼاٌ تنهیت ػـُ يی ًَبیى ٔ اف 

ؿٔصو ىبػ ٔ رُت َنیجو ٫يبَؼگبٌ ٓهت ٍجـ انٓی ػاؿوعؼأَؼ ثقؿگ آؿفٔ ػاؿو کّ ثـای آٌ يـصٕو يـلـت ٔ ثـای ثبف

 ثبىؼ

 

 ثـاػؿ تٕ کّ ؿكتی يب ْى عٕاْیى آيؼ

 



 اف ٓـف اصًؼ صبد ػجؼهللا ايیُی ٔ ػجؼانضًیؼ يضًؼ ثـافَؼِ ثب عبَٕاػِ

 ٛٔشاٙ ثب اثیبت صیجبی ؽؼش كبسعی

بعضی از شعرها انقدر جذاب وتامل برانگیز وپر محتوا ست که اگر شاعر ان فقط همین یک شعر را سروده باشد کافیست 
تا انرا شاعر خطاب کنیم این ؼزل زیبا از اقای فاضل نظری شاعر معاصر است که شاید شما نام اورا هم نشنیده باشید اما 

ن موضوع که ما ادم ها بعضی وقتها تصوراتی از موضوع وحادثه ای  خود شعر شناسنامه شاعر میشود شعری در باب ای
 داریم که امکان دارد عکس ان رخ دهد یعنی ما ادم ها  خیلی وقتها پشت اینه را نمی بینیم 

 ات کنند های زمستانی تا کاج جشن ات کنند                            برند چراؼانی از باغ می

  ات کنند تنها به این بهانه که بارانی                 ا "ابرهای تار"اند "صبح" تو ر پوشانده 

 ات کنند برند که زندانی یوسؾ به این رها شدن از چاه دل مبند                  این بار می

  ات کنند ای ارزانی روی               شاید به خاک مرده ای گل گمان مکن به شب جشن می
   ات کنند ای بترس که شیطانی "رحیم" و "رجیم" نیست        از نقطهیک نقطه بیش فرق 

 ات کنند گاهی بهانه ای است که قربانی آب طلب نکرده همیشه مراد نیست                    

  دکِٔٚ ؽؼش ثب صذای اػصبس
 

 

 

 

 كشؽبدٗیبٓجبسک سصٓی کبس اٝصی دسهبُت تیْ ایشإ دس ژاپٖ ثٚ ٓیذإ سكت
 

 

 ٗتصبة آخي ثشاصٗذٙ ثٚ ػ٘ٞإ سئیظ ٛیئت كٞتجبٍ ثخؼ اٝصا

  

 

 خؾٖ تیشگبٕ

تیـ ػؿ گبْيًبؿی ایـاَی ثـگقاؿ يی ىٕػ. ایٍ ريٍ ػؿگـايی ػاىت  13ريٍ تیـگبٌ ػؿ تیـ ؿٔف اف تیـيبِ ثـاثـ ثب  

پؾیـػ. ػؿ  تیيتـ )متبؿِ ی ثبؿاٌ آٔؿ ػؿ كـُْگ ایـاَی( امت ٔ ثُب ثّ مُت ػؿ ؿٔف تیـ )ؿٔف میقػْى( اف يبِ تیـ اَزبو يی

کيیؼٌ آؿه کًبَگیـ ٔ پـتبة تیـ اف كـاف انجـف امت. ًْچُیٍ ريٍ تیـگبٌ ثّ ؿٔایت  کًبٌتٕاؿیظ مُتی تیـگبٌ ؿٔف 

 .اثٕؿیضبٌ ثیـَٔی ػؿ آحبؿانجبهیّ، ؿٔف ثقؿگؼاىت يوبو َٕینُؼگبٌ ػؿ ایـاٌ ثبمتبٌ ثٕػِ امت

تّ ىؼ يـثٕٓ ثّ ريٍ تیـگبٌ ػٔ ؿٔایت ٔرٕػ ػاؿػ کّ ؿٔایت َغنت ًْچُبٌ کّ ػؿ ثبال گل ػؿ ثبٔؿْبی يـػو، ػؿثبؿِ

ثبىؼ ٔ َجـػ ًْیيگی يیبٌ َیکی ٔ ثؼی امت: ػؿ أمتب، تيتـ یيت )تیـ یيت(، تیيتـ كـىتّ ثبؿاٌ كـىتّ ثبؿاٌ یب تیيتـ يی

ْبی فؿیٍ ٔ ػؿ آیؼ ٔ ػؿ ػِ ؿٔف ػٔو ثّ چٓـِ گبٔی ثب ىبطرٕاَی پبَقػِ مبنّ ػؿ يی امت کّ ػؿ ػِ ؿٔف أل يبِ ثّ چٓـِ

 .ْبی فؿیٍامجی مپیؼ ٔ فیجب ثب گٕه ِػِ ؿٔف مٕو ثّ چٓـ

ؿٔػ. ػؿ آَزب ثب ػیٕ عيکنبنی تیيتـ ثّ ىکم امت فیجبی ملیؼ فؿیٍ گٕىی، ثب مبف ٔ ثـگ فؿیٍ، ثّ ػؿیبی کیٓبَی كـٔ يی

ىٕػ. ایٍ ػٔ، مّ ىجبَّ ؿٔ يیکّ ثّ ىکم امت میبْی امت ٔ ثب گٕه ٔ ػو میبِ عٕػ، ظبْـی تـمُبک ػاؿػ، ؿٔة« اپٕه»

عٕؿػ، ثّ َقػ عؼای ثقؿگ آيؼِ ٔ اف أ یبؿی ٔ يؼػ عیقَؼ ٔ تیيتـ ػؿ ایٍ َجـػ ىکنت يیثب یکؼیگـ ثّ َجـػ ثـيیؿٔف 

تٕاَُؼ ثؼٌٔ يبَؼی ثّ ْب يیگـػػ ٔ آةرٕیؼ ٔ ثّ عٕامت ٔ هؼؿت پـٔؿػگبؿ ایٍ ثبؿ ثـ اْـیًٍ عيکنبنی پیـٔف يیيی
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عٕامتُؼ ثّ ایٍ مٕ ٔ آٌ مٕ ؿاَؼ، ٔ بؿاٌ فا ؿا کّ اف ػؿیبی گیٓبَی ثـيیْب ربؿی ىَٕؼ. ثبػ اثـْبی ثْب ٔ چـاگبِ يقؿػّ

 .ْبی فَؼگی ثغو ثـ ْلت کيٕؿ فيیٍ كـٔ ؿیغت ٔ ثّ يُبمجت ایٍ پیـٔفی ایـاَیبٌ ایٍ ؿٔف ؿا ثّ ريٍ پـػاعتُؼثبؿاٌ

ْب رُگ ٔ ایـاٌ ٔ تٕؿاٌ مبلآؿه کًبَگیـ امطٕؿِ ٔ هٓـيبٌ يهی ایـاَیبٌ امت ٔ ایُکّ يیبٌ  ؿٔایت ػیگـ َیق ػؿثبؿِ

عٕؿػ؛ ایٍ ؿٔیؼاػ ػؿ ؿٔف ، ىبِ ایـاٌ، مپبِ ایـاٌ ىکنت مغتی يی«يُٕچٓـ»ٔ « اكـامیبة»متیق ثٕػ، ػؿ َجـػ يیبٌ 

آیُؼ ٔ ثـای آَکّ اكتؼ ٔ مـاَزبو ػٔ مٕی َجـػ ثّ مبفه ػؿ يیػْؼ. مپبِ ایـاٌ ػؿ يبفَؼؿاٌ ثّ تُگُب يیَغنت تیـ ؿٔی يی

پؾیـَؼ کّ اف يبفَؼؿاٌ تیـی ثّ ربَت عبٔؿ )عـامبٌ( پـتبة کُُؼ ؿ ييغٌ ىٕػ ٔ متیق اف يیبٌ ثـعیقػ يیيـف ػٔ کيٕ

یک اف ػٔ کيٕؿ اف آٌ كـاتـ َـَٔؼ؛ تب ػؿ ایٍ گلتگٕ ثٕػَؼ، مپُؼاؿيؾ ْـ رب تیـ كـٔ آيؼ ًْبٌ رب يـف ػٔ کيٕؿ ثبىؼ ٔ ْیچ

تـیٍ کًبَؼاؿ ثٕػ ٔ ثّ َیـٔی ًبٌ آٔؿػَؼ. آؿه ػؿ يیبٌ ایـاَیبٌ ثقؿگ)ایقػثبَٕی فيیٍ( پؼیؼاؿ ىؼ ٔ كـيبٌ ػاػ تیـ ٔ ک

کـػ. مپُؼاؿيؾ ثّ آؿه گلت تب کًبٌ ثـػاؿػ ٔ تیـی ثّ ربَت عبٔؿ پـتبة کُؼ. يبَُؼه تیـ ؿا ػٔؿتـ اف ًّْ پـتبة يیثی

ٕاٌ عٕػ ؿا ػؿ ایٍ ؿاِ ثگؾاؿػ. أ امت ٔ ثبیؼ تٕه ٔ ت آؿه ػاَنت کّ پُٓبی کيٕؿ ایـاٌ ثّ َیـٔی ثبفٔ ٔ پـه تیـ أ ثنتّ

ای ػؿ ٔرٕػو َینت، عٕػ ؿا آيبػِ کـػ، ثـُّْ ىؼ، ٔ ثؼٌ عٕػ ؿا ثّ ىبِ ٔ مپبْیبٌ ًَٕػ ٔ گلت ثجیُیؼ يٍ تُؼؿمتى ٔ کژی

ت ٔ ی َیـٔیى ثب تیـ اف ثؼٌ ثیـٌٔ عٕاْؼ آيؼ. آَگبِ آؿه تیـ ٔ کًبٌ ؿا ثـػاىػاَى چٌٕ تیـ ؿا اف کًبٌ ؿْب کُى ًّْٔنی يی

ربٌ ثـ فيیٍ اكتبػ )ػؿٔػ ثـ ؿٔاٌ پبک آؿه ٔ ثـ ثهُؼای کِٕ ػيبَٔؼ ثـآيؼ ٔ ثّ َیـٔی عؼاػاػ تیـ ؿا ؿْب کـػ ٔ عٕػ ثی

ی ثبػ )ٔایٕ( كـيبٌ ػاػ تب تیـ ؿا َگٓجبٌ ثبىؼ ٔ اف ی مـثبفاٌ ایـاَی(. ْـيق، عؼای ثقؿگ، ثّ كـىتّْبی پبک ًّْؿٔاٌ

ثـ « ریٌٕٓ»گؾىت تب ػؿ کُبؿ ؿٔػ ؿكت ٔ اف کِٕ ٔ ػؿ ٔ ػىت يیتب َیًـٔف ػؿ آمًبٌ يیآمیت َگّ ػاؿػ. تیـ اف ثبيؼاػ 

 .تـ اف آٌ ػؿ گیتی َجٕػ؛ َينتی ػؿعت گـػٔیی کّ ثقؿگتُّ

 آٗدب سا ٓشص ایشإ ٝ تٞسإ خبی دادٗذ ٝ ٛش عبٍ ثٚ یبد إٓ خؾٖ گشكت٘ذ

 . ثشگشكتٚ اص ٓ٘بثغ اٗتشٗتی

 کوزه کای براتی

  

براتی در اوز به کوزه کوچکی گفته میشد که در ایامی که خیراتی در کار بود در ان شربت میکوزه کای 

ریختند وبه بچه ها میدادند اندازه ان قد یک لیوان وظرفیت یک لیوان اب را داشت  
محل واز  می ریختند البته من خودم که کوچک بودم وسری به خانه تاالری پیرزن بیشتر در ان شربت تارونه یا گالب 

خویشاوندان زده بودم انروز شربت اب لیمو خوردم . کلمه براتی از شب برات ونیمه شعبان می اید واین رسم معموال 
مخصوص کسانی میدانند که فرزندخردسالی در ان خانواده فوت کرده باشد وان خانواده برای ارامش روح ان کودک 

از شربت کرده وبه بچه های اهالی فامیل وهمسایه ها میدهد رسمی  خردسال هرسال در خانه خود کوزه های کوچک را پر
واگر هم هست انرا در لیوان چینی یا پالستیکی می ریزند وچه بهتر که انرا در کوزه کای براتی   که خیلی کمرنگ شده

میخوریم دلچسب وپر  بریزند . اما برای ماها که  انزمان به در خانه ها می رفتیم وشربت تارونه در ان کوزه کای براتی
 از خاطره است .

هزار کوزه براتی بین مردم پخش  03از سوی شورای اسالمی شهر الر وبرای حمایت از این سنت دیرین  2336درسال 

.مردم الر ضمن پاسداشت این ائین توجه خانواده های فرزند از دست داده  راجلب کرد ندتا یاد وخاطره انان را   کردند
 زنده نگهدارند 

 به نظر شما شورای اسالمی شهر اوز چنٌن کاری خواهد کرد ؟؟  



 دٌشب در اوز کمی باران بارٌد

بر اساس خبرهای دریافتی از اوز دیشب بعداز رعد وبرق کمی باران باریده وطراوت اندکی به هوای گرم اوز داده است 
 ر گردند/تا مسافران از راه رسیده برای دیدار فامیل وطایفه سرخوش از این دیدا

0.4.2302 

 پنجاه وسومٌن دوره مسابقات بلٌارد جام تٌرگان

ژوالی  3دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام تیرگان با همت خود بازیکنان در روز جمعه  پنجاه وسومین 

در باشگاه فالمینگو دبی برگزار میگردد عالقمندان وبازیکنان برای شرکت در این دوره میتوانند با شماره تلفن  2302

 با اقای محمود رجایی تماس حاصل نمایند  3232252224

 زار کننده مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم اماراتهئیت برگ

  

 

 

 ماه اگوست 2012  ارشٌو اخبار و مطالب

  

 خبر

 چرا مجموعه ورزشی شهدای فٌشور بازگشاٌی نشد؟!

 شهرٌورماه6/بارش تابستانی دراوز

 عمرانی در گراش  پروژه 6ری از بردا بهره

 ساٌت ستاره های اوز مدتی تاخٌر دارد 

سایت ستاره های اوز برای بازبینی خود ومسیری که تاکنون پیموده است احتیاج به فرصتی دارد تا با بررسی نقطه 
نظرات بینندگان سایت وبازتاب فعالیت های سایت در سطح جامعه ؛ رویکرد خودرا منظم ومشخص نماید  . برای همین 

است تا سایت بتواند با رویکردی جدید وروشن به عالقمندی  منظور وبرای بازسازی بهتر سایت احتیاج به زمان واندیشه
های خود بپردازد . جا دارد از همه بینندگان وعالقمندان سایت که طی این مدت با ارائه نظر وانتقاد وپیشنهاد خود ما را 

ت وتوسعه ان یاری نمودند تشکر کنیم ودوست دارم از نقطه نظرات صحیح ودرست بسیاری از انها در پایداری وپیشرف
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سال می پردازم تا با توان بیشتری به کار  7استفاده نمایم .  فعال من هم همراه سایت به استراحت کوتاه مدتی بعد از 
وفعالیت سایت بپردازم . همراهی وهمیاری اتان را از سایت خودتان دریػ ننمائید . ایام به کامتان . موفق وسالمت و پایدار 

 باشید 

  2012اگوست 11ه های اوز   فرهاد ابراهیم پور  مدیر سایت ستار

 ادرس ساٌت ستاره های اوز در فٌس بوک
  

 
 خبربگذارند  عزیزان میتوانند خبرهای خود ونظرات ومطالب خودرا به ادرس فیس بوک سایت بفرستند یا به اشتراک

 
 

نقره وٌک برنز در مقام چهاردهم المپٌک لندن قرار گرفت واٌن در حالٌست که اٌران در  5طال  4گروه ورزشی اٌران با 
   بسٌاری از رشته های ورزشی نماٌنده ای نداشت وزنان هم امکان حضور گسترده پٌدا نکرده بودند

 بار در الرستان کشؾ حشٌش از ٌک وانت

  ری دوٌست وچهل ودومٌن جلسه هٌئت مدٌره انجمن خٌرٌه اوزبزگزا

 ٌک پنجم کشفٌات مواد مخدر استان فارس در حوزه الرستان 

 کانون شطرنج اوز
  

 
خبر شدیم که کانون شطرنج اوز در ادامه فعالیت خود وبرای ثبت وخبر رسانی مسابقات شطرنج در اوز ومنطقه اقدام به با 

ثبت انترنتی سایت خود نموده که ضمن تشکر از دست اندرکاران کانون شطرنج اوز ورود این سایت ورزشی وفکری را 
 موفقیت داریمبه دنیای مجازی تبریک عرض مینمائیم وبرایشان ارزوی 

 www.evazchess.blogfa.comادرس کانون شطرنج اوز 
  
 

 تٌم فوتسال شروق اوزٌها به مرحله بعدی بازٌها راه ٌافت
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تیم فوتسال شروق در ادامه بازیهایش دیشب با یک پیروزی ویک شکست ودر مجموع سه پیروزی ویک باخت به مرحله 

 تارونه محلی اوزبعدی مسابقات فوتسال در باشگاه االهلی دبی راه یافت 

ست کردن محلی که خوش طعم وخوشبوست عرق تارونه از درخت نخل است که اوزیها در تولید ودر  از جمله عرقیات.
  . ان سابقه ای طوالنی دارند

با همکاری شرکت کشت وصنعت گل قطره فارس انرا در بسته بندی جدید روانه بازار کردند ونکو   بتازگی اوزیها
 وپسندیده است که از عرقیات محلی پشتیبانی کنیم

 رمضان هم مٌگذرد
 
در گروه تزکیه وپاکیزگی نفس داده اند تا از این ماه  رمضان نیز چون ماههای دیگر سال میگذرد اما برای عده ای که دل 

بهره ای ببرند وخودرا در این ماه محک بزنند قابل تامل است چرا که خودخواهی های انسان بسیار فراخ وگسترده است 
بگذارد وانکه میخواهد خودرا از این خودخواهی ها برهاند وبه پاکی نفس برسد وحالل وحرام را به ترازوی عدالت زمان 

کار دشواری در پیش خواهد داشت ولذت این تجربه با خود بودن وبا انسان زیستن ومؽرور نگشتن وبه همنوع خود کمک 
درد دیگری را ببیند رنج همسایه ونزدیکان خودرا   کردن میتواند بسیاری از انسانها را به وادی پاکی وحاللیت بکشاند

ر انسانها باشد که اگر این نکند این گذر روزه های روزه ونماز کجا پاداشی درک کند وبدنبال مرهمی بر زخم های بیشما
 در خور خواهد گرفت



 
در این ماه به چند نفر سر زده اید دل کدام خواهر وبرادری را مانوس قلبتان کرده اید چقدر از پدر ومادر خود ویا فرزندان 

 کرده اید چقدر از دروغ هایمان کاسته ایم وبر راستی افزوده ایمخود حاللیت وبخشش طلبیده اید وبه چند نفر احسان ونیکی 
 .  

امید که شما سفره دلتان بیش از سفره افطاری اتان بزرگ باشد تا نه تنها نیاز بدن خود که جان پاک وروان انسانها ی 
   شریؾ همنفس شبها وروزهایتان گردد که بنی ادم اعضای یک پیکرند

 
 

 خبر

 تجمع جمعی از کارکنان مخابرات الرستان در مقابل فرمانداری اٌن شهرستان/ چه کسی از حقوق آنها دفاع می کند؟

 نخستٌن كلٌنٌك دٌابت در بٌمارستان خنج افتتاح شد 

 کشته وزخمی برجای گذاشت۰تصادؾ درمحور خنج کورده 

یک نفر از   بایکدسگاه تراکتور  به رانندگی منصور قائدی  ۱۹ایران  ۱۳م۴۱۱دراین حادثه براثر برخورد پراید سواری
 به بیمارستان نبی اکرم خنج انتقال یافتند نفر بشدت مجروح گردیدند که۰سرنشنینان پراید کشته و

بی اختیاطی راننده پراید بعلت عدم توجه کافی به   سروان مرتضی حسین زاده رئیس پلیس راه خنج علت حادثه را
اعالم  ۱۱به ۱۱وتخلؾ طرفین را   وبی احتیاطی راننده تراکتور بعلت عدم رعایت نکات ایمنی ونداشتن چراغ عقب  جلو
 1391مرداد  14دفتر خبر خنج شنبه   به نقل از--   کرد

 تٌم شروق اوزٌها در باشگاه االهلی دبی
  

باشگاه االهلی دبی تاکنون از دو بازی خود دو پیروزی بدست اورده است   تیم شروق با شرکت در بازیهای فوتسال چمنی
 10دامه دارد وفردا شب تیم شروق دو بازی در ساعت های .این بازیها که از پنج شنبه شب گذشته اؼاز شده همچنان ا

هزار  5گروه در جریان است وبه تیم برنده این دوره مبلػ  4تیم ودر  20شب خواهد داشت این بازیها با حضور  12و
 درهم تعلق خواهد گرفت. ورود برای عموم ازاد است 

مهران  -امیر عبدالرزاق  -عادل بارور  -تبیل یادگاری  -فیصل حسین  -اعضای تیم شروق عبارتند از : فرخ میراحمدی 
   وعدنان عبدهللا -فراز  -محسن احمدی  -میالن 

 سرپرست دانشکده بهداشت اوز منصوب شد

 محمدرضا عرفانی به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت اوز منصوب شد. 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان، وی که در سابقه خدمت خود معاونت  به گزارش صحبت نو و به نقل از 
درمان شبکه و درمان الرستان، مدیریت بیمارستان امیدوار اوز ، مدیریت بیمارستان امام رضا)ع( و پشتیبانی شبکه 

این مسئولیت تعیین  برای   انیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با ابالغ دکتر ایم دارد  بهداشت و درمان الرستان را
 شده است. 

دانشکده ، دانشکده پرستاری حضرت زینب )س(  2الزم به ذکر است دانشکده علوم پزشکی الرستان هم اکنون دارای  
 صحبت نو الر  /الر و دانشکده بهداشت اوز می باشد.

 خبر
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 پارسه )تارٌخ فارس ، شهرها و روستاهای آن( منتشر شد 

 پاٌگاه جدٌد انترنتی شهر جوٌم

 ذاٌی سنتی الرستان مجوز بهداشتی بگٌرندمحصوالت ؼ

 مٌلٌارد لاير برای بخش كشاورزی شهرستان خنج مصوب شد  60

 پروانه زٌبای اوز
 
 

 
 

پروانه های زیبای مناطق اوز است که اگر دقت کنید اینروزها ودر این فصل میان درختان خانگی اوز این از جمله 
 داخل اطاق وهمانجا عکسش را گرفتند   و.باؼچه های خانه مینشینند وپرواز میکنند این پروانه لحظه ای از گرما رفته

 اقا ما چی ؟شما چی ؟

وتعارفانه امروزیست که یه تر وفرز انترنتی اونو قاپیده وواسه سایت اوز  این ردیؾ های ما وشمایی به سبک الت ولوتی
 استارز فرستاده صاحب ماحبش نمی دونیم کیه اما تا دلتون بخاد باال وپائین کرده 
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 آقا ما تؾ، شما آبشار نٌاگارا 
 

 ما بدبخت حقٌر، شما کوروش کبٌر
 

 ما واشر، شما ارباب حلقه ها

 ادامه تعارفات 

 خبر ورزشی
  

گروه  3تیم جواز حضوردردور بعد را گرفتند ودر  12دور اول مسابقات فوتسال جام رمضان در اوز به پایان رسید و 
شهاب فیشور . شهید  .2اوز .شاهین اوز .بؽالن جوان .ونبرد خور گروه امید . 1گروه   چهار تیمی به رقابت می پردازند

. نفت اوز . محلچه. خلور. اتحاد ارد بازیهای دور دوم از  3پیشکسوتان( گروه  ) کوره. یاران شمسی -جعفریان کهنه.
 خبرجمعه شب با انجام سه دیدار شروع شد 

 
 
 مام جمعه اوز درسالگردحضور رئٌس جمهور دراوز خواستار تسرٌع درارتقای اوز شدا
  

 ی اهالی روستای کهنه اوز نسبت به عدم برخورداری مناسب از خدمات اٌنترنت ِگله

بٌمارستان الر جراح مؽز و اعصاب ندارد/ حکم رئٌس جدٌد دانشکده 6500تومان/ شٌراز  6200مرغ در الر کٌلوٌی 
 l-علوم پزشکی ابالغ نشده استافتتاح ساٌت اختصاصی جوی

 
 انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکوروثبت دانشکده ٌهداشت اوز درآن

 تصاوٌری زٌبا از طبٌعت منطقه اوز

 سرپرست جدٌد فرمانداری گراش معارفه شد

 ای در الرستان دستگٌر ی کالهبردار حرفه

 کنترل بٌشتر بر توزٌع سوخت در الرستان

 فصل نامه شهروند اوز منتشرشد
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فصل نامه شهروند اوز مربوط به روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی شهر اوز شماره اول ان به مدیر مسئولی 
صفحه تمام رنگی وبا کیفیت خوب منتشر شد. این اقدام به جا ودرست شهرداری اوز که  4مجتبی کریمی شهردار اوز در 

با فعالیت های شهرداری در شهر اوز اشنا مینماید وگامی گزارش فعالیت شهرداری اوز در ان منتشر شده است مردم را 
در جهت ارتباط بیشتر بین مردم وشهرداری است سایت ستاره های اوز ورود واؼاز فعالیت این نشریه فصلی را به 

 شهرداراوز وبه شورای شهر ودیگر دست اندرکاران ان تبریک میگوید وبرای انها ارزوی موفقیت دارد  

در اولین شماره این فصل نامه که با سخنانی از شهردار اوز اقای کریمی ونیز رئیس شورای اسالمی شهر اوز اقای 
صباؼی  اؼاز شده است به وظایؾ شهروندی ونیز اهداؾ این نشریه پرداخته است وامار وگزارشاتی از فعالیت شهرداری 

این نشریه رایگان در شهر اوز در اختیار همشهریان وعالقمندان  ارائه داده است که در نوع خود کم نظیر است شماره اول
قرار گرفته است امید که این نشریه به بهبود فضای رسانه ای در شهر اوز کمک نماید ومجال گفتگو وتبادل نظر را بیش 

 از پیش نماید  

1.8.2012 

 

  



 

 2012 ماه سپتامبر  ارشٌو اخبار و مطالب

 بارندگی در اوز 

وحال وهوایی تازه به شهر   خبر دریافتی از اوز بارندگی از لحظاتی پیش در اوز واطراؾ اوز شروع شده است بر اساس
 سپتامبر 03شب یکشنبه 4وامنطقه داده است که امیدواریم ادامه داشته باشد /ساعت در یافت خبر 

 اٗدٖٔ خیشیٚ اٝص ٓ٘تؾش ٓی ؽٞد   گلتگٞ 4ثٚ صٝدی كصَ ٗبٓٚ ؽٔبسٙ 

 ساسان سلٌمانی قهرمان پنجاه وچهارمٌن دوره مسابقات بلٌارد جام مهرگان شد

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=329:-4-&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59


 

 

از ساعت سه بعد از ظهر شاهد برگزاری پنجاه وچهارمین دوره مسابقات بلیارد جام مهرگان 2302سپتامبر 25روز جمعه 

در باشگاه ورزشی فالمینگوی دبی بودیم که به همت خود بازیکنان شرکت کننده برگزار گردید در این دوره از مسابقات 
حریفان خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد این جوان پرتالش ساسان سلیمانی توانست با پیروزی بر 

جوان که از همه بازیکنان کم سن وسال تر بود توانست با شایستگی به این مقام نایل اید ومقام های دوم وسوم وچهارم این 
د از تالش وپیگیری سهراب قاسمی ومحبوب عبداللهی کسب کردند که جا دار –دوره بترتیب توسط اقایان محمود رجایی 

ساسان در طول دوره های مختلؾ برای رسیدن به این مقام قدرانی کنیم وامیدواریم همچنان به فعالیت خود در این رشته 
پیگیرانه ادامه دهد .در این دوره همچون گذشته  از عزیزان هئیت  بلیارد نیز تشکر میکنیم که باعث دلگرمی بازیکنان 

 هستند وجوانان این رشته ورزشی 

 برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا را کلٌک کنٌد 

  

 عروسی ته دٌگی وفرهنگ اوزی
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اوزیها سالیان دراز است که در عروسی هایشان پلو گوشت درست میکنند وانرا به میهمانان عروسی خود میدهند چه 
انموقع چند شب وچند روز عروسی میگرفتند وچه حاال که معموال یک شب یا نهار ؼذا میدهند برنج را توی دیگ های 

وخورش ان که مخلوطی از گوشت گوسفند یا بز ) معموال  بزرگ به شیوه محلی با استفاده از چوب وهیزم درست میکنند
بز است ( است را با کلم قمری وپیاز و سیب زمینی وگوجه فراوان درست میکنند  بعضی ها داخل این اب گوشت نخود 

هم بعد از هم می ریزند وبا ادویه های معمول ایرانی انرا مزه دار میکنند وروی اتش میگذارند تا پخته شود وجا بیفتد برنج 
اب کش کردن داخل دیگ میریزند وبا روؼن فراوانی که روی ان می ریزند در انرا محکم با خمیر نان می بندند وروی 

سر دیگ هم اتش میریزند تا خوب دم بکشد وخوب ته دیگ ببندد ته دیگی که در نوع خود بی نظیر است وقابل مقایسه با 
 ه است ته دیگ های معمولی نیست وکلفت وبرشته شد

 

این ؼذا بعد از اماده شدن که معموال در فضای خانه های همسایه یا در زمین های اطراؾ محل عروسی ودر چندین دیگ  
روی اتش درست شد توسط خود اشپزها وبه همراه افرادی از فامیل وطایفه عروس یا داما است به محل عروسی اورده 

رودی یا گرمادو ویا گوشه حیاط بود می اوردند وانرا در سینی های بزرگ میشود ودر نقطه ای از منزل که قدیم ها در و
)مجمعه ( با بشقاب معدنی یا کؾ گیرهای بزرگ می کشیدند وروی انرا روؼن می ریختند وبه هم میزدند تا خوب از هم 

رشی میگذاشتند .قدیم باز شود .بوی برنج که داخل فضای عروسی می پیچید اشتها را دوبرابر میکرد کنار ان هم دیگ خو
ها اول به زنها وبچه ها میدادند مال زنها وبچه ها تفصیلی نبود خورش را روی برنج می ریختند ومیزان ان از مال مردان 

کمتر بود وگوشت انهم کمتر بچشم میخورد وبیشتر با دست میخوردند بعد ازان نوبت به مردان میرسید سفره مردان 
شی هم پیدا میشد وبرنج وخورش از هم جدا بود وبیشتر بود؛ معموال به همه میرسید ؛مهم این رنگینتر بود گاهی سبزی وتر

بود که چه کسی پشت دیگ خورش وبرنج می نشیند معموال ادم هایی این تعهد وظیفه را بعهده میگرفتند که عادل تر 
ن بودند  تا مباد ؼذا کم نشود وبه همه هم ومنصؾ تر وهوشیار تر بودندوصد البته از نزدیکان عروس یا داماد یا همسایگا

 برسد 

قدیم ها با وجود اینکه کارت دعوتی در کار نبود وهمه می امدند ؼذا کم وکسری پیدا نمی کرد تازه از فامیل وجماعت ؼذا 
مین به بیرون برده میشد واخر سر به فقیر وفقرا هم برنج وته مانده ان میرسید. همکاری وهمدلی بود وشور وشوق وه

باعث میشد که کارها خوب پیش برود هرچند اخر شب داماد واهالی خانواده داماد وعروس بودند که خسته وکوفته باید تا 
 انتهای عروسی پرکار وپر جوش خودرا نگه میداشتند 



سمت انموقع ها ؼذاها را در ظرؾ معدن یا میالمین می ریختند ومن خوب یادم هست که در بعضی از عروسی ها برای ق
مردان ؼذا را در ظرؾ چینی می ریختند ظروؾ چینی را یا خود وفامیل وجماعت ظرؾ هایشان را جمع وجور کرده 

بودند واورده بودند یا از خدابیامرزی صمدی که ظرؾ کرایه میداد اورده بودند ؛ قاشق وچنگال ها هم معدنی یا استیل بود 
اب وچند لیوان چینی یا پالستیکی کنار کسانی که ؼذا میخوردند حاضر بودند البته یکی دونفر ابگردان هم بودند که با پارچ 

؛ فضای جالب ودیدنی از همکاری ونشاط بود که اگر گله گذاری در کار بود به چند روز وچند لحظه نمی کشید البته در 
 همه عروسیها همیشه عده ای هستند وخواهند بود که راجع به ؼذا وپذیرایی ایراد بگیرند 

  

االن عروسی ها کمی وبعضی جاها خیلی زیاد فرق کرده ؛ دیگر مثل سابق ان همکاری وتالش همگانی بین فامیل 
وجماعت کمتر مشاهده میشود ؛همه چیز پولی شده است ظرؾ شور پولی ؛اب بیار پولی ؛ابگردان پولی ؛ماشین عروس 

رخت گشاد پولی اسب وسوار پولی وخالصه همه چیز پولی ؛خجه وخشار پولی ؛ برم وختاب پولی ؛ لباس عروس پولی ؛ 
 پولی شده اگه داشتی میکنی اگه نداشتی یا قرض میکنی یا خیلی از انها را به حداقل میرسونی  اما چه حداقلی ؟؟

  

 دوستان وهمشهریانی که این تابستان رفته بودند اوز حکایت های جالب وشنیدنی از عروسی های اوز در این ایام داشتند 

اقای ح میگفت عروسی خوب بود کلی رقصیدیم ودلی از عزا در اوردیم ولی وقت عروسی انهم تو اوز مثل سابق نیست 
بیشتر عروسیها بخصوص انهایی که جشن وسرور دارند وتمبلک وارگ میزنند یا زیادی میزنند که ادم خسته میشه یا اینکه 

همسایه ها میشوند ؛این همه مدت برای جشن وسرور شبانه خیلی صبح میزنند که موجب ناراحتی  5و 4تا دم صبح ساعت 
شب بیشتر نباشه چون عده زیادی از مردم شهر فردا باید برن سرکار ونمی تونند با اینهمه  2زیاد است وباید تا ساعت 

اقای ح میگفت  سروصدا بخوابند ؛شاید کسی بچه مریض داشته باشه یا پیرمرد وپیرزنی باشه که میخواهند استراحت کنند 
هیچ رعایتی در این زمینه نمیشود طایفه عروس وداماد هم برای اینمنظور کاری نمی کنند وبسیاری از خانواده ها تا صبح 

 عالؾ هستند وادم خسته میشه 

  

اقای میم  یکی دیگر از همشهریان میگفت اوز خیلی بزرگ شده ولی هنوز رسم ورسوم برقرار است ومردم اوز دل خش 
ند اما گرانی خیلی زیاد است وبعضی افراد توان عروسی گرفتن خوب ندارند متاسفانه چشم وهم چشمی زیاد است وان هست

ادم ندار هم سعی میکنه مثل ادمی که داره برای بچه اش عروسی بگیره واین موجب شده تا زیر بار قرض بره که اصال 
به حرؾ مردم نداشته باشه وقتی نمی تونی ماشین عروس را  صحیح نیست ؛ادم باید اندازه توانش عروسی بگیره وکاری

چندین هزار تومان گل بزنی نزن ؛جلوش فقط گل بزن وقتی نمی تونی دو وعده ؼذا به مردم بدهی نده یه وعده بده ؛ چه 
 اشکالی داره اسمان که بزمین نمی اید 

