
 

  2009بار سال خارشٌو اار

 عصر اوز شماره 110منتشر شد 
 صحبت نو گراش شماره 45 منتشر شد

فروؼی از طرح شکایت خود انصراؾ داد قایا   
که در سالن ورزشی میراحمدی اوز واقع در بدنبال مرگ تاسؾ برانگیز ارش فروؼی فرزند محمد فروؼی 

تربیت بدنی اوز اتفاق افتاد ارش فروؼی که زیر تیر دروازه ایستاده بوده است بدلیل اینکه چهارچوب دروازه 
ثابت نبوده است تیرک دروازه روی گردن او می افتد ودر اثر خونریزی این نوجوان متاسفانه میمیرد اقای 

شکایت کند ابراز نموده که فرزند او دیگر برنخواهد گشت واین ؼم سنگین   فروؼی که ابتدا قصد داشت
همواره با ماست اما انتظار دارم که مسئولین امر توجه جدی وبیشتری به نکات ایمنی در ورزش داشته باشند 
افراد به ذکر است که افتادن تیر دروازه روی دست وکله  الزم  تا برای دیگران اینگونه حوادث تکرار نشود

امتقبال هم چندین بار در این سالن اتفاق افتاده بوده که جراحات سطحی بوده    30.12.2009 

 خدمات پست ویژه در الرستان فارس راه اندازي شد 
 45نو تقابل استاندار و بخشدارگراش در صحبت

دیروز تیم های قطر وایران با نتیجه  دیدار به نفع قطر رقم خورد تا شکست دیگری در کارنامه تیم ملی ومربیگری 2بر3
1بر5 استقالل تهران با الوصل امارات داشت تیم استقالل توانست با نتجهدر دیدار دیگری که تیم   اقای قطبی باشد  تیم

ؿػػ1422121994ثـگ  الوصل را شکست دهد و پیروزمندانه به کشور  
 

رئیس جمهور به استان فارس ونیز حضور دیگر وزرا که قبل از ایشان وارد استان فارس شدند مطمئنا وظایؾ  ورود
وشهرستانها وبخش ها وروستاهای ان   تان فارس بیشتر مییکند ومردم استان فارسمسئولین شهری وبخشی را در اس

انتظار دارند که انچه قرار بوده قبال درست شود وانچه وعده داده شده بود عملی شود وانچه خواست بحق انها از مقامات 
مردم انتظار دارند که در این سفر مسئله   استانی وکشوری است مجددا مطرح گردد جدا از دیگر خواسته های مردم اوز

شهرستان شدن اوز مشخصا جواب داده شود مردم اوز طی سالیان دراز منتظر تحقق این خواسته بحق خود هستند مردمی 
که بیش از هر استانی وشهری برای ابادی شهر ودیار خود وپیشرفت ان کمک کرده اند ودر جهت توسعه شهری به 

ی ان همت ورزیده اند مردم اوز باز هم از خود سوال میکنند که مسئولین در امر اباد  
ایب ؿئیل رًٕٓؿ ٔينئٕنیٍ امتبَی ثّ ایٍ عٕامتّ تٕرّ يیکُُؼ ٔرٕاة ؿٔىُی يیؼُْؼ یب ایُکّ ًْچٌٕ گؾىتّ ثب چُؼ تؼبؿف 

   . ٔٔػؼِ تًبو يیيٕػ ٔيیـٔػ تب مبنی یب چُؼ مبنی ػیگـ ٔتکـاؿ ٔتکـاؿ ٔتکـاؿ ًْبٌ صـفٓبی گؾىتّ
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 اوز سه نفت الف -کهنه صفر 

فوتسال در رده ی جوانان در سالن مٌراحمدی شهر اوز آغاز گردٌد . پس از  امشب ٌک دوره مسابقه ی ۸:۰۳ز ساعت ا
قرائت قرآن و برگزاری مراسم بازی افتتاحٌٌه بٌن تٌم های جوانان کهنه و نفت الف اوز برگزار گردٌد که تٌم نفت اوز 

وره از بازی ها با شرکت ده تٌم در دو گروه پنج حرٌف را شکست دهد . اٌن د  موفق شد با نتٌجه ی سه بر صفر تٌم
 تٌمی برگزار خواهد شد . 

نفت  –قالت  –اتحاد  –فٌشور  –} کوره  2گروه   {  -شاهٌن جوان  –اوز جوان  –گالر  –کهنه  –} نفت الف  1گروه  
 ب {

آرش " نونهالی که بر اثر  نام گذاری شده است . " شادروان نونهال " آرش فروغی "  اٌن دوره از بازی ها به نام
واژگون شدن چهار چوب آهنی دروازه ی زمٌن مٌنی فوتبال سالن مٌراحمدی اوز و اصابت آن به سر اٌن نونهال که 

دروازه های اٌن  " آرش " گردٌد چشم از جهان فرو بست . پس از چندٌن بار سقوط دٌرک منجر به ضربه ی مغزی 
در اٌن  گردٌده است ، باألخره ی بدن بازٌکنان و متعاقبآ اٌن حادثه ی تلخ سالن که منجر به حوادث شکستگی اعضا

گردٌده است . به قول عاقالن :" نوش دارو بعد از  به زمٌن و دٌوار پشت متصل و ثابت   دوره چهار چوب های دروازه
 1388دٌماه 8سه شنبه  / از وبالگ کهنه اوز مرگ ......... " 

  ٌک اوز بٌن تاگارمه وتاگزو در دست ساخت استشهٌد احمد پور نزد پادگان

ساعت ده وچهل ودو دقٌقه صبح    از لحظاتی پٌش در دبی شروع شده است وهوا کامال خوب ودلپذٌر است بارندگی
 26.12.2009 شنبه

  همچنان در اوز ودبی بارندگی
  ودر دبی نٌز ار اواخر اواخر روز پنج شنبه در اوز بارندگی بوده است وتا دٌروز ظهر ادامه داشته از

ُن اّص ُّن دتی ُْا 3 اهشّص تصْست پشاکٌذٍ اداهَ داؽتَ اعت  صثح03.8 جوؼَ ًن ًن تاساى ؽشّع ؽذ ّتا عاػت

 2132131881 ُوچٌاى اتشی اعت ّاحتوال اداهَ تاساى ّجْد داسد

    /16.12.2009بفکر امدن زلزله در اوز باشیم
وروستاهای اطراؾ ان لرزید وپس لرزه های ان تاب وتوان را از مردم خنج وزلزله طی هفته گذشته چندین بار شهر خنج 

زدگان ربوده است.شب های پیاپی ترس ودلهره وبی خوابی ونگرانی با وجود باران وسرما در مدت این هفته که توام با 
همه بی خواب وروانه کوچه  زلزله بود همه را نگران کرده است ؛تا جایی که اگر زلزله هم نیاید ترس از امدنش را

   وخیابان نموده است
با اعالم خبر امروز خبرگزاریها که در شهر الر هم زلزله امده است گام به گام نگرانی مردم اوز را بیشتر کرده است تا .

قه اوز هم اندکی لرزیده است همه شواهد حاکی است که باید بیشتر مراقب باشیم . منط 3جایی که دیشب حوالی ساعت 
انرا جدی بگیریم ومسئولین شهری   الرستان منطقه ای زلزله خیز است ودر تاریخ ان شاهد زلزله سهمگین بوده است

شورای شهر شهرداری واموزش وپرورش می باید تمهیدات الزم را در این باره بیاندیشند تا اگر زلزله امد جای نگرانی 
ات جانی نداشته وخرابی ان بسیار اندک بوده استکمتری باشد .خوشبختانه تاکنون این زلزله ها تلف  

  دوره راهنمایی از سیستم اموزشی کشور حذؾ خواهد شد

طبق خبرهای منتشر شده وبر اساس تصمیم شورای عالی اموزش وپرورش دوره تحصیلی دانش اموزان دو 
اجرا درایدهرخانوا ده  سال هم متوسطه که اگر این طرح به مرحله6سال و6ساله خواهد بود اابتدایی 6مرحله 

ساله اش چگونه میتواند 12یا 11ای که دانش اموزی داشته باشد را فورا نگران میکند که نوجوان وکودک 
واز کجا   ساله قد علم کند واز کجا که مورد اجحاؾ وازار قرار نگیرد19و18بین دانش اموزان دبیرستانی 



دلیل فاصله سنی ذهن هر خانواده ای را مشؽول خود که دچار ترس ونگرانی نشود وده ها مشکل دیگر که ب
میکند .ایا چنین طرح هایی نباید از کانال کارشناسان امر بگذرد .ایا در این رابطه یک نظر خواهی واجماع 
عمومی از کل دبیران ومعلمین در سراسر کشور شده است ایا با خانواده ها که فرزندانشان در این مدارس 

مشورت شده است کشور درس میخوانند  این طرح ها چه پشتوانه ای دارد .برای اینکه شما بیننده گرامی .
وخانواده محترم ومعلم عزیز با حواشی این تصمیم اشنا شوید چند دیدگاه ونظر خدمتتان ارائه میگردد تا بهتر 

  فکر کنید  بتوانید راجع به این موضوع مهم
 حذؾ دوره راهنمایی ، اشتباه بزرگ شورای عالی آموزش و پرورش   

 حذؾ مقطع راهنمایی از نظام آموزشی

 زمین لرزه الرستان فارس را لرزاند 

 لرزدخنج همچنان مي

 برگزاری شب شعر دراوز 

 لرزدخنج همچنان مي شنبه شب تا كنون؛ز سها
 مانور مقابله با زلزله در خنج فارس آؼاز شد

ابری است وچند شب (16.12.2009بعداز ظهر4ساعت )هوای شهراوز اکنون   بر اساس خبرهای رسیده
 ادامه داشته است9تا صبح ساعت  (نیزوا)است که اسمان وشهر را مه گرفته واین مه گرفتگی 

یرنا ا / با توجه به ورود یک سامانه بارش زا از اواخر وقت پنج   اداره کل هواشناسي استان فارس اعالم کرد:
شنبه به استان فارس، آسمان این استان نیمه ابري بتدریج تمام ابري همراه با بارش باران و برؾ ، رگبار و 

 رعدوبرق ، وزش باد و روند کاهش دما پیش بیني مي شود

 ار محسن رستگ
 دادگاه عمومي جزایي الرستان  101رئیس شعبه  /بازپرس ویژه دادسراي عمومي وانقالب الرستان
 و مستشار دادگاه کیفري استان مستقر در الرستان

 ی خبر آزادی علی حسنیاصالحیه ی محسن رستگار درباره

 اوز و گراش همانند آران و بیدگل

 پنجاه میلیارد تومان سر به نیست شده است:ز صحبت نو گراش ا

 مدارس خنج امروز تعطیل شد دار؛هاي ادامهلرزهخاطر زلزله و پس به

 خنج فارس خواب را از چشمان مردم گرفتزمین لرزه شب گذشته شهرستان 
 مردم الرستان خواستار برقراري پروازهاي زیارتي دراین فرودگاه هستند

 شمار تلفات سیل در فارس به هشت نفر رسید

 چند عکس دیگر از بارندگی چند روز پیش در اطراؾ شهراوز
 شب شعر زمستانه انجمن ادبی تائب اوز:1388آذر ماه23دوشنبه 

 باران دانشگاه آزاد الر را تا جمعه تعطیل کرد
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 سیل، محوراصلي خنج به المرد فارس را بست

 بعد ازعزل بخشدارگراش ایا نوبت فرماندار است ؟
 میلیاردی ازاد شد12علی حسنی فرزند نماینده الرستان وخنج در مجلس شورای اسالمی با قرار وثیقه 

باران 5.30در دبی هم تا این ساعت   خبرهای در یافتی از اوز حاکی از ادامه بارندگی در اوز ومنطقه الرستان دارد
که دال بر امدن زلزله باشد در یافت نکرده ایم   باریدن است.در باره زلزله از اوز تاکنون خبر موثقیهمچنان در حال 

درج کرده ایم  که خبرهای ان را  وبیشتر مربوط به خنج وبیؽرد بوده است 13.12.2009  

 واوز بارانی است   هوای امروز دبی

صبح 9.30که تا ساعت گزارش خبر   ه استدر اوز شروع به باریدن کرد  باران از امروز صبح مجددا
هوابارانی وابری بوده است .هوای دبی وشارجه والعین هم امروز بارانی است وتاکنون باران در حال 

 13.12.09  باریدن بوده است

يٕؿػ  ْٕای ػثی اف ػٔؿٔف پیو تبکٌُٕ ثبؿاَی امت ایٍ ثبؿاٌ ثَٕؿت َى َى يی ثبىؼ کّ ْى اکٌُٕ َیق اػايّ ػاؿػ2ضًُب ػؿ

رهنّ ْئیت ايُب ػاَيگبِ افاػ أف ػؿ ْتم نٕتل 2222کّ لـاؿ ثٕػ گقاؿىی اف اٌ تٓیّ کُى يتبمفبَّ ثؼالیم ىغَی َتٕاَنتى ػؿ 

   اٌ رهنّ ثبىى ايب ػؿ ؿٔفْبی ایُؼِ يـٔؿی ثـ اٌ چّ گؾىتّ ثـایتبٌ عٕاْى َٕىت
 ثؼؼ افػقل ثغيؼاؿگـاه ایب َٕثت فـيبَؼاؿ امت ؟

 به دام افتادند  فاظت شده در خنجقوچ ومیش در مناطق ح  یک باند حرفه اي از شکار چیان -خنج 

از دٌگر خبرها در اثر بارندگی .هوای امروز اوز تاکنون افتابی بوده است .ارندگی تا دٌشب در اوز ادامه داشته است ة
دٌروز روستای زرعون را کامال اب گرفته است علت ان شکسته شدن سد خاکی بوده که در اثر سٌل شکسته شده است 

صبح 10ساعت.ع ٌافتٌم تا صبح امروز محور بستک به رار به خاطر طغٌان رود همچنان بسته استدر خبر دٌگری اطال.
9.12.2009 . 

بارندگی در دبی شروع شد البته اٌن بارندگی در دبی وشارجه بوده 3با فروکش کردن باران در اٌران از دٌشب ساعت 
است ونزدٌک به ٌکساعتی هوا بارانی بود که با رگبار شدٌد شروع شد وکم کم به نم نم قناعت کرد اٌن باران هوای 

    صبح10ساعت .لطٌفی به شهر دبی وشارجه داده است اکنون هوا نٌمه ابرٌست 
 عکس هایی از بارندگی در اوز 

 باران دانشگاه آزاد الر را تا جمعه تعطیل کرد

 سیل، محوراصلي خنج به المرد فارس را بست

 باالخره کارت ما هم رسید 
 یک روز مانده به جلسه هئیت امنای دانشگاه ازاد اسالمی اوز در هتل لوتس داون تاون مترو دبی ؛

این جلسه بعنوان کسی که کارت دعوت نامه برای حضور در این جلسه بدستم رسید ؛که ضمن تشکر از دست اندکاران  
دانشگاه ازاد   عالقمند به امور جاری اوز است بر خود الزم میدانم ضمن حضور واستماع گزارش فعالیت دست اندکاران

 9.12.2009اوز ؛گزارشی هم به سمع همشهریان وعالقمندان برسانم

 برکه ها پر شد 
شده بود دیشب وامروز هم ادامه داشته است وطبق اخرین بارانی که از چند روز پیش در اوز وکل منطقه الرستان شروع 

خبرها برکه ها از اب پر شده است وشدت بارندگی ورعد وبرق انچنان زیاد بوده است که اب به پاساز زارع هم راه یافته 
شده است انها پر از اب  (حیاط)وخیابانها ومعابر را اب گرفته است وخیلی از خانه ها به خاطر شدت بارندگی منسرای 

وحیاط وکوچه مانند هم پر از اب ورودخانه های داخل واطراؾ شهر هم جاری است رودخانه بزرگ هنوه به سمت اب 
برای مردم الرستان ومردم اوز این .انبارها سرازیر میشود ومردم گروه گروه به دیدن اب انبارهای اطراؾ شهر میروند 
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 وهم به خاطر اینکه چشم انتظار بهار خوبی هستندبهترین خبر است هم به خاطر کم ابی در منطقه 
8.12.2009 

منطقه تسلیت می   ؛ مسلمانان واهل سنت  درگذشت مفتی وامام جمعه پیشین خنج شیخ عبدالرزاق ابونجمی را به مردم خنج
 سایت ستاره های اوز     .گوییم

 جلسه هئیت امنا دانشگاه ازاد اسالمی اوز 
جلسه را بعرض همشهریان رساندیم این جلسه به دعوت هئیت امنای دبی اقای عبدالقادر  همانگونه که قبال خبر این

وهئیت امنای اوز اقایان صدیق پیرزاد وعبدالعزیز خضری می باشد که در دعوت نامه ای که برای تعدادی از   فقیهی
وهئیت امنا در باره راه اندازی تجار وهمشهریان فرستاده اند قید شده که این جلسه جهت شنیدن گزارش عملکرد مدیر 

 به نظر میرسد که جلسه بدنبال حمایت بیشتر تجار وهمشهریان در ساخت وساز این دانشگاه باشد.دانشگاه ازاد اوز است 

 بر اساس خبر رسیده همچنان در اوز باران در حال باریدن است واز صبح تاکنون باران لطافت خاصی به
ان که از صبح در کل منطقه الرستان شروع شده بود به تناوب تاکنون باریده است .اب در شهر ومنطقه اوز داده است بار 

ناودان ( فضای دل انگیزی به کوچه ها وخانه ها در اوز داده )خیابان وکوچه ها راه افتاده وصدای شرشر اب از رچنه 
واش یواش به خانه ها داشت که هوا هم این خبر که لحظاتی پیش دریافت کردم حکایت از شور وحال مردم ورفتن ی.  است

سرد ودلچسپ است وهم بخاریها اماده پذیرایی از این هوای خوب وفرح بخش .جای من وشما را هم خالی کرده اند وشلؽم 
 7..9.02.2بوقت دبی 6.30وچای شیرین ونخود وشیر داغ هم براه است .ساعت مخابره خبر 

 دانشگاه ازاد اسالمی اوز در هتل لوتس داون تاون مترو دبی   جلسه هئیت امنا ی
 شب جلسه9ساعت   پنج شنبه در هتل لوتس10.12.2009بر اساس اخبار دریافتی قرار است در تاریخ 

گویا دعوت نامه هایی هم برای تعدادی از افراد فرستاده شده .ای با حضور تعداد ی از اوزیهای مقیم امارات برگزار شود  
 اطالعات بیشتر طی روزهای اینده به اطالع همشهریان خواهم رساند . است

در بیشتر مناطق الرستان باران در حال باریدن است واین خبر خوش را امروز بیشتر   بر اساس اخرین خبر رسیده از اوز
 صبح10ساعت مخابره خبر  .همشهریان در تماس های تلفنی بازگو میکنند 

 ر اوز شروع شده است بارندگی از صبح امروز د
 بر اساس خبرهای رسیده از اوایل صبح امروز بارندگی در اوز شروع شده وتا ساعت مخابره خبر

بر اساس پیش بینی هواشناسی کشوری احتمال بارندگی از روزهای یکشنبه تا .ساعت ده صبح همچنان ادامه داشته است  
امیدواریم امسال سال پر بارانی برای مردم اوز   را شامل میشود سه شنبه این هفته داده شده بود که بیشتر نقاط کشور
 ومنطقه الرستان باشدونوید بخش بهار خوبی باشد 

6.11.2009 

  بندرعباس مورد خطر انفورانزای نوع ا در کشور نماٌنده مردم رارستان وخنج ونماٌنده اظهارات متنفاوت دو نماٌنده در
   خطر آنفوالنزا جدي است با حجاج روبوسي نکنید:نماینده مردم الرستان و خنج 

 است مبتال نشده Aهیچ زائر ایراني به آنفلوآنزا نوع 

 سال است كه با خشكسالي مواجهند 13كشاورزان الرستان 

 اشنایی با استاندارجدید استان فارس اقای روح هللا احمد زاده 

 هکتار از نخلستان هاي خنج فارس آسیب رساند 650خشکسالي به 

 با سالمی مجدد به بینندگان سایت
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 30.11.2009.بروند وبا پرواز بندر به دبی راهی شوند که تعدادی منصرؾ شدندخبر 

 قاؾ نیز بازداشت شد  .میم  :صحبت نو
 درصد افزایش یافت  64بارندگي در فارس  :کارشناس هواشناسي 

 دو نیکوکارخنج فارس، هزینه خرید دو دستگاه آمبوالنس را اهدا کردند 

  الرستان فارس، اختصاص یافتمیلیارد لاير براي حل مشکالت خشکسالي  60
30.11.2009 

  باز هم بنویس
نوشتاری   شنیداری  تعدادی از همشهریان وبینندگان سایت که مطلب اندر باب خر راخوانده اند ضمن تشکر گفتاری

خواسته اند در باب دیگر حیوانات هم بنویسم از جمله بیکی وشترکه من رابطه این دو موجود بزرگ وکوچک را 
البته در باره   عده ای هم گفتند در باره مرغ انجیر بنویس عده ای هم از حیوانات وحشی اسم برده اند مانند روباه  نفهمیدم

اوال خدمت این عزیزان عرض کنم که نوشتن درباره همین خر هم کلی   پهمزک خودمان هم بدشان نیامده چیزی بنویسم
روبرو میشویم پس  ...ینکه بخواهم در باره همه اینها بنویسم انوقت با هزار تعبیرنا بجا وبه جا شده است وای به حال ا

 بماند تا ببینم چه میشود کرد فقط از بابت اظهار نظر خوب وبدتان متشکرم

 دسامبربمناسبت سی وهشتمین سال استقالل امارات عید وطنی ؛ تعطیل رسمی است 2فردا چهار شنبه 
اعالم شده است وشامل دوایر دولتی وخصوصی نیز می شود اما صاحبان یعضی از مشاؼل کما هر چند این تعطیلی بصورت عمومی 

فی سابق مؽازه های خودرا نه تنها تعطیل نمی کنند بلکه حاضر نیستند که حقوق دوبرابر که مخصوص روزهای تعطیل رسمی است 
ن حق وحقوق کارگران خود توجه الزم داشته وکسب به ای  امید است همشهریان صاحب محل.به کارگران خود پرداخت کنند 

 1.12.2009.باشند

  عید قربان بر حجاج وهمشهریان وبینندگان سایت مبارک باد
عرفه است جمعه عید است وشنبه هم جز تعطیالت این ایام اعالم شده است سایت این چند 26.11.2009فردا پنج شنبه 

تعدادی عکس از مناطق مختلؾ در نظر گرفته ام که امیدوارم در این ایام به مرخصی میرود برای شما بیننده عزیز   روز
برایتان جالب باشد.ضمن اینکه یک توصیه ایمنی هم امروزها در محافل ومراکز پزشکی اعالم شده است وان اینکه با 

وایام بکامتان بادافرادی که سرما خوردگی دارند یا احتمال بیماری انفوالنزا دارند روبوسی نکنید .سالمت باشید   

 خوش خبر باشید 
طبق اخرین خبر رسیده از اوز کل منطقه بخصوص در مسیر جویم وبنارویه تا اوز   باران در اوز وبخش اوز شروع شده

بعد از ظهر است شدت بارش باران در اوز بیشتر 4.30ونیز مسیر خنج تا اوز بارندگی بوده است وهم اکنون که ساعت 
 صبح امروز بوده است 5شروع بارندگی از .شده است 

 دقیقه بعدازظهر بوقت دبی4.32ساعت 

هوای اوز بعد از بارندگی هفته گذشته خیلی سرد شده است ؛بخاریها روشن شده اند وبازار خرید پتو وشلؽم ونخود هم داغ 
ال وهوای تازه ای به اوز داده سوز وسرما از ؼروب تا دم دمای صبح ح.است شب ها مردم زودتر مؽازه ها را می بندند 

همشهریان که چند روزعیدقربان تعطیل هستند از نقاط مختلؾ کشوربخصوص بندرعباس واز خارج کشور .است 
بخصوص دبی وشارجه عازم اوز هستند تا حال وهوایی عوض کنند اگر قصد سفر به اوز ومناطق سردسیر ایران دارید 

 25.11.2009لباس گرم فراموش نکنید

 کیلومتر راه ، مشارکت کردند  162خیرین الرستان فارس در احداث 
 كیلومتر راه روستایي در الرستان در حال ساخت است 132 كل راه و ترابري الرستانمدیر

 در الرستان فارس افتتاح شد  CNGنخستین جایگاه سوخت 
دانش آموزان کالس اول مدارس ابتدایي نفر از  250با شرکت بیش از  "آب"اولین جشنواره سراسري نخستین واژه  -یرنا 

  .روستاهاي شهرستان الرستان با هدؾ ترویج و آشنایي با روشهاي اصالح الگوي مصرؾ در آبفاي الرستان برگزار شد
 ان به دلیل کمبود بارش استکیفیت پایین آب سد سلم :قابل توجه مردم الرستان 
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 اخرین خبرها از ماجرای کالهبرداری در گراش
این دیدار از سری .بوقت دبی مقابل هم قرار میگیرند 7.30تیم های فوتبال ایران واردن در کشور اردن از ساعت 

جام ملت های اسیا می باشد دیدار رفت این بازی با پیروزی یک بر صفر به نفع ایران در تهران رقم مسابقات مقدماتی 
 خورد

   تعطیالت روزهای عید قربان وعید وطنی امارات مشخص شد
دسامبر روز 3نوامبر تا 26بنا به اطالعیه حکومت ودولت امارات برای عید قربان برای دوایر دولتی وحکومتی از تاریخ 

ونیز   تعطیل عید قربان28و27و26طیلی در نظر گرفته شده وبرای بخش خصوصی وعمومی ؼیر دولتی روزهای تع
 19.11.2009امروز 21.به نقل از البیان ص.دسامبر روز عید وطنی نیز تعطیل رسمی اعالم شده است2روز 

 نمایشگاه کتاب در اوز الرستان فارس ، گشایش یافت  

  3.11.2009همه روستاییان الرستان فارس از روشنایي برق بهره مند هستند 

 شهرداری وشورای شهراوز فکری به حال مسیر اب باران ونظافت اب برکه ها بکنند 
اوز فکری به حال مسیر اب باران والیروبی   تا باران نیامده بهتر است شهرداری اوز وشورای شهر ومراکز بهداشتی

برکه بنمایند که بعد از باران اب بسیاری از اب انبارها فاسد وگندیده نشود ومردم شهر بتوانند از اب برکه  وپاکیزه کردن
 .استفاده نمایند درست است که اب سد سلمان به اوز رسیده اما اب انبارها مرکز مهم نگهداری اب در مواقع ضرور هستند

 خودرا از برکه ها تامین مینمایندجدا از اینکه هنوز هم بسیاری از همشهریان اب شرب 

نفر از دانش آموزان کالس اول مدارس ابتدایي  .25با شرکت بیش از  "آب "اولین جشنواره سراسري نخستین واژه  -ایرنا 

 روستاهاي شهرستان الرستان با هدؾ ترویج و آشنایي با روشهاي اصالح الگوي مصرؾ در آبفاي الرستان برگزار شد

 تاالر در روانشناسي مسائل بر تکیه با خانواده آموزش کالسهاي اوز شهر مساجد بانوان کمیته اعضاي همت ا – وزا
   شد برگزار اوز شهر پیما زمین خانه مکتب اجتماعات