ریزی است هرکسی یه حرفی میزنه من از افراد فامیل  اقای میم میگفت تو عروسیهای اوز انچه خیلی کم دیده میشه برنامه 
بودم وبارها دیدم که برای یه موضوع ساده ده نفر دخالت میکنند اخرسر هم هیچ نتیجه ای گرفته نمیشد چرا باید اینجوری 

باشه ادم باید برای همه چیز برنامه داشته باشه ومشورت کنه ؛ چون این مشورت ها هم باعث میشه عروسی خوب 
مثال همین اقای س که از همین خانواده داماد   وابرومند برگزار بشه واز طرؾ دیگر از بریز وبپاش بی جا جلوگیری بشه

برای اومدن چندین نفر از بندر وشیراز من براشون کرایه ماشین دادم واینجا هم هرجا   اون میگفت  که فامیلمان هستند بگم
تم ناراحت نشی خب خریتت از کجا معلوم بشه اگه فامیل وطایفه هستند که باید فهم خواسته اند بروند اژانس گرفتم  بهش گف

داشته باشند اگه برای دلخوشی تو وپسرت اومدن که نباید منتی روی سرت بگذارند باید تو این وضعیت کمک حال تو 
 باشند نه اینکه  خرج ومخارجت را زیاد کنند 

  



رمان است وسالی یک یا دوبار به اوز میرود میگفت از وقتی اب سد به اوز امده اقای ب که از دوستداران اوز وشهر دیا
دیگه مردم تو تابستونها مشکل اب ندارند وخوشبختانه در عروسیها این مشکل خیلی کم شده از نظر برق هم خوب بود 

نظرم توان مالی اوزیها بیشتر شده پارسال که رفتم تو اوز موتور سیکلت خیلی زیاد بود اما امسال ماشین خیلی زیاد شده به 
ولی هنوز فرهنگ رانندگی کم است  بعضی از موتوریها تو کوچه ها وخیابون ها ویراز میدادند که چند بار از حرکت 
ونمایش انها واقعا ترسیدم این نشون میده توازنی بین رشد شهری وفرهنگ مردم وجود ندارد وبا توجه به امکاناتی که 

کمتری پیدا کرده است . شب های عروسی با وجودی که خیلی خوب بود وشهر اباد وپر جنب وجوش  دارند فرهنگ رشد
بود اما سرعت ماشین ها وموتورسوارها که تا نصؾ شب تو کوچه ها گاز میدهند وبا سرعت از کنار مردم میگذرند 

 مشکل بکنند  نگران کننده است ومردم ومسئولین شهری وراهنمایی رانندگی باید فکری برای این

اقای ب میگفت ادم نمی دونه چی بگه یا این جوونها بیکار هستند ومشؽول ولگردی یا وضعشون خوبه و ولگردی میکنند 
پس فرهنگ شهر نشینی چه میشه مثال میخواهیم شهرستان بشیم مثال ادعا داریم اوزیها با فرهنگ هستند باورت نمیشه 

نمی امد تو کوچه وخیابون پیاده برم چون می ترسیدم یکی از این موتوریها به اقافرهاد اصال در شب های عروسی خوشم 
 من بزنه 

  

از اقای ب از عروسی وپذیرایی پرسیدم  گفت بدک نیست یه عده ؼذا از رستوران می اورند مثل پردیس یا از گراش یه 
ر چند همیشه از ؼذای محلی خوشم می عده هم میدهند مراد براشون ؼذا روی اتش به سبک قدیم براشون درست کنه من ه

اید وخیلی دوست دارم اما از شیوه پذیرایی اصال خوشم نیامد  چون اوال مراد درسته که ؼذاش خیلی خوبه وبرنج وگوشت 
وسط جمعیت وبه شیوه سنتی دیگه برداشت نمیکنه تا دلت بخواد ادم  خوب درست میکنه اما برنج کشیدن در منزل وانهمه

از کنار دیگ وسینی میگذره کلی گرد وخاک روی برنج تو حیاط میشینه بعد از انهم یه سفره پالستیکی میندازن وبرنج 
اید این ادم پول وخورش تو ظرؾ پالستیکی میکنند با قاشق وچنگال پالستیکی واقعا شرم اور بود  پرسیدمچرا شرم اور ش

 بیشتری نداشته؟  

گفت نگاه کن وقتی یه ادم میره نزدیک به یک میلیون وشاید بیشتر میده به ساز زن وارگ زن ومرتب پول تو جیب ارگ  
زن وساز زن میزاره  میتونه با یک دهم اون بره چند ظرؾ وبشقاب ابرومند وقاشق وچنگال اجاره کنه تا ادم وقتی ؼذا 

چه میخوره ما که کشته مرده ؼذا نیستیم هرچیزی یه ادم ورسومی داره اوال ریختن ؼذای گرم در ظرؾ  میخوره بدونه
پالستیکی برای سالمتی انسان خطرناک است وممنوع است ثانیا بیشتر این ظرؾ وقاشق های پالستیکی از نوع خوب 

هزار تومان در  10تا 7ید وقتی دست ؼذا نیستند وقاشق ها می شکست  واقعیتش اصال ؼذا در این ظرؾ ها به من نچسپ
تومان خرج بشقاب وقاشق وچنکال وظروؾ مناسب بکند ناراحت  500تا  300می اید ؛ چرا ادم وصاحب عروسی نباید 

 نشید واقعا این از کم فرهنگی ادم است که اینجوری عروسی میگیرد 

 یعنی شما میگید چه جوری باید ؼذا میدادند ؟

بیش از چند میلیون تومان تمام میشود چرا باید پذیرایی اینگونه باشد واال افؽانی ها هم اینجوری به وقتی یه ؼذا دادن 
مهمانشان ؼذا نمی دهند من نمیگم همه اینجوری هستند وبه دیگرانی که رعایت میکنند وخیلی با احترام از مهمان پذیرایی 

نفر دعوت کن اما  400نفر دعوت کنی  600جای اینکه  میکنند تشکر میکنم .اما این رسم بد باید برچیده شود به
ابرومندانه .تازه یه چیز دیگه بهت بگم در یکی از عروسیها برای اینکه در منزل دعوتی ندهند یا خودشان را از شر 

به شما  پذیرایی راحت کنند ژتون میدادند مثال اگر شما با خانواده دعوت بودید چند تا کارت می اوردند در خانه میدادند
ومیگفتند شما امروز یا فردا میتوانید بروید پردیس ؼذا بخورید ادمی که اینکار را انجام میدهد واقعا به شخصیت ادم ها 

وپذیرایی ما ایرانیها توهین میکند مگر من وامثال من مرده یه بشقاب ؼذا هستیم که برویم انجا ؼذا بخوریم میهمان 
احب جشن وحضور مردم معنی دارد .انگار برگه کوپن قند وشکر به ادم میدهند . ومیهمانی دادن با حضور میزبان وص
 بهتره بیشتر نگم تا به کسی برنخوره 

  



این چند نمونه از دیدوبازدید همشهریان از مراسم عروسی در اوز بود حرفهای دیگری از دیگران بود که تا اندازه ای به 
نچه واقعیت دارد این است که ما به اندازه رشد شهری وگاه پولی ومالی امان رشد هم شبیه بود که به انها نمی پردازم اما ا

فرهنگی نداشته ایم ومتاسفانه خیلی وقت ها به جای یاد گیری فقط پز فرهنگی میدهیم انکسی که تو دنیای کنونی زندگی 
گذشته خواهد ماند .انکسی که میکنه اگر از اطرافش چیز درست وحسابی یاد نگیره در همان برزخ نادانی ونابخردی 

چندین ساعت پای انترنت میشینه ودر فیس بوک مرتب ادعا وافاضات فرهنگی پخش میکنه باید متوجه باشد که اگر سوار 
موتور است وسوار اخرین مدل ماشینش هم شد بداند که رعایت رانندگی واحترام به عابر پیاده از ملزومات رشد فرهنگی 

که اگر از موبایل ولب تاب وصدها وسایل امروزی استفاده میکنه اشؽال وباقیمانده ؼذا وموارد مصرفی است باید یاد بگیره 
اش سر کوچه وتوی خیابون نریزه .اره بیننده گرامی همشهری عزیز باید خوب وبد شهرمان را یکجا ببینیم وگرنه با به به 

 وچه چه به جایی نخواهیم رسید .حق یارتان باشد 

  1391اهیم پور / مهرماه فرهاد ابر 

  

 محمد نور لطفی درگذشت
  

 
امارات در گذشته است که   با نهایت تاسؾ باخبر شدیم محمد نور لطفی بعد از گذراندن یک دوره بیماری در راس الخیمه

در راس  مرحوم دیروز  بدینوسیله درگذشت مرحوم را به خانواده ایشان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم
  2012سپتامبر 27سایت ستاره های اوز   الخیمه درگذشت .یاد وخاطرش گرامی باد /

 خبر
 
 

 تومان به بٌماران،نٌازمندان وقرض الحسنه درشهرٌورماه 000/447/12پرداخت

 ونیازمندان انجمن خیریه مختلؾ:بیماران،قرض الحسنه خود اتکایی،قرض الحسنه اعضا انجمن خیریه اوز / واحدهای
درشهریور ماه تصویب کرده  تومان را جهت پرداخت به آنان000/447/12نیازمندان مبلػ  اوزپس ازبررسی درخواست
 .مددجویان پرداخت شد که پس ازتاییدهیئت مدیره به

نیازمند اولویت یک  خانواده652زکات بدون لیست به  تومان بابت000/562/75خیریه اوز عالوه برپرداخت مبلػ  انجمن
 8 تومان به000/300/1بیمار نیازمند، 13تومان به 000/300/2 نفرکه قبال اعالم گردیده است،مبلػ 2020امل ش ودو

خانواده  2تومان وام قرض الحسنه خود اتکایی به 000/000/3 خانوار نیازمند)وسایل ضروری زندگی(،مبلػ
جامعه  تومان به000/144نجمن ومبلػ اعضای رسمی ا نفراز 12 تومان وام قرض الحسنه به000/000/6نیازمند،مبلػ

 .معلولین اهدا کرد

 

 حادثه ی رانندگی برای سرپرست اداره ورزش و جوانان الرستان

شیراز ترک کرده سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان الرستان که به قصد ماموریت الر را به مقصد  -  < حوادث
   -   .بود در سراشیبی نرسیده به پل فسا دچار حادثه رانندگی شد

به گزارش صحبت نو، خودرو اداره ورزش و جوانان الرستان، در سراشیبی کنترل خود را از دست داد و پس از چند   
الرستان بوده است و در این  راننده خودرو، رئیس اداره ورزش و جوانان .بار برخورد با موانع کنار جاده متوقؾ شد

 .حادثه جراحات سطحی دیده است

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5554
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5554


 

 

 
 اشت اوزاستقبال ازدانشچوٌان دانشکده دولتی بهد

 گمرک صادراتی وارسال مرسوالت پستی از طرٌق فرودگاه بٌن المللی الرستان انجام می شود

 سفرنامه تاٌلند 

 تاٌلند سرزمٌن افتاب پنهان

 

 قسمت هشتم 

شیشه گفت برویم تمپل گفتم باشه میریم تمپل )معبد بودا ( اولین باری بود که سوار یک وسیله سه چرخه 
بنام توک توک میشدم تجربه تازه ای بود عقب وپشت سر شیشه نشستم وحرکت کرد این اولین باری بود 

نترنتی از بودا که میخواستم بروم واز یک معبد بودایی دیدن کنم در مطبوعات وسایت های مختلؾ ا
ومعابد بودا چیزهایی شنیده بودم وحاال میرفتم که این معابد را از نزدیک ببینم  توک توک بعد از گشت 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=323:1391-07-02-05-03-41&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5541
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5541


وگذار خیابانها وبعد از حدود بیست دقیقه منو به یک منطقه ای رساند که یکی ازمعابد دیدنی بودا در 
 امدنت وبرگشت از معبد اینجا منتظرت میمانم انجا قرار داشت مرا سر کوچه انجا پیاده کرد وگفت من تا 

در ابتدای ورودی کوچه دست فروشها بودند که داشتند ؼذا ومیوه وبعضی از نمادهای ائین بودا می 
متری که داخل کوچه شدم وارد کوچه باریکتری شدم که مجسمه بلند بودا از انجا کامال پیدا  50فروختند 

سمت چپ مجسمه بزرگ وبلند بودا بود که به نظرم حدود بیست متری بود در انجا دو معبد جداگانه بود 
میشد مجسمه ای طالیی که در زیر ان  مقداری گل وؼذا بود وبازدیدکنندگان بودایی به رسم وائین خود 
عود می گرفتند وانرا مانند شمع اتش میزدند وکنار پای بودا می گذاشتند در اطراؾ این مجسمه بزرگ 

داشت که مربوط به ائین ورسومات بودایی بود  از گردنبدهای مختلؾ گرفته تا مجسمه  ؼرفه هایی قرار
های کوچک وبزرگ بودا ونیزچیزهایی از سنگ وسفال وچوب می فروختند وتوریست ها بنا به عالقه 
ا ای که داشتند یا می خریدند یا از انها عکس می گرفتند البته کنار بعضی از این مکانها نمی توانستی ب

کفش بروی مانند داخل صحن بسیاری از مساجد در نزد مسلمانان انجا هم همینگونه بود. سوالی که انجا 
برایم پیش امد گذاشتن ؼذا برای بودا بود ؼذا ومیوه وگل از مرغ وگوشت خوک گرفته تا سوسیس ومیوه 

نکردم جز اینکه به رسم جات انجا وکنار مجسمه بودا بود من از چند نفر انجا سوال کردم چیزی دریافت 
 احترام است 

حدود ربع ساعتی انجا ایستادم ببینم باالخره با این ؼذاها چه میکنند هیچ اتفاقی نیفتاد ورفتم سراغ یک 
زن میانسالی که انجا بود گفتگوی صمیمی وچند ثانیه ای با هم داشتیم واز اون تشکر کردم از انجا 

مت راست کوچه بود چند پله باال رفتم ساختمان قشنگ وزیبایی بیرون امدم ورفتم سراغ معبدی که در س
بود در داخل معبد روبروی مجسمه سنگی وطالیی بودا عده ای در حال عبادت وراز ونیاز بودند کفشم 

را در اوردم ورفتم از نزدیک انجا را تماشا کردم سکوت عجیبی توام با احترام فضای انجا را گرفته بود 
یخواندند کمتر شنیده میشد بیشتر افراد ی که در حال عبادت وبه جا اوردن ائین حتی دعاهایی که م

لبته به  بودایی بودند از خود اهالی تایلند بودند ونیز بودائیانی که از دیگر کشورهای دنیا امده بودند ا
ودند ندرت تعدادی ازافراد کشورهای اروپایی نیز کنار انها میدیدی که بنوعی سمبلیک انجا نشسته ب

 وگاهی عودی روشن میکردند 

چند تایی عکس وکمی فیلم از داخل معبد وبیرون معبد گرفتم واز انجا بیرون امدم شیشه سر کوچه 
منتظرم بود گفت چطور بود گفتم جالب بود ودیدنی بود از اینکه من خوشم امده شیشه هم خوشش امد 

زی بخوریم بعد بر میگردیم گفتم چه میخوری گفت برگردیم هتل گفتم نه اول یه نوشابه یا چایی یا چی
گفت هر چه باشه دو تا اب پرتقال گرفتم وسر کوچه همانجا خوردیم  شیشه گفت برگردیم هتل گفتم جای 

دیگری که مربوط به معبد بودا باشد این دور وبر هست ؟ گفت اره اگه بخواهی یه جای دیگر همین 
 نزدیکی است گفتم اگر دور نیست می رویم 

هوا نیمه ابری شده بود سوار توک توک شدم وشیشه براه افتاد حدود ربع ساعتی طول کشید تا رسیدم به 
معبد دیگری از بودا که ازمکانهای توریستی ودیدنی شهر بانکوک بود. قبل از پیاده شدن شیشه برایم 

 166دا که جمعا توضیح داد که در این معبد یک معبد بزرگ برای عبادت است وچندین مجسمه سنگی بو
مجسمه بودا از مرد وزن بودا است .محوطه ورودی قشنگی داشت ساختمان ورودی اش به سبک بسیاری 
از معابد دنیا زیبا بود وقتی داخل شدیم بسیاری از توریست ها وگردشگران وارد یک معبدی میشدند که 

ا کندم و وارد معبد شدم در ان محل عبادت بود ویک مجسمه بزرگ در انجا قرار داشت کفش هایم ر
جمعیت زیادی در داخل بودند چرخی زدم وبعد از چند دقیقه از انجا بیرون امدم وارد محوطه ای شدم که 
دور تا دور ان مجسمه های سنگی بودا در شکل وشمایل مختلؾ ودر حالتهای مختلؾ بودند حق با شیشه 

یادی از کشورهای مختلؾ انجا بودند چند مجسمه سنگی دو تا دور محوطه بودند گردشگران ز 166بود 
 تا عکس وفیلم از انجا گرفتم .کال بازدید من از انجا حدود یکساعتی  طول کشید

بیرون که امدم شیشه کنار توک توک ایستاده بود باز نظرم را پرسید که چطور بود گفتم خوب بود .دیدم 
شده است  از شیشه سوال کردم گفت این  انجا چیزی روی اتش کباب میکنند وداخل یک برگ سبز پیچیده



کباب موز است موز را که در حد خام است پوستش را میگیرند وانرا وسط برگ موز می پیچند ودوسر 
بات بود یکی خریدم واقعا خوشمزه بود  داغ بود وطعم موز پخته وکمی برنج  20انرا تا می زنند قیمتش 

 پخته میداد 

بود وهنوز نهار نخورده بودم بعد از این همه گشت وگذار ؼذا به ادم ساعت از سه بعد از ظهر گذشته 
می چسپد به شیشه گفتم یه ؼذا خوری خوب کجا سراغ داری گفت چه جور ؼذایی گفتم اگه ؼذای دریایی 

 باشه بهتره گفت پس بریم

کنار ان بود چند تا خیابان گذشتیم وطی راه کلی گپ زدیم باالخره وارد یک خیابانی شد که هتل بزگی  
دو کوچه چپ وراست طی کرد تا رسیدیم به جایی که رستوران بود رستوران حالتی نیمه باز داشت ودر 
محوطه ورودی به داخل رستوران توی قفسه های بزرگی انواع موجودات دریایی روی یخ فراوان چیده 

سئول رستوران پرسید شده بود دو سه نمونه ماهی دو سه سایز میگو وشاه میگو وصدؾ ومرکب ماهی م
چه سفارش میدهید وانتخاب میکنید شنیده بودم ؼذای دریایی در تایلند ارزان است برای همین چند تا 

میگو  یک عدد ماهی متوسط وکمی مرکب ماهی سفارش دادم وبا شیشه رفتیم داخل رستوران نشستیم . 
ادید سرخ کردنی باشد یا کبابی گفتم یکی از کارمندان رستوران امد سر میز ما وگفت اینها که سفارش د

 کبابی گفت نوشیدنی وسوپ هم میخورید گفتم بله 

شیشه خیلی خوشحال بود که من  اورا به نهار دعوت کرده بودم اول کمی ساالد اوردند بعد از ان 
نوشیدنی وبعد از انهم سوپ اوردند سوپ تند وبامزه ای بود بیشتر میگو داشت ودست خرچنگ 

ایلندی  بیست دقیقه ای طول کشید تا ؼذای اصلی اوردند همه ؼذاهاش خوب بود هم بمن وسبزیجات ت
بات شده بود دیگر  2900چسپید هم به شیشه گفتم بیل بیارن وقتی بیل را باز کردم واقعا تعجب کردم 

اینقدر جای پرسیدن نبود پول را دادم وامدیم بیرون به شیشه گفتم که چرا نگفتی قیمت های این رستوران 
گران است گفت تو گفتی یه جای خوب ببر من هم امدم اینجا گفتم خودت تا حاال تو این رستوران ؼذا 

خوردی با خنده گفت نه  تقصیر از من بود که نپرسیده بودم اما گذشته بود وؼذا هم چسپیده بود ودیگر 
یم ودوباره سوار توک باید فراموش میکردم وهمینکار کردم وبا شیشه کمی حرؾ زدم وسیگاری کشید

 توک شدیم 

فتادم که میگوید :  زندگی انسان مانند شبنمی است که از سوار توک توک که شدم یاد یکی از سخنان بودا ا
 برگ گلی می لؽزد و فرو می چکد

 برای دٌدن قسمت های قبلی لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد

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

 پنجاه وچهارمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌها ؛ جام مهرگان 

به اطالع کلیه عالقمندان مسابقات ورزشی بلیارد میرسانیم که پنجاه وچهارمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات  
دوره از مسابقات با همت خود  سپتامبر در باشگاه ورزشی فالمینگو دبی برگزار میشود این 28جام مهرگان در تاریخ 

بازیکنان برگزار میگردد .عالقمندان جهت اطالع بیشتر میتوانند با اقای محمود رجایی با شماره 
 تماس حاصل نمایند  0504585257تلفن

 هئیت برگزار کننده مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات

 تٌم بسکتبال اٌران قهرمان اسٌا شد
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ایران با پیروزی برابر تیم ملی ژاپن که از حمایت تماشاگرانش سود می برد به عنوان قهرمانی کاپ آسیا تیم ملی بسکتبال 
دست پیدا کرد تا برای اولین بار جام قهرمانی این رویداد بزرگ آسیایی را باالی سر ببرد و همچنین به عنوان تیم نخست 

 کند  صعود ۰۱۱۹های ها به طور مستقیم به جام ملتاین رقابت

 گاوان و خران باربردار             به ز آدمیان مردم آزار

  -اندر باب خر

 چند سال پیش مطلبی در باب خر وخرهای مختلؾ نوشتم که برای یادواوری انرا دوباره در سایت میگذارم 

 ادامه مطلب 

 اسر کشور اول مهرماه اؼاز سال تحصٌلی دانش اموزان در سر

اول مهرماه هر سال دانش اموزان سراسر کشور بعد از سه ماه تعطیلی به سر کالس های درس باز میگردند تا به اندوختن 
علم ودانش بپردازند وبر علم خود بیفزایند وگام به گام در مسیر اینده گام بردارند معلمان بزگترین تاثیر گذار بر روند 

اندرکاران امر اموزش با فراهم اوردن امکانات اموزشی دانش اموزان را در  اموختن دانش اموزان هستند ومدیران ودست
این راه رهنمون میشوند امید که همه اینها با توجه مسئوالنه خانواده ها روبرو گردد ودر یک هماهنگی به فرزندان واتیه 

انیم بر مشکالت پیش رو فایق سازان کشور یاری رسانند چرا که بی علم ودانش بی کسب تجربه از روند زندگی نمی تو
ائیم .اموزش را امری همیشگی وضروری بدانیم . به نوبه خود شروع سال تحصیلی جدید را به همه دانش اموزان 

ودانشجویان ومعلمان ودبیران واساتید خوش امد وتبریک میگویم وبرای همه دانش اموزان همشهری وهم منطقه ای سالی 
 پر از موفقیت ارزو دارم 

 اسبت روز جهانی صلحبمن

ارامش   سپتامبر روز جهانی صلح است وقتی از صلح میگوئیم یعنی از خشونت کناره می کشیم وبا هر انچه 21روز  
 واسایش بشری را تهدید کند به عنوان مخاطره ای جدی تلقی میکنیم 

اندازد انسانهای زیادی در طول جهان بدون صلح جهان نارام وپر تنشی است که روح وجان همه انسانها را به خطر می 
تاریخ برای رسیدن به صلح وارامش جان خودرا از دست داده اند بسیاری سالیان مدام وبی وقفه بر ضرورت صلح 

 ودوستی پای فشرده اند

وخشونت است وهنوز هم با اینکه در قرن بیست ویکم ودنیای انترنتی بسر می بریم   متاسفانه تاریخ بشریت پر از جنگ 
ر جنگ بر بسیاری از مردم جهان سایه افکنده وانسانهای زیادی در حریق جنگ وخونریزی نابود وکسته میشوند جنگ خط

طلبان وصاحبان زرو زور بر طبل جنگ میکوبند واتش خشم  وخشونت را گسترش میدهند تا بر پایه های قدرت خود 
ریت واینده انها را دو چندان میکند وبما میگوید که صلح بیفزایند واین وظیفه همه انسانهای صالح وپاک ودوست داران بش

نیازی همگانی برای همه بشریت است وحد ومرز ندارد ونیاز مبرم داریم به اتحاد واتفاق همه مردم جهان برای دور کردن 
 سایه جنگ وخشونت  وبدست اوردن صلح ودوستی پایدار 

 صلح میگوید کریشنا مورتی از متفکران معاصر هندی واز طرفدران 

است، بنابر این راه حل در ایجاد  دنیا تو هستی و دنیا از تو جدا نیست. دنیا با تمام مشکالتش از پاسخهای تو شکل یافته
 مشکالت تازه نیست

 دانشجو آؼاز شد 25فعالٌت آموزشی دانشکده بهداشت اوز با  
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اتفاق هیئت همراه و مسئولین ارشد دانشکده علوم دکتر حسین فرامرزی سرپرست دانشکده علوم پزشکی الرستان به  
 .پزشکی در نشست کاری با هیئت پیگیر امور دانشکده اوز و خیرین و معتمدین اوز شرکت کرد

وضعیت موجود و  به گزارش صحبت نو و به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی الرستان، در این نشست   - 
یرین و مسئولین دانشکده بهداشت اوز و ریاست بیمارستان توافقات ارزنده ای حاصل خط مشی ها بررسی و با همکاری خ

گردید . در این جلسه دکتر فرامرزی از همراهی و تالشهای هیئت پیگیر تشکر و قدردانی کرد و عنوان نمود: شروع 
در تعامالت سازنده فی ما  دانشجو و در مقطع کارشناسی نقطه عطفی 25فعالیت های آموزشی دانشکده بهداشت اوز، با 

بین مردم و مسئولین می باشد که می تواند به عنوان الگو در الرستان مطرح گردد و نوید بخش آینده ای روشن برای 
 /دانشکده علوم پزشکی الرستان باشد

  1391شهریور29از وب سایت صحبت نو الر
 اعالم اسامی دانشجوٌان دانشکده بهداشت اوز

  

 خبر
 

 .شود ام شهرٌور ٌک ساعت به عقب کشٌده می امشب سی ۰۲ساعت رسمی کشور اٌران از ساعت 
 

روز اول فروردین یک  ۰۴ده واحده این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت به گزارش ایلنا/ بر اساس ما
 شود ام شهریور به حال سابق برگردانده می روز سی ۰۴ساعت به جلو کشیده شده و در ساعت 

 انتقال آب خلٌج فارس به الرستان بزرگ 

  

 دٌگه چکار باٌد بکنٌم تا شهرستان شوٌم؟؟ 

 ما که توش موندیم که چکار کنیم تا شهرستان شویم 

 شصت سال واندی است که بخشداری داریم پس در اولویت هستیم .

 صدها بار شهردار وشورای شهر وامام جمعه شهربه مقامات مراجعه کردند وصدها نامه نوشته شده است  

 م گفته اند که پیگیری کرده ومیکنند بخشدار ومسئولین شهری ه

 نماینده ها هم قبل وهم اکنون گفته اند که اوز قابل ارتقاست وانشاهلل ارتقا پیدا میکند 

 هزاریم  45هزار بیشترباشه شهرستان میشید وحاال  35وباالخره رئیس جمهور هم امد وگفت اگه جمعیت شما از 

شور همه گفتند ونوشتند وتا حاال چندین بار طومار امضا کرده اند که خواهش مردم شهر اوز از داخل گرفته تا خارج از ک
 داریم به خواست عاجل ومبرم ما توجه کنید واوز را شهرستان کنید  

مردم میگن دیگه باید چکار کنیم تا شهرستان بشیم؟  انقدر پول سفر به تهران وشیراز داده ایم انقدر به ادارات مربوط نامه 
انقدر از نماینده ها تقاضا کرده ایم که دیگه راهی برایمان نمانده  مردم واقعا تا کی باید چشم انتظار باشند واصال نوشته ایم 

 اشکال در چیست که اوز ارتقا پیدا نمی کند؟

 امیدواریم نماینده محترم به این خواست مردم جواب روشنی بدهند
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 کلثوم زمٌن پٌما در گذشت

تاسؾ باخبر شدیم بانو کلثوم زمین پیما در گذشته است که بدینوسیله در گذشت انمرحومه را به فرزندان ایشان  با نهایت
اقایان ناصر اسفندنیا ودیگر برادران ودختران انمرحومه واقای عبدالرحیم صدیق ودیگر بستگان ایشان تسلیت عرض 

سال از عمرشان میگذشت .یاد وخاطرش  82وت نمودند ودر دبی ف 2012سپتامبر 17مینمائیم .مرحومه امروز دوشنبه 
 د گرامی با

 سایت ستاره های اوز / فرهاد ابراهیم پور 

  پٌام های تسلٌت

با نهایت تاسؾ در گذشت بانو کلثوم زمین پیما را به فرزندان ایشان ناصر اسفند نیا  ؼالمعلی اسفند نیا قائد اسفندنیا احمد 
 وبستگان واشنایان واقای عبدالرحیم صدیق تسلیت عرض مینمائیم اسفندنیا ودختران انمرحومه 

 از طرؾ هئیت بلیارد اوزیهای مقیم امارات وبازیکنان بلیارد 

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

با نهایت تاسؾ درگذشت کلثوم زمین پیما  را به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحومه واقایان 
واهران وعبدالرحیم صدیق تسلیت عرض مینمائیم وبرای انمرحومه علو ناصر اسفند نیا وبرادران وخ

 درجات از خداوند وصبر برای بازماندگان طلب داریم  

 –عزیز ملک زاده  –نورالدین نجم دینی  –فرشید فاروقی  –مزدک میراحمدی  –از طرؾ  محسن نامی  
 صالح صمدانی 

 فصلنامه گفتگو انجمن خٌرٌه اوز منتشر شد



 

سومین شماره فصلنامه گفتگو که فصلنامه داخلی موسسه ؼیر انتفاعی سلمان فارسی اوز ) انجمن خیریه اوز ( مربوط به 
صفحه منتشر ودر اختیار اعضا قرار گرفت در این شماره گفتگو با مطالب ومقاالتی از مدیران  20قصل تابستان است در 

ابراهیم احمدی پیرامون مسائل انجمن نشر یافته است این شماره  –هی اسماعیل فقی –واعضای ان اقایان مسعود کراماتی 
نیز به کارهای انجمن در حوزه های مختلؾ پرداخته شده وگزارشی از فعالیت  انجمن  به اعضا وهمشهریان ارائه شده 

 است 

 خبر
 طرنج جهان منتشر شدفهرست جدٌد درجه بٌن المللً ش

 در الرستان  امکان پروازهای جدٌد آسمان
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 شرکت بانوان الرستانً در کالس سنگ نوردی سالنی

 
 راه پٌماٌی برعلٌه ساخت فٌلم توهٌن آمٌز به ساحت پٌامبر دراوز

  حادثه رانندگی در جوٌم

   

 اٌن شعر را  به نادٌده اشناٌم محمود دهقانی تقدٌم مٌکنم 

 کرگدن ها خاموشند 

 اسب های چموش در خواب علؾ بیقرار مانده اند 

 سگ های ولگرد به گیاهخواری گوسفندان بسنده کرده اند .

 دارم طاق اسمان میشمارم 

 سفارش ستاره ها دست بدست میشوند 

 ومن دنباله سیاره ای هستم که شکار زمان شده است .

 دشت های صبور 

 کوه های برامده از نگاه دریاه 

 تو در وصلت بی گاه من طلوع میکنی 

 در بی اعتمادی از هیاهو 

 در دل نگرانی ام از هراس 

 چقدر خوب شد که کمی میشناسمت 

 دل خوش کرده ام به راه 

 به بیراهه 

 به قطعه شعری از مشیری :

 پرکن پیاله را کین جام اتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد 

 کین جام ها کز پی هم میشود تهی   دریای اتشت که ریزم به کام خویش 

 فرهاد محمودا /  2012سپتامبر 15/
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 تسلٌت به دکتر نجٌب الخاجه
  

 
وبه اقای خواجه عبدالرزاق طاهری وبستگان مرحومه تسلیت عرض مینمائیم.   مرحومه اتان را به شمادرگذشت مادر 

 یاد وخاطرش گرامی باد .  درگذشت  مرحومه امروز شنبه در دبی
   2012سپتامبر  15

  ترٌن گزارش خود اٌران را هفدهمٌن كشور پرجمعٌت جهان اعالم كرد. مجمع جهانً اقتصاد در تازه

ترین  هزار نفر در رده هفدهم پرجمعیت 600میلیون و  75زارش ایسنا، براین اساس ایران با جمعیتي معادل به گ
 83كشورهاي جهان قرار گرفته است. ایران در بین كشورهاي منطقه خاورمیانه از نظر جمعیت بعد از مصر با جمعیت 

 300میلیون و  74بعد از مصر و ایران با جمعیت  هزار نفر در رده دوم قرار گرفته است. تركیه نیز 100میلیون و 
هزار نفر در خاورمیانه سوم شده است. در بین كشورهاي قاره آسیا نیز ایران از نظر جمعیت در رده نهم قرار گرفته 

 است.