 با مارمه روستاي هاي کوچه و معابر متر هزار 32 ، کوره روستاي اهل نیکوکار یک همت با :گفت اوز بخشدار..
 شد آسفالت لاير میلیارد 4/1 صرؾ

 و زیربنا مربع متر 158 با الر رهگذر خیریه درماني و بهداشتي مرکز آزمایشگاه :کرد اعالم رارستان فرمانداري.
 ایرنا از.رسید برداري بهره به نیکوکاران کمکهاي محل از لاير میلیون 520 صرؾ
 درماني بهداشت مرکز پنج در سال 6 زیر کودکان چشم معاینه طرح :گفت خنج شهرستان درمان و بهداشت شبکه رییس

 آمده در اجرا مرحله به خنج شهرستان در بهزیستي نظر زیر کودکستان 17و روستائي بهداشت خانه33و
  12.11.2009است

 شد افتتاح اوز بخش سیار دادگاه و اختالؾ حل شوراي ساختمان

 از سمت خود استعفاء داد.  هیجار خنج : عادل کمالی یکی از اعضای شورای اسالمی شهر خنج 

بعضی ابهامات در تصویب ها وعدم تعامل و   -رعایت نشدن صحیح اجرای قوانین  –عادل کمالی عدم تفاهم بین اعضا 
 هماهنگی بین اعضا را علت استعفای خود اعالم کرد 

 شد اضافه خنج راه پلیس به اوز و عالمرودشت ، کارزین و قیر محورهاي

 کارگاه یک عوض بال تسهیالت لاير میلیون 350 صرؾ با بهزیستي اداره تالش با : گفت خنج فرماندار معاون - خنج
 شده ایجاد اشتؽال نهاد این پوشش تحت خانواده30 وبراي رسید برداري بهره به خنج در نوین روش به خرما بندي بسته
 است
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 -اخرین اخبار از فعالیت وجابجایی ها در بیمارستان امیدوار اوز
دکتر خانم  -2دکتر حاجی زاده ریاست بیمارستان منتقل شده اند وقرار است جانشین او بزودی معرفی گردد -1

دکتر خیابانی متخصص اطفال به جای دکتر  -3متخصص داخلی به جای اقای دکتر روستا مشؽول کار شده اند   حکمتی
دکتر وحدانی متخصص ارتودنسی که قرار بود به کادر بیمارستان بپیوندند بالخره به مجموعه  -4.  دارا تعئین شده اند

روان پزشک هفته ای یک بار در بیمارستان اوز مراجعه کنندگان را  دکتر اکبری -5  کادر بیمارستانی اضافه شده اند
 دکتر فیروزبخت متخصص قلب هر هفته چهارشنبه ها به بیماران قلبی نوبت میدهد  -6.ویزیت میکند 

میلیون تومان خیریه مرحوم عبدالرحیم 1.5ضمنا دوخبر دیگر هم داریم یکی اینکه یکدستگاه نوار قلب جدید به ارزش 
وخبر دوم اینکه در بخش موتورخانه تعمیرات عمده ای با بودجه حدود سی وپنج میلیون   حی به بیمارستان اهدا گردیدهریا

میلیون باقیمانده از سوی اقای 15و  درصد بودجه نفت وگاز2تومان صورت گرفته که مبلػ بیست میلیون ان از محل 
 . عبدالحمید امیدوار بانی خیر بیمارستان تعهد شده است

قبال در همین سایت مطلبی به نقل از یکی از بینندگان سایت در رابطه با بیمارستان اوز واشکالی که پیش امده بود نوشتیم 
 بیمارستان هم بصورت خالصه اطالعاتی از این موضوع در اختیار سایت قرار داده که توجه شما را بدان جلب میکنم 

عبدالرزاق امیدوار در ان سایت اورده شده به اطالع میرسانیم که برای معاینه در رابطه با شرحی که در باره فوت 
ومعالجه انمرحوم اقای دکتر کوثری متخصص قلب از گراش باالی سر بیمار حاضر شده اند ودکتر رفیعی متخصص 

نیز در انموقع  بیهوشی وخانم مهندسی پزشک عمومی کشیک ودکتر شاملو ونیز اقای ابراهیم احمدی رئیس بخش پرستاری
 حاضر بوده اند
7.11.2009 

 چهار ساعت پای درددل های نماینده مردم الرستان و خنج در مجلس: صحبت نو گراش
 کمبودهای دبیرستان دخترانه سلحشور کهنه اوز به روایت تصویر

 جلسه ستاد هماٌش پاسداشت خٌران گراش برگزار شد 

 تا تالػ هأهْساى اًتظاهي السعتاى يك عاسق اخار دعتگيش ؽذ : خثشگضاسی فاسط

السعتاى پظ اص اطالع اص اخاري تْعط دّ عاسق صى ّ هشد اص يكي اص ؽِشًّذاى آى  22 هأهْساى كالًتشي

دس اداهَ تا تالػ هأهْساى يكي  ؽِشعتاى، تحقيقات خْد سا تشاي ؽٌاعايي ّ دعتگيشي هتِواى آغاص كشدًذ

ؽٌاعايي ّ دعتگيش ؽذ« م3الف»ًام  اص عاسقاى تَ  

  زلزله در بندرعباس ووضعیت همشهریان
بندرعباس از جمله شهرهای ایران است که اوزیهای زیادی از دیرباز در انجا به کار وتجارت وزندگی مشؽولند به همین 

در رابطه با زلزله دیشب هم .خاطر همشهریان در هر کجای دنیا که باشند اخبار ومسائل انجا را پیگیری میکنند 
زلزله دیشب ووضعیت همشهریان بیشتر اطالع پیدا کنند خبر زلزله  همشهریان تلفن های زیادی به بندر واوز نمودند تا از

را دیشب در زمانی که من خواب بوده ام یکی از همشهریان برایم بوسیله مسج فرستاده بود که متاسفانه من صبح متوجه 
ها فرو ریخته وقسمتی  خبرها حاکی از این بود که در بازار ویترین اکثر مؽارزه  شدم بالفاصله با بندر عباس تماس گرفتم

از مؽازه بدری تخریب شده وقسمتی از مناره مسجد شافعی در محل اوزیهای بندر اسیب دیده است ونیز مراکز فروش 
البته ناگفته نماند بعضی از   رویال وسیتی سنتر بندر نیز شیشه های ان شکسته وبعضی جاها هم ترک خورده است

خوشبختانه تا لحظه درج خبر جز خرابی سطحی وچندین مجروح  .  سیب دیده اندساختمان های نوساز بساز وبفروش هم ا
 که در خبرگزاریها هم بود خبر از اتفاق ناگوار دیگری نبوده است وهمشهریان اسیبی ندیده اند

 ریشتر لرزید  4.9بندرعباس دیشب با 
 (تصویری)مجروحان زلزله بندرعباس 

از نفر رسید 269شمار مجروحان زلزله بامداد امروز بندرعباس به  :سرپرست دفتر ستاد حوادث ؼیرمترقبه هرمزگان 

 قصه ی تلخ این دختر زیبا:وبالگ کهنه اوز 
 گاز در الرستان افتتاح شد CNGنخستین جایگاه 

 منتشر شد  107عصر اوز شماره 
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  منتشر شد 43صحبت نو گراش شماره 
 خیلی خیلی خیلی خاطرت َموه

 ...ینده شبکه ی آب روستای کهنه اوزا

 چند واحد آموزشي در الرستان به بهره برداري رسید 

 میلیون لاير از محل  800بخش ارتودنسي بیمارستان امیدوار با صرؾ  :رییس بیمارستان امیدوار اوز اعالم کرد -اوز
اران اوز راه اندازي شدکمکهاي یکي از نیکوک .  

درصد پیشرفت  60کیلومتر با  22عملیات اجرایي قطعه یک راه روستایي زاهد محمود الرستان به طول  –الرستان 
فیزیکي در حال اجراست ، با بهره برداري از این طرح روستاهاي زاهد محمود ، علي آباد، اوه ، شمزاغ ، و برکه گل به 

متصل مي شود بندرعباس –جاده اصلي الر   31.10.2009 از ایرنا  .

 4بر اثر این آتش سوزي که حدود .حدود دو هکتار از نخلستانهاي روستاي فیشور بخش اوز الرستان در آتش سوخت -زاو
 اصله نخل بر اثر آتش سوزي از بین رفت 100ساعت بطول انجامید 

هوای شیراز را لطیفتر کرده ضمن انکه پیش بینی بر اساس خبرهای دریافتی از شیراز از صبح امروز باران باریده و
 میشود در مناطق الرستان طی این هفته بارش داشته باشیم

تن خرما از  300هکتار از نخلستانهاي اوز با تولید  100برداشت خرما از سطح  -اوز:خبرگزاری فارس 
 ان یافتانواع شاهاني ، خاصویي ، تورز، هلیله ، بگشي، گبدر، لشت، پنجه عروسي پای

  فاسط جِشم ّ السعتاى ُاي ؽِشعتاى دس تشياک کيلْگشم 416 حذّد جذاگاًَ، ػوليات دّ يط

 زاده ابراهٌم فرهاد واکنش و شدن بلوكه دو آستانه در بناروٌه
  اّص دس «خْكي آًفلْآًضاي تيواسي تا آؽٌايي» آهْصؽي كاسگاٍ تشگضاسي

 اّص دس پيشاپضؽكي داًؾكذٍ تأعيظ

 فٌشور-  شوٌد اشنا اوز بخش روستاهای با 

 هجری شمسی 1387مار فعالٌت بٌمارستان امٌدوار اوز در سال ا
 88زارشی ازبعضی از فعالٌت های انجام شده ودر حال انجام بٌمارستان امٌدوار اوز در سال جاری گ

 ا محکوم کردنداهل تسنن فارس حادثه ترورٌستً در استان سٌستان ر
بر تأسٌس  روي پزشكان و كاركنان بٌمارستان اوز، درخواست امام جمعه اوز مبنًپٌاده :خبرگزاري فارس

 دادگاه ثابت در اٌن بخش و
 عالَ خٌجی سا اص پای دسآّسد 44نٌش زنبور عسل، مرد 

  اوز در «خوكً آنفلوآنزاي بٌماري با آشناًٌ» آموزشً كارگاه برگزاري

 هايراه و خوكي آنفلوآنزاي بیماري با آشنایي» آموزشي كارگاه اوز مركز نور پیام دانشگاه احمرهالل دانشجویي كانون
  .كرد برگزار را «آن از پیشگیري

هالل جمعیت داوطلب كارشناسان شد، روروبه شهر این نورپیام دانشگاه دانشجویان گسترده استقبال با كه كارگاه این در

  .كردند آشنا آن شیوع از پیشگیري هايراه و خطرناك بیماري این با را دانشجویان مهارت، گروه در بخش این احمر
 سال شروع با كه شودمي بینيپیش و است عضو 250 داراي اوز مركز نورپیام دانشگاه احمرهالل دانشجویي كانون
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 افزایش نفر 400 به 88-89 تحصیلي سال در اعضا این تعداد كانون، این سوي از عضویت فراخوان و جدید تحصیلي
  .یابد

 
 

  اوز در پٌراپزشكً دانشكده تأسٌس
 این هايدانشكده از یكي مردم، همكاري با الرستان در پزشكيعلوم دانشگاه تأسیس مجوز صدور و تصویب درپي

  .شودمي تأسیس اوز در دانشگاه
 را مطلب این و شودمي تأسیس الرستان در پزشكيعلوم دانشگاه :گفت خبر این اعالم با اوز امیدوار بیمارستان رئیس
 بهداشت شبكه جدید و قدیم رئیسان معارفه و تودیع مراسم در فارس استان پزشكيعلوم دانشگاه رئیس ایمانیه مهدي محمد

  .است كرده اعالم الر در الرستان درمان و
 وجود پزشكي علوم دانشگاه تأسیس براي مطلوب درماني امكانات اوز و گراش الر، شهرهاي در :افزود زادهحاجي علي
 و آمادگي اعالم صورت در و فعال گراش و الر شهرهاي در پیراپزشكي و پرستاري هايدانشكده اكنونهم و دارد

  .شودمي تأسیس نیز اوز در سوم دانشكده مسئوالن، و مردم همكاري
بیمارستان عنوانبه اوز امیدوار و گراش (ع) امیرالمؤمنین الر، (ع) رضا امام هايبیمارستان :كرد اضافه زادهحاجي

  .شوندمي محسوب آموزشي هاي
 آمادگي نماینده تعیین با معتمدان و مسئوالن و برپا ايجلسه مورد این در :داشت اظهار نیز اوز بخشدار فرودي اضؽر

 فارس خبرگزاری /...شد منعكس فارس پزشكيعلوم دانشگاه به مراتب و اعالم دانشكده تأسیس براي را خود
 
 شناسایي بمنظور و اوز شهر در رانندگي و راهنمایي پاسگاه اندازي راه بدنبال :گفت اوز بخشدار / ایرنا خبرگزاری 

  .شد برگزار اوز ترافیک شوراي جلسه اولین ، ترافیکي موانع و مشکالت

 سیما در روستای کهنه اوز 3تالل شبکه اخ

 پاسور –ورق  -پته  

این موضوع در صحبت نو گراش مطرح شده واز مراجع عظام در این باره سوال شده است که ایا ورق بازی حرام است 

جع گفته اند که اگر این ورق بازی به قصد ونیت برد وباخت مالی باشد حرام است یا نه ودراین زمینه بیشتر مرا  

بازی ورق در گذشته وقبل از انقالب همه جا رواج داشت بخصوص در منطقه الرستان ومردم بخصوص مردان در این 

منطقه پته بازی را نوعی سرگرمی می دانستند نه قمار وبازی خراب هر چند ورق بازانی هم بودند که انموقع قمار 

ودی کشانده شده است ویا افرادی وارد روابطی ؼیر انسانی میکردند وسر همین قمار بازی گاه زندگی افرادی به نیست وناب

در این باره شده اند البته این موضوع وقمار با استفاده از ورق وپاسور اکنون هم رواج دارد به نظر من خود ورق وپته 

نج هم قمار کند نیست که ادم را وادار به قمار میکند بلکه انگیزه این انحراؾ است کسی که قمار میکند میتواند با شطر

میتواند با بلیارد هم قمار کند میتواند با دومینو وخیلی از بازیهای دیگر هم قمار کند مهم برای قمار باز فایده وهوس این 

 بازی است نه نوع ان 

در الرستان نکته قابل توجه دیگری هم در باره ورق وپته وجود دارد وان هم بازی ورق تا نیمه شب ها در ماه رمضان 

ست وبصورت گروهی وتفننی معموال هر شبی در خانه کسی هستند که نه تنها قمار تلقی نمیشود که به نوعی کنار هم ا

بودن بودن ومهمانی شبانه است وگپ وگفتگو هم کنارش هست البته بی دعوا ورنجش هم نیست بخصوص نزد کسانی که 

ختی که جز رو کم کنی باخت دیگری نداردحساسیت زیادی به این نو بازی وبرد وباخت ان دارند برد وبا    

 مطلب صحبت نو هم جالب است با هم میخوانیم

 ظر مراجع عظام تقلید درباره بازی پاسورن
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 نظرات یکی از همشهریان در باره بیمارستان امیدوار اوز

 چندی پیش مطلبی به نقل از خبرگزاری فارس در صحبت نو گراش منتشر شد که نشان میداد اقای 
نظر ایت هللا دستؽیب اعالم عبدالعلی ایت اللهی امام جمعه الرستان در نامه ای امضا شده از کارها واظهار 

برائت کردند اما اکنون اقای ایت اللهی طی جوابیه ای انرا یک فریب دانسته است که توجه شما بینندگان 
 واهالی منطقه الرستان به ان جلب میکنم

 آیت هللا آیت الهی: فردی دروؼگو مرا ترؼیب به امضای نامه ای علیه آیت هللا دستؽیب کرد

   نصب دستگاه آب شیرین کن در روستای کوره
 ساخت فاز دوم مسکن مهر در شهر اوز رارستان آغاز شد 

 برگزاري كارگاه آموزشً خبرنوٌسً و تصوٌربرداري در رارستان 
 بررسً مشكالت تعاونً مرغداران رارستان

  ا کجا تا چندت
که بندرعباس بودم سالهایی بود که اوج مبارزه با منکرات بود وهم در دریا وهم در خشکی 66تا 62سالهای 

 با انچه با شرع وقانون مملکت مخالؾ بود مقابله میشد. داشتن نوار ضبط صوت 

وقع به جرم داشتن انها وخرید وفروش ان دادگاهی وزندانی شدند راستی چرا ؟خوانندگان   

 تصاوٌر: امحاي مشروبات الكلً در اهواز

 مراسم تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید تربیت بدني بخش اوز

  
خبرگزاری فارس :معاون تربیت بدني فارس در مراسم تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید تربیت بدني 

بخش اوز گفت: ورزش فارس بسیار موفق و در بحث قهرماني، نایب قهرمان المپیاد ایرانیان در رده 
  .نوجوانان، جوانان و امید است

ریزي را یكي از اصول كار تربیت بدني فارس ذكر كرد و گفت محمود شیخیان برنامه ورزش پزشك دوم  :
  .جامعه است

اوز از كمبود نیروي انساني و اعتبارات جاري در تربیت بدني اوز در ادامه این جلسه اصؽر فرودي بخشدار 
ساله دارد و مردم و ورزشكاران تقاضاي ارتقاي این  35اظهار گالیه كرد و گفت: تربیت بدني اوز قدمت 

  .اداره را دارند
ي و علیرضا در پایان این مراسم از زحمات عبدالمحمید پیشداد رئیس پیشین تربیت بدني این شهرستان قدردان

عنوان رئیس جدید اداره تربیت بدني اوز معرفي شد آزاده به امین  
  اسكن بیمارستان امام رضا )ع( الرستان تي اهدا دستگاه سي

تر درماني براي بیماران  هاي مستمر مجموعه مدیریتي الرستان در راستاي ایجاد شرایط مطلوب با پیگیري
اسكن در بیمارستان امام رضا )ع( این  يت اندازي بخش سي این شهرستان مجوز راه  

اسكن به مبلػ سه  تي نام رضاعلي استوار دستگاه سي اندیش به شهرستان اخذ و با همت یكي از خیران نیك
15.10.2009میلیون لاير خریداري و اهدا شد 500میلیارد و   

 (شعری منتشر نشده از فرهاد ابراهیم پور)شیشه های دربسته
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 برداشت خرما از نخلستانهاي شهرستان خنج آؼاز شد 
 پروژه تکمیلي با 16/7میلیارد لاير در شهرکهاي صنعتي الرستان اجرا شد 10

 افزایش رشته هاي دانشگاه پیام نور مركز اوز 

 لطؼّ ػٔو ؿاِ ؿٔمتبیي ىبِ غیت – چبِ َٓـ الؿمتبٌ ارـا ىؼ 

 َنیى رٕیى يُتيـ ىؼ

 پغو َبيّ ثـ ػهیّ ػهی اضغـ صنُی ًَبیُؼِ الؿمتبٌ ٔعُذ ػؿ يزهل ىٕؿای اماليی 

 بثمبت ٔانیجبل ایـاٌ ػؿ فیهپیٍػکل ٔگقاؿه اف صضٕؿ کُّٓ ایٓبی أف ػؿ ين

  مرغً در رارستان العبور تخم حذف گردنه صعب

 هواپٌماًٌ آسمان در رارستاناندازي مركز فروش بلٌت  راه

 زندگی نامه حافظ 

 حافظ از دنٌاي حماسً فردوسً تأثٌر گرفت  منصور رستگار فساًٌ
  گپ ولپ

ای عنایت هللا نامور که در زمینه ادبیات وزبان الرستانی گپ ولپ عنوان وبالگی است به مدیریت اق
وب سایت ها ووبالگهای   بخصوص در زمینه شعر میخواهد جای خالی شعر محلی را در فضای مجازی

تا اندازه ای پر کند  الرستان این وبالگ مینویسند  ایشان در معرفی    

این عرصه ی تبادل مجازی شده ایم   کم کم واردما الرستانی ها   خش اندستی در ساحت این دنیای شتابناک
 و 

هیم انرا برای ما ایمیل کنند تا انرا در سایت قرار د  
 صحبت نو گراش شماره 42منتشر شد

 برخی از گراشی ها برای خرید به الر و اوز می روند
 با صرؾ 11 میلیارد لاير مشکالت برق خنج رفع شد

 صحبت نو گراش :م. ا. ن، فرزند متهم اصلی، به مالزی گریخته است

درمانگاه علي بن ابیطالب )ع( روستاي عماد ده بخش صحراي باغ الرستان فارس، که  -خبرگزاری فارس

توسط عبدالرزاق انصاري خیرالرستاني احداث شده است هنوز به نیروي انساني، پزشک عمومي ، پرستار، 

 امکانات و تجهیزات درماني و بهداشتي مجهز نشده است

 اموال و دارایی اقای  علی اضؽر حسنی

 پست مستقیم مکاتبه اي اداري در الرستان راه اندازي شد
 خانه تاریخي فرشادي الر مستعد براي ثبت در فهرست آثار ملي ایران

 درمانگاه الرستان فارس، با نبود پزشک و تجهیزات درماني روبروست 
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 ثیيتـ يـالت ثبىیؼ 
ٍبصت ایٍ   ؿاك انغیًّ ػفػیؼِ ىؼِ امتعجـػاؿ ىؼیى ػیيت اف يغبفِ ثقؿگی ثُبو امٕاق االيبؿات ػؿ 

اف يُطمّ  يغبفِ  
عٕػيبٌ ػؿ الؿمتبٌ ْنتُؼ گٕیب گبٔ ٍُؼٔق ٔيضتٕیبت ػاعم اَـا ثـػِ اَؼ ُْٕف عجـ کبيم اَـا ػؿیبفت  

 َکـػِ ایى ايب
  . پهیل پیگیـ ایٍ يٕضٕع ْنت 

میلیون 20زینل زاهدی وباهزینه بیمارستان گراش به دستگاه اتوانالیزربیوشیمی مجهز شد .به همت نیکوکار 
تومان این دستگاه به بیمارستان گراش اهدا شده است که کار ازمایشات بیوشیمی نظیر قند خون وچربی 

وانزیم های کبدی  ازمایشات کلیوی واهن با کمترین مداخله انسانی انجام می دهد. خالصه ازخبر جنوب 
88مهر1  

اف صبفع امت   ايـٔف یبػ لطؼّ ىؼـی افتبػو کّ  
فیٍ میم ػيبػو کّ ػؿ ایٍ يُقل عٕاة امت    ثیؼاؿ ىٕ ای ػیؼِ کّ ایًٍ َتٕاٌ ثٕػ  

 محلچه -با روستاهای بخش اوز و الرستان 
 عقف تشکَ ای دس آعتاًَ ی خشاب ؽذى

دهم شهرٌورماه هفتمٌن اطالعٌه دادستان رارستان درباره  ی پرونده ي شرکت برگ  سبز مطهر  :صحثت ًْ
 منتشر شد

  .ػوليات عاخت ّ تْعؼَ هغجذ جاهغ قذين ؽِش اّص ّاقغ دس هحلَ هيذاى هيشاى ايي ؽِش آغاص ؽذ
 آيا ًخثَ دّهيي اعتاًذاس السی فاسط خْاُذ تْد؟

 26.9.2009 تشخی هذيشاى اداسات ؽِشعتاى الس تی کفايت ُغتٌذ

  این عید هم گذشت
َقػیک  مبل اػو ْب ػؿ ؿٔاثظ ٔمُُی ایُچُیُی ػٔثبؿِ ثّ اتفبق ٔاتضبػ َٔقػیکیْـ  ایٍ يـامى گبِ   يیيَٕؼ  

رُجّ يؾْجی ػاؿػ گبِ رُجّ يهی ٔلٕيی گبِ یک ؿٔف امت گبِ یک ْفتّ ٔگبِ يخم يـامى ؿٔفِ ػاؿی یک يبِ 

تبؿیظ تبکیؼ ىؼِ امت َقػیک ىؼٌ اَچّ ػؿ ًّْ ایٍ ائیٍ ٔمٍُ ٔرٕػ ػاؿػ ٔثـ اٌ ػؿ طٕل   ثطٕل يی اَزبيؼ

اػو ْب ثَٕؿت گـْٔی ٔرًؼی امت تب ثب صضٕؿ ػؿ چُیٍ ائیٍ ْبیی ثّ اتفبق ٔاتضبػ اٌ لٕو ٔيهت یبؿی 

ایُکّ ػؿ فيبٌ کَُٕی ایٍ اْؼاف چمؼؿ پـ ؿَگ امت ٔچّ اَؼافِ ػؿ ایٍ اتضبػ ٔاتفبق يٕحـ ثٕػِ امت   ػْؼ

ُگی ػاؿػ چـا کّ عٕػ مٍُ ٔائیٍ ْب اف يٕضٕػبت يٓى فـُْگی اصتیبد ثّ کبؿىُبمی ػؿ صٕفِ ائیٍ ْبی فـْ

ایٍ يطهت ثنیبؿ کٕتبِ فمظ َيبٌ ػاػٌ یک ػؿیچّ کٕچک ثّ مٍُ ٔاػاة ٔػبػات يـػيبٌ رٓبٌ امت  ْنتُؼ      
ؿاثطّ ٔػؿ ثبؿِ ایٍ ػٔؿٔف ػیؼ ػؿ ػثی ثگٕیى کّ تـافیک ػؿ ایٍ ػٔ ؿٔف ػؿ ثؼؼ اف ظٓـ ْب تب پبیبٌ   ػؿ ًْیٍ

؛ػطـ؛ ىیـیُی ؛کیف ٔکفو   غًَٕ ػؿ يـاکق ثبفاؿ عـیؼ فیبػ ثٕػ 2 يغبفِ ْبی پٕىبکىت ث

ٔؿمتٕؿآَبی ثقؿگ ٔکٕچک ثیيتـیٍ ييتـی ؿا ػاىتُؼ 2ْـ چُؼ ثبفاؿ انکتـَٔیک ثغًَٕ يٕثبیم 

َجٕػِ امت  ٔکبيپیٕتـ ْى ثؼ يغبفِ ْبی تقئیُبت يبىیٍ ٔػٔػی کـػٌ ىیيّ ْب ٔکبؿأاه ٔىتيٕ ْى ثؼ   

اليبؿ کى ػؿايؼ کبؿگـاٌ غیـ ثٕيی ثغًَٕ ُْؼی ٔثُگالػىی ٔفهپیُی ثب ٔمیهّ َمهیّ   ؿفت ٔايؼ  َِجٕػ

ػًٕيی ًْچٌٕ اتٕثٕك ثیو اف مبنٓبی گؾىتّ ثٕػ يتـٔ ثؼنیم تبفِ ثٕػٌ ٔصزى ينبفـیٍ ثی اَؼافِ ىهٕؽ ثٕػ 

ثت آَب ثيٕػ ایٍ ػٔؿٔف اف رًهّ مبػت ْى يُتظـ ثٕػِ اَؼ تب 5َٕتب ربیی کّ ػؿ اینتگبِ ايبؿات يٕل افـاػ تب 

ؿٔفْبی ىهٕؽ ػؿ ايبؿات ثؼؼ اف ثضـاٌ التَبػ رٓبَی ثٕػ کّ ؿَٔمی ثّ ثبفاؿ ٔىٓـ ػاػِ ثٕػ انجتّ ثؼضی اف 

ربْب ْى طجك يؼًٕل ْـ مبنّ ىهٕؽ ثٕػ آَى ْتم ْب ٔيـاکق تفـیضی ثٕػ کّ ييتـیبٌ عٕػه ؿا ػاؿػ ٔػؼِ ای 