ر هزا 100میلیون و325میلیون نفر دوم وامریکا با  250میلیون اول  هند یک میلیارد و 367کشور چین یک میلیارد و
نفر سوم هستند وکشورهای اندونزی /برزیل / پاکستان/ نیجریه / بنگالدش / روسیه / زاپن / مکزیک / فلپین / ویتنام / 

المان / اتیوپی / مصر / ایران / ترکیه / تایلند / وفرانسه در رده های چهارم تا بیستم پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار 
 دارند 

 در شهر اوز 1391ماه قٌمت اقالم ؼذاٌی در شهرٌور

   ماههای گذشته سیر صعودی داشته است همچنین که مشاهده میکنید اکثر اقالم ؼذایی نسبت به

ت 14500ت.گوشت بوقلمون کیلو  10000ت .گوشت جرخی  20000تومان.گوشت گوساله  18000گوشت بز کیلو 
 5600ت.مرغ گرم کیلو  15500ر ت .ماهی شی7500ت .ماهی شهری  8000ت .ماهی هور  7500.مارماهی کیلو 

ت.تن ماهی  3800ت.تن ماهی ساحل  2000ت .سنگدان مرغ  1700ت.جگر مرغ  6000ت.مرغ منجمد کیلو 
ت.همبرگر معمولی  3500ت. همبرگر مخصوص  2900ت.تن ماهی بردیس  3700ت.تن ماهی شباب  1800سیهون
ت.گوشت  8700ت.گوشت جرخی دمس  4500ت.سوسیس معمولی  6000ت.سوسیس مخصوص کوکتل کیلو  1500

 ت 8000جرخی ارزن 

گرمی  450ت.ماکارونی  1300گرمی 900ت.ماکارونی 1200تومان.رب گوجه کوجک  2200رب گوجه بزرگ  
عالیس 5/1ت.دوغ  500ت.نوشابه کوجک  1300ت.نوشابه خانواده بزرگ ببسی  800ت.سویا سبحان بسته  800

 ت. 500گرمی 200ت.دوغ  1700

 1200ت.خامه بگاه کوجک  4700ت.بنیر روزانه  3500ت.بنیر کاله  3200تومان.بنیر مانی ماس  2700بنیرسفید  
ت.ماست کوجک  3500کیلو 5/2ت.ماست بزرگ  6000ت.ماست بزر گ کاله سطلی  4500ت.ماست بزرگ کاله 

 17000کیلوی 5ن جامد ت.روؼ 7000.تخم مرغ شانه  شٌر مشکی دٌگه نمٌادت. 2500شیر باکتی  1500کیلو 1
 5/2ت.روؼن مایع  50000کیلو 17ت.روؼن جامد  3200کیلو 1ت.روؼن جامد  16000کیلو 5/4ت.روؼن جامد 

 500ت.کوجک  700ت.سس همدانیان بزرگ  3500کیلو 1ت.روؼن مایع  5700کیلو  2ت.روؼن مایع  10700کیلو 
 ت 3200ت.خیارشور ریز  1700 ت . خیارشور بزرگ 1800ت.سس هزار جزیره  1800ت.سس دلبذیر 

قارچ  700ت.کوجک  1500ت.لوبیا قوطی مشکوت  1500تومان.خوراک بادمجان قوطی  1500نخود سبز قوطی 
 ت 2200قوطی 



 3500ت.لبه  2500ت.ماش  2500ت.عدس سبز کیلو  2700تومان.عدس قرمز کیلو  3500.نخود خشک کیلو  
 ت. 700ت.آرد معمولی  1000ت.آرد سفید کیلو 2500ت.لوبیا چشم بلبلی  2400ت.لوبیا قرمز 

ت.برنج ابوطالب  125000تومان .برنج هانی کارا  125000کیلویی ت.برنج بامجال  40گونی 130000برنج سیتا 
 ت. 120000ت.برنج سبزه بهار  135000

 4000کیلو  ت.میوه برتقال 1500ت.بادمجان محلی کیلو  1500ت.بیاز  1500تومان.گوجه  700سیب زمینی کیلو 
 1000ت .خیار مشهدی کیلو  500ت.هندوانه کیلو  3500ت.سیب سفید بزرگ  2000ت.انگور قرمز  2000ت.انار 

 ت 4500ت.سیب گالبی  11000ت.پسته تر کیلو  1500ت.خیار سبز 

 2012سپتامبر14

 هرچٌزی حدی دارد 

ٌد بٌجا نمی گوٌد پرٌنت بگٌرٌد وبه دوستان اٌن مطلب که از ساٌت خبری عصر اٌران گرفته شده را بخوانٌد واگر دٌد
 واشناٌان بدهٌد 

 حواستان به معتاد انترنت در خانه اتان باشد 

درصد از معتادان به اینترنت در روابط ازدواج، دوستیابی و روابط بین کودکان و  53بر اساس یک تحقیق به عمل آمده 
اند؛ این افراد دنیای مجازی را جایگزین دنیای واقعی خود کرده و تمام وقت خود را صرؾ این  والدین دارای اختالل بوده

 ادامه مطلب   می کنند.مجازی دنیای 

 

 کؾق کبالی هبچبم ثب اسصػ پ٘ح ٓیِیبسد لایر دس السعتبٕ

 عشػت اٗتشٗت دس اٝص/ ٝثالگ ٓشثٞغی کٜ٘ٚ اٝص
 

 /گـیيُب گـاه

 .یک زبدثٚ دیگش دس ٓسٞس گشاػ ثٚ اٝص چٜبس ٓصذّٝ داؽت

ثبا ػالو صبػحّ اف مٕی  ۰:۲۵مبػت  ىٓـیٕؿ ۱۲ػیـٔف  ای ْالل اصًـ ػؿ اچى َت پبیگبِ ايؼاػ ربػِ ثّ َٕىتّ ٍلضّ

 .يضٕؿ گـاه _أف مـیؼب تیى ايؼاػٔ َزبت ػؿ ربػِ ثّ يضم اػقاو ىؼ۰ػؿ کیهٕيتـ  ۲۲۰أؿژاَل 

ثب چٓبؿ مـَيیٍ افربػِ يُضـف ٔ عٕػؿٔ ٔاژگٌٕ ىؼِ ثٕػ کّ ًّْ  RD ثـاحـ ثی اصتیبٓی ؿاَُؼِ، عٕػؿٔی پیکبٌ

يتـی کُبؿربػِ پـت ىؼِ ثٕػَؼ. ثب کًک ػیگـ ػٕايم  ۴عٕػؿٔ ثّ ثیـٌٔ ٔ ثّ ػًن مـَيیُبٌ ثّ ػهت َجنتٍ کًـثُؼ اف 

ايؼاػی صبّـ ػؿ ٍضُّ يَؼٔيیٍ ثّ ربی ايٍ اَتوبل ٔ پل اف اهؼايبت أنیّ ثّ يـکق ػؿيبَی ايیـانًٕيُیٍ)ع( گـاه 

 .اَتوبل ػاػِ ىؼَؼ

   

 پنجاه وچهارمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌها ؛ جام مهرگان 
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به اطالع کلیه عالقمندان مسابقات ورزشی بلیارد میرسانیم که پنجاه وچهارمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات  

سپتامبر در باشگاه ورزشی فالمینگو دبی برگزار میشود این دوره از مسابقات با همت خود  20جام مهرگان در تاریخ 

تًبك  0504585257طالع بیشتر میتوانند با اقای محمود رجایی با شماره تلفنبازیکنان برگزار میگردد .عالقمندان جهت ا

 صبٍم ًَبیُؼ 

 ْئیت ثـگقاؿ کُُؼِ ينبثوبت ثهیبؿػ أفیٓبی يویى ايبؿات

 تصبدف دس ثِٞاس آب ّ خٔی٘ی اٝص

 

 

عٕىجغتبَّ امیت ثنیبؿ رؼی ثّ ظٓـ ؿٔف مّ ىُجّ ػؿ ثهٕاؿ ايبو عًیُی ىٓـ أف اتلبم اكتبػِ کّ  12ایٍ تَبػف ػؿ مبػت 

 کنی ٔاؿػ َيؼِ امت

 



 

 عجـ  

 

 

 

 ثجت زٔبّ عٞداگش اٝص دسكٜشعت ٓیشاث ِٓی 

 ٛضاس داٗؾدٞ دس زبٍ تسصیَ ٛغت٘ذ 99دس السعتبٕ ثیؼ اص 

 ت٘ذیظ خؾ٘ٞاسٙ عّٞ دس السعتبٕ ٓبٗذ 1ت٘ذیظ اص  5

 

يیًٓبَبٌ .  امت  ىؼِ  ىکنتّ ىؼٌ امت ٔاف يیقاٌ گـيب ی اٌ کبمتّثـ امبك عجـ ػؿیبكتی اف أف اة ْٕٔای أف ػؿ صبل 

تبثنتبَی ْى کّ ثـای ػیؼ ٔثبفػیؼ ٔريٍ ػـٔمی ايؼِ ثٕػَؼ ػؿ صبل ثبفگيت ثّ يضم مکَٕت عٕػ ػؿ ىٓـْبی ػیگـ 

 ٔعبؿد اف کيٕؿ ْنتُؼ

 

ػؿ ىٓـ نُؼٌ ثـگقاؿ گـػیؼ ایـاٌ ػؿ ایٍ نُؼٌ ثٕػ ٔيـامى اعتتبيیّ اٌ  2012ػیيت ىت پبیبَی ينبثوبت يؼهٕنیٍ پبؿانًپیک 

 ػٔؿِ تٕاَنت يوبو یبفػْى يؼال أؿاٌ ؿا کنت ًَبیؼ 

 

تیى ژاپٍ ؿا ىکنت ػْؼ ٔثّ نیگ رٓبَی  0ثـ3ػؿ ػیؼاؿ ػیگـی تیى يهی ٔانیجبل ایـاٌ ػیيت ثب اهتؼاؿ کبيم تٕاَنت ثب َتیزّ  

 ٔانیجبل ؿاِ یبثؼ

 

 640ؿمیؼِ امت ٔػؿْى ػیـٔف  2400ثّ  2160ی ْلتّ ای کّ گؾىت ػالؿ اف هیًت اؿف ؿٔفثـٔف ػؿ صبل اكقایو امت ٓ

   تٕيبٌ ثـمؼ ػٔؿ اف اَتظبؿ َینت 3000ػؿ ثبفاؿ ثٕػ ثب ایٍ ّٔغ ايکبٌ ایُکّ تب پبیبٌ ًْیٍ ْلتّ ػالؿ ثّ يـف 
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 آؿبصٝاسیضٓجِؾ صکبت ثٚ ٗیبصٓ٘ذإ اُٝٞیت یک ٝدٝ

 ک٘ذپغت السعتبٕ ثشای اسعبٍ ٓشعٞالت پغتی ثٚ خبسج اص کؾٞس آٓبدٙ اعت/ گٔشک ٛٔکبسی 

  

 هتَ كدیغ دس ٓسِٚ ثبصاس هذیْ گشاػ

  

 

ثؼؼافظٓـ چٓبؿىُجّ فَی ػؿ عبَّ عٕػ ػؿ يضهّ ثبفاؿ هؼیى ثّ هتم  اعتَبٍی گـیيُب:ثُب ثـ عجـ مبیت گـیيُب گـاه/  

 ؿمیؼ.

صٕانی مبػت چٓبؿ ثؼؼ اف ظٓـ چٓبؿىُجّ عجـ هتم فَی يتبْم ثّ گٕه يـػو ؿمیؼ. مـُْگ اََبؿی كـيبَؼِ َیـٔی 

 ظبيی ىٓـمتبٌ گـاه اؿائّ تّٕیضبت ؿا ثّ پل اف اَزبو تضویوبت پهینی يٕکٕل کـػ.اَت

م، ىْٕـ يوتٕل ػؿ هنًت ػیگـی اف  ٫ؿمؼ صبػحّ ثّ ایٍ ٍٕؿت ثٕػِ امت: ع ْبی ؿیـ ؿمًی ثّ َظـ يی ٓجن ىُیؼِ

بَّ ؿا ثنتّ ثٕػِ، ٔ مبعتًبٌ هؼیًی ػؿ کُبؿ مّ کٕػک عٕػ صْٕؿ ػاىتّ امت، ػؿ صبنی کّ ػؿة يیبٌ ػٔ هنًت اف ع

يوتٕل ػؿ هنًت ػیگـی اف عبَّ کّ ثّ ثیـٌٔ ؿاِ ػاؿػ صْٕؿ ػاىتّ امت. پل اف گؾىتٍ يؼت فيبٌ فیبػی، ًْنـ يوتٕل 

ىٕػ هتم ثب ثـیؼٌ گهٕی يوتٕل  ىٕػ. گلتّ يی کُؼ ٔ ثب رنؼ ًْنـه ؿٔثـٔ يی ثب کًک ػبثـی ػؿ کٕچّ ػؿ عبَّ ؿا ثبف يی

 اَزبو ىؼِ امت.

 ـْبی ثیيتـ ػؿثبؿِ ایٍ صبػحّ ؿا اف ٓـین َیـٔی اَتظبيی پیگیـی عٕاْؼ کـػگـیيُب عج

 علشٗبٓٚ تبیِ٘ذ  / 

 

 برای دٌدن قسمت های قبلی لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد
  

 هرچٌزی حدی دارد 

اٌن مطلب که از ساٌت خبری عصر اٌران گرفته شده را بخوانٌد واگر دٌدٌد بٌجا نمی گوٌد پرٌنت بگٌرٌد وبه دوستان 
 واشناٌان بدهٌد 

 حواستان به معتاد انترنت در خانه اتان باشد 

درصذ اس يعتبداٌ ثّ ایُتزَت در رٔاثظ اسدٔاج، دٔطتيبثی ٔ رٔاثظ ثيٍ کٕدکبٌ ٔ ٔانذیٍ دارای اختالل  53ثز اطبص یک تحقيق ثّ عًم آيذِ 
 ادايّ يطهت   يی کُُذ.يجبسی یٍ دَيبی اَذ؛ ایٍ افزاد دَيبی يجبسی را جبیگشیٍ دَيبی ٔاقعی خٕد کزدِ ٔ تًبو ٔقت خٕد را صزف ا ثٕدِ

 عجـ

 ساؽذ اٗصبسي دس خٔغ ثشتشیٖ غ٘ضٗٞیغبٕ ًؾٞس

 ٓیذإ ٓیٞٙ ٝ تشٙ ثبس ٓشکضی الس پِٔپ ؽذ

 عجـ
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 گشّ تُٞیذ کشد 65ثبؿذاسخ٘دی ، خشٓبیی ثٚ ٝصٕ 

 ای دس كذاؽ اكتتبذ ؽذ ٓشؿذاسی دٙ ٛضاس هطؼٚ

  تصبدف دس خبدٙ خ٘ح ثٚ اٝص
 

 

َلـ اف  ۰ مـَيیٍ ػؿ ينیـ أف ثّ عُذ  ۲۱ثـ امبك ػكتـ عجـگقاؿی عُذ /ثـ احـ ٔاژگَٕی یک ػمتگبِ پیکبٌ ثبؿ ثب 

رـاصت مبیـ مـَيُبٌ ثّ يـاتت کًتـ يی ثبىؼ/ مّ  کّ ثّ ثیًبؿمتبٌ اَتوبل یبكتُؼ ثيؼت فعًی ىؼَؼ  مـَيیبَبیٍ عٕػؿٔ

  1391ىٓـیٕؿ  14ىُجّ 

 بازدٌد سرکارخانم مرٌم بهنام از اموزشگاه هنری ارکٌد در دبی

 

خانم مریم بهنام مدیر مرکز زنان دبی ونویسنده کتاب زلزله وقطره های باران از  2302سپتامبر  2دیروز سه شنبه عصر

 ممزر دبی دیدن کرد ند. مهد ارکید واقع در خیابان

مهد ارکید که توسط سرکار خانم خدیجه پیرزاد در محیطی بسیار زیبا راه اندازی شده است با مدیریت خانم وهیبه محمود 
سلیمان پذیرای خانم بهنام ومهمانان بودند خانم بهنام در این بازدید از کالس های مختلؾ بازدید کردند وطی سخنانی بر 

وزش تاکید ورزیدند خانم بهنام گفتند که اموزش در هیچ جایی وهیچ زمانی تعطیل پذیر نیست ودر تمام اموزش وهمیشه ام
 طول عمر انسانها محتاج دانش واموزش بخصوص در عرصه های تاریخ وادب وهنر هستند 

ه به نشان یادبود این دیدار این بازدید صمیمی همراه با پذیرایی از مهمانان با شیرینی وچای ادامه یافت در ادامه این برنام
هدیه ای از طرؾ مهد ارکید توسط خانم ها خدیجه پیرزاد ووهیبه محمود به خانم بهنام تقدیم واز حسن توجه اشان به مهد 

تشکر نمودند خانم بهنام هم دو اثر از اثار خود بنام های زلزله وقطره های باران به مهد ارکید تقدیم نمودند .زنان 
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داران خانم بهنام وعالقمندان که بیشتر انان زنان عالقمند ودانش اموزان بودند در این مهمانی حضور همشهری ودوست
 داشتند واز میزبان ودست اندرکاران تشکر نمودند 

 برای دٌدن عکس ها لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد 

 یشإ دس سدٙ ْٜٗ هشاس گشكتا

  

 

تیى ٔؿفىی ایـاٌ ثب کنت مّ يؼال ثّ يکبٌ َٓى رؼٔل ٍؼٕػ کـػثؼیٍ   ػؿ اػايّ ثبفیٓبی پبؿاانًپیک نُؼٌ ايـٔف مّ ىُجّ

يؼال َوـِ ٔ  3يؼال ٓال،  6يؼال ىبيم  10ْبی ایـاٌ ثّ  ْبی کنت ىؼِ ػؿ ایٍ ؿٔف، يزًٕع يؼال تـتیت ٔ ثب تٕرّ ثّ يؼال

يؼال ػؿ ؿػِ ىبَقػْى هـاؿ  7ْبی پبؿانًپیک ثب  یک يؼال ثـَق ؿمیؼ. کبؿٔاٌ ٔؿفه ایـاٌ کّ ػؿ پبیبٌ ؿٔف پُزى ثبفی

ْبی ايـٔف ْلت پهّ ٍؼٕػ کـػ ٔ ثبالتـ اف كـاَنّ ٔ نٓنتبٌ ػؿ ؿػِ َٓى هـاؿ  گـكتّ ثٕػ، ثب مّ يؼال کنت ىؼِ ػؿ ؿهبثت

  .تگـك

 

 عجـ  

 

 

  ٓدتجی ٝزذاٗی اص اٝص دس ستجٚ سییتیگ خٜبٗی ؽطشٗح هشاس گشكت
 

 

 ٝصا دٝیغت ٝچَٜ ٝؽؾٔیٖ خِغٚ ٛیئت ٓذیشٙ اٗدٖٔ ثب زعٞس ٗٔبی٘ذگبٕ اٗدٖٔ دٝعتذاسکٞدک

 

 

 اداسٙ ساٙ ٝ ؽٜشعبصی اٝص اكتتبذ ؽذ

 گضاسی چٜبسٓیٖ تٞس خؾ٘ٞاسٙ ػکظ السعتبٕ دس سٝعتبی کٜ٘ٚ اٝصسة

  

 كیشٝص آثبد -یک کؾتٚ ٝ عٚ صخٔی دس تصبدف ٓغیش ؽیشاص

    .خبٕ یک عبسم سا گشكتتشاٗظ ثشم دس خ٘ح 

 چ٘ذ خجش اص اٝص 

ؿٔف ػٔىُجّ ْلتّ گؾىتّ ثبؿَؼگی عٕثی أف ٔيُطوّ ؿا كـاگـكت ٔٓـأتی ثّ اة ْٕٔای أف ػاػ ایٍ ثبؿَگی ًْـاِ ثب ثبػ 

ىت هطغ ثٕػِ امت  8ثؼؼ اف ظٓـ تب مبػت  1ٔتٕكبٌ ثٕػِ امت ٔچُؼیٍ ػؿعت ىکنتّ ٔثقيیٍ اكتبػَؼ ٔثـم ىٓـ اف مبػت 

 ػکل ْبی ثبؿاٌ / 

 دٝ زبدثٚ دس ٛلتٚ ای کٚ گزؽت 

اْبنی ثُبؿٔیّ ثٕػِ ثؼؼاف ظٓـ يٕهغ ثبؿَؼگی ؿاَُؼِ يٕتٕؿ میکهت کّ اف  2ػٔىُجّ ْلتّ گؾىتّ کّ ثبؿاٌ ثبؿیؼ مبػت 

َقػیک أف تؼبػل عٕػ کُبؿ یک پم اف ػمت يیؼْؼ ٔثّ ػاعم پم موٕٓ يیکُؼ يتبملبَّ ؿاَُؼِ يٕتٕؿ مییکهت ثـ احـ ىؼت 

ثبؿ ثّ ػاعم ایٍ پم موٕٓ کـػِ اَؼ کّ ايیؼٔاؿیى ينئٕالٌ ؿاِ  5رـاصبت ػؿ گؾىتّ امت عجـْب صبکینت کّ تبکٌُٕ ثیو اف 

  ّ صبل ایٍ پم ثکُُؼ ٔتـاثـی ٔىٓـی كکـی ث
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اف گـاه ثب تبکنی ينبكـ ثـ أف کّ ثّ الؿ يیـكتّ  2006ٍجش يبىیٍ پقِٔ  10ػؿ صبػحّ ػیگـی ؿٔف چٓبؿىُجّ مبػت 

ؿٔثـٔی ؿمتٕؿاٌ پبتـیل أف ثب ْى تَبػف يیکُُؼ کّ يزـٔصبَی ػاىتّ ايب تبکٌُٕ عٕىجغتبَّ عجـی اف كٕت َؼاىتّ ایى / 

 ػکل ْبی تَبػف 

  

 افتتاح دانشکده بهداشت اوز

متن کامل سخنان جناب آقای  محمد محمودی رئیس هیئت پیگیر دانشکده بهداشت اوز در مراسم افتتاح دانشکده 
 بهداشت .  

داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت ، به ویژه شهیدان رجایی و با هنر و با عرض تبریک هفته دولت ،  با گرامی
بهره برداری از ساختمان موقت دانشکده دولتی بهداشت اوز و کلنگ زنی فاز اول ساختمان اداری و آموزشی این دانشکده 

مکاری و مشاکرت توام مردمی و حمایت وزارت بهداشت و در هفته دولت را به فال نیک می گیریم  و امیدواریم با ه
درمان آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشکده علوم پزشکی الرستان شاهد شکوفایی این دانشکده باشیم 

. 

 

فقیهی نژاد به نمایندگی از هیئت پیگیر دانشکده بهداشت اوز متشکل از آقایان : محمد محمودی،عبدالحمید نامور، منصور 
،محمود عسکری، ابراهیم احمدی،امین سعیدی،نوید خادمپور،محمد شریؾ کریم پور،حاجی صدیقی و خانم ها :کبری 

هاشمی و اشرؾ بارضایی ، مراتب تقدیر و تشکر خود را از حضور جناب آقای امیری معاون استاندار و فرماندار ویژه 
الرستان و هیئت همراه،جناب شیخ قاضی زاده امام جمعه محترم و الرستان،دکتر نصری ریاست شبکه بهداشت، درمان 
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روحانیون معظم،خیرین و نمایندگان بانیان خیر این دانشکده،بخشدار محترم،مسئولین محترم ادارات،معتمدین و کلیه 
 عزیزان حاضر در این مراسم را اعالم می دارم .

ماهه این هیئت میسر شده است با حمایت مردمی به ویژه خیرین  02بهره برداری از این دانشکده که با پیگیری مستمر و 

بزرگوار آقایان :حاج محمد علی انگاشته که با هّمت بزرگ خود زمینه بهسازی و تؤمین سیستم سرمایش ساختمان اداری 

ختمان آموزشی متر مربع  سا 243موجود را فراهم ساختند و جناب آقای محمد امین میر احمدی که با تؤمین هزینه ساخت  

میلیون تومان جهت این ساختمان و  033و تؤمین سیستم سرمایش آن و سایر خیرین  بزرگوار و دلسوز که  جمعاً  معادل 

خوابگاه اختصاص داده اند،میسر شده است که به نمایندگی از هیئت پیگیر دانشکده بهداشت اوز مزاتب سپاس و تقدیر خود 
ین به ویژه افرادی که در زمینه توسعه آموزش عالی فعالیت کرده اند ،اعالم داشته و از را از احساس مسئولیت تمامی خیر

 درگاه احدیت برای همگی سالمتی و سعادت خواستارم.

زمین سایت اصلی دانشکده بهداشت اوز با همکاری و حمایت دلسوزانه جناب آقای امیری معاون محترم استاندار و 
مهندس یوسفی ریاست محترم وقت  منابع طبیعی الرستان ، بخشداری اوز، خیر همیشه در  فرماندار ویژه الرستان ، آقای

هکتار یه این دانشکده واگزار شده است که از خدمات  03صحنه جناب آقای فاروق ضیایی و برادران اوزایش به مساحت 

 و همت کلیه عزیزان تقدیر و تشکر می گردد.

ب آقای منصور فقیهی نژاد از بانیان اصلی توسعه آموزش عالی در اوز که در مقرر شده بود سخنران این مراسم  جنا
حقیقت با ساخت دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه پیام نور مرکز اوز و حمایت مستمر از این دانشگاه بزرگ جنوب 

از حضورامید آقرین ایشان بی  کشور با رقه امید وتوسعه آموزش عالی در اوز را فروزان نگه داشت باشیم که متؤسفانه
بهره شدیم .حمایت و همراهی جناب آقای فقیهی نژاد با هیئت پیگیر این دانشکده در حقیقت نشان از بینش واالی این انسان 
وارسته دارد که عالوه بر جلب اعتماد خیرین بزرگوار در تؤمین هزینه های ساختمان موقت و خوابگاه، پیگیر تؤمین هزینه 

 متر مربع توسط خیر اندیش فهیم جناب آقای عبد الرزاق شرافت بودند . 0233اداری و آموزشی با زیربنای  ساختمان

هیئت پیگیر دانشکده اوز ضمن اعالم مراتب تقدیر و تشکر خود از همت واالی جناب آقای عبدالرزاق  شرافت که با اقدام 
رمان را فراهم کردند ، امید است با کلنگ زنی این خیر خواهانه خود زمینه آموزشی عالی در عرصه بهداشت و د

ساختمان و تسریع در ساخت و اتمام ساختمان اداری آموزشی که نقشه آن تهیه و به تؤیید مدیریت فنی دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز  رسیده است و انتصاب جناب آقای محمد رضا عرفانی به عنوان سرپرست دانشکده و تخصیص اعتبار و 

ازمانی و استخدام نیروها ی اداری و آموزشی ، در اسرع وقت شاهد استقرار دانشجویان و ستاد دانشکده در ردیؾ ش
 بىیىثساختمان اصلی و همزمان شاهد توسعه سایر رشته های مرتبط 

را از  در پایان مجدداً مقدم کلیه عزیزان حاضر در این مراسم را گرامی داشته و برای تمامی عزیزان موفقیت و سالمتی
 درگاه احدیت مسئلت می نمایم .

 0060شهریورماه  2.اوز 

 دی وی دی مراسم افتتاح موزه مردم شناسی اوز منتشر شد

منتشر شده   دی وی دی مراسم افتتاحیه موزه مردم شناسی اوز با همیاری موزه مردم شناسی اوز وعکاسی پرسپولیس اوز
تصاویر جالبی از افتتاح موزه وجشن وسرور مردم است در این سی دی زیبا شما با صنایع دستی و  است که حاوی فیلم و

وسایل مورد استفاده زندگی مردم در گذشته اشنا میشوید .بدون تردید شما با دیدن این دی وی دی  زیبا خوشحال ومسرور 
ر وجودتان زنده خواهد شد. اقای رحیمی مسئول خواهید شد ویاد وخاطرات شهر ودیار وفرهنگ وسنن مردم اوز دوباره د

عکاسی پرسپولیس لطؾ نمودند این سی دی زیبا را برای توجه شما در اختیار سایت ستاره های اوز قرار داده اند تا شما 
به بیشتر با ان اشنا شوید این دی وی دی در اوز موجود است ومیتوانید از انجا تهیه نمائید اگر این دی وی دی در دبی 

اندازه کافی بود شما را مطلع خواهم کرد .دست این عزیزان وموزه مردم شناسی اوز ونیز دست اندرکاران افتتاح موزه 
 درد نکند وبرایشان ارزوی موفقیت داریم 



 2.6.2302 

 دومٌن شماره شهروند اوز منتشر شد 

 اتی پیرامون مسائل شهریفصل نامه شهر وند نشریه خبری شهرداری وشورای اسالمی شهر اوز با موضوع

صفحه رنگی ویژه تابستان منتشر  2وعمرانی اوز در 

 شده وبصورت رایگان در اختیار خوانندگان وهمشهریان قرار گرفته  است 

 

 با سالم ودرود فراوان به همه همشهرٌان و بٌنندگان ساٌت

ر میگردد البته با این تفاوت که طی این چند با تاخیری نزدیک به بیست روز مجددا برنامه های سایت بروال معمول خود ب
روز که مرخصی بودم دوست دارم بینندگان را با این سیر وسفر اشنا کنم بنابراین بیشتر به خبرها ومطالب شهرمان اوز 

ومنطقه الرستان خواهم پرداخت چون نوشتن این سفرنامه وقت گیر است بنابراین اخبار ورویدادهای سایر نقاط را از 
ر سایت های خبری دریافت کنید از بابت این تاخیر پوزش میخواهم وامیدوارم زندگی  در این ایام به کامتان بوده باشد دیگ
 / 

 00.5.2302مدیر سایت ستاره های اوز فرهاد ابراهیم پور  

 

 

 ماه اکتبر 2012  ارشٌو اخبار و مطالب

 خبر
 
 

 اوزبازدٌد کارشناسان دانشگاه علو م پزشکی شٌرازازعملٌات بخش دٌالٌز
 

 آبان برگزار می شود 17محمع عمومی انجمن خٌرٌه اوز در
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 پاسخی به افکار عمومی نمی دهد؟چرا نٌروی انتظامی الرستان هٌچ 

  

 در حوالی اٌنه 

 بیامد به دیدار ؼم یار کس          به هم ریختند ؼصه ها زین نفس 

 تو چون امدی باز گل در رسید      به ماوای دل دلبری سرکشید 

 سزاوار ؼم نیست این پیرهن      من ویوسؾ مانده  در چاه تن 

 گریبان من از وفا چاک شد        دلم زین حضورت بسی پاک شد 

 بگو یار من یار من کیستی           کجا مانده رازت از این چیستی 

 به صبحی که اید زشرق نگاه              بدارم نگاهم در ان صبح گاه 

 که تو رخصت شوق من بوده ای             به هرره زنی مام من بوده ای  

 ب های سوزنده اتشین               به هی های نوشت در ان واپسین به ل

 که من زنده  گشتم  به  احوال دل      زمان از من وبوسه هایت خجل  

 فرهاد محمودا

 از اوز چه خبر 

روزهای گذشته همزمان با سایر نقاط کشور ومسلمین جهان در اوز هم عید ومراسم قربانی بود امسال خبری از پخش 
گوشت قربانی توسط انجمن خیریه نبوده است وتاکنون هیچ گزارشی دریافت نشده است علت را نمی دانیم اما خود مردم 

گوشت قربانی خودرا به فامیل وطایفه ودر وهمسایه ها داده اند  وکسانی که به حج رفته بودند یا خیری در پیش داشته اند
 اما سراسری نبوده است وهرکس به اندازه توان خود قربانی کرده است 

هوای اوز روبسردی است وامروز عصر هوا نیمه ابری بوده  البته شب ابرها رفته وماه تابان خودنمایی میکند کسی نمی 
خبرهای رسیده از بندرعباس وشیراز حکایت از باران خوب وپرباری دارد که از عصر  داند شاید فردا باران امد اما

 اکتبر 29شروع شده وتاکنون نیز ادامه دارد  هوای دبی هم خودتان میدانید گردوخاکی وابری واالن هم نیمه ابری است  / 

 خبر

 ٌد فرمانداری خنج معرفی شدسرپرست جد

 تخرٌب و سرقت چراغ های تزئٌنی و خدمات شهری در الر

  نانش بده، نامش مپرس
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سائل  و از کیش و آیین و سایر معتقدات مذهبی بعضیها هنگام احسان و نیکوکاری هم دست از تعصب و تقید برنمی دارند
بیچاره به جان می آید تا پشیزی در کؾ دستش گذارند در حالی که نوعپروری و  مستمند پرسش می کنند به قسمی که آن

نیست به راه خود  از آن نوع احساسات و عواطؾ عالیه است که ایمان و بی ایمانی را در حریم حرمتش راهی بشر دوستی
  .اه بیند دستگیری می کندادامه می دهد و هر افتاده ای را که بر سر ر

گرسنه به هر شکلی قابل ترحم می  احسان و نیکوکاری با دین و مسلک تالزمی ندارد و بیچاره در هر لباس بیچاره است و
  .باشد

 
االطالق به جان مضایقت نفرمود افراد متمکن و مستطیع مجاز نیستند به نان دریػ  وقتی که آدمی را قادر حکیم علی

  .ورزند
مثلی باال می دهند و می گویند: نانش  چنین موردی احیاناً پیش آید جواب این زمره از مردم را با استفاده از عبارتاگر 

 .بده، ایمانش مپرس

 خبر

 بندرعباس  –سه کشته در سانحه رانندگی محور الر 

   -  کشته بر جای گذاشت .  3بندرعباس  -برخورد دو خودرو در محور الر 

 3و کشنده هوو رخ داد، 405نو، در این سانحه رانندگی که دیروز بر اثر برخورد دو دستگاه پژو به گزارش صحبت 
سرنشین پژو در دم کشته شدند. واحد مرکزی خبر به نقل از رئیس پلیس راه استان فارس علت این تصادؾ را انحراؾ به 

 ان اهل لطیفی بودند./ صحبت نو الر چپ پژو اعالم کرد. الزم به ذکر است که کشته شدگان این حادثه، سه جو

 جٌرجٌرک ها
  

 افتاب پشت این کوه برامده ؼروب میکند /
 جیرجیرک ها به سایه دیوار تکیه داده اند / 

 زنی کنار خیابان دارد سبد احساسش را به رهگذران نشان میدهد /
 چشم چراغ روشن میشود /

 تاریکی به فضاحت می افتد /
 /رهگذر سوار میشود /ماشینی از راه می رسد 

 جیرجیرک ها به صدا در می ایند 
 

 فرهاد محمودا

 عٌد قربان بر حجاج ومسلمٌن جهان مبارک باد

جمعه عید قربان است به همین مناسبت وبا تبریک این عیدسعید به همشهریان وبینندگان عزیز بد ندانستم قطعه شعری که 
به حج رفته انرا در خاطر خود حک کنند وهم انها که نرفته اند با رسم  چندی پیش جایی دیدم برایتان نیاورم تا هم حجاج

 قربانی نفس اشنا شوند 

  

 زاسماعٌل جان تا نگدری مانند ابراهٌم               به کعبه رفتنت تنها نماٌد شاد شٌطان را

 راکسی کو روز قربان ؼٌر خودرا می کند قربان    نفهمٌده است هرگز معنی ومفهوم قربان 



  انها به چه نگاه مٌکنند؟
 
 

 همسر محمد باؼی در گذشت
  

 
که بدینوسیله در گذشت   دیروز در اوز بر اثر کهولت سن در گذشته است  با نهایت تاسؾ باخبر شدیم همسر محمد باؼی

ودیگر انمرحومه را به فرزندان وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم مرحومه مادر محمد رسول باؼی 
 سال داشت .یاد وخاطرش گرامی باد 85فرزندان انمرحومه بوده است که 

    2012اکتبر 24سایت ستاره های اوز 

 ثرٌا ثرٌا نژاد در گذشت 

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم بانو ثریا ثریا نژاد که در حال تکمیل دوره دکترای پزشکی خود در امریکا بود بر اثر یک 
که هیچ تقصیری نداشته در گذشته است که بدینوسیله در گذشت ؼم انگیز انمرحومه را به خانواده اتفاق ناگهانی تصادؾ 

وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم وبرای بازماندگان ارزوی صبر داریم . یاد وخاطر انمرحومه گرامی 
 باد

 2012اکتبر 24سایت ستاره های اوز / 

 خبر

 بیدشهر برگزار شد شورای اداری بخش اوز در

 پارک محله ای بٌدشهر افتتاح و پارک محله ای کلنگ زنی شد

 مٌنی بوس را واژگون کرد 405پژو

 
 نانواٌی های بناروٌه و اوز مورد بازرسی قرار گرفت

 
   نفرازرابطٌن 50هماٌش رابطٌن محالت با حضور 

 من ادمم
بیاید دومیلیون سال در قالب زندگی گیر کرده ام / یکی  .   دوهزارسال / نه .  نه /  دوماه / دوسال /  دو ساعت /دوروز 

 /واین به تور افتاده را اگر نه ازاد ؛ حداقل هالک کند
    فرهاد محمودا

  اکتجش ػیذ هشثبٕ اعت 26خٔؼٚ 
 

 27ٔ 26ٔ 25اکتجـ ػیؼ امت ثغو عٍَٕی ؿٔفْبی  26اکتجـ ػـكّ امت ٔ 25ثـ امبك اعجبؿ رـایؼ ايبؿات پُذ ىُجّ 

ًّْٔ ينهًیٍ تجـیک ػـُ يیًُبئیى ٔثـایيبٌ ػؿ ایبو ػیؼ  تؼطیم ْنتُؼ . پیيب پیو كـاؿمیؼٌ ػیؼ هـثبٌ ؿا ثّ صزبد

 ؿٔفْبی عٕه تٕاو ثب ىبػی اؿفٔيُؼیى 

 

 هیًت إَاع اؿف ػؿ يـکق يجبػالتی اؿفی اف مٕی ثبَک يـکقی ػؿ ؿٔف مّ ىُجّ ػٔو آثبٌ يبِ اػالو ىؼ.
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 هیًت  گؾاؿی ىؼِ ٔ طَـ  تٕيبٌ 2545 مّ ىُجّ ثّ گقاؿه يٓـ، ثـًْیٍ امبك، هیًت ػالؿ يجبػالتی ايـٔف

  /تٕيبٌ امت 1418تٕيبٌ ٔ نیـ تـکیّ  693 ػؿْى تٕيبٌ اكقایو یبكتّ ىؼِ، ًٍّ ایُکّ 3322ثّ  3320 یٕؿٔ اف

 

 دٝیغت ٝپتدبٙ ٝیکٔیٖ خِغٚ ٛیئت ٓذیشٙ اٗدٖٔ خیشیٚ اٝص ثشگضاسؽذ
  

  بت ثٜی٘ٚ عبصی ثخؼ دیبُیض دسثیٔبسعتبٕآؿبص ػِٔی

 ثی ازتیبغی دس کٞٛغتبٕ زبدثٚ آكشیذ 

 عجـ

 

 

ثـامبك اعجبؿ ػؿیبكتی اف أف ْٕای أف یٕاه یٕاه ؿٔثنـػی يیـٔػ ٔيـػو ٔثغًَٕ کٕػکبٌ کّ ٍجش ْب ثّ يؼؿمّ 

ٔثبف ایُـٔفْب ػؿعت کُبؿ گم ػاػِ اَؼ ٔػؿ ثؼْی اف ربْب تجؼیم  -. نجبك گـو ػاؿَؼ تب مـيب َغٕؿَؼ يیـَٔؼ اصتیبد ثّ یک

عٕىجغتبَّ اة ٔثـم ٓی اينبل ييکم عبٍی َؼاىتّ ٔاگـ ثٕػِ ػؿ صؼ يؼًٕل ثٕػِ   اف ثبثت اة ٔثـم -  ثّ ػاَّ ىؼِ اَؼ

ی ثیيتـ َگـاَی يـػو اف گـاَی ٔاكقایو هیًت ْبمت کّ يبیضتبد ػًٕيی يـػو ػؿ أف ثّ صؼ الفو ٔرٕػ ػاؿػ ٔن -  امت

 ؿٔفثـٔف ارُبك گـاَتـ يیيَٕؼ

 اٗتصبة عشپشعت اداسٙ ساٙ ٝؽٜشعبصي اٝص 

  پیؼ خشیذ ٓبؽیٖ دیبُیضٝاػضاّ کبسک٘بٕ ثٚ دٝسٙ آٓٞصؽی

 دندان طمع را بکشٌد 

چندی پیش یکی دو مطلب در باره شرکت های هرمی وسواستفاده انها از افراد نوشتم ودر انجا توضیح دادم که انها چگونه 
وبوسیله چه اهرمهایی به جذب پول افراد مبادرت می ورزند متاسفانه خیلی از انها طمعشان بیش از دانایی اشان بود ودر 

ه است قول وقرار ها و وعده وعید ها دارد رو به ابطال میرود وبه جای واریز دام انها افتادند دامی که اکنون معلوم شد
ماهیانه حاال کار به واریز سالیانه کشیده است تازه با درخواست اضافه کردن مبلػ بیشتر به موجودی وباز جای تاسؾ 

ران دور بمانند یعنی حاضرند است که خیلی ها به جای پذیرش اشتباه به توجیه روی اورده اند تا از مذمت ونکوهش دیگ
ضرر بکنند اما از اشتباه خود درس نگیرند وبه ان اعتراؾ نکنند به نظرم اینگونه ادم ها باز هم مستعد به دام افتادن هستند 

وانچه گفته میشود فقط پند واندرز ماست که خواه انها پند میگیرند یا ملول وناراحت میشوند  تنها میتوانم بگویم مواظب 
 ید واین دندان طمع را بکشید که وگرنه بالی جانتان میشود باش

  ثٚ کلبیت یک ثیت

از بس که دیده به دریا سپرده ایم           چون موج بی قرار 
 لب ساحل توایم 

 ظشة أُثَ ٗبص ؽغت   فرهاد محمودا 

این اصطالح یا ترکیب اضافی در افواه عامه به معنی پاداش یا مشتلق یا انعامی است که در مقابل هنر نمایی یا انجام کاری 
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مهم و یادآوردن خبر خوش به اشخاص و افراد داده می شود. ناز شست دادن یا ناز شست گرفتن که هر دو از مصطلحات 
امی اطالق می شود که در قبال انجام کارهای فوق العاده و قابل توجه و ستایش و امثلۀ سائره است به آن گونه پاداش و انع

  .داده یا گرفته شود
در این مقاله مطلب بر سر علت و موجب تلفیق و ترکیب دو واژۀ ناز و شست است که دانسته شود برای چه پاداش و 

یند و علت تسمیه و نامگذاری آن از چه واقعۀ پیشکشی در مقابل هنر نماییهای قابل تحسین و ستایش را نازشست می گو
  .تاریخی ریشه گرفته است

 
ناصرالدین شاه قاجار که قریب نیم قرن در ایران سلطنت کرده است دفتر مخصوصی داشت که بودجۀ مملکتی و دربار را 

ه از عمال و حکام و در آن یادداشت می کرد و در پایان سال چنانچه متوجه می شد که کسر بودجه دارد به طرق مختلف
ثروتمندان پول درمی آورد که البته عنوان هدیه و پیشکشی داشت و برای شاهد مثال چند نمونه از آن طرق و تدابیر را 

 شرح 
  :می دهیم

پیشکشی های عید نوروز که مبلػ و میزان آن در حدود دو پنجم مالیات ایران بود و از طرؾ وزیران و حکام ایاالت و  -1
و رإسای قبایل و کارمندان عالی رتبۀ دولت تقدیم می گردید و میزان آن به فراخور مقام و مرتبۀ تقدیم دارنده قبالً والیات 

  .معلوم و معین می شده است
ناصرالدین شاه در اول هر سال شمسی برای حکام و صاحب منصبانی که قصد تؽییر و تعویض آنها را نداشت خلعت  -2

اهانه نشانۀ ادامۀ خدمت بود و خلعت گیرنده وظیفه داشت با تشریفات خاصی آن خلعت را استقبال می فرستاد. این خلعت ش
  .کند و متقابالً مبلؽی در خور مقام سلطنت به حضور ملوکانه تقدیم دارد

 انتصاب شؽل جدید و ترفیع درجه و مقام و اعطای فرامین ملوکانه نیز ایجاب  -3
  .انه را با تقدیم مبلػ قابل توجهی پاسخ گویندمی کرد که مراحم و عواطؾ ملوک

طبیب مخصوص ناصرالدین شاه دکتر فووریه در رابطه با گرفتن مقام و منصب شرح جالبی دارد که نقل آن را بی فایده 
  :ندانستیم

رمه ای پر هیچ وقت دیده نشده است که کسی عرض حالی تقدیم شاه کند مگر آنکه با آن یک کیسۀ کوچک ابریشمی یا ت..."
یا نیم پر از پول همراه باشد. همین اواخر امین السلطان شش کیسۀ پر تقدیم کرد و چهار روز قبل سرتیپ عباسقلی خان 

شاگرد سابق مدرسۀ مهندسی نظام پاریس که حالیه آجودان وزیر جنگ است از همین قبیل کیسه ها با عریضه ای سر به 
رالدوله کیسۀ بزرگی که تا به حال من به آن بزرگی ندیده بودم به حضور مهر پیش شاه گذاشت و امروز صبح هم مشی

  ".ملوکانه آورد. تمام این کیسه ها پر از پول طالست و تقدیم آنها به منظور گرفتن مقامی است
در سلسله مراتب اجتماعی ایران هیچ کاری بدون پیشکش صورت نمی گیرد و چون این تقدیمی به منزلۀ قیمت خرید "

امی است که تقدیم کننده طالب تحصیل آن است اهمیت آن به خوبی واضح می شود. چیزی که مورد اعجاب من قرار مق
گرفته مهارتی است که شاه بدون آنکه دست به کیسه ها بزند در تعیین مقدار محتویات آنها دارد. به یک نگاه سبک و 

یح می گردد. همین نگاه قدر آنها را بر او مشخص می سازد و سنگین آنها را درمی یابد و آثار این فراست برو جنات اوال
  ".دیگر احتیاجی به شمردن پول داخل کیسه ها پیدا نمی کند

اگر اتفاق سوء و ناگوار در قلمرو حاکمی رخ می داد در چنین مورد آن حاکم موظؾ بود فوراً چند هزار تومان به  -4
دین شاه تقدیم دارد تا مقامش متزلزل نگردد و کماکان مشمول مراحم و تناسب اهمیت و کیفیت آن واقعه برای ناصرال

  .عواطؾ ملوکانه باشد
یکی دیگر از طرق ترمیم کسر بودجۀ دربار و مملکت این بود که ناصرالدین شاه نقشۀ چندین مهمانی را طرح می کرد  -5

ست افرادی که به این طریق مورد مرحمت و به منزل شاهزادگان و اعیان و رجال و علمای روحانی می رفت. بدیهی ا
واقع می شدند ناگزیر بودند به اصطالح معروؾ هم چوب را بخورند هم پیاز را یعنی هم دعوت شاهانه ترتیب دهند و هم 

  .مبلؽی گزاؾ که شاه پسند باشد برای پیشکشی و پاانداز حاضر کنند
شاه می دادند. گاهی که برای یک منصب دو نفر یا بیشتر  رقم دیگر پیشکشهایی بود که طالبان وزارت و حکومت به -6

  .نامزد و داوطلب داشت هر کدام که بیشتر از دیگران پیشکش می داد منصب را می ربود
ارقام دیگر وجوه تصدق و پیشکش نامگذاری و ختنه سوران اوالد شاه و سهمیه از اموال و ترکۀ رجال واعیان و  -7

ین دیه ای بود که ضاربین می پرداختند. شاه مرحوم خزینه ای در اندرون تشکیل داده هر قدر شاهزادگان ثروتمند و همچن
  .تقدیمی برای اعطای فرامین و القاب جمع می شد در آن خزینه می گذاشتند و اسم آن خزینه را خزینة الحمقا گذاشته بودند

انان بازار طرح شرکت می ریخت. نتیجتاً کاالی آن بعضی اوقات ناصرالدین شاه با یک یا چند نفر از تجار و بازرگ -8
  .بازرگانان به قیمت گزاؾ به درباریان و ثروتمندان فروخته می شد و نصؾ مبالػ حاصله به شاه تعلق می گرفت



گاهی ناصرالدین شاه لدی االقتضاء هدیه یا یادبودی برای یک یا چند نفر از رجال و معاریؾ شهر می فرستاد. در این  -9
  .وقع افرادی که طرؾ توجه و عنایت ملوکانه واقع می شدند موظؾ بودند پیشکشی در خور مقام سلطنت تقدیم دارندم

ناصرالدین شاه شکارچی ماهری بود و در هر سفر که به قصد شکار می رفت تعدادی قوچ و میش کوهی و بزکوهی  -10
می کرد. رسم بود برای شکارهای مهم از قبیل ببر و و آهو و گراز و پلنگ و خرس و همچنین پرندگان مختلؾ شکار 

 گراز و پلنگ که شاه ابراز قدرت و دالوری می کرد و برای بعضی از رجال 
می فرستاد تا هنرنمایی شاه را تماشا کنند آن اعیان و رجال موظؾ بودند نازشست بدهند یعنی مبلؽی برای ناصرالدین شاه 

  .به عنوان نازشست بفرستند
  :د معروؾ ایرانی حاج سیاح در این رابطه می نویسدجهانگر

رسم است ناصرالدین شاه هرگاه شکاری کند باید از تمام بزرگان و اعیان و صاحبان ثروت و شاه شناسان و حکام ..."
ما زدیم ؼالباً شکارچیان شکار را زده قدرت ندارند که بگویند  .والیات هدیه ها و پولهای زیاد به اسم نازشست تقدیم شود

  ".باید به اسم شاه گفته شود که او زده و به والیات هم اعالم می کنند تلگرافاً نازشست می گیرند
با این تعریؾ و توصیؾ اجمالی به طوری که مالحظه شد اصطالح نازشست از زمان ناصرالدین شاه قاجار به صورت 

شست که به تازی آن را ابهام گویند در تیراندازی ضرب المثل درآمد و علت تسمیه اش این است که چون انگشت بزرگ 
نقش اساسی بازی می کند و از واژۀ ناز معانی احترام و عزت و بزرگی هم افاده می شود لذا نازشست در این اصطالح 

یعنی پیشکشی قابل توجه برای شستی که آن چنان تیراندازی شایستۀ آفرین و ستایش کرده است. مطلب زیر از باب ارسال 
  :مثل نقل می شود

چون امین خلیفۀ عباسی به لب آب رسید آن سپاهیان بدو تاخته در زورق او را دستگیر کردند و همان شب یکی از ..."
ؼالمان طاهر ذوالیمینین وی را به قتل رساند. روز دیگر طاهر سر آن جوان را به طرؾ مرد و نزد برادرش مؤمون 

نمود. سالها بعد که مؤمون به بؽداد رفت و به خالفت نشست حکومت خراسان را به فرستاد و شهر بؽداد را ضبط و ربط 
 / منابع انترنتی / .هجری( و طاهر به نیشابور آمد و به حکومت نشست 250عنوان نازشست به طاهر داد )

 ثبسػ اُٝیٖ ثبسإ پبییضی دس الس 

ج چشا زوٞم ثگیشإ السعتبٗي دٝ ثشاثش هجَ ٓبُیبت ٓي دٛ٘ذ؟!/ السعتبٕ ثٚ دعتٞس دُٝت اص ٓ٘طوٚ ٓسشّٝ خبس

 ؽذٙ اعت!

 ٓغبثوٚ ثضسگ دٝ اعتوبٓت ٝ عشػت دس السعتبٕ

  1کره جنوبی  0اٌران 

برزیل در قاره آسیا ؛ایران ده نفره کره جنوبی را با نتیجه  2302یابی به جام جهانی فوتبال  در ادامه پیکارهای مقدماتی راه

یک بر صفر برد ؛ازبکستان با یک گل قطر را شکست داد وعمان با نتیجه دو بر صفر اردن را برد واسترالیا  عراق را 
 با نتیجه دو بر یک شکست داد 

 

 1311 -آؿبص ٓغبثوبت كٞتجبٍ سدٙ ٗٞخٞاٗبٕ ثخؼ اٝص 
 

 ثشگضاسی ٛٔبیؼ آسآؼ ثب تلکش ٓثجت 

 ٛکتبس اص ثبؽ ٛبی ُیٔٞتشػ ثخؼ خٞیْ 750آؿبص ثشداؽت ُیٔٞتشػ دس عطر 

 احمد مٌراحمدی درگذشت

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم احمد میراحمدی دراوز درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده ایشان وبستگان 
 سال سال داشت یاد وخاطرش گرامی باد  63واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .مرحوم حدود 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=342:1391-07-27-05-05-58&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=342:1391-07-27-05-05-58&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5711
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5711
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5707
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5707
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2043.aspx
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=341:1391-07-25-07-52-23&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=341:1391-07-25-07-52-23&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5700
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 محمدعلی احمدٌان درگذشت 

ایت تاسؾ باخبر شدیم محمد علی احمدیان در گذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده ایشان وبستگان با نه
 واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم 

 2302اکتبر  03سایت ستاره های اوز/ 

 بٌشتر مواظب کودکانمان باشٌم

گواری برای یک خانواده که از همشهریان ساکن بندرعباس بود افتاد که متاسفانهچند روز پیش اتفاق بسیار نا

در این حادثه ؼم انگیز یکی از کودکان در حمام جان باخت   
ویکی دیگر در حالت کما بسر میبرد من ضمن تسلیت به این خانواده داؼدار ضرور دانستم که نکاتی پیرامون رعایت 

 دیگر خانواده ها با رعایت ان ایمنی محیط خانه را بیشتر نمایند نکات ایمنی اینجا بیاورم تا

تاکنون درشهر اوز ومنطقه الرستان شاهد دهها نمونه از این حوادث ومشابه ان برای کودکان بی گناه بوده ایم ان کودکان 
کاهش این حوادث موثر باشد هرگز به دامن خانواده باز نخواهند گشت اما تدبیر ما ودرس گرفتن از این حوادث میتواند در 

کودکانی که بر اثر برق گرفتگی یخچال وتلویزیون مردند کودکانی که در وان منزل ؼرق شدند کودکانی که بر اثر ریختن 
 اب جوش در اشپزخانه مردند یا معلول شدند یا پشت ماشین وپارکینگ زیر ماشین رفتند و دهها نمونه از این دست 

زیادی بدلیل عدم توجه ما بر اثر حوادثی اینچنینی جان خودرا از دست میدهند وخانواده ها سالیان در جهان روزانه کودکان 
 175دراز در ؼم از دست دادن عزیزان خود در ماتم وؼم بسر میبرند. بر اساس امار سازمان جهانی بهداشت ساالنه 

هزار کودک 47ثر سوختگی میمیرند ساالنه هزار کودک بر ا 96هزار کودک بر اثر ؼرق شدگی از بین میروند ساالنه 
هزار بر اثر سقوط از بلندی جان خودرا از دست میدهند  وبر اساس تحقیقات انجام شده بیشترین  47براثر مسمومیت و

درصد در منطقه اطراؾ منزل انها بوده است این  19اتفاقات ؼیرعمدی ناگوار برای کودکان در منزل اتفاق افتاده است و
ما نشان میدهد که نقش والدین فوقالعاده در ایمنی ونگهداری کودکان مهم است وعدم توجه به ان خطرناک وفاجعه امارها ب

 بار است 

وباز مرور حوادثی که منجر به مرگ کودکان شده است نشان میدهد که بیشترین انها در منزل ودر اشپزخانه ؛ حمام ؛ راه 
پله ها وبالکن منازل ونقاطی بوده است که بدلیل عدم هوشیاری ما در دور نگه داشتن زمینه خطر از کودکان رخ داده است 



تاهی در انجام وظیفه وبی تجربگی والدین اتفاق می افتد؛ ولی عواقب آن آسیب های کودکان به طور معمول بر اثر کو.
یعنی تحمل درد و رنج و ناراحتی ناشی از صدمات و جراحات متوجه کودکان و استرس های روحی متوجه والدین و 

 اطرافیان می شود.

اشته باشند و نباید این طور فکر کنند که نکته مهم این است که والدین نباید از کودکان انتظار زیادی در حفظ سالمتی خود د
 کودکان قادر به حفظ سالمتی خود در تمام موارد بوده و تجربه کافی در برخورد با انواع مخاطرات را دارند.

باید اعتراؾ کنیم که همین اعتماد نابه جای والدین و عدم ارایه آموزش های الزم در حد فهم کودکان به آنان، رها کردن 
ه حال خود، از میان برنداشتن عوامل خطرآفرین از محیط زندگی کودک و عدم استفاده از وسایل ایمنی سالمتی کودکان ب

کودکان را شدیدا تهدید می کند و آنان را از لذت بردن از زندگی محروم و در حسرت سالمتی منتظر و والدین را در 
 ی دارد.انتظار مشاهده چهره با نشاط کودکان خود چشم به راه نگه م

حمام مانند آشپزخانه مي تواند یك مكان خطرناك براي كودِك شما باشد. امروزه در زمان ساخت ساختمانها درست وخوب 
به نکات ایمنی برای کودکان توجه بسیار شده است معموال در ساخت حمام ها به هیچ وجه کلید وپریز برق را در دراخل 

ودرب اصلی منزل وتراس را باالتر قرار میدهند تا کودک نتواند به سادگی  حمام نصب نمی کنند  دستگیره درهای حمام
انرا باز کند کابینت اشپزخانه وچراغ گاز را کمی باالتر در نظر میگرند تا کودک نتواند به ان دسترسی داشته باشد تمام 

ن  که متاسفانه بارها دیده ام چیزهای تیز وخطرناک را از دسترس کودک دور نگهمیدارند نه اینکه مثل خیلی از عزیزا
قاشق وچنگال وچاقور را در طبقات میانی کابینت قرار میدهند یا براثر تنبلی به کودک سفارش میدهند که انها را بیاورد یا 

 کودک را همراه خود در اشپزخانه وباالی کابین قرار میدهند 

اىیبیی کّ مجت علگی ػؿ کٕػکبٌ يی ىٕػ، ػجبؿتُؼ اف  ىبیؼ ىًب علگی ؿا رؼی َگیـیؼ ايب ثیبػ ػاىتّ ثبىؼ کّ ثیيتـیٍ

مکّ، مُزبم تّ گـػ، مُزبم هلهی، ػکًّ، آریم، تغًّ ُْؼٔاَّ، عـثقِ، َٕک يؼاػ، تّ عٕػکبؿ، پبک کٍ، ػاَّ تنجیش، 

ػايل، امتغٕاٌ يـؽ، رٕاْـات، تیهّ، کهیؼ، عًیـثبفی، يُگُّ، امجبة ثبفی ْبیی کّ تکّ ْبی آٌ رؼا يی ىٕػ، ثبػکُک، آ

ْٕیذ، تکّ ْبی ثقؿگ گٕىت، ػاَّ ْبی اَگٕؿ ٔ کيًو، آة َجبت ْبی مغت، مٕمیل، آة َجبت ْبی چٕثی، فیتٌٕ، 

ؽؿت، يیِٕ ْبی عيک کبيم، ثبػاو فيیُی ٔػْٓب چیق ػیگـ کّ ثـای کٕػکبٌ عٕة َینت ٔيؼًٕال يب اصتیبٓ الفو ػؿ امتلبػِ 

 کٕػکبٌ ثغـد ًَی ػْیى 

شما كمك كنند تا سالمت و امنیت كودك خود در منزل وبخصوص در حمام را تامین كرده و جلوي  توانند به موارد زیر مي
 .احتمالي را بگیرید مشكالت

 قفل در حمام شما باید مطمئن وباال باشد وهنگامی که از حمام استفاده نمی کنید درب انرا قفل کنید 

موچین  سشوار اینه کوچک هیچ کدام انها بکار کودک نمی اید  هر چیز برقی وتیز را از حمام بردارید مانند  تیػ   قیچی
 اما برای انها خطرناک است میتوانید انها را در قفسه ای باال ودور از دسترس قرار دهید 

دیتول  محلولهای دهانشور وضدعفونی از دسترس کودک دور نگهدارید .مواد شوینده وپاک کننده چون وایتکس .کلورکس 
 ش حتی لوازم ارای

قرار ندهید ووقتی شیر اب باز میکنید تا کودک ویا خودرا بشورید اول اب سرد را  50و 40درجه ابگرمکن را باالتر از 
باز کنید چون در صورت ریختن اب جوش روی بدن کودک در عرض فقط سه ثاتیه پوست انها دچار سوختگی شدید 

 میشود 
. 

سر نخورد یک حصیر یا موکت مخصوص حمام زیر پای خود قرار دهید برای اینکه پای شما وکودکتان در حمام نلؽزد و
ضمنا کسانی که از صابون زیاد استفاده میکنند در وان خیلی با احتیاط حرکت کنند خود من بر اثر لؽزش در حمام در سال 

 در وان حمام زانویم بشدت ضربه دید وخونریزی کرد و شانزده بخیه خورد وبه خیر گذشت  1995



اینرا چند بار تکرار میکنم هرگز وهرگز کودک خودرا حتی برای یک دقیقه در حمام تنها نگذارید ودر صورتی   هرگز.
که کسی زنگ درخانه زد یا تلفن امد ومیخواهید جواب بدهید کودک را در حوله بپیچید وبا خود ببرید از تلفن سیار در 

 منزل استفاده کنید 

 رعایت نکات ایمنی را اموزش بدهید وتا این اموزشها فراگرفته نشده انرا تنها نگذارید با متانت وبا حوصله به کودک خود 
این نکاتی بود که به نظر من رسید تا با شما در میان بگذارم امیدوارم بینندگان عزیز وهمشهریان وخانواده های محترم به 

 باشیم ان توجه الزم داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ وناگواربرای کودگان ن

 2012اکتبر 14فرهاد محمودا / دبی 

  

 گزاسی ؽذ تٞٓبٕ هیٔت ۰۸۲۴تٞٓبٕ ٓؼبِٓٚ ٝ یٞسٝ  3210تٞٓبٕ تب  3260آشٝص دس ثبصاس تٜشإ دالس اص

. 
 .ْب ػؿد هیًت ىؼ ثّ گقاؿه كبؿك ايـٔف ػؿ ثبفاؿ تٓـاٌ هیًت ػالؿ ٔ ثـعی اؿف

 

گؾاؿی ىؼِ ثٕػ ٔ هیًت عـیؼ ْى  تٕيبٌ ثـای كـٔه هیًت 3290تٕيبٌ تب  3260ْب اف  هیًت ػالؿ ثـ ؿٔی تبثهٕ ٍـاكی

ىؼیٕؿٔ ْى  ْقاؿ ػالؿ ثّ يتوبّیبٌ كـٔعتّ يی 5تٕيبٌ کًتـ اف هیًت كـٔه ثٕػًْچُیٍ ثب هیًت ػؿد ىؼِ تُٓب  10صؼٔػ 

 .تٕيبٌ يؼبيهّ ىؼ 4280ايـٔف ػؿ ثبفاؿ صؼٔػ 

 

تب  260ْقاؿ تٕيبٌ ثٕػ ٔ یک يیهیٌٕ ٔ  300ٍ گقاؿه صبکی امت هیًت مکّ ثٓبؿ آفاػی ايـٔف ػؿ ثبفاؿ یک يیهیٌٕ ٔ ای

 .ىؼ ْقاؿ تٕيبٌ َیق عـیؼاؿی يی 280

 كشاد داخَ ػکظ چٚ کغبٗی ٛغت٘ذ ٝٓشثٞغ ثٚ چٚ ٓکبٕ ٝچٚ عبُی اعت ؟ا

 

 





 

 

 

 

 ساٙ اٗذاصی ثخؼ دیبُیض ثب زٔبیت اٗدٖٔ خیشیٚ ٝٗیکٞکبسإ
 

 اكتتبذ ٛیئت تیش ٝ کٔبٕ ٝ توذیش اص کبساتٚ کبسإ اٝص
  

 اٝصکبسٓبٗیب پشٝاص ؽشکت خذٓبت ٓغبكشت ٛٞایی 

 

 پبیگبٙ خجشی ؽٜش ث٘بسٝیٚ اؿبص ثکبس کشد 

 

 خٞاثی تبٓیٖ اختٔبػی الس سا تکزیت کشدٝ  تخت 9000پٞس خجش ثیٔبسعتبٕ خؼلش

 اعتبد اعشاكیَ ؽیشخی دس ٓشکض ٗذٝٙ اُثوبكی ٝاُؼِّٞ دثی ثب زعٞس دکتش ٓسٔذ ازٔذ أُشاكتتبذ ٗٔبیؾگبٙ خػ 
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ػیيت ػؿ َؼِٔ انخوبكّ ٔانؼهٕو ٔثب صْٕؿ ػکتـ يضًؼ اصًؼ انًـ ؿئیل انًزهل انُٕٓی االتضبػی ًَبیيگبِ عٔ ثب ػُٕاٌ َؼِٔ 

 َٕینُؼگبٌ ٔىغَیت ْبی اػثی ٔكـُْگی اكتتبس ىؼ صـٔف ػـثیّ انؼٔؿِ انخبنخّ ٔثبرًؼی اف ُْـيُؼاٌ ٔعطبٓبٌ 

اف ایـاٌ ًْـاِ ثٕػ کّ   ؿٔف أل ایٍ ًَبیيگبِ ثب اكتتبس ػکتـ يضًؼ اصًؼ انًـ ثـای کبؿْبی عطبٓی امتبػ امـاكیم ىیـری

ـکق يزـی ينئٕنیٍ ثـگقاؿی ًْـاِ ثب ػالهًُؼاٌ اف ایٍ ًَبیيگبِ ثبفػیؼ کـػَؼ ٔػؿ يـصهّ ػٔو ػؿ مبنٍ مغُـاَی ایٍ ي

ثـَبيّ ًٍّ تيکـ اف ػکتـ انًـ ًْٔـاْبٌ ایيبٌ اف امتبػ مٕیؼی ؿئیل يزهل اػاؿِ َؼِٔ انخوبكّ ٔانؼهٕو ػػٕت کـػ تب ثب 

ثیبَبت عٕػ ثّ تّٕیش ثیيتـی ػؿ ثبؿِ ایٍ ًَبیيگبِ ثپـػافػ مپل امتبػ ىیـری ثّ ًْـاِ امتبػ ػجؼانطیق فثیؼی ثّ تيـیش 

امتبػ فثیؼی کّ َٕینُؼِ ٔاػیت ٔىبػـ ٔؿٔفَبيّ َگبؿ   يبٌ ثّ عٔ ٔعطبٓی پـػاعتّ ىؼکبؿْبی ٔتبؿیظ عٔ َٔگـه ای

 تَٕنی امت ٔكبؿمی ؿا ثّ عٕثی ٍضجت يیکُؼ ایيبٌ ؿا ػؿ تـرًّ صـكٓب ٔگلتّ ْبیيبٌ ًْـاْی يیکـػَؼ 

ًُؼاٌ يیتٕاَُؼ ثـای ػیؼٌ احبؿ اکتجـ ػؿ َؼِٔ انخوبكّ ٔانؼهٕو ثـگقاؿ امت ٔػاله 12تب  8ایٍ ًَبیيگبِ ٔاحبؿ عٔ اف تبؿیظ  

 7اکتجـ مبػت  9ٔکبؿْبی عطبٓی ػـّّ ىؼِ ثّ ایٍ يـکق يـارؼّ کُُؼ ثـَبيّ ؿٔفْبی ػیگـ ثؼیٍ ىـس امت كـػا 

 اکتجـ کبؿْبی صنٍ انًنؼٕػ 11 -  ػَـ کبؿْبی ػکتـ عٕمیّ يیـیم ثٕیـیبتب اف امپبَیب

 

 

  -  ثشای دیذٕ ػکظ ٛبی ایٖ ٓشاعْ ُطلب ای٘دب سا کِیک ک٘یذ
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 اعتبد اعشاكیَ ؽیشخی ای٘دب سا کِیک ک٘یذ ثشای اؽ٘بیی ثب اثبس ٝكؼبُیت
   

 بال در باشگاه بلٌارد فالمٌنگو دبی 8بال و 9برگزاری تورنمنت 

بر اساس اطالع در یافتی از باشگاه فالمینگو دبی هر هفته روزهای دوشنبه وسه شنبه هفته تورنمنت های بلیارد برگزار 

بال روزهای سه شنبه برگزار میشود عالقمندان میتوانند جهت  5بال روزهای دوشنبه وتورنمنت  6میشود  تورنمنت 

برگزار میگردد در این تورنمنت ها  5در باشگاه حضور داشته باشند بازیها ساعت  4شرکت در این تورنمنت ها ساعت 

 2333 که در لول های ا وب وسی برگزار میشود افراد میتوانند هندی کپ بگیرند ضمنا جایزه نفر این دوره ها حداقل

 درهم است.  