ؼاىتّ اَؼ ػٔثبؿِ ثّ عیبثبٌ ْب ٔثقَگبِ ْب ثـگيتّ اَؼ تب ْى ٍیؼ کُُؼ ْٔى ْى کّ اَگبؿ ایٍ می ؿٔف يزبنی َ

ثـیبَی ٔگٕىت اکف َؼس عٕؿػِ اَؼ انجتّ   ٍیؼ ىَٕؼ ٔایٍ ْى ثگٕیى کّ ثیيتـ أفیٓب ْـ کزب کّ ثٕػِ اَؼ
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َٕه ربٌ  ثیيتـیٍ ؿا يیگٕیى ٔعیهی ْب ْى عجـ ػاؿو کّ ؿٔف أل ػیؼ ثالنٕت عٕؿػِ اَؼ ثب تغى طجمش ٔىکـ 2

 222.9.2009 ٔایٍ ػیؼ ایُگَّٕ ثـ ایٍ ػیبؿ گؾىت 

  در ضیافت افطاری از خدمات متخصصین داخلی واطفال بیمارستان امیدوار اوز تجلیل شد
ىٓـػاؿ ٔيؼتًؼیٍ ؿیبمت ٔيؼیـیت ثیًبؿمتبٌ پقىکبٌ يتغٌَ ٔػًٕيی   َفـ ىبيم ْیبت ايُب199صؼٔػ 

عبَٕاػِ عٕػ ػؿ ضیبفت افطبؿی کّ ثّ يیقثبَی ْیبت ايُب ثیًبؿمتبٌ ػؿ ٔرًغ کخیـی اف کبؿکُبٌ ثّ ًْـاِ 

ػؿ صؼ فبٍم چؼؿ ٔثـفگٕ ػؿ عٌٕ اَزبو)عٌٕ ػؿ فثبٌ أفی یؼُی کهجّ 182122.33يٕؿعّ  ثـگقاؿ  ( 

ىـکت کـػَؼ کّ ػؿ ایٍ ضیبفت اف عؼيبت چُؼیٍ مبنّ البیبٌ ػکتـ يضًؼ رؼفـ ؿٔمتب يتغٌَ ػاعهی   ىؼ

ا يتغٌَ اطفبل تمؼیـ ىؼ ٔنٕس تمؼیـ َٔیى مکّ ثٓبؿ افاػی ثّ ایيبٌ تمؼیى گـػیؼٔػکتـ تمی ػاؿ  

.بر خالؾ بعضی جاها که گفته   در دبی برای ثبت نام فرزندم  دولتی سلمان فارسی  رفته بودم مدرسه امروز
امسال میشد تعداد دانش اموزان کمتر شده مساور تحصیلی دانش اموزان میگفت در مدرسه سلمان برعکس 

بیشتر مادر ها برای ثبت نام فرزندان خود امده بودند وجنوبی ها بیشترین   تعداد بیشتری ثبت نام کرده اند.
ادم هایی بودند که من دیدم وحضور انها در این مدارس دولتی همیشه بیشتر از مدارس خصوصی می باشد 

بپرسد وثبت نام کند بنظر می امد سال در همین بین تا نوبت من شد دانش اموزی امده بود که وضعیتش را 
از او سوال کردند که چرا نیامدی   کمی بعد  دوم یا سوم دبیرستان بود خیلی ناراحت ومعقول ایستاده بود

تجدیدیهایت را امتحان بدهی گفت ایران ومسافرت بودم ومسئول به او گفت با این وضع تو مردود هستی 
واقعا هم   نی که پارسال بودی دیدم خیلی نارحت شده چیزی نگفتوباید یک سال دیگه سر همان کالس بشی

.در   برای خانواده وهم برای خودش سخت است که یکسال دیگه باید بره سر کالسی بشینه که پارسال بوده
همین بین مشاور تحصیلی بهش گفت فردا بیا تا با مسئولین صحبت کنم ببینم راهی پیدا میشود که با این همه 

.همین  باز هم امتحان بدهیتجدیدی   
مهرماه اؼاز میشود5بدلیل همزمانی تعطیالت عید فطر مدارس ایرانی در امارات از   

15.9.2009 
 تَ احتوال صياد يكؾٌثَ ػيذ فطش اعت

 بٌن خبر بارا با پائٌن کدامٌک درست تر است با ٌد صبر کرد 
 عٌد فطر،30 درصد ٌکشنبه 70 درصد دوشنبه

شود شاٌدعٌد امسال از مواردی باشد که با اٌران همزمان ب . به احتمال زٌاد فردا در دبی هم عٌد فطر است
واگر شد اٌن مزٌت را دارد که افراد اٌن طرف وان طرف در ٌک تلفن ودر ٌک روز به همدٌگر تبرٌک 

مٌگوٌند اما از طرف دٌگر امکان ترافٌک خط تلفن هم بٌشتر مٌشود وبهتر است تلفن ها اول صبح ٌا اخر 
ازدٌدهای عٌد مورد شب باشد چون در اٌن ساعات خلوت است . از نکات دٌگری که باٌد در اٌن دٌد وب

خبری هم   توجه داشت مسئله انفلونزای خوکی وروبوسی همدٌگر است بخصوص کسانی که نمی شناسٌد
همٌن امروز در ساٌت است که نشاندهنده امار وفزونی گرفتن اٌن بٌماری در سطح جهانی است پس 

ه همشهرٌان وبٌنندگان ساٌت مراقبت بٌشتر مٌتواند به پٌشگٌری منجر شود .پٌش ا پٌش عٌد فطر را به هم
19.9.2009تبرٌک مٌگوٌم   

 چند خبر از گراش / به نقل از روزنامه ی اطالعات

  مراسم عید سعید فطر در اوز به طور ویژه برگزار مي شود
تبعه خارجي ؼیر مجاز در الرستان  30دستگیري   

پاكستاني ؼیر مجاز در الرستان دستگیر شدندسی   .  
مسئول امور اتباع خارجي فرمانداري الرستان با اعالم این خبر گفت: مأموران انتظامي پاسگاه بنارویه الر 
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خالصه از .. خودروهاي عبوري، این افراد را شناسایي و دستگیر كردنددر ایست و بازرسي و كنترل 
 خبرگزاری فارس

 امام جمعه اهل سنت اوز: راهپیمایي روز قدس باید با شکوه برگزار شود
 صدها کلني زنبور عسل وحشي به مناطق مسکوني شهرستان خنج پناه آوردند

 يـػو عُذ ثّ الؿ ٔ اليـػ يـارؼّ يی کُُؼ، اػاؿِ کبؿ ىٓـمتبٌ عُذ تؼطیم ىؼ

  پیرامون اطالعیه انجمن خیریه اوز

 عدم استقبال كارگران از خدمات بٌمه اي در بخش اوز

يهیبؿػ لایر299أف ػٔثبؿ ػؿ ػـُ یک يبِ ثب اعتالف  -کیهٕ ٔنت گـاه 11افتتبس عطٕط ثـق ؿمبَی     
   خطوط برق رساني 66 كیلو ولت گراش ـ اوز افتتاح مي شود:ػؿ تبؿیظ 23ىٓـیٕؿ

ٕ ٔنتي ثـق گـاه ـ أف  ػؿ تبؿیظ .2يـػاػ افتتبس عظ 11 كیه
كیلومتر  20طول  ولت برق گراش ـ اوز به  كیلو 66مرداد ماه خط 13  موضوع جالب اینجاست که درتاریخ

بر  با اعتباري بالػ  اما درتاریخ   برداري رسیده است میلیارد لاير به بهره 25 18 میلیارد لاير 35شهریور
میلیارد ریالی چیست100هزینه شده است این اختالؾ   

 انفلوانزای خوکی دو مبتال در الرستان 
 اطالعیه ی مهم دادستان عمومی و انقالب الرستان در باره مالباختگان گراشی

 
افتتاح سالن  -زیر سازی ولبه گذاری شهرک صنعتی  -گاز رسانی شهر اوز پروزه 1علمک گذاری فاز 

افتتاح چهار واحد منزل سازمانی  -افتتاح کودکستان در روستای کوره  -ورزشی* اموزش وپرورش 
کیلو ولت در اوز و.. از جمله 200نصب سه دستگاه پست هوایی  -ومجموعه ورزشی در روستای هود 

هزار سی سی خون اهدایی جوانان هالل احمر گراش به 15تقدیم  اوز استکارهای عمرانی در بخش 
شهریور14خبر جنوب  -نیازمندان   * 

 ػؿ یك يبّْ اعیـ؛ 12 طـس ػًـاَي ػؿ عُذ ثّ ثٓـِ ثـػاؿي ؿمیؼ
خنج :هفت نفر از اعضاي یک باند حرفه اي سرقت احشام که با چوب وچماق ، ضرب وجرح و بستن دست 

چوپانان اقدام به سرقت احشام دامداران وچوپانان در دشت بکان اقلید، ارد الرستان وشهرستان المرد مي 
 کردند دستگیر شدند

 منتشر شد 106عصر اوز شماره 
 صحبت نو گراش شماره 41منتشر شد

 حادثه جانگداز ودلخراش در اوز
 ایا میشود جلوی چنین حوادثی راگرفت

  ایا میشود جلوی چنین حوادثی گرفت
ایب يیتٕاٌ افصبػحّ ای کّ ثـای البی صبد يضًؼ ايیٍ امًبػیهی ٔالغ ػؿ   مٕال يیکُُؼ کّيـػو اف عٕػ 

ػؿ أفؿط ػاػ رهٕگیـی کـػ 2 صبد يضًؼ ايیٍ امًبػیهی چُؼ ؿٔف لجم گٕیب فکبت  يُقنو يیؼاػِ ٔعیـ   

بِ فکـ ًَی کـػِ يیکـػِ ٔایيبٌ اف افـاػ عیـی ثٕػِ امت کّ مبنیبَّ ایٍ کبؿ ؿا اَزبو يیؼاػِ امت ْٔیچ گ

امت کّ ػبلجت کبؿ عیـ چُیٍ ثبىؼ کًک ثّ ينتًُؼاٌ ٔافـاػ فمیـ کبؿ َیک ٔپنُؼیؼِ ای امت کّ پبػاه 

عٕػؿا عٕاْؼ ػاىت ايب ؿػبیت چُؼیٍ َکتّ صتًب ضـٔؿینت أل ایُکّ پٍٓ کـػٌ ایٍ يٕضٕع ٔثّ اطالع 

ػؿ ربیی کّ افـاػ عالف کبؿ   ْنتؿمبَؼٌ ػًٕو َّ تُٓب ػؿ چُیٍ ىـایطی ضـٔؿ َینت کّ عطـَبک ْى 

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=681354&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=681750&IdZone=3
http://sohbatenow.blogfa.com/post-1684.aspx
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/ANJ%20KHAERE%20EWAZ.htm
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8806211341
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8805130619
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8806171769
http://sohbatenow.blogfa.com/post-1674.aspx
http://sohbatenow.blogfa.com/post-1669.aspx
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8806130928
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=669415&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=669415&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=669415&IdZone=3
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/safhaOLD.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/safhaOLD.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archive%20news09
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/archive%20news09


ػفػ ٔثقْکبؿ ٔيؼتبػ ٔرٕػ ػاؿػ ایٍ گَّٕ کبؿْب يٕؿػ تٕرّ آَب لـاؿ يیگیـػ ٔفـػ يؼتبػ ٔثقْکبؿ َّ ربٌ 

َٔبيٕك يیيُبمؼ َّ پبیجُؼ ينبئم اعاللی ربيؼّ امت کبفینت ثٕی پٕل ثّ ييبو آَب ثـمؼ تب ػمت ثّ کبؿْبی 

بمفبَّ ؿٔفثـٔف ْى ػؿ أف ٔرٕايغ يؼؿٌ پیو يی ایؼ تُٓب گؾاىتٍ ٔثّ يٕضٕع ثؼؼی کّ يت  عطـَبک ثقَُؼ

صبل عٕػ ؿْب کـػٌ ٔػٔؿی پؼؿ ٔيبػؿاٌ پیـ اف کبٌَٕ عبَٕاػگی امت کّ ؿٔف ثـٔف ثـ تؼؼاػ آَب ػؿ أف 

ـ تب ربیی کّ آَب یب ثّ ػنغٕاِ عٕػ یب ثـای ایُکّ يقاصى فـفَؼاٌ عٕػ َيَٕؼ يؼًٕال پؼؿ پی  افقٔػِ يیيٕػ

ٔيبػؿ پیـ ثب ْى فَؼگی يیکُُؼ ٔيیقاٌ مـکيی ثّ آَب کى امت ٔػؿ صؼ ؿمبَؼٌ غؾا امت 2 مبنًُؼاٌ اصتیبد ثّ 

اف کبٌَٕ عبَٕاػِ يیقاٌ عطـ چّ اف َظـ رنًی ٔچّ افایًُی   يـالجت يؼاو َٔقػیک ػاؿَؼ ػٔؿ ثٕػٌ آَب

فع ايُیت ٔربٌ َٔبيٕك يـػو امت کّ افقایو يیؼْؼ 2 يٕضٕع ثؼؼی کّ اَتظبؿ يـػو امت تٕرّ َٓبػْبی صب

ػؿ ىٓـ ثـ يیقاٌ يـالجت عٕػ ثیو اف ایٍ ثیفقایُؼ   ٔاَتظبيی  اَتظبؿ ثّ رب ٔػؿمتی امت کّ َیـْٔبی ايُیتی

يیقاٌ ایٍ صٕاػث ؿا کًتـ ٔکًتـ کُُؼ  لبٌَٕ  ثبفػاىت ٔمپـػٌ افـاػ يزـو ثّ ػمت  ٔثب  

  حادثه جانگداز ودلخراش در اوز
ايیٍ امًبػیهی ػؿ يُقل عٕػ ثمتم ؿمیؼِ امت 2ایٍ صبػحّ کّ گٕیب ػیـٔف ٍجش اتفبق افتبػِ امت صبد يضًؼ 