 

 

  ٓذسعٚ كٞتجبٍ دس اٝص
مالو كـْبػعبٌ عنّ َجبىی ايیؼٔاؿو يخم ًْیيّ پـتٕاٌ ثبىی يیغٕامتى یک عجـ ينـت ثغو ؿاافٓـین مبیت ىًب ثّ 

آالع ػٔمت ػاؿاٌ ٔؿفه ثـمبَیؼ کّ يزٕفأنیٍ يؼؿمّ كٕتجبل ؿمًی ػؿأف ثّ َبو تیى ىبْیٍ أف ٍبػؿىؼ ٔاَيبهللا 

 ًی عٕػؿاافأل آثبٌ يبِ ٓجن إٍل ػهًی فیـ َظـيـثیبٌ آيٕفه ػیؼِ عٕػ ىـٔع يیکُؼكؼبنیت ؿم

 

 ؽؼش گشگذٕ ٛب خبٓٞؽ٘ذ
 

 ثٔ٘بعجت سٝص خٜبٗی کٞدک 

 ٓوبیغٚ تصٞیشی آٓٞصؽگبٙ اثتذایی سٝعتبی کٜ٘ٚ ثب یک آٓٞصؽگبٙ اثتذایی دس كیِیپیٖ

سئیظ عبصٓبٕ تبٓیٖ اختٔبػی ٝ سئیظ ٛیئت ٓذیشٙ ایٖ عبصٓبٕ ثب عبخت ثیٔبسعتبٕ ٓٞاكوت ٝصیش ثٜذاؽت، 

 تبٓیٖ اختٔبػی السعتبٕ

   

 ؽؼشی اص ؽلیؼی کذک٘ی 

تحصیالت ابتدایی و  .، در کدکن ٌکی از روستاهای تربت حٌدرٌه به دنٌا آمد 0308دکتر محمدرضا شفٌعی کدکنی در سال 

از دانشکده ادبیات مشهد در رشته ادبیات فارسی ، لیسانس خود را اخذ نمود و در کنار متوسطه را در مشهد گذرانید. وی 
آن به فراگیری علوم اسالمی و فلسفه قدیم ، از استادان مدارس قدیمی مشؽول شد. پس از این مقطع به تهران آمد و در 

امتبػ کؼکُی اف .ادبیات از این دانشگاه شددانشگاه تهران به تحصیالت عالیه ادامه داد و موفق به دریافت درجه دکترای 

 ىبػـاٌ ثُبو يؼبٍـ کيٕؿيبٌ امت 

 پبعخ
 

 ْیچ يیؼاَی چـا چٌٕ يٕد

 ػ ؿگـیق اف عٕیيتٍ پیٕمتّ يی کبْى؟

 فاٌ کّ ثـ ایٍ پـػِ ی تبؿیک -

 ایٍ عبيٕىی َقػیک

 آَچّ يیغٕاْى ًَی ثیُى

 ٔآَچّ يی ثیُى ًَی عٕاْى
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  انجمن خوشنوٌسان اٌران شعبه اوز

  ٓسٔذ صذین

 تن طلبی؛ شکر سوا؛ چاٌی سوا 

اوزٌهاٌی که بٌش از چهار دهه از عمرشان مٌگذرد ودر اوز بوده اند با اٌن کلمات وجمالت خوب اشنا هستند ومٌدانند 
کالم چه کسی بوده است .برای ٌاد اوری اٌن شخص که در نوع خود کم نظٌر بود بسراغ مطلبی می روٌم که اٌن تکٌه 

ٌکی از همشهرٌان از تهران برای ما فرستاده اند تا هم ٌادی از اٌن ادم از خود گذشته داشته باشٌم وهم خاطره ای از ان 
  روزگار زنده کنٌم

شسته بتازگی عکاسی پرسپولٌس از ارشٌو خود بٌرون اورده است که شکل عکس دٌگر که در در ورودی ٌک مؽازه ن
وشماٌل همٌشگی اورا در کوچه وخٌابان نشان مٌدهد او بٌش از ادم هاٌی که ثروت دارند ودست به هٌچ کار خٌری نمی 

لکه اوز دٌده بودم  زنند تاثٌر گذار بود وبر قناعت ودرستی وانسانٌت همت گماشت .من اورا در زمان کودکی بارها سر ف
 ٌاد وخاطرش  گرامی باد 

روی ساٌت ستاره های اوز قرار گرفته واٌنبار با عکس دٌگری از عکاسی پرسپولٌس   ٌکبار 1368اٌن مطلب در سال 
 است که همشهری گرامی از اٌشان در بندعباس گرفته اند  1354اٌنجا می اورم عکس تکی او مربوط به سال 

اهل احمد محمودی بود در شعرها وابادیهای   میگویند  ریده حال بود نه همسر داشت ونه فرزندیمحمد صدیق درویشی شو
 بندرعباس وجاهای دیگر . بستک  مختلؾ منطقه جنوب بین خودمونی ها در رفت وامد بود اوز 
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می برد همه جا بود وهیچ نحوه معیشت او در پرده ای از ابهام بود شبها را اؼلب در مساجد بسر   جا ومکان معینی نداشت
که اصطالحی خاص خود او بود به فقرا وکودکان می   جا نبود هدایایی که مردم به می دادند تحت عنوان تن طلبی

عنوان تن طلبی به گویش خودمونی معنی به جای طلب ویا در ازای طلب را می دهد یه عبارت دیگر هدیه ای که به   داد.
 خود وباز پرداخت بدهی خود به ان شخص تلقی میکرد  کسی میداد به عنوان ادای دین

او در حال عبور از کوچه ها با صدا واهنگی مخصوص به خود که دلنشین هم بود ؼزل های عارفانه می خواند وهمزمان 
واین امر موجب میشد طنین   پنجه اش را به سرعت مقابل دهان خود حرکت میداد به دهان نزدیک واز ان دور میکرد

 صی در اواز عارفانه اش ایجاد شود .مضمون یکی از ؼزلهایی که میخواند این چنین بود مخصو

 که دنیا تلخ وشیرین بگذرانی     اگر شاهی اگر سلطان اگر میر

.برای امرا معاش به دبی نیز امد وشد می کرد   کت بلندش را همواره حتی در هوای گرم تابستان بندرعباس به تن داشت
ری انجام می داد وبیشتر در امد مختصر خودرا به عنوان تن طلبی به نیازمندان می بخشید وبه خرید ومعامالت مختص

وفروش کتاب عالقمند بود در ایام بسیار سخت وجا نفرسایی که به دوره قحطی وبه گویش اوزی به سر قحط معروؾ است 
از مردم در راه مهاجرت وعده ای در خود  عده ای  سال پیش به دنبال پنج یا شش سال خشکسالی بروز کرد68وحدود 

اوز از گرسنگی به هالکت رسیدند .میگویند در ان هنگام که مردم از فرط گرسنگی ودرماندگی هسته خرما می خوردند 
 ودر بی پناهی با مرگ دست به گریبان بودند محمد صدیق از افراد متمول اعانه جمع اوری وان را بین فقرا تقسیم می کرد 



شعر می دانست وشعر را دوست می داشت .خط بسیار زیبایی داشت وسرامد خوشنویسان زمان خود بود اهسته راه  بسیار
 می رفت وبا متانت قدم برمی داشت 

 شمسی بوده است 1287سال عمر دارد بنابراین متولد 67 که اورا در بندرعباس مالقات کردم می گفت 1354در سال 

ل پیش در ان هنگام که مهندس ناظر پروزه ای در بندرعباس بودم بتاریخ پنجم مرداد سا32عکسی که مالحظه می کنید 
از او گرفته ام .او گفت اگر با چتر عکس بگیرد بهتر خواهد بود ومن برایش یک چتر مهیا کردم روز بعد او را 1354ماه 

 بدون چتر دیدم گفت ان را تن طلبی به کسی داده ام که نیازمند ان بود 

اینکه محمد صدیق کی کجا وچگونه از دنیا رفت ودر واپسین روزهای زندگی اش که شاید زمین گیر هم بوده است چه 
کسی به او که همه عمرش را درخدمت به مردم به سر برد کمک می کرد اطالعی ندارم هر چه بود وهر که بود انسانی 

    بود پاک وخود باخته وبی ازار وبا محبت .خدایش رحمت کند

 شمسی 1386مردادماه –تهران   

  همشهرٌان وعزٌزانی که اطالعات بٌشتری راجع به محمد صدٌق دارند مٌتوانند برای ساٌت ما بفرستند

 ٓطِجی اص ٓبصیبس عخبیی اص آشیکب دس ثبسٙ صٗذٙ یبد ٓسٔذ صذین 

 

 

ثؼْؼ.أ اگـ چیقی ػؿ چُتّ َؼاىت،ثب نٓزّ  "تٍ ٓهجی "يًؼ ػؿٔیو پیـ ی کّ ًْیيّ اَؿفٔی ػیؼاؿه ؿا ػاىتى، تب ثّ يٍ ْى 

، يیؼاَنتى کّ عُزی َینت. )ثّ عُزی يیگٕییى: تّ می اتبؿٔو(. ىبیؼ اَعـیٍ ثبؿی کّ "تٍ ٓهجی تق ثـ اػاؿو "عٕػه يیگلت 

یـكت مبنّ ثٕػو .ػؿ اٌَ مبنٓب ربػِ ٔ يبىیُی َجٕػ ٔ أ پیبػِ ثّ فیبؿت گبِ ْب ي ۶-۰ثٕػ، ۴۰-۲۴۴۴أ ؿا ػیؼو، مبنٓبی 

ىیظ صبری يضًؼ "َبو ػاىت يُقل يیکـػ.رهٕ عبًَبٌ تب اَؿايگبِ  "ربی يًؼ ػؿٔیو".ػؿعبَّ ًْنبیّ يبٌ ػؿ آبهی کّ 

ثـ يیگيت  "يقاؿ"يیؼاٌ ثبفی ثٕػ. ىجٓب يًؼ ػؿٔیو ثبگبيٓبیی يضکى ثنٕی اَؿايگبِ يیـكت ٔثؼٌٔ پيت کـػٌ ثّ  "اثَٕزى

 "اگـ ىبْی اگـ مهطبٌ اگـ يیـ.. ٔاٌَ هؼؿ ؿكت ٔ ثـ گيت يیکـػ ٔ يیغٕاَؼ کّ  "ٔ ایٍ اىؼبؿ ؿا ثب أَافی يٕفٌٔ يیغٕاَؼ

ٔ اف عٕػ ثی عٕػ يیگيت.... پل افاٌَ ػیگـْـگق ف أ َيُیؼو. أ اف اَعـیٍ ثبفيبَؼِ ػٔؿاٌ پیـ ٔ يـیؼ ٔ تَٕف  "يزؾٔة

ثـای ػیؼاؿ یبؿ اف ًّْ چیق عٕػ يیگقىتُؼ،  ثٕػ کّ ثبپبی پیبػِ يبَُؼ يٕالَب، ىیظ ربو، ؿقانی، مؼؼی ٔ ْقاؿاٌ ْقاؿ ػیگـ

 ٔ ثی َبو ٔ َيبٌ ؿكتُؼ. عؼایيبٌ ثیًـفاػ. يبفیبؿ عُزی اف ايـیکب 

  ثب تؾکش اص اهبی عخبیی

 

   خیشیٚ اٝص اٗتخبة ٛیئت سئیغٚ دسدٝیغت ٝچَٜ ٝٛؾتٔیٖ خِغٚ ٛیئت ٓذیشٙ اٗدٖٔ

 ٓؼشكی آثبدٙ ٝ خٜشّ ثٚ ػ٘ٞإ ؽٜشٛبی دٝعتذاس عبُٔ٘ذ 

 ٓشاعْ ثضسگذاؽت ٓٞالٗب دس ؽٜش خٞس ثشگضاس ٓی ؽٞد

  

 نگرشی بر تحوالت ارزی 

اینروزها بحث ارز وافزایش نرخ دالر برابر لایر در صدر خبرهای داخلی وگفت وشنود مردم شده است وافراد وگروههای 
مختلفی به اظهار نظر پیرامون این مسئله پرداخته اند که گاه گوشه ای از واقعیت است وگاه در حد خبر وهیجانهای مالی 

ند وهموطن مهم است اینکه چگونه این روند را با زبانی ساده برای خود ناشی از ان است انچه برای من بعنوان یک شهرو
 بازگو کنم وشاید در این بازگویی شما هم با من هم نظر یا منتقد این نگرش شوید 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=330:1391-07-10-04-59-40&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=330:1391-07-10-04-59-40&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5594
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5594
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5593
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5593


در هرکشوری که اکنون در جهان وجود دارد دولت وحکومتهایی در راس ان کشورها هستند که انرا با روش های 
را اداره میکنند این اداره مملکت یا از طریق زور وظلم وستم یا از طرق مختلؾ سیاسی همراه  حکومتی خودمردم وکشور

است برای اداره یک کشور احتیاج به منابع مالی است ودولت ها برای تامین منابع مالی خود وگرداندن کشور به ارائه 
ل کل درامد دولت وهزینه های دولت است که در بودجه می پردازند این بودجه ها معموال برای یکسال تدوین میشود وشام

 بسیاری از کشورها سعی میکنند که هزینه ها ودرامدها برای یکسال برابری داشته باشد 

 دولت برای مخارجش باید از کجا در امد پیدا کند 

های ناشی از درامد-0راه های مختلفی برای کسب درامد دولت است که شامل دو قسمت اصلی در بسیاری از کشورهاست 

ومالیات که نقش بسیار مهمی در -2فعالیت های اقتصادی که شامل در امد حاصل از نفت وصادرات وتولید و... است 

 کشورهای پیشرفته در تامین درامد دولت دارد 

هزینه های دولت هم مشخص است از تامین حقوق ومزایا برای کارمندان دولتی همچون اموزش وپروش ومراکز علمی 
قیقاتی گرفته تا پرداخت حقوق به کلیه پرسنل ارتش وساخت وساز راهها و توسعه وعمران شهری وصدها مواردی که وتح

 دولت باید هزینه انها را پرداخت کند 

اگر دولتی نتواند این توازن را برقرار نماید وهزینه اش بیشتر از درامدش باشد با کسری بوجه مواجه میشود در چنین 
بور میشود برای تامین کسری بودجه ومخارجش به قرض روی بیاورد یا با تزریق منابع مالی بی صورتی دولت مج

 پشتوانه این کسری را جبران کند 

فکر کنید در یک کشور بیشتر درامدش از طریق فروش نفت باشد وتولید صنعتی وکشاورزی ضعیفی داشته باشد 
صول شده باشد  در چنین صورتی همه اتکای دولت ومنابع مالی ووارداتش از صادراتش بیشتر باشد  ومالیات هم کم و

کشور بر نفت می چرخد اگر در چنین کشوری به ناگهان درامد حاصل از فروش نفت به نصؾ یا ربع کاهش یابد خیلی 
راحت دولت با کسری در تامین منابع مالی روبرو خواهد شد واز انجا که وصول مالیات بسیار کم است وصادرات 

گیری وجود ندارد دولت ها یا مجبور میشوند از بانک مرکزی قرض بگیرند یا به صندوق بین المللی پول مراجعه چشم
وقرض بگیرند یا اینکه از را های ؼیر قانونی با تزریق ارز با نرخ باالتر از نرخ دولتی به  بازار در صدد جذب نقدینگی 

 برایند تا کسری تامین پرداخت ها کمتر شود 

ه نگذارم که خیلی از دولت ها خیلی مواقع میزانی از درامد ارزی خودرا در صندوق ذخیره ارزی نگهمیدارند تا در ناگفت
صورت نیاز ومشکالت از ان استفاده کنند حال اگر این صندوق هم خالی شده باشد دیگر راهی برای جبرانکسری نمی ماند 

ی بطور بی سابقه ای افزایش خواهد یافت ودولت روزبروز در بحران فروخواهد رفت وتورم وگران  

اینکه گران شدن ارز در کشور به نفع است یا به ضرر مطمئنا به ضرر کل احاد جامعه واقتصاد کشور است وبیشترین 
اسیب متوجه اقشار کم درامد وفقیر جامعه است بخصوص کارگران وکارمندان که دارای حقوق ثابت هستند وهیچ راهی 

توان مالی خود نمی بینند البته در دبی برای عده ای که خانواده انها در ایران بسر میبرند در کوتاه   برای اضافه کردن
مدت بد نبوده اما در درازمدت با توجه به گرانتر شدن اجناس ومایحتاج عمومی در کشور فایده ای ندارد . وضعیت برای 

یط بحرانی ارز دارد نه فروشنده جنس میتواند ریسک کند بازاریان هم خوب نیست چون نه تاجر جرات خرید در این شرا
 با این تحوالت اجناسش را بفروشد . امید که این روند به ثبات در بازار ارز برسیم تا نگرانی ها کمتر شود 

ا خانواده های  ایرانی از ایران نگران فرزندانش که در حال تحصیل در امارات ودیگر کشور ها هستند  می باشند چون ب
این نرخ دالر نمی دانند چقدر پول برای بچه هایشان بفرستند چون بسیاری از محصلین که در خارج درس میخوانند بوسیله 

پدر ومادرشان که در ایران هستند پول برایشان فرستاده میشوند وبا باال رفتن قیمت دالر انها مجبورند دو برابر وگاه سه 
ضی از خانواده ها مشکل شده است برابر قبل پول بفرستند واین برای بع  

  تومان بود  950تومان بود وهر درهم امارات  3550اخرین نرخ دالر در بازار ایران در بعد از ظهر سه شنبه 



3فرهاد محمودا  2012اکتبر   

 محمد شفٌق عبدالرزاق نظری در گذشت 

دو ماشین محمد شفیق عبدالرزاق در گذشته  با نهایت تاسؾ باخبر شدیم امروز صبح در مسیر جاده العین وبر اثر تصادؾ
است وسه تن دیگر از همراهان انمرحوم مجروح شده اند که بدینوسیله در گذشت این جوان ناکام را به خانواده داؼدیده 

انمرحوم وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم وبرای مجروحین امید به زندگی از خداوند متعال ارزومندیم 
 سال داشت یاد وخاطرش گرامی باد  20د شفیق .محم

  2302اکتبر 0سایت ستاره های اوز / 

 

 

 ما که توش موندیم که چکار کنیم تا شهرستان شویم 

 شصت سال واندی است که بخشداری داریم پس در اولویت هستیم .

 صدها بار شهردار وشورای شهر وامام جمعه شهربه مقامات مراجعه کردند وصدها نامه نوشته شده است  

 بخشدار ومسئولین شهری هم گفته اند که پیگیری کرده ومیکنند 

 نماینده ها هم قبل وهم اکنون گفته اند که اوز قابل ارتقاست وانشاهلل ارتقا پیدا میکند 

هزاریم  22هزار بیشترباشه شهرستان میشید وحاال  02مد وگفت اگه جمعیت شما از وباالخره رئیس جمهور هم ا  

مردم شهر اوز از داخل گرفته تا خارج از کشور همه گفتند ونوشتند وتا حاال چندین بار طومار امضا کرده اند که خواهش 
 داریم به خواست عاجل ومبرم ما توجه کنید واوز را شهرستان کنید  

یگه باید چکار کنیم تا شهرستان بشیم؟  انقدر پول سفر به تهران وشیراز داده ایم انقدر به ادارات مربوط نامه مردم میگن د
نوشته ایم انقدر از نماینده ها تقاضا کرده ایم که دیگه راهی برایمان نمانده  مردم واقعا تا کی باید چشم انتظار باشند واصال 

ی کند؟اشکال در چیست که اوز ارتقا پیدا نم  

 امیدواریم نماینده محترم به این خواست مردم جواب روشنی بدهند

 2302سپتامبر 06

 

 2012ماه نوامبر  ارشٌو اخبار و مطالب

 دعبٓجش عبُشٝص ػیذ ٝغ٘ی دس آبسات اعت 2یکؾ٘جٚ 

  

 

ػیؼ ُٔٓی ايبؿات امت .ػؿ ایٍ ؿٔف يـػو ايبؿات اف ثُیبٌ گؾاؿ کيٕؿ   مبنگی41يَبػف ثب مبنگـػ   ؿٔف یکيُجّ اينبل



 .ايبؿات ىیظ فایؼ ال َٓیبٌ تزهیم عٕاُْؼ ًَٕػ 

اف چُؼ ؿٔف پیو عیبثبَٓب ٔيیبػیٍ ٔگؾؿگبْٓب تقئیٍ ٔچـاؿبَی ىؼِ امت ٔيـامى ْبی يغتهلی ػؿ پبمؼاىت ایٍ ؿٔف ػؿ 

تؼطیم ػًٕيی ثـای ًّْ يی ثبىؼ ايب ثـای ػٔایـ عبً کيٕؿ ايبؿات ػؿ صبل ثـگقاؿی يی ثبىؼ ایٍ ؿٔف 

ٔيـامى مُتی   َقػیک ثّ یک ْلتّ يی ثبىؼ.ػؿ ثؼْی اف ربْب چبػؿْبی پؾیـایی  ػیگـ ایٍ تؼطیالت  َٔٓبػْبی  ػٔنتی

ؼِ اىپقی ٔپغتٍ َبٌ يضهی ٔيـامى ائیُی ؿهٌ ىًيیـ ثب مـٔػِ ْبی يـػو ايبؿات ػیؼِ يیيٕػ ایٍ يـامى ٓی ؿٔفْبی يبَ

 ثّ ػیؼ ثیيتـ عٕاْؼ ىؼ 

 خجش  

 

 

پُذ ىُجّ ػؿ اهؼايی اَنبَؼٔمتبَّ تؼؼاػی اف ًْيٓـیبٌ اف يـکق َگٓؼاؿی مبنًُؼاٌ ػؿ ػثی   هـاؿ امت كـػا مبػت ػِ ٍجش

 ػیؼٌ کُُؼ ٔثّ ػیؼاؿ آَب ثـَٔؼ يکبٌ اٌ َقػیک يًقؿ ػثی ثُبو يـکق امتـاصّ انيٕاة َبو ػاؿػ 

يیتٕاَیؼ ثـٔیؼ ٔاگـ َـكتیؼ صؼاهم ػؿ ایٍ ؿٔف مـی ثّ پؼؿ ٔيبػؿ پیـ عٕػ ثقَیؼ يطًئٍ ثبىیؼ عٕىضبل ىًب ْى اگـ عٕامتیؼ 

 . عٕاُْؼ ىؼ

 ٗلش دس ؽٜشک ص٘ؼتی السعتبٕ 9700ٝازذ ص٘ؼتی ٝ اؽتـبٍ صایی  220ظشكیت اعتوشاس 

  

  ٝثشم كشاٝإ ثبص ثبسإ ثب سػذ
 

 

َٔیى ىت ىٓـ أف ٔيُطوّ ىبْؼ ؿػؼ ٔثـم ٔثبؿاٌ ثٕػِ امت ٔصؼٔػ ػٔ مبػتی ثبؿاٌ ايؼِ امت ایٍ 2ػیيت اف مبػبت 

ثبؿاٌ کم يُطوّ ؿا كـا گـكتّ ٔػؿ ىٓـْبیی يخم عُذ ىؼت ثبؿاٌ ثیيتـ ىؼِ ٔؿٔػْبی آـاف میالة كـا گـكتّ امت ايب 

ٕػِ امت اثـْب ثّ يـٔؿ کى ىؼِ ٔٓی اعـیٍ عجـی کّ ايـٔف ظٓـ اف أف ػؿیبكت کـػیى اف اَزبیی کّ ثبؿاٌ ثب ثبػ تٕاو ث

  2012َٕايجـ 27ْٕای أف ٍبف ثٕػِ امت يـػو ايیؼٔاؿَؼ ثبف ثبؿاٌ ثجبؿػ/ 

 َبُرو که بیا َمجا َسُوز َابه

Barou ke beya maja sauz abe 

 ػکل ًَبیی اف پیـ ثـفگٕ يی ثبىؼ 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=6024


 

این حرؾ سالیان دراز مردم شهر اوز است مردمی که در طول تاریخ خود همیشه چشم براه اسمان بوده اند تا در این 
جنوب تفته وگرما زده نمی ببارد ؛تا حاصلی ببار اید ؛تا برکه ای پر شود وسرسبزی وزندگی جان بگیرد . وبی جا نیست 

امده است از بارش ونم باران خوشحال ومسرور میشوند این زمینه اگر اوزیها هنوز هم با وجود اینکه اب لوله کشی  
 روحی وروانی واحساس شورانگیز مردمی است که به قدمت تاریخشان اب را وبرکت اسمان را پاس داشته اند 

ده است طی ماه گذشته دو سه نمی باران امد هرچند زیاد نبود اما انقدر بوده است که اوزیها به پیشوازش بروند وانقدر بو
که دانه ها از زمین سر براورند وگوشه وکنار دشت ودمن اوز رنگ سبزی بخود بگیرند وچه دلخشی وبهانه ای بهتر از 

این که دست زن وبچه ات را بگیری واز فرصت مرخصی واوقات فراؼت استفاده کنی ویا با دوستان سری به اطراؾ 
 بزنی تا حال وهوایی تازه کنی

گذشته وهمین یکشنبه ای که گذشت روانه کوه وکمر ودشت وتپه ها شدند وخیلی زودتر از سال ومردم اوز طی هفته  
 گذشته در پائیز به پیشواز بهار رفتند 

عکس هایی از این روزها وطبیعت دشت ودمن اوز بدستمان رسیده که خالی از لطؾ نیست ومطمئنا شما هم از دیدن انها 
 ه وخوره وهشت پز ودارودرختی که میرود مخمل سبز بهاری به تن کند خوشحال خواهید شد عکس هایی از خارز

 ثشای دیذٕ ثویٚ ػکظ ٛب ای٘دب کِیک ک٘یذ 

 گشكتٚ ؽذٙ اعت 1311ارس  4ٝ5ٝدؽتٚ ٓی ثبؽذ ٝدس سٝصٛبی ؽ٘جٚ ٝیکؾجٚ  ثیؾتش ػکظ ٛب اص ٓ٘طوٚ چذسٝ ؛ ثشصگٞ

  كبغٔٚ ٓؼتٔذ اسیب اص داٝسإ كیِْ خؾ٘ٞاسٙ دثی
ْبی اكتتبصیّ ٔ اعتتبيیّ ٔ ًْچُیٍ اػْبی ْیبت ػأؿاٌ ایٍ ؿٔیؼاػ  ًَٓیٍ ريُٕاؿِ كیهى ػثی ايـٔف )ػٔىُجّ( كٓـمت كیهى

 میًُبیی ؿا اػالو کـػَؼ.

، «يبیکم آپتؼ» .ؿهبثتی ريُٕاؿِ ػثی عٕاْؼ ثٕػ  ، ثبفیگـ کيٕؿيبٌ یکی اف اػْبی ْیبت ػأؿاٌ ثغو«ؼ آؿیبكبًّٓ يؼتً»

 .اف ػیگـ ػأؿاٌ ريُٕاؿِ كیهى ػثی عٕاُْؼ ثٕػ« چبَگ ػَٔگ نی»ٔ « ثـَٕٔ ثبؿتٕ«  ،«کـی كبکل»
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ثؼؼی ثـگـكتّ  ػمبيجـ ػؿ اكتتبصیّ ایٍ ريُٕاؿِ ًَبیو عٕاْؼ یبكت. ایٍ كیهى مّ ۹ؿٔف « آَگ نی»مبعتّ « فَؼگی پی»كیهى 

کُؼ کّ اف یک  امت کّ ػامتبٌ پنـی ُْؼی ؿا ؿٔایت يی« یبٌ يبؿتم»ی  َٕىتّ« فَؼگی پی»ی ربیقِ ثٕکـ  اف ؿيبٌ ثـَؼِ

، ثجـ ثُگبل ٔ  ، أؿاَگٕتبٌ ن ثب یک کلتبؿؿٔف ؿا ػؿ یک هبی ۱۱۲ثـػ. ٔی پل اف ایٍ اتلبم  کيتی ربٌ مبنى ثّ ػؿ يی  صبػحّ

 .کُؼ گٕؿعـ يزـٔس مپـی يی

 .ثّ ؿٔی پـػِ عٕاْؼ ؿكت« ٔیٍ ثهـ»مبعتّ « مبكیـك»ػمبيجـ كیهى  ۲۶ًْچُیٍ ػؿ يـامى اعتتبيیّ ػؿ ؿٔف 

  ٛٞای اٝص اثشیغت
 

دادٙ ؽذٙ دس ٛلتٚ خبسی تٞاّ ؽت سٝص یکؾ٘جٚ ٛٞای اٝص اثشی ثٞدٙ ٝازتٔبٍ  11ثش اعبط خجش سعیذٙ اص اٝص دس عبػت 

کٚ اص اٝص داؽتیْ ٓشدّ اٗتطبس داسٗذ ثب کٔک ؽٜشداسی  غی تٔبط دیگشی / ثب ثبسٗذگی ثبؽذ ٓب ْٛ آیذٝاسیْ چ٘یٖ ؽٞد

ٝؽٞسای ؽٜش ٓغیشٛبی اة ثبسإ کٚ ٓ٘تٜی ثٚ ثشکٚ ٛب ٓیؾٞد پبکیضٙ ٝتٔیض ؽٞٗذ ٝاة اٗجبسٛبی خبُی الیشٝثی گشدٗذ 

 تب آبّ خٔؼٚ ْٛ دس ٗٔبص خٔؼٚ ثشای ایٖ کبس خیش اص ٓشدّ ٛٔشاٛی ثطِجذٝگلت٘ذ کٚ ث٘ٞیغیذ 

 

 يب ْى َٕىتیى ٔگلتیى .ايیؼٔاؿیى ثيَُٕؼ ٔکبؿی کُُؼ  

 

  ٓیشصا ٓیشصا سكتٖ /ظشة أُثَ

گٕیُؼ ؿٔمتبْب يیـفا يیـفا ؿكتٍ ٔ يیـفا يیـفا عٕؿػٌ  آْنتّ ٔ ثب تأَی ؿاِ ؿكتٍ یب ؿؾا عٕؿػٌ ؿا اٍطالصبً ػؿ ػْبت ٔ

  .يیـفا ثبیؼ ػهت تنًیّ ٔ ؿیيۀ تبؿیغی ػاىتّ ثبىؼ کّ پیؼامت ثّ رٓت ٔرٕػ کهًۀ

 امت کّ تب چُؼی هجم ثّ ىبْقاػگبٌ ٔ كـفَؼاٌ ايـاء ٔ صکبو ػؿرۀ أل ایـاٌ آالم يی ٔاژۀ يیـفا يهغٌ کهًۀ ايیـفاػِ

ثّ گلتۀ يضون ػاَيًُؼ ػجبك  ؼأل گـػیؼِ کّىؼ. ایٍ ٔاژِ أنیٍ ثبؿ ػؿ ػَـ مـثؼاؿاٌ ػؿ هـٌ ْيتى ْزـی يؼًٕل ٔ يت

ثٕػِ يـػو مجقٔاؿ يیـفا یؼُی ايیـفاػِ يی عٕاَؼَؼ ٔ ایٍ گٕیب  اهجبل آىتیبَی:"عٕارّ نطق هللا ؿا چٌٕ پنـ ايیـ ينؼٕػ

  ".ػؿ فثبٌ كبؿمی کهًۀ يیـفا يؼًٕل ىؼِ امت أنیٍ ػكؼّ ای امت کّ

ؿا ٓی کـػ یؼُی اثتؼا ايیـفاػِ يی گلتُؼ. پل اف چُؼی اف ثبة ایزبف ٔ يغتهلی  ٔاژۀ يیـفا ثـ احـ گؾىت فيبٌ يـاصم

ىبْـط ثٕػِ ثّ مًـهُؼ  ثّ ٍٕؿت ايیـفا يٕؿػ اٍطالس هـاؿ گـكت:"ػبفو اؿػٔی پبػىبِ ثٕػَؼ ٔ پبػىبِ ايیـفا اعتَبؿ

  ".ؿكتّ ثٕػ

 

  .ـفا ػؿآيؼصؾف ىؼ ٔ ػؿ اكٕاِ ػبيّ ثّ ٍٕؿت يی ػیـی َپبییؼ کّ صـف أل کهًۀ ايیـفا ْى

 ثبمٕاػ ٔ َٕینُؼِ اف آٌ رٓت ثٕػِ امت کّ ػؿ ػٓؼ ٔ اػَبؿ گؾىتّ تُٓب ىبْقاػگبٌ ٔ ايب آالم کهًۀ يیـفا ثّ ٓجوۀ

ثّ تؼؼاػی َجٕػ کّ كـفَؼاٌ  ايیـفاػگبٌ يؼهى مـعبَّ ػاىتّ ػهى ٔ ػاَو يی آيٕعتُؼ. يؼاؿك ٔ صتی يکتت عبَّ ْب َیق

  .قی ؿا كـا گیـَؼٓجوبت پبییٍ مٕاػآيٕفی کُُؼ ٔ چی

ىبْقاػِ ثٕػٌ ثّ يؼبَی ٔ يلٕٓو  ًْیٍ رٓبت ٔ يالصظبت ؿكتّ ؿكتّ ػايُۀ يؼُی ٔ يلٕٓو کهًۀ يیـفا اف ايیـفاػِ ثٕػٌ ٔ ثّ

ایُٓب گنتـه پیؼا کـػ ٔ صتی ثـ احـ يـٔؿ فيبٌ يؼُی ٔ يلٕٓو  ثبمٕاػ ٔ يال ٔ يُيی ٔ يتـمم ٔ ػثیـ ٔ َٕینُؼِ ٔ رق

يیـفا يی  يلبْیى يزبفی هـاؿ گـكت ثّ هنًی کّ يالْب ٔ اكـاػ ثبمٕاػ ػؿ ْـ يـصهّ ٔ يوبو ؿا َی ٔاٍهی تضت انيؼبع يؼب

  .گلتّ اَؼ عٕاِ ايیـفاػِ ثبىؼ ٔ عٕاِ ؿٔمتبفاػِ

ثـای آَٓب اصتـاو  افيُۀ گؾىتّ اكـاػ ثبمٕاػ عیهی کى ثٕػِ اَؼ نؾا يیـفاْب هـة ٔ يُقنتی ػاىتّ ٔ يـػو تّٕیش آَکّ چٌٕ ػؿ

  .ی هبئم ثٕػِ اَؼعبٍ

يـػو َنجت ثّ عٕػىبٌ ٔاهق گيتُؼ اف ثبة كغـكـٔىی ٔ یب ثّ يُظٕؿ ؿػبیت  يیـفاْب ْى چٌٕ ثّ يیقاٌ اصتـاو ٔ اصتیبد

ؿاِ يی  ىًـػِ ٔ نلع ههى صـف يی فػَؼ ٔ يغٍَٕبً ػؿ کٕچّ ْب ٔ ىٕاؿع ػًٕيی عیهی آؿاو ٔ مُگیٍ ىغَیت عٕػ

 .گـػػ هت ىٕػ ٔ ثـ يتبَت ٔ ٔفاَت آَبٌ اكقٔػِؿكتُؼ تب اَظبؿ يـػو ثّ مٕی آَٓب ر

 کتبثخبٗٚ ٓبدس ٝکٞدک کتبثخبٗٚ ػٔٞٓی ؽٜشاٝص / 

 



ىبیؼ ُْٕف ثؼْی اف اكـاػ َؼاَُؼ ٔيطهغ َجبىُؼ کّ کتبثغبَّ يزٓق ٔثقؿگی ػؿ أف ٔرٕػ ػاؿػ کّ ْى اهبیبٌ اف اٌ ثٓـِ 

 يیجـَؼ ْٔى كْبی عٕثی ثـای ثبَٕاٌ ٔرٕػ ػاؿػ ٔمبنٓبمت كؼبنیت يیکُؼ 

 

ـیٍ ٔػمت اَؼکبؿاٌ ثٕػ کتبثغبَّ ػًٕيی ىٓـ أف ػؿ مبل ربؿی کتبثغبَّ يبػؿ ٔکٕػک ؿا کّ يضَٕل ٔتاله رًؼی عی

 ػؿكْبیی ػنُيیٍ ثـای عبَٕاػِ ْب ٔيبػؿ ٔکٕػک اكتتبس ًَٕػ کّ ػؿ َٕع عٕػ ػؿ مطش کيٕؿ کى َظیـ امت

 کّ تٕرّ ثیُُؼگبٌ ًْٔيٓـیبٌ ؿا ثؼاٌ رهت يیکُى

 کبخش مادر و کود به مناسبت گشاٌش

 ػکظ ٛبیی اص سٝص گؾبیؼ ثخؼ ٓبدس ٝکٞدک دس کتبثخبٗٚ ػٔٞٓی ؽٜش اٝص

 . 

 

 اٝص ثشگضاسی ٗٞثت دّٝ ٓدٔغ كٞم اُؼبدٙ اٗدٖٔ خیشیٚ
 ثبسٙ کتبثخبٗٚ ػٔٞٓی اٝصٓشٝسی ثش ٓطبُت گزؽتٚ عبیت دس   

  

 

امتبٌ كبؿك يؼـكی گـػیؼ ثّ ًْیٍ يُبمجت تٕرّ ثجیُُؼگبٌ ػقیق   کتبثغبَّ ػًٕيی ىٓـ أف ثتبفگی ثؼُٕاٌ کتبثغبَّ ًََّٕ

 دآٚ ٓطِتا  ػؿ مبیت ايؼِ امت رهت يیکُى/ 88ؿا ثّ ىکم گیـی ٔكؼبنیت ٔتٕمؼّ ایٍ کتبثغبَّ کّ ٓی گقاؿىی ػؿ مبل 

 

 کیِٞٓتش اص اٝص تب ازٔذ ٓسٔٞدی سکبة صدٗذ 100دٝچشخٚ عٞاسإ اٝص    

 

اصًؼ يضًٕػی ؿا ٓی کـػَؼ. ػٔچـعّ مٕاؿاٌ ػؿ ؿٔف رًؼّ تبؿیظ -کیهٕيتـی أف 100ػٔچـعّ مٕاؿاٌ أف ينبكت 

ػهیوّ  45مبػت )  4ػهیوّ ٍجش اف يکبٌ تـثیت ثؼَی أف ىـٔع ثّ صـکت کـػَؼ ٔ ثؼؼ اف صؼٔػ  7:30مبػت  1391/8/26

کّ رب ػاؿػاف ؿئیل تـثیت ثؼَی  اصًؼ يضًٕػی ؿمیؼَؼ. (ثّ ؿٔمتبی  3:15ػؿ ؿاِ امتـصت کـػَؼ ػؿ ٔاهغ ػؿ ٓی فيبٌ 

أفْٔئیت ػٔچـعّ مٕاؿی تيکـ کُیى کّ ىٕؿ ٔىٕم ػؿ ٔؿفه ایٍ ؿىتّ ثٕرٕػ أؿػَؼ ٔثؼؼ اف مبنٓب ىبْؼ صـکت عٕة 

 ٔپیگیـ ثبفیکُبٌ ٔتـثیت ثؼَی ْنتیى ايیؼ کّ ًْچُبٌ اػايّ ػاىتّ ثبىؼ 

ثب گپک يضهی َٕه   بؿ ػػٕت يـػو ؿٔمتبی اصًؼ يضًٕػی ثٕػَؼ َٔٓبؿ کهّ پبچّهبثم ؽکـ امت کّ ػٔچـعّ مٕاؿاٌ أف َٓ

 ربٌ کـػَؼ 

 امبيی ػٔچـعّ مٕاؿاٌ:

 كـیؼٌٔ فؿگـَژاػ -5میؼ یٕمق صنیُی -4ػجؼانـصًٍ ثُبؿ -3ينؼٕػ يؼَٕو فاػگبٌ -2يضًٕػ ػنکـی -1

 يضًؼ ثـَب -11ًؼؿمٕل ؿاْپیًبيض -10اؿػالٌ اَبعی -9مٓـاة فؿَگبؿ -8َٕیؼ عبػو پٕؿ -7رؼلـ ؿامتگٕ -6

 مؼیؼ پـيٌٕ -16يضًؼ ٍؼیوی -15يضًٕػ يضجی -14ػجبك عٕاد -13اصًؼ مؼیؼی -12

 

 سا کِیک ک٘یذ  ثشای دیذٕ ثویٚ ػکظ ٛب ُطلب ای٘دب

 شروع نم نم باران در اوز 
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 ػکظ ٛبی ثبسإ سا ٓیتٞاٗیذ ای٘دب ثجی٘یذ 

این فصل پائیزی شروع شده است وهوا کامال ابریست بر اساس خبر دریافتی از اوز از ساعاتی پیش بارش نم نم باران در 
 2302نوامبر  23وامید است که بیشترببارد   / صبح 

 کتابخانه عمومی شهر اوز ؛ کتابخانه نمونه استان شناخته شد

( در تاالر حافظ شهر شیراز ؛ کتابخانه عمومی شهر  25/8/91در اولین روز همایش بیستمین هفته کتاب و کتابخوانی ) 
بعنوان کتابخانه نمونه انتخاب و معرفی گردید .در این مراسم که  با   کتابخانه عمومی استان فارس 119اوز از میان 

حضور مسئولین  بلند  پایه  استان  ، استاندار فارس،امام جمعه شیراز و مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی فارس ودیگر 
سرکار خانم انه این انتخاب لوح تقدیر زیبائی به رئیس کتابخانه عمومی اوزمسئولین وحاضرین  تشکیل یافته بود  به نش

 اهداء گردید  زارع  فوزیه

سرکار خانم  فوزیه زارع   و همکاران ایشان  بدین  مناسبت شادباش های  صمیمانه خود وسایت  ستاره های اوز  را  به  
تقدیم میدارم و برای ایشان و  و نیز حامیان کتابخانه   آقایان   محمد محمودی ، منصور فقیهی نژاد ، و فاروق رکنی 

 خٜت اغالع ثی٘٘ذگبٕ ػضیض غی سٝصٛبی ای٘ذٙ   /کتابخانه عمومی شهر عزیزمان توفیق روز افزون را از خداوند می طلبم.

 كؼبُیت ٝؽکَ گیشی کتبثخبٗٚ ػٔٞٓی اٝص سٝی عبیت هشاس ٓیگیشد 

 باٌد از خودم دور شوم تا خودم را بٌابم 
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معموال ادم ها از جا وکسانی دور میشوند که احساس خطر میکنند یا اینکه احساس خوبی راجع به ان موضوع ومسئله یا 
از تنهایی وباالخره از مرگ می ترسند برای همین سعی شخص ندارند از اتش ؛از سیل؛ از زلزله ؛از امکان تصادؾ؛ 

 میکنند از ان حوادث واتفاقات دور باشند تا احساس ارامش وامنیت خاطر داشته باشند 

ما ادم ها محصول ودست پخت شرایط زمان ومکانی هستیم که در ان زندگی میکنیم؛ از خانواده وپدر ومادر وبرادر 
بستگان واشنایان تا مدرسه ومعلم وکار وزندگی وزندگی مشترک . اری ما محصول انها وخواهر شروع میشود تا فامیل و

هستیم ؛فقط تافته جدا بافته نیستیم ؛ به خودی خود بزرگ نشده ایم ,خانواده واجتماع در ما اثر گذار بوده است ؛ محصول 
کشیده ؛ ظلم کرده؛  کشتار دیده وکشتار تاریخی بشریتی هستیم که فراز ونشیب های فراوان داشته ؛ زخم خورده ؛ ظلم 

 کرده است. 

ؼم بزرگی واندوه بزرگی بر پیشانی بشریت نشسته است که به این زودی ها خالصی از ان ممکن نیست .خیلی خالصه  
ز بگویم ما وقسمت بزرگ داشته های ما مال خودمان نیست ؛ ما در این فراز ونشیب ها بزرگ شده ایم وقد کشیده ایم وپر ا
ادعا وفهم ودانش شده ایم ؛ دانشی که به یکباره حاصل نشده ؛ فهمی که یک روزه بوجود نیامده است وادعایی که یکروز 

شکل نگرفته است.  پس ما ناهنجاری بزرگی هستیم در قلمرو خویش وجامعه؛  قلمرویی که گاه جامعه ؛خود ما را در 
 خودیت خویش معنی کرده است. 

اراده واز خودگذشتگی بی بند وباری؛ بی نظمی ونظم هویت چند پاره ماست که ما را از خودمان  تزلزل؛ بی ارادگی؛ 
ونیاز اصلی امان دور کرده است. اری من وشما من وتو که روز را به شب میرسانیم من وتو که سرگذشت دیگران را 

هایمان توجه کنیم به راهی میرویم که میشماریم بی انکه خودیت خود را بشناسیم؛ بی انکه به اوارگی هنجار وخوبی 
ر.وزمرگی است؛ تا از ابشخور ان خودرا معنی کنیم .یعنی مدام در تضاد خود ودیگران میخواهیم خودرا بر معنای اگاه 
بنشانیم؛ بی انکه به موجودیت خود که محصول همان سیر تاریخی است توجه کنیم واین باعث شده تا مدام خودرا در این 

چاق تر کنیم وبزرگش بنمائیم ؛کاری که بیشتر ادم ها میکنند ؛انها مارا از خودمان تهی میکنند تا جایگزین روز مرگی 
 خودشان در این ناهنجاریها شویم؛ رفیق مصیب بار تکبر وخودخواهی اش میشویم ودزد فراوری تاریخ .

راهی جز بازیابی خویش نمی یابیم؛ بازیابی که  حاال من یا تو اگر بخواهیم این جرثومه چند گانگی را بدور اندازیم ؛باز
احتیاج دارد اول از خود ساخته دیگران وخود بی معنی یافته دور شویم؛ تا شاید به زیبایی های درونمان که طی این 

مراوده گسترده شکل گرفته دست یابیم؛ برای همین مثل کسی که در جنگل خود ودیگران گرفتار شده احتیاج داریم از این 
وادی دور شویم تا شاهد دانایی ؛بر رفتار خویش باشیم وتا ازاین دوری از خود ساخته تاریخی واقؾ ودور نشویم به 

 بازیابی خویش نمی رسیم 

این یک نظریه است که توسط چو منی یا چو تویی بیان گردیده که میتواند به حوزه های فلسفه وروان شناسی وتاریخ راه 
 2302نوامبر  05فرهاد محمودا / دبی     /شود  یابد یا با ان بازخوانی

  

ػؿرّ ثبالی ٍلـ ثٕػ ِ ٔىت مـػی ثٕػِ  15ىت ثّ ثؼؼ َقػیک ثّ  12ثـ امبك عجـ ؿمیؼِ اف أف ْٕای أف ػؿ مبػت

 گـو ػؿ ىت ْب ثیيتـ امتلبػِ يیيٕػ  امت ٔيـبفِ ْب َنجت ثّ تبثنتبٌ فٔػتـ ثنتّ يیيٕػ ٔنجبك

  

 1311 -تیْ ؽٜیذ خؼلشیبٕ کٜ٘ٚ هٜشٓبٕ كٞتجبٍ ٗٞخٞاٗبٕ ثخؼ اٝص

 

 خیبثبٜٗبی اٍٝ ؽت
  

 ثی مپـػٌ ىًب ثّ گُبِ َکـػِ اتبٌ /ارـ اعـت يٍ امت /ػؿ ًْیٍ کٕچّ پل کٕچّ ْبی فَبکبؿی ىت پهیؼ 

 ـ ؿد ْٕك اػو /صٕا ؿا ثّ عبَّ ای ؿًٌُْٕ يی کـػ /اكـیوب ثـ پُٓبی عیبثبٌ انتًبك يیکـػ يی ثبیؼ َگبِ َکـػِ اىبٌ ث
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 ایُـا گبْی کّ اف عیب ثبَی کّ ؿٔثّ تبؿیکینت َٕىتّ ثٕػَؼ /ربیی کّ کهًّ ٔاػو رب ثّ رب يی ىَٕؼ .

 َٕايجـ 17كـْبػ يضًٕػا

 تخت جمشٌد شدمسعود شرافت قهرمان پنجاه وپنجمٌن دوره مسابقات بلٌارد جام 

باشگاه فالمینگوی دبی شاهد برگزاری پنجا وپنجمین دوره مسابقه بلیارد اوزیهای  2302نوامبر  03دیروز جمعه عصر

مقیم امارات جام تخت جمشید بود که پس از چندین ساعت مسابقه اقای مسعود شرافت با پشت سر گذاشتن حریفان خود به 
احسان رکنی ومحمود رجایی بترتیب به مقام های دوم  –یافت واقایان ساسان سلیمانی مقام اول این دوره از مسابقات دست 

دراین   تا چهارم این مسابقات دست یافتند وجوایز خودرا از اقای عبدالکریم اسماعیل زاده وهئیت بلیارد دریافت نمودند
این دوره شرکت کرده بودند که از طرؾ  شب مهمانی هم از اهالی منطقه بلؽان داشتیم که ساکن کشور کانادا هستند ودر

هئیت بلیارد جوایزی به رسم یادبود به اقای رشیدی اعطا شد الزم به توضیح است که چندین دوره مسابقات بلیارد بدون 
حمایت مالی اسپانسری برگزار میگردد .هئیت بلیارد وبازیکنان امیدوارند همشهریان ونیکو کاران حمایت خودرا از انها 

ندارند تا این مسابقات در سطح وسیع تر وبا تعداد بیشتری برگزار گردد.جا دارد از هئیت بلیارد وبازیکنان این دوره دریػ 
 که باعث شور وشوق مسابقات شدند تشکر کنیم

 بقٌه عکس ها لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد  برای دٌدن  

 

 پنجاه وپنجمٌن دوره مسابقات بلٌارد جام تخت جمشٌد

بدٌنوسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان بلٌارد مٌرسانٌم که پنجاه وپنجمٌن دوره مسابقه بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جام تخت  

نوامبر روز جمعه ساعت  01نگو دبی برگزار مٌگرد اٌن مسابقه در تارٌخ جمشٌد با همت خود بازٌکنان در باشگاه فالمٌ

 هئیت بلیارد اوزیهای مقیم امارات/ بعد از ظهر برگزار مٌگردد 3

 ثشگضاسی ٗٔبیؾگبٙ کتبة دسٓذسعٚ ثذسی

 ثبصدیذ اص کتبثخبٗٚ خذیذاُتبعیظ ؽٜشک کٜ٘ٚ اٝص

 كٞتجبٍ سدٙ ٗٞخٞاٗبٕ ثخؼ اٝصآثبٕ كی٘بٍ  25پ٘ح ؽ٘جٚ 

 اداسٙ ثجت ٝ ازٞاٍ السعتبٕ ثٚ ٓؼبٝٗت اداسٙ کَ استوب یبكت 

 ًبسخبٗٚ عیٔبٕ السعتبٕ، عیٔبٕ علیذ ْٛ تُٞیذ ٓي ً٘ذ

 ٓؼٔبی سٝص

  دٝعت داسّ

 نازنین خیلی دوست دارم برات بنویسم 

 هی بگم وتو نفهمی 

 هی بگمو وباورت نشه 

 دوست دارم رختامو خوب بشورم

 بذارم تو افتاب زندگی خشک بشه 
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 دوست دارم وقتی پیرهنمو می پوشم بوی تازگی بده بوی مهربونی 

 دوست دارم با یه پاک کن بزرگ همه مرادب ولجن وکثافت حرفامو وحرفاتو پاک کنم 

 اره نازنین باورت نمیشه اگه بگم 

 تو دشت سینه هام گل که نه دیگه ؛خار هم پیدا نمیشه  

 خیلی دوس دارم یه وجب خاک مال من باشه فقط یه وجب 

 ه.که بتونم یه دونه بکارم وکسی کاری بهش نداشته باش

 اره نازنین

 یعنی ازادی  این یعنی دمکراسی 

 یعنی سر کوچه بتونیم به هم بخندیم 

 یعنی با هم بخندیم 

 یعنی بی هم بخندیم 

 یعنی چیزی که من وتو نداریم  

 یعمی خودمون ؛یعنی من وتو 

 خیلی دوس دارم شب که میشه فقط صدای پای اب بیاد وبادونسیم تو گوشم زمزمه کنه

 مگر این بده 

 مگر این انتظار زیادیه که باید چشم انتظار دیگرون باشیم 

 نازنین ؛مرگ فقط فرصت تاریکی نیست 

 و سیب درشت   روی پل های تفکر؛ میشه تا دم دم صبح ؛قصه ادم وحوا بگه

 من ممنوع ؛ توی ممنوع 

 همه ازاد وخوشیم ؟!

 2012نوامبر 14فرهاد محمودا 

 

 ملوداستانی از کتاب کوچه اثر احمد شا



برند و آن بیچاره مرتب  مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت انداخته و به سوی گورستان می
خواهید مرا به خاک  ام! چطور می وهللا، باهلل من زنده» گیرد که  زند و خدا و پیؽمبر را به شهادت می داد و فریاد می

پدرسوخته ی  » :گویند ت هستند، بی توجه به حال و احوال او رو به مردم کرده ومیبسپارید؟ اما چند مال که پشت سر تابو
 گوید.   ملعون دروغ می

این مرد فاسق و تاجری ثروتمند و بدون وارث است. چند مدت پیش که » :مرد مسافر حیرت زده حکایت را پرسید. گفتند
بلخ شهادت دادند که او ُمرده و قاضی نیز به مرگ او به سفر رفته بود، چهار شاهد عادل خداشناس در محضر قاضی 

حاال بعد از مرگ برگشته و  .گواهی داد. پس یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و یکی دیگر اموالش را تصاحب کرد
افتد. این  ادعای حیات می کند. حال آنکه ادعای مردی فاسق در برابر گواهی چهار عادل خداشناس مسموع و مقبول نمی

  .بریم، زیرا که دفن مّیت واجب است و معطل نهادن جنازه شرعا جایز نیست ست که به حکم قاضی به قبرستانش میا
 

 احمد شاملو- 1463/ص2کتاب کوچه /ب

 محمد زرنگار

 نخستٌن دانش آموخته دانشگاهی اهل اوز

 حاجی عبدالرحمن احمدیان( نوهمحمد زرنگار فرزند حاجی رییس عبدالرحیم و حاجیه خانم خیرالنساء )برادر ارشد 

خورشیدی برابر  1293دختری مرحوم حاجی میر محمد عالم در سال 
میالدی در شهر اوز در الرستان فارس به دنیا آمدند. ایشان کالس اول و دوم را در مکتب خانه های قدیمی  1915 با 

سانید  و در همان سال همراه پدر که  رییس به پایان ر 1925شهر اوز و همچنین مدرسه محمدیه  بندر لنگه  در سال  
در الر و بندر لنگه  1850تجارتخانه  بزرگ واردات و صادرات بود به شهر بمبئی می روند . این تجارتخانه در سال  

 تؤسیس شده بود . 



ی دوم  تا  سال و نیم  کالس ها 2وارد  مدرسه ایرانیان شهر بمبئی می شوند  و در عرض  1927آقای زرنگار در سال  
از آن  1934وارد  مدرسه انگلیسی زبان می شوند .  در سال  1930پنجم ابتدایی را به  پایان می برند .       در سال 

 نفر داوطلب ایالت  18000مدرسه فارغ التحصیل و در امتحانات ورودی دانشگاهی شرکت می نمایند . آقای زرنگار بین 

 شیمی آلی را می گیرند . همچنین  فوق لیسانس شیمی شان  را  از  دانشکده   لیسانس میکروب شناسی  1938در سال 
Royal Institute of Scienee  دریافت می کنند . این دانشکده همان دانشکده معروؾ هند است که بعد از آزادی هند

ه بمب اتمی هند را می تبدیل می شود و دانشمندان هند در این دانشکد   National Institute of scienee نامش به
 سازند 

سال پیش از این اولین مدرک  75.  بدین حساب محمد زرنگار اولین دانش آموخته دانشگاهی اهل اوز هستند که حدود 
فارغ التحصیلی خود را از یک دانشگاه بزرگ بین المللی دریافت کرده اند. ناگفته نماند که در همان سالها مرحومان دکتر 

یز محمد کاظم زرنگار که بعداً سالها سردبیر کیهان بین المللی محمد شریؾ زرنگار و دکتر حسینعلی زرنگار و ن
(keihan international)  شدند هم در شهر بمبئی مشؽول تحصیل در دانشکده پزشکی بوده اند که امیدواریم بتوانیم

 درباره آن بزرگواران هم  در آینده شرحی منتشر کنیم. 

ه نو ( برای دانشجویان و دانش آموزان بعالوه یک دوره دو جلدی یک دوره کتاب های فارسی ) پارسی به را 1940در
دستور زبان فارسی و بیست ؼزل از حافظ و عارؾ به اتفاق یک استاد زبان عربی و فارسی دکتر محمد داود پوته برای 

بازگشت به  زبان فارسی دانشگاه و کتاب دیگری از اشعار معاصر فارسی را منتشر می کنند. بعد از A..Bزبان  کالس 
وارد دانشکده افسری تهران می شوند و هم آن سال شاهد حمله و اشؽال ایران توسط نیروی نظامی  1942ایران ،در سال 

روس و انگلیس می شوند و بعد از اتمام سال اول سربازی در دانشکده افسری در صؾ هنگ لشکر فارس برای مقابله با 
ماه حفاظت از مناطق جهرم ، فیروزآباد تا ارسنجان و قصبه حاّلر  6و به مدت نا آرامی ها در فارس به شیراز می روند 

  به عهده داشته اند .

کار در وزارت دارایی آؼاز می کنند و بعنوان معاون مطبوعاتی دکتر میلیسپو رییس هیئت مستشاران  1943در 
 آمریکایی مشؽول به کار می شوند. 



لیسپو که در اثر فشار انگلیسها  و  روس ها  و عّده ای از نمایندگان مجلس که بعد از استعفای دکتر می 1946در سال 
میلیسپو مانع ؼارت اموال ملی و دولتی آنان شده بود اتفاق می افتد، آقای زرنگار بعنوان منشی وزیر دارایی به ادامه 

ی دهند و به کار روزنامه نگاری با خدمت در وزارت دارایی  تشویق می شوند  اما بعد از یک ماه از شؽل خود استعفا م
روزنامه های خاور و کیهان و هفته نامه امید با مرحوم نصرهللا فلسفی  همکاری می کنند تا سرانجام به سردبیری 

 اتفاق افتاده است . 1951تا  1946اطالعات  ماهانه می رسند. این ها همه در سالهای 

کند تا بعنوان نویسنده تفسیر سیاسی با صدای آمریکا در نیویورک و دولت آمریکا از استاد زرنگار  دعوت می  1951
تا سال  1954واشینگتن همکاری کنند و مقاالت علمی به دو زبان فارسی و انگلیسی برای این رادیو بنویسند . از سال 

ی صدای آمریکا آقای زرنگار در شهر واشینگتن با صدای آمریکا همکاری داشتند و در مقام سردبیری بخش فارس 1983
و سردبیری اخبار خاور میانه و هند و پاکستان و بعداً بنگالدش قرار داشتند . آخرین مقام استاد زرنگار مدیریت اخبار 

 خاور دور بود از کره شمالی تا برمه که االن میانمار خوانده می شود. 

همسرشان خانم بدری ادیب زاده بپردازند ،  آقای زرنگار خود را بازنشسته می کنند تا به مسئله بیماری 1983در سال 
همسر آقای زرنگار زنده یاد خانم بدری ادیب زاده نخستین زن روزنامه نویس ایرانی بود که پس از اخذ دیپلم متوسطه  به 

روزنامه نگاری می پردازد و در روزنامه کیهان که آن روزها روز به روز بر اهمیت و نفوذش افزوده می شد ستون 
 داشت و تا آمدن به آمریکا و بعد از آن در مجله زن روز و کیهان مقاله می نوشت .  مخصوص

 آقای زرنگار از واشینگتن  به شمال  کالیفرنیا   2001بعد از فوت همسر در سال 
شهباز تا همین اواخر با زنده یاد حسن  1983آمدند تا در کنارفرزندان شان گیتی و سایروس زال باشند. آقای زرنگار از  

 مدیر و ناشر فصل نامه ره آورد همکاری داشتند و در این نشریه مقاالت بسیار ارزشمندی را منتشر نموده اند .

عنوان مطلب در نشریه ره آورد منتشر کرده اند . از میان اینها مقاالتی هستند که آقای  105آقای زرنگار بالػ بر   
 رت نقد  بر نوشته ها و کتاب های دیگران نوشته اند. زرنگار خود تحقیق کرده اند و مقاالتی هم بصو

برخی از تحقیقات ارزشمند ایشان عبارتند از : سعدی و لقمان حبشی ، لقمان حبشی و ایزوپ یونانی ، کمپانی هند شرقی 
خش ب 9بخش ، محمد علی جناح، رضاشاه از تولد تا سلطنت و اسالم در رویایی با مسیحیت، جنگ های صلیبی در  6در 

 و یوسؾ و زلیخا در روایات عبرانی عربی و فارسی . 

 یکی دیگر از کارهای زیبای محمد زرنگار تطبیق نود و هشت رباعی عمر خیام با ترجمه انگلیسی ادوارد فیتز جرالد 

 : آمده است  1328در دیباچه کتاب رباعیات حکیم عمر خّیام که باهتمام سرتیپ دکتر حسینعلی اسفندیاری )چاپ سال 

"چون در تهّیه و تدوین این کتاب به اثر جاودان فیتز جرالد که معروفیت جهانی دارد نظر داشتم، نخستین چاپ مجموعه 
فیتز جرالد را که مشتمل بر ترجمه هفتاد و پنج رباعی و معرؾ هنر شاعری و اندیشه های عرفانی آن سخنور  مشهور 

اعی دیگر از بهترین اشعاری را که مجدداً      فیتز جرالد  سروده و انگلیسی است اصل قراردادم ،سپس بیست و پنج رب
به چاپ نخستین کتاب خود افزوده است انتخاب کردم ،آنگاه به تقریبی مؤخذ و منشؤ  هر یک از رباعی های فیتز جرالد را 

ؼت از این عمل شنیدم که آقای از میان رباعیات منتسب به خّیام را انتخاب کرده در برابر هم قرار دادم، لیکن پس از فرا
محمد زرنگار سالها قبل در تطبیق رباعیات خّیام با ترانه های فیتز جرالد رنج بسیار کشیده و در این راه به سرمنزل 
مقصود رسیده اند. پس بوسیله یکی از دوستان دانشمند با آقای محمد زرنگار آشنا شدم و منتخبات خود را که اتفاقاً با 

ظرات آن فاضل محترم چندان اختالفی نداشت از نظر ایشان گذرانیدم و از برکت یاری آقای زرنگار توفیق تحقیقات و ن
رفیق شد تا برای نخستین بار نود و هشت رباعی خّیام با معادل انگلیسی آنها که فیتز جرالد سروده است یکجا چاپ و 

 منتشر شود "

 "آقای زرنگار در مقدمه همان کتاب نوشته اند :

3 



مطالعات من در این باب از شانزده هفده سال پیش که در دانشگاه بمبئی مشؽول تحصیل بودم شروع شده بود و از سال 
که به ایران بازگشتم پیوسته مترصد بودم که فرصتی بیابم تا تطبیق رباعیات و شرح حال فیتز جرالد را در ایران  1319

سفندیاری با طرزی بهتر با همکاری نقاش هنرمند آقای حسین بهزاد انتشار دهم، اما اکنون که تیمسار سرتیب دکتر ا
 "میناتور انجام این مهم را بعهده و هّمت خویش گرفته اند با کمال میل مطالعات خویش را تقدیم خدمت ایشان می کنم 

ای زرنگار بسیار مقدمه و شرح حال مبسوط فیتز جرالد در آن چاپ بسیار نفیس رباعیات حکیم در پانزده صفحه بقلم آق
 شیوا و خواندنی است و سعی خواهد شد در آینده در این سایت انتشار یابد.                 

برای ایشان تندرستی و طول عمر  –سالگی در شهر فولسوم آمریکا زندگی می کنند  98آقای محمد زرنگار اکنون در سن 
   هد چاپ جدید تمامی آثار ارزشمند علمی فرهنگی ایشان باشیمبیشتر آرزو می کنیم و امیدواریم روزی نه چندان دور شا

 منابع :

  1389پیک خبری ایرانیان شماره دوم سال نوزدهم اسفندماه      -1
 1328رباعّیات حکیم عمر خّیام باهتمام سرتیپ حسینعلی اسفندیاری چاپ سال      -2

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

 هفته کتاب وکتاب خوانی در روز خانواده در اوز
 

 



  
 

از طرؾ کتابخانه ی بانو مسابقه ی نقاشی با عنوان حفظ پاکیزگی   به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و روز خانواده
محیط زیست بین دانش آموزان مقطع ابتدایی و بین مادران شرکت کننده مسابقه نقاشی با عنوان خانواده در مکان 

 شهرداری اوز برگزار شد 

 تٌم دوچرخه سواری اوز دوم شد

 

حضور نه تیم برگزار شد تیم دوچرخه سواری اوز به مکان دوم  طی مسابقات دوچرخه سواری که در استان فارس با
نوید خادمپور  -جعفر راستگو  -هوشنگ افسر  -محمد عسکری رسید .اسامی تیم دوچرخه سواری اوز بدین شرح است : 

 عبدالرحمان بنار. -مسعود معصوم زادگان  -عباس خواج  -محمد برنا  -رسول راهپیما  -

 ز نیاز به پشتوانه مالی وتوجه بیشتر مسئولین ومردم دارد.هیؤت دوچرخه سواری او

 اگر بخواهٌم من وتو هم نٌکوکار وخٌر اندٌش خواهٌم شد

مایی که لقمه ای نان داریم  وسفره امان پر است اگر بی خیال میلیونها گرسنه ای که در این جهان زندگی میکنند نباشیم 
چیزی از این داشتن نفهمیده ایم . ما که در امنیت واسایش بسر میبریم اگرنگران جور وظلمی که بر هزاران انسان میشود 

از انسانیت بویی نبرده ایم.  مایی  که سقفی بر سر داریم ودر امان از گرما وسرما  نباشیم وبرای اسایش انها قدمی برنداریم
هستیم اگر به فکر هزاران انسان اواره ودرمانده که سقفی جز اسمان ندارند ودر گذرگاهها وخیابانها وکوچه پس کوچه ها 

یشیم بنی ادم اعضای یکدگر نیستیم .  قدری شب را به صبح میرسانند نباشیم  اگر برای رفاه وجاه امنی برای انها نیاند
بیاندیشیم؛  دوست داشتن دیگران وباری از روی دوش ادم های خسته ودرمانده برداشتن بزرگترین خیر ونیکوکاری است 



که هر انسانی به توان وتوشه خود میتواند انجام دهد . منتظر فرمان چه کسی هستیم ؟ وجدانتان را قاضی ودلتان را گواه 
 یرید بس است ؛ من وشما خیر اندیش وخیر خواه خواهیم شد بگ

 فرهاد محمودا 

 

 آؼاز برداشت وش پنبه در الرستان

 مركبات الرستانآؼاز برداشت پرتقال و نارنگً از باغ های 

 وقتی خٌلی راحت بی هوٌت مٌشوٌم

 
اینرا برای ان دسته از بینندگان وهمشهریان می نویسم که متاسفانه وقتی پای صحبت فرهنگ میشود از خودشون بافرهنگ 

ستان تر نیست اما بارها وبارها مشاهده شده توی همین فیس بوک که اینگونه افراد از اینکه محل تولدشان را اوز یا الر
اصال نمی نویسند بخصوص حرفم من با اونهایی است که نه  جای دیگر یا  بنویسند عارشان می اید.  یا مینویسند شیراز یا

وحتی انجا زندگی هم نکردند اما خوششان می اید کالس بگذارند .   در تهران  در شیراز متولد شده اند ونه در بندر و نه
هستند؛ کسی که شاید فکر میکنند اوزیها دهاتی هستند وبی فرهنگ.  البته یه چیز راست میگن این نوع اوزیها بی فرهنگ 

خودش را باور نداشته باشد از فرهنگ بویی نبرده است ؛کسی که زبانش را انکار کند؛  کسی که محل تولدش را قبول 
نداشته باشد؛ یعنی خودش را قبول نکرده ؛ با این وضع این ادم چگونه انتظار دارد دیگران اورا باور کنند ؛بپذیرند وبا انها 

 وگفتگوی درون شهری داشته واز فرهنگ مردم اوز بنویسد. وبخصوص همشهریانش مراوده

یعنی رئیس جمهور امریکا همه میدانند کجا دنیا امده   پاراک اوباما که متولد امریکا است فرزند یک کنیایی مسلمان است
ان عارش نمی ایشان متولد کنیاست .محمود دولت ابادی نویسنده بزرگ کشورم  وخجالت هم نمی کشد که به او بگویند پدر

اید که به ایشان بگویند اهل دولت اباد است .شفیعی کدکنی شاعر کشورمان لذت میبرد که به او بگوئید اهل کدکن است 
خیام نیشابوری ؛ سعدی شیرازی ؛دکتر مصدق احمد ابادی ؛ فایز دشتستانی  وصدها نویسنده ومترجم وشاعر وسیاستمدار 

محل تولد خودرا انکار نمی کنند بلکه انرا پسوند اسم خود ویا فامیل خود قرار داده اند  واساتید دانشگاهی داریم که نه تنها
پس ما که هستیم که زورمان می اید محل تولدمان را درست بنویسیم ویا انرا انکار کنیم وخودرا اهل شهرهای بزرگ بدانیم 

ا همین هستیم که در مایه وفکر داریم با اعالم .عزیزان من شما چه بنویسی شیرازی واصفهانی یا تهرانی وبندرعباسی م
شهری بزرگ برای محل تولدتان چیزی  به کسی اضافه نخواهد شد چرا باید به خودمان وهمشهریانمان که خیلی خوب هم 

افرادی که در صفحه شما هستند بزنید تا aboutما را میشناسند دروغ بگوئیم .برای اینکه بیشتر متوجه شوید سری به 
 ر متوجه شوید بیشت

واقعا انتظار هست که یک همشهری به همشهری خودش وحتی ؼیر همشهری اش راست بگوید که کجا متولد شده است 
 واین انتظار زیادی نیست 

 فرهاد ابراهیم پور )محمودا ( اوزی 

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

خواستم انجا بنویسم اما تائید نمی شد برای  توضیح برای کسانی که در وبالگ کهنه اوز کامنت گذاشته اند چون من چند بار
 همین اینجا نوشتم 

 با عرض سالم 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5895
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خدمت همه دوستان کهنه ای ودیگر روستا ها عرض کنم بر اساس تقسیم بندی کشوری کهنه دهات نیست دهات اصطالح 
لب میرسیدند نه است وبا روستا که جز سازمانبدی شهری محسوب میشود فرق دارد ایکاش دوستان به کنیه خود مطا

حواشی ان منظور من هیچگونه توهینی به اهالی هیچ روستایی نیست واگر چنین برداشتی شده است پوزش میخواهم اما 
تفاوت اصطالحی بین روستا ودهات است واینرا از نظر سازمانی وتشکیالتی توجه کنید از حسن توجه شما ومدیران 

سایت ستاره های اوز همواره از پشتیبانان فعاالن روستای کهنه در عرصه وبالگ تشکر میکنم فرهاد ابراهیم پور ووب 
توسعه وپیشرفتشان بوده وخواهد بود مجددا از همه عزیزان که حتی نظر مخالؾ من هم دارند تشکر میکنم واگر سو 

 تفاهمی شده معذرت میخواهم/ فرهاد ابراهیم پور مدیر سایت ستاره های اوز 

 سابقات بلٌارد جام تخت جمشٌدپنجاه وپنجمٌن دوره م

بدٌنوسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان بلٌارد مٌرسانٌم که پنجاه وپنجمٌن دوره مسابقه بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جام تخت  
نوامبر روز جمعه ساعت  16جمشٌد با همت خود بازٌکنان در باشگاه فالمٌنگو دبی برگزار مٌگرد اٌن مسابقه در تارٌخ 

 هئیت بلیارد اوزیهای مقیم امارات/ ظهر برگزار مٌگردد بعد از 3

 مسابقه شطرنج اوزٌهای مقٌم امارات

قرار است بزودی مسابقه شطرنج با حضور بزرگان شطرنج اوز در نادی شطرنج دبی برگزار گردد عالقمندان وبازیکنان 
تماس حاصل نمایند زمان ان طی 0505249994شطرنج جهت ثبت نام خود میتوانند با اقای نبیل نورزوی با شماره تلفن 

 هفته اینده اعالم خواهد شد 

 د چگونه شهر اوز زٌبا مٌشو

انتظار بسیاری از همشهریان این است که نمای ورودی وداخلی وبیرونی شهر اوز زیبا باشد بلوار خوب ومرتبی داشته 
باشد درخت های هم سان ویکسانی باشد جدول های کنار خیابان تمیز باشد  محوطه های خوبی برای گشت وگذار ایام 

ر هم نباشد  نمای مدارس ومراکز دولتی وؼیر دولتی به زیبایی فراؼت وساعات بیکاری باشد رنگ امیزی معابر درهم وب
وبا سلیقه امروزین پرداخته شده باشد  کؾ خیابانهای شهر وداخل کوچه ها گودال دوروز پیش یا چند هفته پیش وگاه یک 

پیر مردها  ماه پیش نباشد . سیم کشی برق ها ولوله کشی ها خوب باشد  پارک های کوچک محلی اگر باشد برای راحتی
وپیرزنها چند صندلی وجای مناسب داشته باشد در سطح شهر برای مردم ورهگذرانی که از شهر میگذرند چند توالت 

عمومی داشته باشد چند میدان خوب وسرسبز داشته باشد که ادم دلش بیاید بگوید که این شهریست که تاکنون خیرین 
 کرده اند و... دهها مورد دیگر که شما نیز میدانید میلیاردها تومان کمک به عمرانی وابادانی شهر 

اما اینها نمی شود مگر به اراده مردم شهر اوز وبخصوص انهایی که در داخل شهر اوز زندگی میکنند وهمت وتالش 
ری مسئولین ودلسوزی انها در اجرای پیگیر برای زیبا سازی شهر . فکر نکنیم که همه اینها وظیفه فقط شهرداری یا بخشدا

واداره اب وفاضالب وبرق واموزش وپرورش است . خود مردم نقش بسیار مهمی در پاکیزگی شهر دارند خود مردم از 
کسبه بازار گرفته تا راننده وتعمیرکار تا نجار ودانشجو ومعلم ودانش اموز ودیگر اقشار مردم اگر خود محل کسب وکار 

 شهر زیبا نمیشود ومحوطه جلوی خودرا پاک وپاکیزه نگه ندارند این 

البته خیرین هم نقش دارند متاسفانه بعضی ها فکر میکنند همه چیز باید از طریق خیرین دبی حل وراه اندازی شود این امر 
باعث شده است که عده ای که در اوز ویا بندر وشیرازویا در جاهای دیگر هستند نقش خودرا در ابادی شهر وتوسعه ان 

ودرامد کافی دارند وبعضی از انها تجار موفق وکاردانی هستند  وچه خوب است انها با ساخت نادیده بگیرند انها پول 
و.... نقش خودرا بیش از پیش نمایند ومطمئن باشند که با همیاری انها دلگرمی بیشتری   میدانی خوب وپارک های محلی