ًّْ ؿا ىٕکّ کـػِ امت َبيجـػِ کّ اف افـاػ يتؼیٍ ٔعیـ ثٕػ چُؼ ؿٔف ثّ افـاػ ثی ثضبػت کًک يیًُٕػِ 

بػحّ ػؿ يُقل ىغَی کّ يتبمفبَّ عبَٕاػِ ایيبٌ ثب يـگ ایيبٌ ؿٔثـٔ يیيَٕؼ ایٍ ص  ٔفکبت يیؼاػِ امت

ایيبٌ اتفبق افتبػِ امت ٔگٕیب رق ًْنـ ثیًبؿه کنی ػیگـ ػؿعبَّ َجٕػِ امت 2ينئٕنیٍ ايـ ػؿ پی يزـو یب 

مبیت متبؿِ ْبی أف ایٍ صبػحّ ػنغـاه ؿا ثّ عبَٕاػِ ٔثنتگبٌ ایيبٌ تنهیت ػـُ يیًُبیؼ  . يزـيیٍ ْنتُؼ

31.8.2009 

گـاىی ػُٕاٌ َغنت کيٕؿ ػؿ يیبٌ يؼػیبٌ تٓـاَی ٔيبفَؼؿاَی  پیيکنٕت پـٔؿه اَؼاو  صنیٍ ٍضـائیبٌ

 ٔػیگـ 
ؿا کنت کـػ ایٍ ينبثمبت ػؿ ىٓـمتبٌ یبیم ثـگقاؿ گـػیؼ 2 عجـ رُٕة   امتبَٓب 8   33ىٓـیٕؿ 

  خبرهایی از فعالیت عمرانی وشهرداری اوز 
کـاَی ثّ ثٓـِ ثـػاؿی ؿمیؼ  ثب تاله ىٓـػاؿی أف؛ پبؿک يضهّ ػؿ عیبثبٌ مٕػاگـ رُت کٕػکنتبٌ * 

روشن گردید این بلوار سه کیلومتر است وبا هزینه نیکوکار   چراغ های یک کیلومتر از بلوار نبی اکرم
  درست شده است

 *ثبَؼ ىًبنی ثهٕاؿ ىٓـػاؿی کّ تب ػاَيگبِ پیبو َٕؿ ايتؼاػ ػاؿػ افتتبس ىؼ 
  * ارک حاشیه ای کنار میدان میر احمدی با تالش شهرداری اوز به بهره برداری رسیدپ

 * ػؿ ْفتّ ػٔنت طجمّ أل اف مبعتًبٌ مّ طجمّ ای ثغيؼاؿی أف ثّ ثٓـِ ثـػاؿی ؿمیؼ ٔافتتبس ىؼ
مکعبی اوز که مدتی پیش مورد بهره برداری قرار گرفته بود افتتاح شد هزار متر5منبع اب   

فيیٍ ثـای ََت يکبٌ اة   عـیؼ   

 
  هاي فوتبال نونهاالن بخش اوز پایان یافت مسابقه

 .2، 25ػؿ مّ ؿػِ مُي ْبي لٓـيبَي فٕتجبل ََٕٓبالٌ ثغو أف  ينئٕل ْیئت فٕتجبل ثغو أف گفت5 ينبثمّ

پبیبٌ ؿمیؼ ْبي لٓـيبٌ ثّ مبل ثب ىُبعتّ ىؼٌ تیى 22ٔ  .  
ٔ  .2ْبي أف رٕاٌ ٔ ىبْیٍ رٕاٌ ثّ تـتیت ثب  ايتیبف أل ٔ تیى 21مبل، َفت انف ثب  22ػؿ ؿػِ مُي فیـ  

ْبي ثیؼىٓـ ثب ًْیٍ  ايتیبف ٔ تیى 21مبل، تیى َفت انف ثب  .2ايتیبف ػٔو ٔ مٕو ىؼَؼ 2 ػؿ ؿػِ مُي فیـ  4

ْبي أل تب مٕو ؿا كنت كـػَؼ بوايتیبف ثّ تـتیت يم 12ايتیبف ٔ تفبضم گم كًتـ ٔ ىبْیٍ رٕاٌ ثب  .  
ْبي ثیؼىٓـ ٔ َفت ة ْـ  ايتیبف أل ٔ تیى 21مبل، َفت انف ثب  25طیٕؿي تَـیش كـػ5 ػؿ ؿػِ مُي فیـ 

ايتیبف ػٔو ٔ مٕو ىؼَؼ 21كؼاو ثب   
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* ْبي فٕتنبل كُّٓ أف پبیبٌ یبفت  یبفػًْیٍ ػٔؿِ ينبثمّ  
تیى اف ىٓـمتبٌ عُذ ٔ ؿٔمتبْبي كُّٓ، ْـو،  29ىـكت  ْب ثب ػْیبؿ ؿٔمتبي كُّٓ أف گفت5 ایٍ ينبثمّ

اي  ٍٕؿت ػٔؿِ ثیؼىٓـ، ْٕػ، كٕؿِ ٔ لالت ػؿ ٔؿفىگبِ ؿٔمتبي كُّٓ ثغو أف ػؿ ػٔ گـِٔ پُذ تیًي ٔ ثّ

  .ثـگقاؿ ىؼ كّ ثب لٓـيبَي تیى فٕتنبل يیالػ ؿٔمتبي كُّٓ پبیبٌ یبفت
ْبي ػٔو ٔ مٕو ؿا كنت كـػَؼ ْـو ٔ ْٕػ يمبوْبي فٕتنبل ؿٔمتبْبي  يـتضي امًبػیهي افقٔػ5 تیى .  

ْب ػجٕؿ كـػ ٔ مبو اكجـي اف تیى رٕاَبٌ  گم اف ػؿٔافِ 283ْب رًؼب  ٔي اػايّ ػاػ5 ػؿ ایٍ ػٔؿِ اف ينبثمّ

ْبي ثـَؼِ يٕفك ثّ اعؾ ربو لٓـيبَي  ْب يؼـفي ىؼ 2 ػؿ پبیبٌ تیى ػُٕاٌ آلبي گم ينبثمّ گم ثّ 28كُّٓ ثب 

  29.8.2009ىؼَؼ
 خرک تورز وکوسره

ىجکّ تهٕیقیَٕی ػؿ ؿٔمتبی اغَّ گـاه ؿاِ اَؼافی ىؼ  مّ ٔعجـ -ػٔ  -ىجکّ ْبی یک   
  امسال در گراش راه اندازی خواهد شد  اولین مشعل گازشهری 

32500 تٕيبٌ ثیٍ يـػو گـاه تٕفیغ ىؼ 1959کیهٕ ثّ افای ْـ   کیهٕ يـؽ يُزًؼ    
33ىٓـیٕؿيبِ 8يُجغ عجـ رُٕة  -  اغبف ثٓـِ ثـػاؿی اف پـٔفِ تبيیٍ ؿٔىُبیی ربػِ فـٔػگبِ الؿمتبٌ  

27.8.2009 

 حل مشکالت منطقه در دستور کار نماینده ی الرستان و خنج
 بیش از سه هزار واحد مسکن مهر در الرستان فارس احداث مي شود

 در گراش اتفاق افتاد  افغانی را آب برد اما زنده ماند 
 پيام ُاي تشّيجي تا پياهک تشاي کؾاّسصاى السعتاى فاسط،اسعال هي ؽْد

 یک داستان زٌبا ازنوٌسنده خوب شهرمان  مجٌد حالجی   بنام  ستاره های شش پر 
 دٌدار مادر و فرزند پس از 32 سال جداٌی و هجران در روستای کهنه اوز

  خبر فوری / باران های موسمی شروع شد
ولطافت خوبی به   بر اساس خبری که چند لحظه پیش از اوز دریافت کردیم هم اکنون در اوز باران می بارد

یعنی اکثر بعد از ظهر ها ابریست ومردم الرستان از دیر باز با   .چل پسینی  هوا و زمین ومردم داده است
بعداز ظهر به وقت 4دریافت خبر   ساعت پدیده اشنا هستند ودر این پسین ها منتظر باران می باشند  این
19.8.2009دبی  

  اران در اوز وفجیرهب
اما تا   بر اساس خبرهای دریافتی از اوز اطراؾ اوز باران باریده است اما در خود شهر اوز باران نباریده

ابری بوده است که امیدواریم شاهد باران باشیم ساعت خبر هشت صبح هوای اوز همچنان  ضمنا در فجیره .
18.8.2009در امارات متحده عربی هم باران باریده است اما خبری از باران در دبی نیست  

 (25/5/88عصر  گرد و ؼبار شدید و بي سابقه در شهر اوز)یكشنبه
ػؿ تبؿیظ کيٕؿيب ًْچُبٌ کّ يهی   ػؿ تبؿیظ ْـ يهتی ؿٔفْبی تهظ ٔىیـیُی ْنت کّ اف یب ػ َغٕاْؼ ؿفت

ثّ ًْت ػٔنت ػکتـ يضًؼ يَؼق ثـگ فؿیُی ػؿ تبؿیظ کيٕؿ ٔيجبؿفات يـػو يیًُٓبٌ   کـػٌ ٍُؼت َفت

ٔنت لبََٕی ػکتـ يضًؼ يَؼق ؿٔفی تٕمظ ايـیکب ٔاَگهیل ثـ ػهیّ ػ 1..2يـػاػ 13کٕػتبی   تهمی يیيٕػ

ىُبعت   2ثـای َنم کَُٕی کّ فبٍهّ ای ثّ اَؼافِ َیى لـٌ ثب اٌ ػاؿَؼ  میبِ ٔتبؿیک ثـای کيٕؿيبٌ ؿلى فػ

ػؿ ایٍ ثبؿِ کتبثٓبی فیبػی اف ربَت َٕینُؼگبٌ میبمی ٔرُبس ْبی   ایٍ ؿٔیؼاػ تهظ تبؿیغی يٓى ٔصیبتی امت

ػؿ مبیت ایهُب ثطٕؿ يغتَـ ثّ ایٍ ؿٔیؼاػ اىبؿِ کـػِ کّ يبؿا ثب کهیبت ایٍ  يغتهف َٕىتّ ىؼِ امت ايب يطهجی

  . ٔالؼّ تهظ اىُب يیکُؼ کّ تٕرّ ىًبؿا ثؼاٌ رهت يیکُى

 كودتایي علیه ملت ایران   به بهانه سالگرد 28 مرداد؛
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دومین نمایشگاه کتاب وصنایع دستي بیؽرد در مسجد جامع کبیر بیؽرد افتتاح شد. دراین  - خنج
عنوان کتاب در زمینه هاي دیني ومذهبي ،تاریخي ،داستان ، علمي ، رایانه ،ادبیات وجود  1250نمایشگاه

گبه وماکتهائي دارد . همچنین در بخش صنایع دستي انواع بافتني ها ، عروسک لباس محلي ، جاجیم ، گلیم ، 
روز  10از خانه کعبه واماکن متبرکه در معرض دید عالقه مندان گذاشته شده است. این نمایشگاه به مدت 

هکتار از اراضي آبي  1450/ مدیر جهاد کشاورزي خنج گفت : از آؼاز فصل تابستان تا کنون   برپاست
% 15گذشته از نظر سطح زیر کشت  شهرستان به زیر کشت دانه روؼني کنجد برده شده که نسبت به سال

هکتار با استفاده ازدستگاه کامبینات به روش مکانیزه بدون شخم 100کاهش نشان مي دهد. که از این میزان 
 زدن زمین صورت گرفته است

 17.8.2009  مرمت برج قلعه تاریخي کوهیج در بستک هرمزگان آؼاز شد

کشته بر جا گذاشت ۰۴آتش سوزی در کویت بیش از    
ایرنا وسایر منابع خبری  بر اساس گزارش خبرگزاریها  ی در یک جشن  : 

ػ جامع در باره انفوالنزای خوکی در همین خبرهاست که میتواند اگاهی مارا نسبت به این بیماری بیشتر کن  
 11.8.2009                پیش بینی مرگ 105 تا 245 هزار ایرانی در اثر انفوالنزای خوکی

 اوزفعال خواهد شد تلفن های همراه ایرانسل از هفته آینده در روستای کهنه 

 هنرمندان منطقه اوز - شهرام بهرامی 

 با همت خٌری نٌکوکار اب شٌرٌن کن اوز راه اندازی مٌشود

ایٍ عجـ عٕه ٔايیؼٔاؿکُُؼِ ای امت کّ ػؿیبفت کـػیى2 ثب تاله ٔپیگیـیٓبی اَزبو ىؼِ تٕمظ اَزًٍ عیـیّ 

أف ٔتاله ْبی تُی چُؼ اف ًْيٓـیبٌ ػؿ أف ٔعبؿد اف کيٕؿ  ثبالعـِ ایٍ تاله ْب َتیزّ ػاػِ امت 

ـیٍ کٍ ؿا ثؼٓؼِ گـفتّ ًْٔچٌٕ گؾىتّ یکی اف ًْيٓـیبٌ عیـ َٔیکٕکبؿ ْقیُّ مبعت ٔتزٓیق ایٍ اة ىی

ْقاؿ 259امت ٔيـاصم أنیّ اٌ ػؿ صبل اَزبو امت  ایٍ اة ىیـیٍ کٍ تٕاٌ تَفیّ ٔضؼػفَٕی کـػٌ اة تب 

 نیتـ ػؿ ىجبَّ ؿٔف ؿا ػاؿػ کّ يـاصم اٌ ثّ ىـس فیـ امت 

مواد معلق و فیلتر کارتریج که در این سه مرحله  –گذر اب از فیلتر کربن اکتیو  –ورود اب به فیلتر شنی 
میکرون ورنگ ومزه ان حذؾ میگردد 5فیزیکی اب تا قطر   