ید نقش خودرا بیش از پیش کنند وانتظار هست در مردم اوز نسبت به توسعه وزیبا سازی شهر اوز پیدا میشود رسانه ها با
قشر روشن وفهیم جامعه با مشاوره ورایزنی با شهرداری شهر ودیگر مسئولین طرح های مناسب وزیبایی در اختیار انها 

 1391محمودا / ابانماه فرهاد   /قرار دهند تا با همت همگی شهری زیباتر در مسیر توسعه وعمران وابادانی داشته باشیم 

  



 اشنای باورت
گاه فکر مٌکنم / در برانداز بی اندازه کسی که دوست دارم بشناسمش /به تنهاٌی ام ٌله داده ام/ به بٌگانگی ام از او / او 

 که می بٌنتم/ اوکه می تواند بشناسدم /او که سر در احساس گذر زمان دارد وبا پٌشداوری خلوتش انس می گٌرد .
/وبه خٌال رهگذرش نوٌد اشناٌی مٌدهد   ه نپرسٌده ام را در دامانش سبز مٌکنداو ک   
پس چرا دست بدست مٌکنم / برای درٌچه ای که گاه بسته مٌشود وگاه به شوق امدن قاصدکی باز مٌشود    
 

 فرهاد محمودا 

 شاهٌن اوز در حضور مسئولٌن بخش اوز افتتاح گردٌدمدرسه فوتبال 

 با ارتقای فرودگاه بٌن المللی الرستان به اداره کل موافقت شد

 لٌگ دسته ٌک هندبال بانوان کشور شد تٌم شهٌد چمران الرستان ناٌب قهرمان

 2012/ اکتبر  1391قٌمت مواد ؼذاٌی در شهر اوز در ابان ماه 

 قیمت ها بر اساس تومان می باشد 

ماهی هوور  -10000مارماهی  -12000گوشت چرخی  -20000گوشت گوساله -17500کیلو بز 1گوشت 
سنگدان  -1800جگر مرغ  -5500مرغ منجمد  -5200مرغ گرم  -8500ماهی سنگسر  -8000/ماهی شهری 8000
 -3500پردیس  تن ماهی -4000شباب  تن ماهی -4000تن ماهی ساحل  -3000/تن ماهی سیحون 1800مرغ 

سویا  -1000گرمی 450ماکارونی  -1300گرمی 900ماکارونی  -1500کوچک  رب گوجه 2500رب گوجه بزرگ  
لیتری عالیس 1.5دوغ -600نوشابه کوچک  -1500 خانواده نوشابه -1800نوشابه خانواده پپسی  -800سبحان 
  -600سی سی 200/دوغ1900

گوشت  -3800معمولی  سوسیس -5000سوسیس مخصوص  -4000همبرگر مخصوص  -1800همبرگر معمولی 
 -7800ارژن  گوشت چرخی -8500چرخی دمس 

ماست بزرگ  -1500خامه پگاه  -5500پنیر روزانه  -3800پنیر کاله  -3200پنیر مانی ماس  -3000پنیر سفید  
شیر  -1000کیلو  0.5ماست  -2500کیلو 1ماست  -4500لیتری 2.5 ماست بزرگ -6500کاله  /ماست بزرگ6000
 9000/تخم مرغ 2500پاکتی 

کیلو 17 روؼن جامد -2700کیلو  1 روؼن جامد -16500 کیلو 4.5روؼن جامد  -19000کیلو  5روؼن جامد 
 12200لیتری  4 روؼن مایع -6000کیلو  1 روؼن مایع -4000کیلو  2/ روؼن مایع 60000

نخود سبز  -1800سس هزار جزیره  -2000سس دلپذیر  -500کوچک  سس همدانیان -800سس همدانیان بزرگ 
لوبیا  -1000کوچک  لوبیا قوطی -1500لوبیا قوطی بزرگ مشکوة  -1500خوراک بادمجان  -1200قوطی 
لپه  -3000ماش  -3000عدس سبز  -3200عدس قرمز  -4000نخود  -2500طی /قارچ قو1500بزرگ  قوطی

 3000/لوبیا چشم بلبلی 3500لوبیا قرمز  -4000

/گوجه 700پیاز  -3500گالبی  - 3500ریز  خیارشور -2000خیارشور بزرگ  -1200آرد سفید  -1800کیلو 1شکر 
/هندوانه کیلو 2000سیب  -2500انگور  -1500انار  -2500پرتقال  -800بادمجان  -1000سیب زمینی  -1200
 -1000خیارسبز  -500

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2065.aspx
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5859
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5859
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5865


 -180000ابوطالب  برنج -135000هاتی کارا  برنج -128000پامچال  برنج -150000کیلویی  سیتا  40برنج  
 140000سبزبهار  برنج

 بولقاسم اهنگ در گذشت ا

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم ابولقاسم اهنگ امروز در بندرعباس در گذشته است که بدین وسیله درگذشت انمرحوم را به 
خانواده ایشان واقای محمد نامور وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم مرحوم در زمان مرگ شصت واندی 

 از عمرش میگذشت که یاد وخاطرش گرامی باد / 

 2012نوامبر 5تاره های اوز سایت س

 پٌام تسلٌت 

با ابراز تاسؾ از درگذشت ابولقاسم اهنگ در گذشت انمرحوم را به خانواده ایشان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت 
 عرض مینمائیم واز درگاه خداوند برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 

 صالح صمدانی  -عزیز ملک زاده  –میراحمدی  محمد رضا –نورالدین نجم دینی 

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

با ابراز تاسؾ از درگذشت ابولقاسم اهنگ در گذشت انمرحوم را به خانواده ایشان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت 
 عرض مینمائیم واز درگاه خداوند برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 

 طرؾ عایشه فقیهی پور وخانواده از 

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

با ابراز تاسؾ از درگذشت ابولقاسم اهنگ در گذشت انمرحوم را به خانواده ایشان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت 
 عرض مینمائیم واز درگاه خداوند برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 

 محبوب وفرشاد عبداللهی  -مسعود -محمود -فیصل -هللا عبداللهی وفرزندان محمد از طرؾ فضل 

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

با ابراز تاسؾ از درگذشت ابولقاسم اهنگ در گذشت انمرحوم را به خانواده ایشان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت 
 رای بازماندگان صبر ارزومندیمعرض مینمائیم واز درگاه خداوند برای انمرحوم طلب مؽفرت وب

 از طرؾ سعید ضیایی 

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

با ابراز تاسؾ از درگذشت ابولقاسم اهنگ در گذشت انمرحوم را به خانواده ایشان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت 
 ومندیمعرض مینمائیم واز درگاه خداوند برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارز

 از طرؾ طیب زمین پیما ومجید خضری 



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

با ابراز تاسؾ از درگذشت ابولقاسم اهنگ در گذشت انمرحوم را به خانواده ایشان وبستگان واقایان محمد نامور ومحمد 
مؽفرت وبرای بازماندگان علی نامور واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم واز درگاه خداوند برای انمرحوم طلب 

  از طرؾ علی انجام صبر ارزومندیم/

 برگزاری دوٌست وپنجاه ودومٌن جلسه هٌئت مدٌره انجمن خٌرٌه اوز با حضورمٌهمانان
 

 پٌگٌری نٌازهای بهداشتی و درمانی منطقه در جلسه با وزٌر بهداشت ، درمان و آموزش
 

 ضرب المثل  

  دنبال نخود سٌاه فرستادن

بهانه بیرون فرستند و یا به قول عالمه دهخدا:"پی  هرگاه بخواهند کسی از مطلب و موضوعی آگاه نشود و او را به تدبیر و
 ." یعنی جایی رفت به اینباب مثال می گویند: "فالنی را به دنبال نخود سیاه فرستادیم کاری فرستادن که بسی دیر کشد." از

  .زودیها باز نمی گردد
  .ضرب المثل درآمده است اکنون ببینیم نخود سیاه چیست و چه نقشی دارد که به صورت

  .نوع از آن در ایران و بهترین آنها در قزوین به عمل می آید به طوری که می دانیم نخود از دانه های نباتی است که چند
قرار می گیرند  نخودهایی که در ایران به عمل می آید همه به همان صورتی که درو می شوند مورد استفاده انواع و اقسام

مگر نخود سیاه که چون به عمل آمد آن را در داخل  نمی دهند یعنی چیزی از آنها کم و کسر نمی شود و تؽییر قیافه هم
  .شنی خوراک و خورشت شودصورت لپه دربیاید و چا ظرؾ آب می ریزن تا خیس بخورد و به

 بقالی و سوپر و فروشگاه نخود سیاه پیدا نمی شود و هیچ کس دنبال نخود سیاه نمی رود، مقصود این است که در هیچ دکان
و آن گاه مورد بهره برداری  زیرا نخود سیاه به خودی خود قابل استفاده نیست مگر آنکه به شکل و صورت لپه دربیاید

  .واقع شود
شده باشد که اگر کسی را به دنبال نخود سیاه بفرستند در واقع به دنبال چیزی  کنم با تمهید مقدمۀ باال ادای مطلب فکر می
 .که در هیچ دکان و فروشگاهی پیدا نمی شود فرستادند

  دکلمه درون / 

روزمرگی ومیشماریمشان  ما فقط در خود نمانده ایم ؛عصاره ؼریب گل های پرپر شده ایم ؛ گل هایی که فقط خاطره اند و
بر نگاه مه الوده زندگی ؛ خیلی دوست دارم یقین پیدا کنم بر مرگ زودباوری ؛ دوست دارم چون ماهیانی که بر سطح اب 
می لولند اب وهوا را یکجا بنوشم ولی فریبی بیش نیست منقار پرنده یقین بیش از باور من خواب خوش اب را به یؽما می 

 برد 
 فرهاد محمودا

 
  تٌم فوتسال نفت اوز اماده شرکت در مسابقات دسته ٌک استان شد

پنج شنبه صبح طی نامه ای از هیت فوتبال الرستال به اداره تربیت بدنی اوز جهت اعاالم آمادگی تیم فوتسال جهت شرکت 
آمادگی خود را برای  و امادگی میزبانی برای مسابقات دسته اول که در آدز ماه برگزار میشود ارسال شد که تیم نفت اوز

این مسابقات اعالم نمود و از اداره تربیت بدنی هم خواستار همکاری برای شرکت در این مسابقات شد/ با تشکر مدیر 
 تیمهای ورزشی نفت اوز محمد لطافت

 
 وقتی با تابلو بٌرم شهرستان مٌشود

 
اوزیها هر چه دارند میدوند تا حاال نتوانستند به حق وحقوق خود در رابطه با شهرستان شدن برسند اما این تابلو که بر سر 
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در یکی از مراکز شهر نصب شده حرؾ دیگری می زند.حاال نمی دانیم بریم تابلو سفارش بدیم یا بریم از وزارت کشور 
اواستانداری برای شهرستان شدن تقاضای ارتق  کنیم  

  
 

 لطفا به این تابلو که در سایت صحبت نو الر امده توجه کنید
 ادامه مسابقات فوتبال نوجوانان بخش اوز - 1391

 ت ؟هالووٌن چٌس 

دٌشب که داشتم می امدم منزل دٌدم سه جوان قٌافه های عجٌب وؼرٌبی دارند وقسمتی از صورت خودرا رنگ کرده اند 
اول متوجه نشدم دلٌل ان چٌست اما کمی که فکر کردم ٌادم امد که پارسال هم تو ماه اکتبر برنامه ای بود که جوانها 

ا ترسناک وعجٌب وؼرٌب جلوه دهند . می توانم بگوٌم ادم ها گراٌش زٌادی داشتند که به ان جشن بروند وخودر
وجوانهای اندکی هستند که از تارٌخ اٌن جشن که هالووٌن نامٌده مٌشوند اطالع دارند وشاٌد شما همشهری گرامی 

اند بر وبٌننده عزٌز هم از ان بی اطالع باشٌد به همٌن خاطر اطالعاتی از منابع انترنتی جمع اوری کرده ام که مٌتو
 اطالعات شما در اٌن باره بٌفزاٌد .

شود. بسیاری از افراد در این  اکتبر برگزار می ۹۱زمین است که مراسم آن در شب  هالووین یکی از جشنهای سنتی مؽرب
روند. جشن  آوری نبات و آجیل به در خانه دیگران می های عجیب و ؼیرمرسوم میپوشند و کودکان برای جمع شب لباس

هالووین بیشتر در کشورهای آمریکا، ایرلند، اسکاتلند و کانادا مرسوم است. این جشن را مهاجران ایرلندی و اسکاتلندی 
ر سده نوزدهم با خود به قاره آمریکا آوردند. یکی از نمادهای هالووین یک کدوتنبل توخالی است که برای آن دهان و د

شود. جشن  ای ترسناک داده می چشم به صورتی ترسناک درآورده شده و با روشن کردن شمع در درون کدوتنبل به آن جلوه
شود، بیان کننده اعتقاد پیشینیان آنان به  وزی میان ؼربیان برگزار میهالووین که از دوهزار سال قبل تاکنون در چنین ر

های مذهبی در کشورهای اروپایی و  جهان آخرت است. آخرین روز ماه اکتبر )نهم آبان ماه( زمان برگزاری یکی از جشن
این جشن قوم سلتی  یعنی روز همه مقدسین معروؾ است. بنیانگذاران (Halloween)آمریکایی است که به نام هالووین 

کردند. به روایت این قوم آؼاز سال میالدی اول  ها پیش از میالد مسیح در ایرلند و شمال فرانسه زندگی می بودند که سال
نوامبر است و با این اعتقاد آخرین شب سال یعنی سی و یکم اکتبر را زمان یادآوری از ارواح درگذشتگان قرار دادند و به 

کردند و هر کس هر ؼذایی  افروختند، قربانی می شدند، آتش می کردند، همگی دور هم جمع می رپا میاین ترتیب جشنی ب
نشستند چراکه بر این باور بودند که در این شب راه میان دو  کرد و همگی بر سر یک سفره می داشت با دیگران قسمت می

کنند؛ پس کسانی که با سخاوت  شوند و ارتزاق می شان نیز در این جمع حاضر می شود و ارواح درگذشتگان جهان باز می
ها  کردند مورد شفاعت درگذشتگان نزد خداوند قرار گرفته و تا پایان آن سال از گزند بدی بیشتری در این جشن شرکت می

و به شکلی شد که البته هر کدام بعدها تؽییر کرده  ماندند. از دیگر مراسمی که در این بخش برگزار می و بالها در امان می
هایی از پوست سر حیوانات، پیشگویی توسط  توان به این موارد اشاره کرد: پوشیدن لباس کامالً دگرگون درآمد، می

ها با این  های آتش و خاکستر به خانه کشیشان، خوردن سیب که سمبل پومانا )خدای میوه و درخت( بود و بردن باقی مانده
داری، دعا و  ها با شب زنده ی زمستانی که در پیش بود در امان بدارد. در انتها کشیشها و از سرما نیت که آنها را از بدی

کردند. پس از گذشت سالیان دراز  نماز آخرین شب سال را به پایان برده و ارواح مقدس را از برزخ به بهشت رهمنون می
سیحیان کریستین به این سرزمین و اختالط ها به این منطقه آیین هالووین دچار تؽییراتی شد که ورود م و با حمله رومی

دیگر تنها متعلق به ارواح پاک نبود « شب همه مقدسین»کم  تؤثیر نبود تا آنجا که کم عقاید آنها به یکدیگر در این تؽییرات بی
های  اسدانستند. از این رو برخی از مردم در جشن هالووین لب بلکه شیاطین و ارواح خبیثه را نیز در این جشن حاضر می

 پوشیدند تا در برابر ارواح گناهکار ایستادگی کنند و به شکلی نمادین آنها را ترسانده/  عجیب و ترسناک می

اما انچه امروز در جهان اتفاق می افتد با ان ائٌن سنتی فاصله گرفته وحتی در کشورهای مسلمان نشٌن ودر کشورهای 
ٌن جشن برگزار مٌشود وبٌشتر دورهم جمع شدن وتفرٌح کردن جوانان دٌگر که هٌچ نسبتی با ائٌن مسٌحٌت هم ندارند ا

است تا بجا اوردن ائٌن سنتی هالووٌن  اٌن رسم روزگار وگذشت زمان است که ارام ارام چٌزهای جدٌد جای سنتی را 
  /فرا خواهند گرفت 

 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5802
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2059.aspx


 2012ماه دسامبر   ارشٌو اخبار و مطالب

  

 محمد اسماعٌل خضری در گذشت 

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم محمد اسماعیل خضری که سالها در بندرعباس زندگی میکرد روز شنبه گذشته در گذشته که 
بدینوسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی 

 میداریم 

 سایت ستاره های اوز  

 پیام تسلیت  

سیله مصیبت درد ناک در گذشت محمد اسماعیل خضری را به خانواده انمرحوم وبستگان تسلیت گفته وارزوی بدینو
مؽفرت وامرزش برای انمرحوم وصبر جزیل برای بستگان از درگاه خداوند متعال ارزومندیم . روحش شاد ویادش گرامی 

 باد 

عبدهللا  –نجیب حق شناس با خانواده  –پور با خانواده نادر خادم  –دبی از طرؾ خانواده مرحوم محمد امین حق شناس 
 فقیهی پور با خانواده وعبدالرحیم حق شناس با خانواده 

مرگ ناگهانی پدر بزرگم محمد اسماعیل خضی را به مادر بزرگم وامهانی صالحی ومادرم عفت خضری ودایی هایم  
 ارزوی مؽفرت از درگاه خداوند خواستارم  تسلیت عرض میکنم وبرای بازماندگان صبر جزیل وبرای انمرحوم

 از طرؾ ساحله حق شناس 

 پراغ روشنای کوچمو چو /  دَگ ابادی اس خونمو چو /   اگایت ابادن خون وگیتی   /   با خاله با گپه و گپتمو چو 

 مهد ارکٌد در دبی  فٌلم کوتاهی از نماٌشگاه
 
 

 خبر نماٌشگاه مهد ارکٌد دبی در روزنامه االتحاد امارات 

  جرٌدة االتحاد -فناناً ٌعرضون تنوٌعات تشكٌلٌة من البٌئة المحلٌة والطبٌعة   36

 
   1فٌلم شماره 

 
  2فٌلم شماره 

 قطعه شعری کوتاه / اٌنجا بی َکسی بٌداد مٌکند
  

 
 یک دانه حرؾ از لبان ابر چکید 

 بوی دریا میداد ودلدادگی 
  . بوی ماهی ومیگو
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 یاد تو افتادم که گردبند پر از صدفت هیچ مرواریدی نداشت 

 ولی لیال ؛زیبا بود ؛ زیبا ؛ خیلی زیبا 
 برای خاطر چشمان پر از مرواریدت اینها نوشتم 

 باران همیشه همسایه چشمانت بود
 یت خیمه زده بودم ومن پشت پلک ها

 . یادت که هست
 وقت کردی گاهی گریه هایم را بخوان 

 اینجا بی کسی بیداد میکند 
 

  2012دسامبر 26فرهاد محمودا/ 

 باران خوب ودل انگٌز در شهر اوز
  
 هوای فارس ومنطقه بارانی است . شب کمی بیشتر شد 9امروز عصر هوای شهر اوز با نم نم باران شروع شد وحوالی  

امید که باز هم ببارد ودل تشنه زمین وبهار نورسیده از ان سیراب گردد مردم در اشتیاق دیرینه خود عکس وفیلم گرفته 
وروی فیس بوک وانترنت وبا تلفن و موبایل به همدیگر خبر میدهند این اشتیاق دوست داشتنی اوزیها در بارش باران واقعا 

 ست هوای دبی هم اکنون ابری  مثال زدنی است

 اولٌن نماٌشگاه اثار هنری اموزشگاه ارکٌد دبی برگزار شد 

اولین نمایشگاه اموزشگاه هنری ارکید دبی با حضور سلطان صقر السویدی مدیر  2012دسامبر  25شب  7از ساعت 
هنری تنی چند  نوده الثقافه و مسئولین مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی افتتاح شد که در نوع خود کاری بی نظیر برای اثار

از نقاشان وهنرمندان مهد ارکید بود همشهریان زیادی برای دیدن از این نمایشگاه دعوت شده بودند وفرصتی بود برای 
اینکه همشهریان وعالقمندان به هنر نقاشی شاهد ارائه نقاشی های این هنرمندان باشند توماج هنری واقای فاروق ضیایی 

شگاه بودند ودیگران نیز با ارائه اثار خود به این نمایشگاه زیبایی دوچندان به عالقمندان از افراد شناخته شده این نمای
عرضه نمودند بیشتر اثار ارائه شده در این نمایشگاه از ان زنان وبانوان بود که با سبک های مختلؾ هنری بر دیوار سالن 

اه داشتند وکارهای ارائه شده متنوع بود البته اثار ی جلوه گری میکرد خوشبختانه همشهریان استقبال خوبی از این نمایشگ
که موجود بود قیمت گذاری نشده بود اما در بین انها اثاری بود که از توانایی باالی هنرمندان حکایت داشت با بعضی از 

شیم واین در افرادی که در این نمایشگاه صحبت داشتم فکر نمی کردند که ما این تعداد همشهری در کار نقاشی داشته با
حالتی بود که هنوز خیلی از دیگر نقاشان ما از این نمایشگاه مطلع نشده بودند مطمئنا فضای انجا فرصت ارائه همه را 

 فراهم نمیکرد ودر اینده بایستی اثار هنرمندان ودر چند نوبت نمایش داده شود تا با دیگر اثار هم اشنایی پیدا کنیم

ی ضمن پذیرایی از میهمانان مراسم تولد خانم خدیجه پیرازاد با حضور مدعوین واهالی در ادامه مراسم ومراحل پایان 
 وزی مینمایم  خانواده در محل نمایشگاه برگزار شد که ضمن تبریک تولد برای ایشان ارزوی موفقیت وبهر

وزشگاه ارکید قابل در هر صورت کار نیک وپسندیده سرکار خانم خدیجه پیرزاد و وهیبه محمود ودست اندرکاران ام 
تقدیر است وامیدواریم که در اینده با حمایت بیشتر همشهریان شاهد برگزاری اثار دیگر هنرمندان نیز باشیم .نکته ای که 

قابل تشکر است نمایش اثار هنرجویان ودانش اموزان مهد ارکید بود که هم باعث دلگرمی هنرمندان جوان ونوجوان میشود 
مشهریان گوشزد مینماید که چقدر خوب است فرزندان خودرا برای اموزش نقاشی وخطاطی وهم به خانواده ها وه

وعکاسی به این مهد بفرستند تا در اینده نه چندان دور شاهد شکوفایی استعداد انها باشیم  از این مراسم دو خبرگزاری 
سم عکس وفیلم تهیه کنند سایت ستاره های امارات هم عکس وفیلم گرفتند ورسانه های خودی ومردم هم توانستند از این مرا
ای اٌن مراسم برای دٌدن عکس ه   /اوز توانست عکس هایی از این مراسم بگیرد که توجه شما را بدان جلب مینمایم 

 ونماٌشگاه لطفا اٌنجا کلٌک کنٌد 
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 ؟ به نظر شما چرا تجار اوزی در کارهای تجاری وصنعتی در شهر اوز مشارکت نمی کنند 
 
 

 بٌش از سه مٌلٌون قطعه مرغ گوشتً در مرؼداري هاي الرستان تولٌد شد

 پاٌان برداشت محصول لٌموترش در الرستان

 ها در اٌران: باقٌمانده سموم و کودهای شٌمٌاٌی  عامل ٌک سوم سرطان

 حکاٌت عابدان وبازرگانان از گلستان سعدی

   از گلستان سعدی  کاٌت چه در چه خزؾح

 اولٌن نماٌشگاه اثار اموزشگاه هنری ارکٌد در دبی 

در مرکز ندوه الثقافه والعلوم  2012دسامبر  25اموزشگاه هنری ارکید با حضور سلطان صقر السویدی روز سه شنبه  
بعداز  7واز ساعت   وفاروق العوضی وهنرجویان خود برگزار میکنددبی اولین نمایشگاه خودرا با اثاری از توماج هنری 

می باشد .برای حضور در این نمایشگاه کارت های دعوتی از طرؾ اموزشگاه ارکید صادر گردیده که از انها  ظهر 
 دعوت شده از این نمایشگاه دیدن فرمایند .

 د بعد از نادی الشباب ونزدیک ساحل ممزر می باش  ادرس نمایشگاه

 پٌر فراموش شده مٌر الٌاس

خیلی ها که روزی وروزگاری از عمرشان گذشته حتما سری به میر الیاس زده اند این پیر که همچون پیر معلم کثیر وپیر  
برزگو از امامزاده های شهر وبخش اوز می باشد متاسفانه سالهاست که کسی عطؾ توجه ای بدان نمی نماید روزگاری 

ین وبه لحاظ تعداد درخت ونخل ووجود چشمه اب روان در دامن کوه وحوضچه بزرگ ان پذیرای این پیر از اباد تر
بسیاری از میهمانان منطقه وبخش وشهر اوز بوده است اما دور افتادن از جاده اصلی وبی همتی مردم شهر اوز ومنطقه 

ان رو به خشکی گراید ودرخت نخل سر باعث شده است این زیارتگاه ومنطقه سیاحتی وگردشگری از رونق بیافتد وچشمه 
سبز انجا تعداد زیادی خشک شوند وکمتر ان حال وصفا وصمیمیت گذشته را بیاد وخاطر اورد چه جمعه ها وگاه روزها 

مردم اوز فامیل وجماعت به انجا می رفتند ودر دامن طبیعت ان به گشت وگذار می پرداختند چه خاطره های زیبا وشیرین 
ل این کوه ها ونخل ها ننشسته اری با بی توجهی همه چیز فراموش میشوند امیدوارم این مردم با داشته های وماندگار در د

 خاطره انگیز خود به فکر نجات این منطقه واثار ان وچشمه وزیبا سازی انجا باشند 

 ٌکی از همشهرٌان که به انجا رفته بود عکس هاٌی از انجا براٌم فرستاده که با هم می بٌنٌم

  

 وبساٌت رسمی هٌئت فوتبال بخش اوز

  بازدٌد اعضای موسسه خٌرٌه خٌره النساء بناروٌه ازانجمن خٌرٌه اوز

  مادر
 

 ترانه ووٌدٌو کلٌپ مادر با صدای وحٌد حٌدری
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 مهربونم مادر روح وروانم مادر.....  نگهبان سر گهواره من
 خرگ تش وکتل چاٌی در زمستان اوز   
  

 
  وخرافه دٌگر  پاٌان ٌک شاٌعه

 
 

است دیدیم که دنیا به اخر نرسید وشایعه  2012دسامبر  21خورشیدی برابر با  1391دیشب شب یلدا وامروز اول دیماه 
راه به جایی نبردند مگر اینکه موجب نگرانی بسیاری از مردم شدند وجالب این بود که درصد افرادی که این   پراکنان

برای نسلیست که در قرن بیست ویکم ودنیای مجازی زندگی میکند به   دروغ را باور کرده بودند کم نبود ند واین فاجعه
نظرم بسیاری از مردم انچه در یافت میکنند خبر ورویه ان است وحجم کانال های تلویزیونی ودنیای انترنتی افراد جامعه 

 جهانی را به عمق خبر واتفاقات رهنمون نمیکند
ودر تمام جهان زندگی بروال   زمین سرشار از نعمت زندگی وبودن استدر هر حال خورشید با درخشندگی تمام بر پهنه 

 طبیعی خود در جریان است
 

 با عمق این شایعه بیشتر اشنا شوید مطلب زیر را بخوانید   برای اینکه

 خورشٌد جمعه طلوع کرد / پاٌان جهان عملی نشد 

 قانون نوازی ٌک کودک  
 
  

 رإوؾ الجمني-عزؾ قانون-یا مسهرني
  

 قانون نوازی یک کودک
 

  ساله 3ویلون نوازی یک کودک 
   

 تک شوم  و شاِو تاُرم ؛ دور ازَمکَس و ٌارم ؛ ٌلدا تو بَِبش ٌارم

Tek shom o shave taarom door oz makaso yarom yalda to bebash yarom 

  فرهاد محمودا

 پاٌان جهان شاٌعه ای بٌش نٌست و خرافات جدٌد و مدرنی بٌش نٌست

بعد از ظهر ٌک تلفن از اوز داشتم کسی پشت خط از من سوال کرد اقای ابراهٌم پور درست است که  5امروز ساعت 
ز او پرسٌدم چه کسی اٌنرا گفته ? اٌشان جواب دادند که توی اوز وگراش والر دنٌا چند روز دٌگر به اخر مٌرسد ا

وشهرها وروستاهای اطراؾ همه اٌن حرفها مٌزنند واٌن حرؾ من نٌست . از اٌشان پرسٌدم مردم چه مٌگوٌند  او گفت 
ه مٌگوٌند که ٌک عده مٌگوٌند جنگ جهانی نزدٌک است وجنگ سوم شروع مٌشود وهمه چٌز از بٌن مٌرود ٌک عد

ٌک سٌاره ای ٌا چٌز ی به زمٌن بر خورد مٌکند وهمه مٌمٌرٌم ودنٌا به اخر مٌرسد عده ای هم مٌگوٌند که تا شب 
جمعه همه چٌز تمام مٌشود ودٌگر کسی روی زمٌن نمی ماند  وبعد اضافه کرد در ٌکی از شهرهای اطراؾ خٌلی ها رفته 

ته اند زمٌن تا سه روز تارٌک مٌشود  گفتم اٌنها را جاٌی خواندی گفت نه ولی اند وتعداد زٌادی شمع خرٌده اند چون گف
همه مٌگن ومن هم شنٌدم گفتم شنٌدن کی بود مانند دٌدن اوال اٌن شاٌعات توسط ٌک مشت ادم های خرافی بر اساس 

توسط فٌس بوکی ها داستان قدٌمی ماٌاها پخش شده ومنشا ومنبع اٌن شاٌعه پراکنی ها از خارج کشور بوده است و
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ودارندگان انترنت بٌش از پٌش گسترش داده اند وموجب نگرانی مردم شده اند در صورتی که خود مسئولٌن ناسا 
سازمان فضاٌی امرٌکا ودانشمندان همه اٌن حرؾ ها را رد کرده اند وشما هم به مردم حقٌقت بگوئٌد تا نگرانی نداشته 

 باشند ودنبال خرافات نروند 

 نکه شما ببٌندگان محترم وهمشهرٌان گرامی بٌشتر با اٌن مسئله اشنا کنم از چند منبع نقل قول مٌکنم برای اٌ

دسامبر 21گفت:  AWBرصدگر آمریکایی و مدیر و موسس انجمن بین المللی منجمان بدون مرز   ....   به نقل از اٌسنا:
، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: (Mike Simmons)از لحاظ علمی پایان جهان نیست. مایک سیمونز 2012

  .شده است 2012ناآگاهی برخی اقشار مردم از موضوع های نجومی باعث دامن زدن به شایعه بی اساس 

سیمونز ادامه داد: هرسال به هنگام انقالب زمستانی خورشید در نقطه ای از آسمان واقع می شود که بسیار نزدیک به 
( کالیفرنیا، شایعه تاریکی مطلق زمین MWOAاست. موسس انجمن رصدخانه مونت ویلسون )مرکز کهکشان راه شیری 

 را بی اساس دانست و گفت: تمام دانشمندان عرصه نجوم این موضوع را رد کرده و چنین مساله ای شایعه ای بیش نیست.

شاید پایان جهان برای من، همین سیمونز اظهار کرد: شکی نیست برای تک تک افراد روزی جهان به پایان خواهد رسید 
گفت: منجمان علم نجوم پایان یافتن جهان در  TWANامروز یا فردا باشد.مدیر و موسس پروژه بین المللی جهان در شب 

 میالدی را تایید نمی کنند. 2012سال 

 شد از سوی دیگر با بک امیر تفرشی که از افراد مطلع واگاه کشورمان در زمینه سیارات وفضا می با

با بیان اینکه شایعات در خصوص پایان جهان بارها شنیده شده و مطلب جدیدی نیست افزود: متاسفانه افراد فرصت طلب 
از ناآگاهی مردم عادی سوءاستفاده های کالن مالی می کنند.وی در خصوص شایعه هم خط شدن زمین، خورشید و مرکز 

تفاق می افتد و هیچ نگرانی و تهدیدی برای مردم ندارد.وی تاکید کهکشان اظهار کرد: این هم خطی هر شش ماه یکبار ا
کرد: هیچ پدیده ؼیر عادی که با وقوع هم ترازی زمین و خورشید و صفحه میانی کهکشان در ارتباط باشد در روز های 

 دسامبر )اول تا سوم دی ماه سال جاری ( رخ نخواهد داد. 23تا  21

ا بی اساس دانست و گفت: پیش بینی وضعیت هوایی فضا به ما کمک می کند که از وی شایعه تاریکی سه روزه زمین ر 
 رویدادهای درحال وقوع جلوگیری کرده و یا صدمات را به کمترین میزان رساند.

امین تفرشی اظهار کرد: سازمان فضایی ناسا به تمام این شایعات پاسخی علمی داده و این پیش بینی ها و شایعات را رد 
 ست.کرده ا

از همشهرٌان وبٌنندگان عزٌز تقاضا دارم اٌن مطلب را در فٌس بوک ٌا از طرق دٌگر به مردم عادی برسانند چون خٌلی 
 ها به انترنت واخبار درست دسترسی ندارند تا اٌن خرافات وبدبٌنی ونگرانی از بٌن برود 

  عکس هاٌی از بارندگی اخٌر در شهر اوز
 

 برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد

 زنده ٌاد خسرو شکٌباٌی   سه حکاٌت از سعدی با صدای 
 

واندرز است چند حکاٌت با سعدی از شاعران بزرگ اٌرانی حکاٌت های زٌباٌی در گلستان سعدی دارد که سرشار از پند 
   صدای خسرو شکٌباٌی برای شما اورده ام امٌد که بتوانم انرا ادامه دهم ومورد پسند خاطر شما قرار گٌرد

 
 

 حکاٌت دو بازرگان
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 حکاٌت دو ادمی

  
 سالی از بلخ بامٌن

 
  نم نم خوب باران در دبی  
 

صبح است ادامه دارد هوا کامال  8شروع شده که تا االن که ساعت دسامبر نم نم باران در دبی  17از حوالی صبح دوشنبه 
 هوای اوز امروز صبح افتابی گزارش شده است خبر.ابریست وکل منطقه امارات را در برگرفته است 

  
شب است همچنان ادامه دارد  12نم نم باران در شب اوز شروع شده است وتا حاال که ساعت   یکشنبه  شب 7از ساعت 

ارانهای نم نم اگر طی روزها وهفته های اینده ادامه پیدا کند نوید بهار سرسبزی برای مردمان منطقه خواهد واین ب
تراوات ولطافت هوا خیلی خوب است .اب وهوای امروز وامشب دبی هم خوب بود وابری وگاهگاهی نمکی باران    بود

 امید که باران بیشتری ببارد

 ساعت آٌنده بارانی ست 24هوای الرستان تا 

 
 معاون درمان دانشكده علوم پزشكً الرستان منصوب شد

 
  شرکت تن ماهی بٌرم به زودی آؼاز به کار می کند

 
  ۰%۰۰آذر "  -   روستای کهنه ِمربِط (  )گوجه منطقه مربوط

  ؼزلی تازه از فرهاد محمودا

 داؼی از خوٌشم که در حٌرانی ام  گم مٌکنم                  

 حال دٌروزم نمی دانم ولی حاالٌی ام گم مٌکنم    

                می رود ازدست چون بادی که از صحرا گذشت   

 دائما عمری که در بٌدارٌی ام گم مٌکنم    

        هر چه پنهان کرده ام از ؼم به چشمان ترم       

 گم مٌکنم    اشک خونباراست که در شٌداٌی ام  

        می کشم از سرمه داناٌی ام بر چشم خلق

 مردمان در راه ومن پٌداٌی ام گم مٌکنم     

 دل همٌن شط پر از االم ورنج روزگار          

      گشته است دلخون ودر بی تابی ام گم مٌکنم      
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         ابر باران زا ی دلتنگی به پشت پلک ها        

 بس که می بارد زدل  تنهاٌی ام گم مٌکنم    

 فرهاد محمودا   

 

  مردم الرستان فرٌب کالهبرداران و افراد فرصت طلب را نخورند

عبدالرحیم مقیمی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه الرستان طی سخنانی اظهار داشت : گزارش هایی مبنی بر  
  .رسیده است کالهبرداری افراد فرصت طلب با سوء استفاده از عناوین و پوشش دولتی و مسئولین در سطح کشور 

وی افزود: موضوع سوء استفاده افراد فرصت طلب و کالهبرداری در کشور و در این شهرستان مطلب تازه ای   - 
نیست. الکن اخیرا فعالیت و شیطنت این افراد،گسترده تر شده است و با شگردهای مختلؾ بویژه بهره گیری از سادگی 

ی مکالمات تلفنی با افراد دارای نفوذ،سرمایه داران و قشرهای خاص مانند افراد حتی افراد دولتی و نفوذ کالم،در نحوه 
صرافی ها،پزشکان،طالفروشان،با طرح در خواست کمک های مالی برای مستمندان، بیماران خاص ،جمعیت حمایت از 

،دفتر استاندار  بیماران و همچنین با عناوینی از جمله مسئول روابط عمومی ،مسئول دفتر شخصیت ها و مسئولین دولتی
،دفتر فرماندار ،دفتر شهردار و .... و یا رابطین نمانیدگان مجلس و ارائه شماره حساب در بانک های مختلؾ اقدام به 

  .کالهبرداری مینمایند

 

کالهبرداران همچنین طی تماس های تلفنی ابتدا با ارائه اطالعات و آمار،جهت جلب اعتماد  :عبدالرحیم مقیمی تصریح کرد
افراد،اقدام و سپس با عناوین جعلی و ارائه شماره حساب های متعدد و درخواست شماره ی کارت بانکی و یا حضور در 
محل عابر بانک جهت انجام عملیات بانکی واریز وجه ،اقدام می نمایند که الزم است مردم شریؾ منطقه الرستان ضمن 

چنین اقداماتی و یا تماس های مشکوک، مراتب راسریعاً به  افزایش هوشیاری وآگاهی عمومی خود،در صورت مواجه با
  .اطالع رسانی نمایند 110پلیس آگاهی و یا 

 
 1391اذر 25صحبت نو الر / 

 

 کائنات چٌست ؟ ٌا کٌست ؟ 
 
 

من این کلمات اینروز ها در فیس بوک وبعضی از محافل زیاد استفاده میشود بی انکه عده زیادی از این جماعتی که حداقل 
میشناسم درک روشنی از ان ارائه دهند دوست دارم بینندگان سایت وفیس بوکی های محترم انچه راجع به این کلمه 

وموضوع میدانند برایم بنویسند تا در فرصتی امروز یا فردا نکاتی هم بعنوان نظر خودم به ان اضافه نمایم وشاید فرصتی 
 شد تا در این موضوع کندوکاوی بکنیم

   
ز درٌافت نظرات تعدادی از بٌنندگان )اٌن نظرات در صفحه فٌس بوک فرهاد محمودا قسمت ٌادداشت قابل پٌگٌری بعد ا

 است (( ادامه مطلب را همٌن جا می نوٌسم 
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 کائنات چٌست ٌا کٌست ؟
 

نم وان اینکه دو سه تا از اشنایان از جمله دکتردهقانی توضیح مختصری داده اند که ضمن تائید مطلبشون نکته ای عرض ک
این سوال ومطلب به هیچ وجه در بار ادیان ونظرات مذهبیون وپیروان ائین اسمانی وخداوندی در باره کائنات نیست . بلکه 

انچه مد نظر بود این است که در یابیم اول کائنات چیست یا کیست ودوم اینکه ایا این کائنات میتواند مشکل ابنای بشر را 
 حل کند ؟

 دیده وشنیده ام که طرؾ از ... چون به کرات 

 

  چند عکس از گردش وتفرٌح مردم اوز در روز جمعه
 

 برای دٌدن عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد
   

 هنه اوز کلنگ زنی برای مدرسه ای جدٌد در روستای ک

 راه اندازی بزرگترٌن بندر خاورمٌانه در امارات )+عکس 

 افتتاح بزرگترٌن هتل خاورمٌانه در دبی )+عکس( 

 دقٌقه در اوز باران بارٌد 20دٌشب 
 

هر چند کم بوده شب شروع شد  9هوای اوز نفس دیگری کشید وبارش بیست دقیقه ای از ساعت  2012دسامبر 11دیشب 
در  20تا  16درجه باالی صفر وروزها بین  12اما خوب بوده است . بر اساس خبر رسیده از اوز هوای اوز در شب ها 

 نوسان است 

12.12.2012 

داشتٌم  11.11.2011ختم مٌشود همچون سالهای گذشته که  12اٌن اخرٌن روز وماه وسال مٌالدی است که به عدد 
نخواهٌم داشت اٌن روز را برای  14.14.2014وٌا  13.13.2013اما از امروز به بعد در طول تارٌخ بشرٌت هٌچ گاه 

 تکرار نخواهد شد واٌن روز از ان روزهاست  اخرٌن بار بخاطر بسپارٌد .چٌزهاٌی در زندگی هست که هٌچ گاه

   شب نٌز به ان اضافه کنٌد 12ظهر و 12ساعت 

  ساٌت ستاره های اوز روز وساعات خوشی را برای همه شما ارزو مٌکند

  

 چه چاره کنٌم اٌن درد روز افزون را

 همت کنٌم درد بٌماران دٌالٌزی کمتر شود 

چند روز پیش یک برگه ای ؛نامه ای بدستم رسید که از طرؾ انجمن خیریه اوز بود و در ان در باره بیماران دیالیزی 
مختصر توضیحی داده شده بود واز همشهریان در خواست شده بود که کاری نیکو انجا دهند تا بخش دیالیز بیمارستان هر 

ی یا بیننده عزیز یا خیر محترم چقدر به این موضوع اهمیت میدهید به چه زودتر راه اندازی شود اینکه شما همشهری گرام
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تالش واحساس مسئولیتتان بستگی دارد اما بنوبه خودم ضرور می بینم تا اطالعات بیشتری در این رابطه در اختیار شما 
ان کردم که توجه شما را بگذارم  برای همین دیروز اتفاقی دکتر محمود نامی را در بازار دیدم ومختصر سواالتی از ایش

بدان جلب میکنم این البته گزارش پزشکی وتخصصی موضوع نیست فقط یک گفتگو از سر احساس مسئولیت وعالقمندی 
 به وضع بیماران اوزی ومنطقه است 

از کار از مجموع گفتگو ها اینگونه  برداشت کردم که در صورتی که بیمار ناراحتی مزمن کلیه داشته باشد ویا کلیه هایش 
بیمار اوزی که احتیاج به دیالیز دارند در اوز وجود دارند این  12افتاده باشند احتیاج به دیالیز دارند .  در حال حاضر 

ساعت بطول می انجامد اما از انجا که این  موقعیت  5تا  2بار دیالیز شوند وهر زمان دیالیز بین  3و 2بیماران باید هفته 
انها مجبورند یا به الر یا به شیراز بروند رفتن وامدن وهزینه های هر هفته سه بار به شیراز  دیالیز شدن در اوز نیست 

رفته هم اگر کنار بگذارید درد  وناراحتی که بعد از دیالیز وخستگی ناشی از ان واقعا برای بیمار بوجود می اید کالفه 
الیز شود ودر طول سال وسالها باید این عمل انجام گیرد ساعت دی 4بار و.هر بار  12کننده است. فکر کنید این فرد ماهی 

 . باورش هم خیلی سخت است تا چه برسد ادمی در چنین وضعیتی باشد 

 از دکتر نامی پرسیدم که اگر فرد دیالیز نکند چه میشود  

گفت اختالل در سیستم عصبی بوجود می اید فشار انها باال وپائین می رود ودچار تنگی نفس شدید مثل حق حق میشودند 
 واحتمال منجر به مرگ شدن خیلی زیاد است 

 از دکتر نامی پرسیدم ایا عالیمی دارد 

که تشخیص دقیق ان با دکتر متخصص البته بدون عالیم نیستند ورم پشت چشم  ورم پا از نشانه های بروز این بیماریست 
 است 

وقت زیادی نبود که مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم اما همین اندازه هم نشان میدهد که این بیماران در چه 
شرایط دشواری هستند واینجاست که انسانیت حکم میکند که هر چه در توان داریم انجام دهیم تا ؼم واالم ومصیب بزگ 

کم کنیم فقط مشکل خود بیماران نیستند بلکه خانواده ونزدیکان هم از ان رنج میبرند بخصوص زمانی که  این عزیزان را
مجبورند برای همراهی انها ومراقبت از انها به الر یا شیراز بروند وچه خوب ونیکویست که خیرین به این امر توجه 

میلیون تومان (تهیه شده وانتظار هست نیم دیگر ان 500بیشتری نشان بدهند خوشبختانه نزدیک به نیمی از این مبلػ )
 میلیون تومان ( نیز هر چه زودتر تامین گردد تا باری بزرگ از روی دوش این خانواده ها برداشته شود  250)

 2012فرهاد محمودا / دسامبر 

 در باب نٌکوٌی از شٌخ اجل سعدی شٌرازی
 

 بیابانت دهد باز  تو نیکویی کن ودر دجله انداز       که ایزد در

 که پیش از ما چو ما بسیار بودند   که نیک اندیش وبد کردار بودند 

 بدی کردند ونیکی با تن خویش      تو نیکوکار باش وبد میندیش 

اما ماجرا چیست؟ چرا باید نیكی و احسان را در دجله افكند؟ داستان این مثل مشهور را ابوالمعالی كیكاووس بن وشمگیر 
 :می آورد س نامه چنین در قابو

شد، پس از   فرزند خوانده ی او می خواست شنا بیاموزد، اما در حین آموزش در دجله گم در روزگار متوكل ، " فتح " 
به گمان آن كه گرسنه است آب و ؼذا برایش بردند؛ اما اظهار سیری كرد و گفت : هر روز  هفت روز او را سالم یافتند و 



اده بر روی آب می رسید و از آن سیر می شدم ، بر هر نانی هم نوشته بود: " محمد بن الحسین بیست نان بر طبقی نه
االسكاؾ". متوكل فوراً برای یافتن فرد مزبور جایزه ای مقرر كرد، سرانجام او را یافتند و دلیل كارش را پرسیدند ، او 

ه ام: نیكی كن و به رود انداز كه روزی بر دهد." نیز چنین گفت : " یك سال است كه نان در آب می افكنم، زیرا شنید
 اكنون ثمره ی آن نیكی یافتی " سپس پنج روستا را در اطراؾ بؽداد به او بخشید " :متوكل نیز گفت 

 فاطمه زرنگار در گذشت
 
 
در گذشته   قلبیدر اوز بر اثر سکته   نهایت تاسؾ با خبر شدیم بانو فاطمه زرنگار فرزند عبدالرحمن زرنگار امروز  با 

است که بدینوسیله در گذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض میکنیم مرحومه در زمان 
 یاد وخاطرش را گرامی میداریم.سال داشت 86مرگ حدود 

 
 دسامبر  10سایت ستاره های اوز 

 پٌام تسلٌت به اقای ابولقاسم حسٌن نٌا 2012
  

 
 بانو فاطمه زرنگار را به شما وخانواده وبستگان تسلیت عرض مینمایم   درگذشت مادر مرحومه اتانبدینوسیله 

 
 از طرؾ سعید ضیایی

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

 بانو فاطمه زرنگار را به شما وخانواده وبستگان تسلیت عرض مینمایم  بدینوسیله درگذشت مادر مرحومه اتان
 

 حمید کرامتی  -عزیز ملک زاده  -  - ابراهیم صدیق -ا میراحمدی محمد رض -محمد علی زاهدی 

  پٌام تسلٌت دکتر محمودٌان با توضٌحات  

  Farhad aziz 

az khabar-e deltang konandeh-e foete Fatemeh Reis Abdorrahman besyaar mota'sef 
shodam.  Zemne goftan tasleeyat be baazmandegan on marhoomeh 2 moezo' 
benazaram raseed taa baraaye shoma arz namaayam, yekee eenke fekr nameekonam 
marhoomeh dar moeqe' marg beesh az 86 saal daasht va deegar eenke aroosee-e vey 
bekhaateram aamad ke sawar bar asp az hamoome Madaji pas az hamoom faash baa 
saaz o aawaaz zeer noor-e masha'l be khaneh aavardand, chon dar on moeqeh barq 
dar Awaz nabood. Gooee hameen deerooz bood ke bar tebq-e ghaddaaree bachegee 
golooleh.haaye aatash gerefteh mesha'l qaapeedeem va mesle toop be tarafe 
deegaraan partaab kardeem va 2 taa 3 taa chap.palaakh az Mammad Basheer 
khodeem. Khodaavand be shomaa omree toolaanee sarshaar az soroor arzaanee 
daarad ke site khod raa dar khemat Evazihaa bekaar meeandaazeed. Baa 
ehteraam  Mohammad Saeed Haji Reis Ebrahim, ammoo-zadeh marhoomeh va 
shareek gham hameh-e baazmaandegaan 

 

 عبدالعزٌز عبدهللا خوشابی در گذشت 



با نهایت تاسؾ با خبر شدیم عبدالعزیز خوشابی امروز در قطر در گذشته است که بدینوسیله در گذشت انمرحوم را به 
زی بود که خانواده فرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض میکنیم .مرحوم خوشابی از خیرین ونیکوکاران او

سالها در کشور قطر زندگی کرد اما همواره به زادگاه خویش توجه داشت ودر کارهای خیر شرکت میکرد واز بزرگترین 
کارش احداث مدرسه خوشابی است که تاکنون صدها وبلکه هزار دانش اموز طی سالها در ان تحصیل کرده اند  مرحوم د 

 2012دسامبر 10سایت ستاره های اوز    /رامی میداریم سال داشت . یاد وخاطرش را گ 90ر زمان مرگ 

  

 شهباز اٌزدی در گذشت  

با نهایت تاسؾ با خبر شدیم شهباز ایزدی  دو روز پیش در اوز بر اثر بیماری در گذشته است که بدینوسیله در گذشت 
 54میکنیم مرحوم در زمان مرگ انمرحوم را به اقای عبدهللا ایزدی وخانواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض 

 سال داشت .یاد وخاطرش را گرامی میداریم 

 2012دسامبر 10سایت ستاره های اوز 

 پٌام تسلٌت به اقای عبدهللا اٌزدی
  

 را به شما وخانواده وبستگان تسلیت عرض مینمایم  بدینوسیله درگذشت برادر مرحومتان شهباز ایزدی
  - عبدالرحیم صدیق -محسن نامی 

  
 را به شما وخانواده وبستگان تسلیت عرض مینمایم  بدینوسیله درگذشت برادر مرحومتان شهباز ایزدی

 سعید ضیایی 

 رخت گشاد ٌا لباس محلی اوزنماد مردم الرستان

 همشهری انالین 

به نام خوس بافی  "اوز"یکی از لباس محلی زنانه بویژه لباس عروس در جنوب استان فارس توسط زنان هنرمند شهر 
 .رونق دارد

شود و صنعت خوس بافی را از  دوخته می "اوز"برخی بر این باورند که این لباس توسط تعداد اندکی از زنان هنرمند شهر 
  .ادامه مطلب....اند کشور هندوستان به اوز آورده

 

 بانو زٌنب شرافت در گذشت 

با نهایت تاسؾ باخبر شدیم که زینب شرافت در اوز در گذشته که بدینوسیله در گذشت انمرحومه را به اقای محمد علی 
زاهدی وخانواده شرافت وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم مرحومه در 

 سال عمر کرده بود  85زمان مرگ بیش از 

 2012دسامبر 8های اوز  سایت ستاره

  پٌام تسلٌت
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بدینوسیله درگذشت مرحومه زینب شرافت را به اقای محمد علی زاهدی وخانواده وبستگان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم 
 وبرای مرحومه از خداوند متعال در خواست مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم 

 سعید ضیایی  –حمید کرامتی  –  محمد نامی –عزیز ملک زاده  –از طرؾ محمد رضا میراحمدی 

 پٌام تسلٌت به محمد علی زاهدی
  

 
از طرؾ حیات    درگذشت بانو زینب شرافت را به دو ست گران مایه محمدعلی زاهدی و خانواده، تسلیت می گوئیم/

 خضری و محمود دهقانی 

 
  1391عکس هاٌی از باران ومردم وشهر اوز در اٌام پائٌز 

 
می گذرد بر سردی هوا وامکان بارندگی بیشتر در منطقه اوز افزوده میشود ومردم این برکت ونعمت را بخوبی هر چه 

پاس میدارند وهمیشه به پیشوازش رفته اند در کوه ودشت ودمن اوز مشتاقان طبیعت وسرزندگی حضور دارند ودر دامان 
س ها طی چند روز گذشته از سطح شهر وبیرون از شهر زیبا ونشاط انگیز ان به گردش وتفریح می پردازند مجموعه عک

اوز گرفته شده است که با هم می بینیم . ناگفته نگذارم امروز شنبه صبح از اوز تماس گرفتند که کوچه وخیابان را مه 
 خوش به حال شما وروزگار  .  ؼلیظی گرفته است وجای شما خالیست

 
 برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد

   

 
روز پنج شنبه در اوز از صبح تا عصر چندین مرتبه باران بارید این باران در بسیاری از شهر ها وروستاهای اطراؾ نیز 

 شیراز بارانی بوده استبوده است ودر کل استان فارس وشهر 
 
 

  بازدٌد رئٌس دانشگاه علوم پزشکی شٌرازازدانشکده بهداشت اوز
 

 معرفی وبالگ گالر وحومه
  

این وبالگ که مربوط به روستای گالر اوز است به مسائل روستا وخبرهای ان پرداخته وعکس هایی از روستا ومطالبی 
گردد برایشان ارزوی  از نویسندگان ان در وبالگ ارائه داده است که امیدواریم ادامه داشته باشد وروزبروز پربارتر

 موفقیت دارم وبنوبه خود لینک انرا در قسمت پیوندها قرار میدهم تا عالقمندان راحتر بتوانند از ان بهره مند گردند 

 کوتاه ترٌن راه به بندرلنگه و جزٌره کٌش به زودی افتتاح می شود

 زورگٌری چهار موتورسوار با قمه در تهران )+عکس و فٌلم

 جدٌدترٌن عکس ماهواره ای از درٌاچه ارومٌه )+تصاوٌر مقاٌسه ای( 

 ماشٌن دو مٌلٌارد تومانی در اٌران)عکس

 دالر گران شد 
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گزارش داد که شاخص قیمت ها در آخرین روز از معامالت این هفته بازار ؼیررسمی طال و ارز صعودی   اقتصاد آنالین
 .هزار تومان گذشت۹بود. چنانچه قیمت هر دالر آمریکا امروز پنجشنبه از آؼازین ساعات روز از مرز 

 ۱۱تومان قیمت خورد که حدود  ۹۱۱۱بعد از ظهر(،  ۱۴:۹۱هر دالر آمریکا امروز و در این ساعت از معامالت ) قیمت
تومان از آخرین قیمت های ثبت شده روز گذشته بیشتر بود. بر اساس این گزارش در بازار ؼیررسمی ارزهای پرطرفدار، 

 .ن قیمت خوردتوما ۱۰۱و  ۹۳۲۱، ۴۱۱۱پوند، یورو و درهم نیز به ترتیب 

 ضرب المثل

  می آٌند و می روند و با کسی کاری ندارند

موارد رعایت اصول خونسردی و بی اعتنایی در  عبارت باال که از جوانترین و تازه ترین امثلۀ سائره می باشد در
هم می گذرد و یا و اجماالً می خواهد بگوید سخت نگیر، خونسرد باش، این  برخورد با نامالیمات زندگی به کار می رود

  :معاصر، شادروان عباس فرات به قول شاعر
 

  هم موسم بهار طرب خیز بگذرد
  پائیز بگذرد هم فصل نامساعد

 
  گر نامالیمی به تو رو آورد فرات

  نیز بگذرد دل را مساز رنجه که این
 

  :اما ریشۀ تاریخی این عبارت مثلی
هجری قمری در  1295تقریباً همه کس می شناسد. فروؼی به سال  به ذکاء الملک را شادروان محمدعلی فروؼی ملقب

رسانید ولی چون عشق و  ای از اهل علم و ادب تولد یافت و تحصیالت خود را در رشتۀ طب دارالفنون به پایان خانواده
  .کشیده به مطالعات فلسفی پرداخت عالقۀ او به حکمت و فلسفه بیشتر بود از کار طبابت و پزشکی دست

عضو دارالترجمۀ سلطنتی شد. در دوران مظفرالدین شاه معلم یک  روؼی در سالهای آخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجارف
او  معلم علوم سیاسی گردید. پس از درگذشت پدرش محمد حسین خان فروؼی لقب ذکاء الملک به مدرسۀ ملی و پس از آن

  .ر شداعطا گردید و ریاست مدرسۀ علوم سیاسی نیز به وی واگذا
ریاست دیوان عالی  دوم صمصام السطنه به وزارت مالیه و عدلیه برگزیده شد. پس از چندی استعفا داد و در کابینۀ اول و
  .تمیز را پذیرفت

جنگ جهانی اول به عضویت هیئت نمایندگی ایران به کنفرانس صلح  در کابینۀ مشیرالدوله وزیر عدلیه شد و پس از
 1313و  1304ستوفی الممالک، مقارن دورۀ چهارم مجلس، وزیر امور خارجه شد. در سنوات م پاریس رفت. در کابینۀ

تصنیؾ و تؤلیؾ  شمسی از کار کناره گرفت و به مطالعه و 1320شمسی نخست وزیر شد و از آن پس تا شهریور 
  .پرداخت

جنوب و شمال به خاک ایران  و انگلیس و شوروی از شمسی که نیروی سه گانه آمریکا1320فروؼی در پنجم شهریور 
پهلوی مؤمور تشکیل دولت گردید، و همین دولت بود که با سیاست و  سرازیر گردیده بودند از طرؾ سردودمان

ایران  جانبۀ ایران و روس و انگلیس را به امضا رسانیده آسیب جنگ جهانی را تا اندازه ای از دوراندیشی قرارداد سه
  .دور کرد

مخالؾ و در عین حال متعصب، او را تحت  ی از جلسات پرشور مجلس شورای ملی که نمایندگانمرحوم فروؼی در یک
که کشور ایران را هرچه زودتر از صورت اشؽال و تصرؾ متفقین در  فشار قرار داده تهدید به استیضاح کرده بودند

 کارکشته است در پاسخ کند با خونسردی مخصوصی که در شؤن یک سیاستمدار کاردیده و جنگ جهانی دوم خارج
 ".ندارند نمایندگان اظهار داشت:"می آیند و می روند و با کسی کاری

 بارندگی در شهراوز / 
  

 



امروز صبح در شهر اوز بارندگی شروع شده است ومرتب قطع ووصل مٌشود اما همچنان هوا بارانٌست خوشبختانه طی 
جاها ترشه وهکار هم پٌدا شده است وفصل خوبی برای گردش ماه جاری باران خوبی امده واز حاال خارازه وبعضی 

 وصحرا گردٌست کاری که اوزٌها از ان ؼفلت نمی ورزند وهمٌن جمعه هم شاهد گردش انها خواهٌم بود
 گاهی ببٌن 2012دسامبر 6
 
 

بر نگاه منتظری به خدایش به خدایت ؛ نان را از سفره کسی ندزد/ چشمانی منتظرند تا از عقوبت گرسنگی برهند /تیػ 
مکش / او که به پاکی بر دستت مینگرد نه ؼارت گر باغ عاطفه بوده ونه جلوه فروش مکنت دنیا /او از جهان بی پناهی 

می اید ازقبیله دلواپسی ست /کنارت خودت بنشان قطره ای اب وتکه نانی وسر پناهی /باور کن دنیا به چشم زدنی تو را به 
 او  اخر می رساند/ بی او یا با

 فرهاد محمودا 

 اٌا شهر اوز ارتقا پٌدا مٌکند وشهرستان مٌشوٌم ؟

دوباره به انتخابات نزدیک میشویم ودوباره بحث دیرینه اوزیها در باره ارتقا شروع شده است وبتازگی چند مطلب این 
ده ایم وچه کارهایی باید طرؾ وانطرؾ دیده ام که موید همین بحث ارتقا است که چه راه هایی رفته ایم وچه کارهایی کر

 بکنیم تا شهرستان شویم 

جدا فکر میکنید اگر ما این کارها را بکنیم شهرستان میشویم .چندین سال است وبخصوص طی این چهار پنج سال گذشته 
هر کسی وعده وعید داد .از نماینده سابق مجلس گرفته تا جماعتی از مسئولین شهری ودست اندرکارانی که نه مسئول 

میلیارد پول بیاورند وواسطه داریم ومیتوانیم یک ماهه  4دند ونه نماینده تام االختیار مردم اوز.  از انها که گفتند مردم بو
شهرستان شویم تا انها که با خرج سفرشان به تهران وشیراز نه امیدی ببار اوردند نه نتیجه ای گرفتند.  پس چرا نتیجه نمی 

 گیریم؟ 

شخص است اینکه تا زمانی که اوزیها در مناسبات منطقه بعنوان زیر دست محسوب میشوند وکسی انچه تاکنون معلوم وم
وصدایی در مجلس وحکومت ندارند) همچون گراش که مناسبات را در ترازوی منطقه الرستان با فرستادن نماینده به 

وتا زمانی که  الریها ونماینده محترم مجلس که مجلس تؽئیر داد ( تاا نموقع که صالحدید باالیی برای ارتقا اوز تؽئیر نکند  
اتفاقا از الر است در منطقه ودر سطح مجلس و وزرای کشور با جدیت راجع به ضرورت ارتقای اوز صحبت نکند وبر 
این خواسته برحق مردم اوز بزرگان الر والرستان ومنطقه صدای رساتری برای ارتقای اوز از خود نشان ندهند باز هم 

 واهد بود که اوز شهرستان بشود دشوار خ

بعد از شهرستان شدن گراش وتنزل دادن اوز در تابعیت گراش ) البته به همت مردم واهالی الرستان به وضعیت سابق  
برگشت ( بسیاری از اهالی الر از اقدام یکجانبه نماینده سابق اقای حسنی ناراحت بودند واقدام ایشان را نوعی پیش دستی 

منطقه دانستند وده ها مطلب ومقاله به حق در این باب از الریها واوزیها در این باره نوشته شد . الریها بعد از در مناسبات 
تالششان به حق خود فرمانداری ویژه رسیدند وگراشیها هم شهرستان شدند انچه ماند وهنوز مانده است سر بی کاله 

الش جدی برای ارتقا وتوجه جدی وتاثیر گذار می بینند؛  تازه این اوزیهاست که نه ان باالها دستی دارند ونه در مرکز ت
وسط مشکل وخواسته بزرگتری هم از جانب الریها برای استان شدن وجود دارد که به نظر میرسد شهرستان شدن اوز 

 موکل به انزمان گردد یعنی فعال برگرد تا ببینیم در اینده چه خواهد شد 

ز تاکنون به نتیجه نرسیده است اما نمی توان هم دست روی دست گذاشت وبرای رسیدن به هرچند تالش صادقانه اهالی او
خواسته امان کوتاهی کنیم ودلسرد شویم بلکه باید بدانیم که در چه شرایطی هستیم وسازوکارها چیست وموانع کدامند 

 روز بساطی مهیا میکنند نباشیم ودست از ساده اندیشی برداریم وگول یک عده که برای مطرح کردن خود ونام خود هر

ضمنا برای توجیه ندانم کاری ؛عده ای دوباره مطرح نکنند که اوزیها با هم اختالؾ دارند وبرای همین شهرستان نمیشویم 
 اتفاقا در موضوعی که همه اتفاق نظر دارند وهمه مردم قبول دارند همین موضوع شهرستان شدن اوز است



ستعد وامکانات شهرستان شدن دارد بهانه هایی از این دست مردم اوز را قانع نکرده . اخرین اوز از همه نظر در منطقه م
خواسته رئیس جمهور که گفت اگر اوز جمعیتش به حد نصاب باشد مشکل حل خواهد شد نیز براورده شده است  بهتر 

 است  دنبال موانع اصلی بگردیم 

   1391فرهاد محمودا / اذر ماه 

برای اینکه به فضای موجود در منطقه الرستان در موضوع استان شدن الرستان وبحث ارتقا اشنا شویم توصیه میکنم 
مطلبی از اقای حمید منشی که در صحبت نو الر امده است بخوانیم فکر میکنم با خواندن ان به جوانب مسئله بیشتر پی 

 ببریم 

 چرا دوست دارٌم الرستان، استان شود؟

 
 فتنددانش آموزان اوزی مدٌرٌت مدارس را به عهده گر

 
 رگزاری دوٌست وپنجاه وششمٌن جلسه هٌئت مدٌره انجمن خٌرٌهب

 صنعت شیره ی خرما ) دوشاب ( پزی در روستای کهنه اوز 

 ٌادی از دوره های قبل بلٌارد ونتٌجه ان     

 بابک احمدی برای دومٌن بار قهرمان جام چاه طالی اوز شد 

 قهرمان جوان پنجمٌن دوره مسابقات بلٌارد اقای صالح فاروق

  فرزاد نامی قهرمان هفتمٌن دوره مسابقات بلٌارد شد

 مسابقات شطرنج دختران دبٌرستانی اوز 

 مقررات ورود و خروج ارز از گمرک الرستان اعالم شد

 انتخابات مجمع خٌرٌن الرستان برگزار شد

 
 احسان نراقی درگذشت )+عکس

 ترانس سکسوالٌست ها با همجنسگراٌان و دوجنسی ها فرق دارند 

پس از فتوای امام، فرٌدون پورملک آرا، به تاٌلند رفت و تن به جراحی تؽٌٌر جنسٌت داد و زن شد و 
 61با نام مرٌم پورملک آرا، به زندگی اش ادامه داد و در فروردٌن امسال، در سن 

 سالگی،درگذشت............

 ٌها در مرکز نگهداری سالمندان در دبیحضور اوز

صبح تعدادی از بانوان اوزی به همراه تنی چند از اقایان برای عیادت وحضور در محفل  2012نوامبر 29روز پنج شنبه 
جشن انها که بمناسبت عید وطنی بود به مرکز نگهداری سالمندان دبی در مرکز استراحه الشواب رفتند که مورد استقبال 

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5911
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=5911
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=374:1391-09-13-04-44-59&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=375:1391-09-13-05-19-31&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2092.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2092.aspx
http://www.ewazstars.com/varzshi%20archiv2006.htm
http://www.ewazstars.com/varzshi%20archiv2006.htm
http://www.ewazstars.com/varzshi%20archiv2006.htm
http://www.ewazstars.com/varzshi%20archiv2006.htm
http://www.ewazstars.com/varzshi%20archiv2006.htm
http://evazchess.blogfa.com/post/27
http://evazchess.blogfa.com/post/27
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=6039
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=6039
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=6035
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=6035
http://www.asriran.com/fa/news/243959/احسان-نراقی-درگذشت-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/243959/احسان-نراقی-درگذشت-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/243384/ترانس-سکسوالیست-ها-با-همجنسگرایان-و-دوجنسی-ها-فرق-دارند
http://www.asriran.com/fa/news/243384/ترانس-سکسوالیست-ها-با-همجنسگرایان-و-دوجنسی-ها-فرق-دارند


مسئولین انها قرار گرفت این همراهی با ابتکار به جا وانساندوستانه سرکار خانم خدیجه پیرزاد وکارکنان مهد حاضرین و
ودیگر همراهان بود که کاری نیکو وبا ارزش است وجا دارد همواره از اینکار نیک وپسندیده حمایت گردد .عکس   ارکید

 هایی که می بینید از این روز ومراسم ان است 

 برای دٌدن بقٌه عکس ها لطفا اٌنجا کلٌک کنٌد 

 بارش باران تن دبی را شست

وعده هواشناسی برای ریزش باران در پنج شنبه شب وروز جمعه درست از اب درامد پنج شنبه شب هر چند اندک ونمکی 
باران بارید اما از دم دمای صبح جمعه باران خوبی همه شهر دبی واطراؾ را فراگرفت فرصت خوبی بود که بعد از 

وقتی به خیابان رسیدم شدت باران بیشتر شد هرچه بیشتر بارید  مدتها توی این هوای بارانی قدمی تو کوچه وخیابانها بزنم
من مصرانه تر در باران قدم زدم ابتدای شدت باران به اندازه ای ابهای جمع شده کثیؾ وسیاه بود که ادم فکر میکرد 

دود وتؾ وصدها گازویئل از اسمان باریده کوچه ودر ودیوار داشت شسته میشد کؾ خیابانها وکوچه ها که پس مانده گل و
چیز دیگر بود به برکت باران شسته ورفته میشد ؛ تا درخت وسبزه ودر دیوار وخاک هوایی بخورند. این تنها ادم ها بودند 

که خودرا از شدت باران کنار میکشیدند اما اینجا وانجا ادم هایی چون من ودوستی که همراه من بود ؛ بودند که بی پروا 
عؾ زیر باران قدم میزدند چون از این فرصت ها در دبی که میزان بارندگی در طول سال کم از شدت باران با شور وش

شدت باران انچنان زیاد بود که در عرض چند دقیقه تمام خیابان اب فراگرفت  10است کمتر پیدا میشود . حوالی ساعت 
تماشای باران ایستاده بودند ورهگذران زیادی  واز ناوادنها اب باران مثل فواره بیرون میزد عده زیادی در بالکن منازل به

در کناره های خیابان به تماشا نشسته بودند این چند تا عکس هم امروز گرفته ام در کل حال وهوای تازه ای شهربخود  
 شد گرفته وکلی درختها وخاک وخیابان نفس کشیدند امید که باز هم ببارد ودر این هوای ابری وبارانی دلتان تازه شده با

 
 

 پیروزی مهم مردم فلسطین در ارتقای موقعیت دولت فلسطین در سازمان ملل

رای موافق در برابر نه رای مخالؾ با ارتقاء وضعٌت تشکٌالت خودگردان فلسطٌنی  ۰۰۱اعضای سازمان ملل متحد با 
 موافقت کردند "کشور ناظر ؼٌر عضو"به  "نهاد ناظر"از 

 
  جلسه مشترک هٌئت مدٌره انجمن خٌرٌه اوزبا انجمن خٌرٌه احسان خنج

 قرار است امشب وفردا باران ببارد

اساس پیش بینی سازمان هواشناسی قرار است امشب وفردا جمعه در دبی باران ببارد امیدوارم این پیش بینی درست بر 
 باشد وحال وهوای تازه ای به این روز ها وشب ها بدهد 

 کتابخانه مادر وکودک کتابخانه عمومی شهراوز

  

 
 

 .فرهاد ابراهٌم پور ساٌت  لطفا در صورت استفاده از مطالب ساٌت منبع انرا ذکر کنٌد / با تشکر مدٌر

 در اٌن گرداوری ارشٌو متاسفانه عکس هاٌی همراه مطلب نٌستند که پوزش مٌخواهم / مدٌرٌت ساٌت 
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