ػؿ يـااصم ػیگـ تقؿیك ضؼ ؿمٕة ٔ ػیگـ يـاصم تَٕیّ ٔاضبفّ کـػٌ ايالس يٕؿػ َیبف يی ثبىؼ پل اف 

تقؿیك  –ػجٕؿ اة اف اىؼّ يبٔؿای ثُفو  –ٔؿٔػ اة  ثّ يغقٌ مّ ػبيم ضؼػفَٕی ىبيم  تقؿیك افٌ 

ػ کّ تًبو اة ىیـیٍ کٍ ْب نقٔيب اَزبو ًَی ػُْؼ ايب اة ىیـیٍ کٍ أف ایٍ يقیت ؿا پـکهـیٍ اَزبو يیگـػ

 ػاؿػ 

يغقٌ 8َب گفتّ ًَبَؼ ثّ غیـ اف عٕػ ػمتگبِ اة ىیـیٍ کٍ ْقیُّ ْبی ػیگـی ْى ٔرٕػ ػاؿػ يبَُؼ عـیؼ 

ـ يـثغ رٓت يت89يتـ يـثغ رٓت َگٓؼاؿی ػمتگبِ ٔمبعت صؼالم 59ْقاؿ نیتـی  مبعت اطبق ثّ يتـاف 29

مـایؼاؿی َٔگٓجبَی ًْٔچُیٍ ایٍ اة ىیـیٍ کٍ مبنیبَّ ثّ يبػِ پـکهـیٍ ٔيبػِ ضؼ ؿمٕة ػاؿػ َٔیق فيیٍ 

 ٔيکبَی کّ ػمتگبِ ػؿ اَزب ََت ىٕػ 

اقای مهندس شادمهر که سابقه اجرای اب شیرین کن شهر الر وققنوس اوز را انجام داده اند مجری طرح 
روز پس ازعقد قرارداد ؛اب شیرین کن نصب 70بعد از شروع کار حداکثر  هستند واعالم نموده اند که

 واماده بهره برداری خواهد گردید 
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ایٍ کبؿ اؿفىًُؼ کّ ػؿ رٓت پیيـفت ىٓـ أف امت ٔثبػج ربؿی ىؼٌ اة مبنى ٔثٓؼاىتی ػؿٌٔ نٕنّ ْبی 

َقػیک ػاىتّ اَؼ ثغًَٕ ىٓـ يیيٕػ يؼیٌٕ تاله ًْيٓـیبٌ ٔينئٕنیُی ْنتیى کّ ثب ایٍ پـٔفِ ًْکبؿی 

عیـ ثقؿگٕاؿ کّ اگـ ػؿ ایُؼِ ٍالس ػاَنتُؼ َبو ٔييغَبت ایيبٌ ؽکـ يیکُیى ْٔقیُّ ْبی آَى ثّ اطالع ىًب 

42321994  --ًْيٓـیبٌ عٕاْیى ؿمبَؼ    

  طرح مسکن مهر در اوز
ساخت  چندی پیش در خبرها )خبرجنوب (داشتیم که باحضور مسئولین شهری ومسکن مهر در اوز طرح

.عده ای از همشهریان ومتقاضیان که بیش از این تعداد واحدهاست   واحد مسکونی شروع شده است527
ومنتظر هستند که روزی یکی از این خانه ها مال انها شود البته پیش پرداختی   ثبت نام ونام نویسی کرده اند

ای همشهریان ثبت نام کننده مطرح است هم داشته اند وباقیمانده ان هم پرداخت خواهند کرد اما یک نکته بر
اینکه چگونه بین این همه متقاضی تعئین اولویت میشود وچه کس یا کسانی تشخیص میدهند که اولویت 

 6.8.2009  البته باید منتظر ماند تا مسئولین خبرهای موثقتری در این باره بدهند . نخست باچه کسی است

،ـ اوز كیلوولت گراش66رساني  فتتاح خطوط برقا  
میلیون  500میلیارد و 2بر  مناسبت هفته دولت، با اعتباري بالػ به گزارش خبرگزاري فارس از شیراز، به

گیرد این  برداري قرار مي  كیلو ولت گراش ـ اوز مورد بهره66رساني دو مداره  تومان پروژه خطوط برق
20 اي فارس و با احداث همت متخصصان و تالشگران برق منطقه پروژه به رساني دو مداره  كیلومتر برق

شود  میزان قابل توجهي تقویت مي برداري از آن برق شهرستان اوز و خنج به پایان رسید كه با بهره به
4.8.2009 

 ی هست وممکنه یقه شما را بگیره

  تومان11610هر عدد نان لواش ایرانی 

عُؼػ کّ صتًب  تٕيبٌ يیيٕػ یب ىؼِ ثبٔؿ ًَی کُؼ ثهکّ ثّ تٕ يی22129ثّ ْـ کنی ثگی کّ یک ػؼػ َبٌ نٕاه 

مـت کالِ ؿفتّ یب عؼا َکـػِ ْٕه ٔصٕامت اف ػمت ػاػِ ای َٔفًٓیؼی چّ عـیؼی  ٔالؼیت ایٍ امت کّ 

صـف اعـی ػؿمت تـ امت یؼُی ْٕه ٔصٕاك اػو کّ مـربیو َجبىؼ ٔػمهو ؿا عٕة ثکبؿ َیبَؼافػ ثٓتـ اف 

تٕيبٌ ًَی عـی 22129ایٍ ًَیيٕػ  ٔگـَّ َبٌ ػاَّ ای   

ػؼػ ػاعم اٌ امت اف مٕپـ يضهّ کّ ؿٔی عیبثبٌ اٍهی 5نٕاه کّ   ىت ثٕػ کّ ؿفتى یک ثنتّ َبًٌْیٍ ىُجّ 

يطیُؼّ امت ثغـو   ينیـ ؿا ػٔثبؿ ؿفتى ٔثـگيتى ػیؼو یک يبىیُی ػاؿػ يی ایؼ ثیـٌٔ ثالفبٍهّ ربی اٌ 

َکُؼ چٌٕ َبٌ  پبؿک کـػو ٔؿفتى ػاعم مٕپـ يبؿکت رفت ػاليت ْى فػو کّ اگـ پهیل ايؼ ثجیُؼ ٔرـیًّ

عـیؼٌ ثیو اف یک ػلیمّ طٕل ًَی کيؼ  ؿفتى ػاعم يغبفِ مفبؿه َبٌ ػاػو چُؼ تب ييتـی ػیگـ ْى اَزب ثٕػَؼ 

ثبالعـِ َبٌ ؿا ثؼؼ اف ػٔ ػلیمّ تضٕیم گـفتى ٔايؼو ثیـٌٔ کّ ػیؼو يبىیٍ پهیل پيت مـيبىیٍ يٍ اینتبػِ 

يٍ ثـای عـیؼ َبٌ ؿفتّ ثٕػو ًّْٔ اه ػٔ ػلیمّ ًَی ىٕػ  ٔػاؿػ َبيّ اػًبنًبٌ ؿا يی َٕینؼ  ؿفتى پیيو گفتى

گفت ثجیٍ کزب پبؿک کـػی گفتى کزب گفت ربی پبؿک يبىیٍ يؼهٕنیٍ گفتى ثگؾؿ گفت اف لبٌَٕ ًَیيٕػ گؾىت 

يب ْى لجٕل کـػیى ٔثب کهی ػنغٕؿی ايؼیى عبَّ  اٌ َبٌ نٕاه ُْٕف ْى ػاعم يُقل امت  ثبٔؿ کُیؼ اف گهٕیى 

ٔػ ثـای یبػگبؿی چُؼ ؿٔفی ثبیؼ َگٓو ػاؿو تب ىبیؼ ػؿك ػجـتی ىٕػ کّ عٕػ کـػِ ؿا تؼثیـ پبئیٍ ًَی ؿ

  َینت

 اتو مٕفی ػؿ ؿٔمتبی کُّٓ أف 
وبیشترین نقاط   وریه میدانندگردو ؼبار ناشی از فعالیت های جوی که منشا ومرکز انرا بیابانهای عراق وس
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جنوبی ایران را فراگرفته است از بعد از ظهر پنج شنبه به دبی وامارات هم رسیده است وتا امروز شنبه هم 
توصیه های مسئولین ومراکز پزشکی این است که تا انجا که امکان دارد مراقب افراد پیر   ادامه یافته است

که ناراحتی تنفسی وقلبی دارند پیش بینی میشود این گردوؼبارها وکهنسال وکودکان باشند بخصوص کسانی 
  تا پایان امروز کاهش یابد

 گـػ ٔ غجبؿ ثبؿ ػیگـ ثغيٓبیی اف امتبٌ ْبی رُٕة ٔ غـة ایـاٌ ؿا فـا گـفت

  روانشناسی در اوزرگزاری نمایشگاه ب

برگزار شد.   4/5/88نمایشگاهی در مدرسه بدری اوز از مورخه  از سوی انجمن روانشناسی فصل نو اوز
بازدید به عمل   از این نمایشگاه 16/5/88تا مورخه  23الی  18عالقمندان می توانند هر روزه از ساعت 

راهنمایی و مشاوره و معرفی انجمن با  -اط موفقارتب – 1ؼرفه با عناوین  4آورند. این نمایشگاه متشکل از 
ؼرفه  – 3ؼرفه تست با مسئولیت خانم فهیمه قائدی  – 2مسئولیت آقایان امین بحرانی و مهدی بهرامپور 

منبع خبر    می باشد. ؼرفه اعتیاد با مسئولیت آقای حسن کمالی   - 4کودک با مسئولیت خانم سارا وحدانی 
 کهنه اوز

 عصر اوز شماره 105 منتشر شد
 جوابیه دکتر سعید محمودیان در باره یک شعر

 سندی در رد ادعای حسنی  ایا اوزیها این ادعا را باور می کنند
  صحبت نو گراش شماره 40منتشر شد

 چه گونه این گره ها را می توان با سرانگشت تدبیر باز کرد؟ / نقد
 موضوع شهرستان شدن گراش وارد فاز جدیدی شد

 شما اوقات فراؼت خود را چگونه پر می کنید؟
 پس  از 60 سال قدمت؛ بخش اوز در انتظار ارتقا است

مسافرت است از دبی به اوز از اوز به دبی از بندر وشیراز به اوز از اوز به شهرهای شمالی ین ایام فصل ا
کشور ودر این بین بساط خرید وسوؼاتی وکیسه کیسه پر کردن برای رفتن به دیار وجاهای دیگر رونق 

اعت به فراوانی دارد بخصوص انهایی که قرار است برای حضور در جشن عقد کنان ویا عروسی فامیل وجم
اوز بروند همانقدر که هوا گرم است بازار گفت وشنود خرید وسئوؼاتی بردن گرم است از اقایان پول دادن 

وبعد از کلی   واز خانم ها خریدن تازه اخر سر یادتان یا یادشان می اید که برای خودشون هیچی نخریدند
ری نمیشود کرد ما اینجوری هستیم خرید وبردن وفرستادن وکوله کشی هنوز هم عده ای راضی نیستند کا

.باالخره دل داریم ویک عده چشم انتظار که من وشما برویم ودست خالی هم نرویم تا شاید دلی شاد کنیم فقط 
 از من به شما نصیحت بچه ها یادتون نره چون اونا از همه مهمتر هستند باقی خود دانید

  تش باد در اوز
ه با گرد و ؼبار و بدون رطوبت آسایش مردم را در این منطقه سلب درج 45بخشدار اوز گفت: دماي  -اوز

صبح تا چهار  10کرده ، وزش بادهاي محلي سوزان موسوم به تش باد موجب شده که مردم از ساعت 
  .  18:58:1 - 28/4/1388 :بعدازظهر نتوانند در معابر عمومي ظاهر شوند .ایرنا زمان مخابره

 بادمجان هم هوایی شد

 هوشنگ رزم ارا از شرکای مجموعه دی تو دی در گذشت 
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بر اساس خبر رسیده از خنج اقای هوشنگ رزم ارا که به اتفاق دوستان خود به شکار در منطقه پدی 
متاسفانه در اثر حادثه جان به جان افرین تسلیم نموده است این اتفاق دیروز جمعه افتاده وگرمشت رفته بود 

است ومسئولین در صدد تشخیص این اتفاق هستند  که در صورت کسب اطالع دقیق تر بینندگان را در 
ت عرض جریان خبر می گذاریم  سایت ستاره های اوز این حادثه تلخ را به خانواده وبستگان ایشان تسلی

سال سن داشته است40مینماید.  نامبرده در حدود   

نفر را دریک جشن عروسی اوز روانه بیمارستان کرد80ؼذای مانده وفاسد حدود   

نفر از کودک ونوجوان که در ان مراسم حضور 80ؼذای مانده یکی از رستورانهای اوز باعث شد حدود 

بیمارستان اوز کند. این افراد که برای صرؾ شام به  داشتند و ؼذای ان جشن عروسی را خورده بودند روانه

رستوران رفته بودند  بعد از خوردن ؼذا که شامل یک سیخ کوبیده ویک سیخ جوجه  وساالد ونوشابه 

وماست بوده  یک روز بعد از ان ابتدا به تب ولرز وبعد به استفراغ و اسهال دچار میشوند و به بیمارستان 

ساعت بعد روی سیستم 48تا 24ات نشان میدهد که این ویروس بعد از ورود به بدن  برده شدند .نتیجه تحقیق

ایمنی بدن اثر میگذارد  بیمارستان علت را ؼذای مانده ایدانسته که افراد  خورده بودند  متاسفانه تعئائ 

ا مسموم شده بیماران انقدر زیاد بوده که بخش اطفال بیمارستان اوز پر از بیمارانی میشوند که به این ؼذ

بودند وحتی افرادی بودند که شدت اسهال انها زیاد بوده وبه بیمارستان گراش برده شدند  در این مراسم دو 

نوع ؼذا بوده که یکی از انها کوبیده بوده وکسانی که کوبیده خورده بودند مریض شدند .اینکه مسئولین شهری 

ئله هستند اطالعی ندارم اما شبکه بهداشت الرستان وبهداشت اوز یا خانواده این بیماران پیگیر این مس

موضوع را پیگیری کرده وتحقیقاتی هم از خانواده بیماران انجام داده است .امیدواریم کسانی که مسئول پخت 

وپز انهم برای مراسم عروسی هستند فقط به پول ودرامد فکر نکنند وبفکر جان وسالمتی مردم هم باشند.  

میشود جدا از صدمات جانی؛ مردم شهر اوز به رستورانهای خودی بدبین شوند.  البته چون این امر باعث 

همه را نباید به یک چوب زد .مردم ومسئولین باید پیگیر وناظر برمراکز ؼذایی و رستو.رانها  در سطح 

رخ داده است  2009شهر باشند این اتفاق درتاریخ  سوم ژوالی   

  خبرهایی از اوز
ثبالعـِ يزٕف اَزًٍ عیـیّ أف ٍبػؿ ىؼ ایٍ اَزًٍ کّ َقػیک ثّ مّ مبل امت فؼبنیت عٕػؿا اغبف کـػِ 

 ثٕػ تب چُؼی پیو ثؼٌٔ يزٕف ثٕػ کّ عجـْب صکبیت اف ٍؼٔؿ يزٕف ػاؿػ 
 اٌ ػؿ صبل اَزبو امت ایٍ ثهٕاؿ مّ کهیٕيتـی  کّ پبیّ ْبی ثـق اٌ فػِ ىؼِ ثٕػ کبثم کيی  عیبثبٌ َجی اکـو

البی يیـيضًٕػ ايیـی ػؿمت   ثب ْقیُّ  ىـٔع يیيٕػ ٔتب ػؿيبَگبِ ىًبؿِ ػٔ اػايّ ػاؿػ  کّ اف فهکّ ٔانفزـ

کّ يطًئُب ثـای   لجال ایٍ عیبثبٌ فبلؼ ؿٔىُبیی الفو ثٕػِ امت  ىؼِ امت کّ ثّ ثهٕاؿ ايیـی ؿاػ ٍٔم يیگـػػ

ثٕػتـػػ ػؿىت فیٍ پل ًْيٓـیبٌ ثب ييکالت کًتـی ؿٔثـٔ عٕاُْؼ     

  جاره خانه ها کاهش یافته استا
همانگونه که پیش بینی میشد در امارات بخصوص در دبی نرخ اجاره خانه از اواخر ماه "می" کاهش چند 

درصدری داشت تا اینکه در اواخر ماه ژوئن با تعطیلی مدارس باز هم از میزان اجاره کاسته شد برای نمونه 
جدید است وبصورت انبوهی از ساختمانهایی است که توسط شرکت در منطقه قصیص که ساخت وسازها 

هزار برای دواطاق 120تا 100در حدود  2009های بزرگ ساخته شده ومسکونی هستند در ابتدای سال 
هزار تنزل یافته80تا 70خوابه بود که اکنون به  اما توان این اجاره هم برای خیلی از افراد سنگین است   



تا قیمت ها باز هم کاهش یابد البته این تنزل قیمت در همه جای دبی یکسان نبوده است ومستاجران منتظرند 
 در مراکز شهر وجاهای شلوغ وبازار هنوز کاهشی دیده نمی شود

 ٍضجت َٕ گـاه ىًبؿِ 4.يُتيـىؼ
 مغُبَی اف ػکتـ مؼیؼ يضًٕػیبٌ

 موضوع ساخت زندان در اوز

میخواهند به اوز زندان بدهند ودر نزدیکی اوز ندامتگاه درست    مردم اوز می پرسند چرا به جای شهرستان شدن
به احساس وامنیت چرا   مگر از بندرعباس تا انطرؾ خنج جا کم داریم که باید یک زندان را کنار شهر اوز ساخت  کنند

شهراوز بنا به معذوریت خود با این امر   نفر از اعضای شورای اسالمی4  خاطر مردم توجه ندارند اینکه یک نفر یا
مگراین   موافقت کنند ایا نظر همه مردم شهر اوز است براستی چه کسانی میخواهند در این زندان نگهداری شوند

وخالفکاران ودر   جانیان به جان وناموس مردم وبزهکاران  د ها وادم کش هاؼیر از مجرمین مواد مخدر دز  زندانیان
بهترین حالت بدهکاران به تقصیر وبدون تقصیرهستند . ایا این امر موجب نگرانی وسلب ارامش مردم اوز نخواهد شد؟ ایا 

رند؟ ایا ارتباط این زندانیان با خانواده های بدبخت وبیچاره این زندانیان جز رنج وناراحتی سوؼات دیگری به اوز می او
ایا این امر باعث  مجرمین بیرونی باعث نخواهد شد که همواره حامیان انها در نزدیکی اوز یا در شهر اوز سکنی نمایند؟ 

نگرانی ودلهره مردم اوز نخواهد شد ؟ساخت زندان وندامتگاه نه تنها برای شهر اوز که برای هر شهر دیگری که باشد هم 
چرا برای شهرستان شدن ما اوزیها حد قانونی جمعیتی نیستیم اما برای زندان درست  یست در نزدیکی شهر باشد صالح ن

ندارد میتواند زندان داشته باشد من نمی دانم مسئولین امر این دوگانگی را   کردن جای مناسبی است چرا شهری که دادگاه
بخشداری از فرمانداری الرستان انتظار دارند به این موضوع چگونه توضیح میدهند مردم اوز از مسئولین شهری از 

 توجه عمیق داشته باشند واین نگرانی را ازبین ببرند

14.7.2009 

این خبر که از اوایل این هفته در دبی بود هنوز کسی دقیقا از ان اطالع   یا در اوز زندان درست میشود
ه میشود رئیس تازه انتخاب شده شورای اسالمی شهر اوز ندارد وهیچ مسئولی هم انرا بیان نکرده هر چند گفت

بدین خاطر تا اطالع دقیق نمی توان راجع به ان صحبت کرد   اقای مهندس صباؼی در جریان این امر هستند
 وباید منتظر خبرهای موثق بود

 آمار سرطان در گراش رو به افزایش است
 ػَـ أف ىًبؿِ 298يُتيـ ىؼ 

 ٍضجت َٕ گـاه ىًبؿ3ِ.يُيـ ىؼ

  محمد عسکری از اعضای شورای اسالمی شهر اوز استعفا داده است

 ایب ْـ کتبثی اؿفه چبپ ىؼٌ ػاؿػ ؟
 نود دقیقه ازادی

 در حاشیه شهرستان شدن گراش مال باختگی ؛ سیاست باختگی

از زمانی که اقای علی اضؽر حسنی کاندیدای مردم از شهر گراش برای مجلس شورای اسالمی کاندید شد تا 
روزی که به پیروزی رسید موقعیت جدیدی از نظر ترکیب بندی سیاسی در منطقه الرستان ایجاد شد والر 

دم کل منطقه الرستان از انجا بود پذیرفت که این بار قرعه بنام اقای حسنی که همواره چندین دوره نماینده مر
 از222.......ادامه مطلب 
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 يیالػ الؿمتبٌ ػؿ آتو مٕعت
 مردم اوز بیشتر به موسوی رای دادند

 يزًغ ؿٔصبَیٌٕ عٕامتبؿ اثطبل اَتغبثبت ٔ تزؼیؼ آٌ ىؼ
  ثبفػاىت ثی مبثمّ تؼؼاػ فیبػی اف فؼبالٌ میبمی کيٕؿ

 ؿَبيّ يضنٍ ؿضبیی ثّ ٔفیـ کيٕ
 لطغ عطٕط تهفٍ ًْـاِ ػؿ تٓـاٌ

 ...هیچ کس نیست که حیرت زده نباشد
 موسوی خطاب به مراجع تقلید: انا هلل و انا الیه راجعون

یبَیّ يٓى يیـصنیٍ يٕمٕی عطبة ثّ يهت ایـاٌة    
 موسوی: تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد

 بیانیه شماره یك مهدي كروبي در اعتراض به روند شمارش آرا
 گزارش تکان دهنده کارکنان وزارت کشور درباره صدور حکم شرعی تؽییر آراء

  از ادعای سالمت انتخابات تا واقعیت تلخ تقلب؛ از قسم حضرت عباس تا دم خروس

ت ؟پشت کردن ونادیده گرفتن ارای واقعی مردم به نفع چه کسی اس  

متاسفانه بیشتر سایت های مستقل وخبرگزاریهای مستقل واصالح طلبان یا بسته است یا اینکه بروز نشده 
اما یک چیز واضح است وان اینکه قرار   وخبرهای دیشب دارند بنابر این کسب خبر دقیق مشکل شده است

سوی وکروبی تا کنون چه است اقای احمدی نژاد رئیس جمهور شود اینکه نمایندگان اصالح طلب اقای مو
عکس العملی در باره نتیجه انتخابات داشته اند نداریم وبیشتر خبرها مربوط به دیشب است اما انچه مربوط به 
مشارکت مردم وحمایت از موسوی در ایران بود کامال مشخص است وبر کسی پوشیده نیست که در بسیاری 

است حتی در دبی که من خود حضور داشتم نیز چنین بود جاها رای به موسوی بیش از دیگر کاندیداها بوده 
ودر اوز هم ارای موسوی بیش از دیگران بوده است در ساعات اینده اگر خبر موثق ومستقلی هم دریافت 

 13.6.2009کردیم به اطالع میرسانم 

 بیانیه مهم موسوی: من پیروز شدم 
 ستاد موسوی : 13توصیه به هواداران مهندس موسوی در روز رای  گیری

 َبيّ يٕمٕي ثّ ؿْجـ اَمالة
 اطالػیّ ىًبؿِ 2 کًیتّ ٍیبَت اف آؿا

 منتشر شد 37صحبت نو گراش شماره 

متهم اصلی کالهبرداری از مردم   روز مانده به رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در اتفاقی جالب ویک
گراش دستگیر شد  به این خبر از خبرگزاری فارس توجه کنیدمتهم اصلي پرونده شركت برگ سبز مطهر 

 دستگیر شد
 صضٕؿ رٕاَبٌ ىٓـ أف ػؿ يیؼاٌ يضًؼی

 يٕمٕی5 صٕفِ ْبی ػهًیّ اْم مُت ثبیؼ آفاػ ثبىؼ
 حمله وحشیانه لباس شخصی های حامی احمدی نژاد به سبزپوشان هوادار موسوی در شیراز

  ييت ًََّٕ عـٔاؿ مُؼ ػیگـی اف ػؿٔغگٕیی اصًؼی َژاػ
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 گقاؿه تَٕیـی مجقپٕه ىؼٌ اٍفٓبٌ ثب ٔؿٔػ عبتًی
بر اساس خبر وبررسی های انجام شده از دیروز سیستم بالگفا دچار اشکال شده وکاربران نمی توانند مطالب  

 جدید خودرا وارد کنند وبا این نوشته

Service Unavailable های انترنتی برای  محدودٌت  روبرو مٌشوند که بنظر مٌرسد در راستا
 کاربران در ٌک روز مانده به انتخابات باشد

 فیلم فرار احمدی نژاد از دانشگاه شریؾ
 

11.6.2009 

ب ٔثالگ يتبمفبَّ اَؼکبك عجـْب يـثٕط ثّ اَتغبثبت ؿیبمت رًٕٓؿی ػؿ يُطمّ الؿمتبٌ کى يی ثبىؼ ٔتُٓ

است که خبرهای گراش وروند انتخابات در ان شهر را پوشش می  فؼبل ایٍ يُطمّ ٔثالگ ٍضجت َٕ گـاه
  دهد

 نامه سرگشاده هاشمي رفسنجاني به رهبری 
10.6.2009 

 آخرین نظرسنجی: موسوی 21 میلیون
 در مناظره فینال چه گذشت؟

 صبيیبٌ اصًؼی َژاػ ػؿ يَهی تٓـاٌ :تَبٔیـ
 صبيیبٌ يٕمٕی ػؿ عیبثبٌ ٔنیؼَـ :تَبٔیـ

  خبرهایی از روزنامه سرمایه
 عجـْبیی اف مبیت َٕؿٔف

   مبیت اَتغبة ٔعجـ ْبی اَتغبثبتی
 موسوی: وزارت صنایع دولت نهم، وزارت پسرخاله ها است

 وبالگ اختصاصی حامیان میرحسین موسوی در اوز

  اسالمی شهر اوز استعفا داده استمحمد عسکری از اعضای شورای 
دویادداشت درستون چپ امده است که در 4عصر اوز درج شده در صفحه 103ین خبر که در شماره ا

مجموع مربوط به اسعفای اقای عسکری از شورای شهر وجلسه انتخابات هئیت رئیسه اشورای اسالمی شهر 
رای 4نفر وبدون حضور اقای عسکری مهندس صباؼی که قبال نائب رئیس بود با 4اوز است که با حضور 

رئیس شورا میشود اقای مهندس محمد امینی که قبال رئیس شورا بود نائب ریس میشود اقای عبدالرحمن 
رای انتخاب شدند البته گله منئدی اقای عسکری 4دستوری خزانه دار اقای علی تیرزن سخنگو وهر کدام با 

ن جلسه با او هماهنگ نشده هم در این ستون مشهود است انگونه که اقای عسکری گفته که در رابطه با ای
وکتبا اعالم نگردیده اما اقای صباؼی گفته که به ایشان شفاهی گفته ام وبه خاطر حضور دوتن از اعضا از 

استقبال از رئیس جمهور امکان تؽئیر برنامه جلسه امکان پذیر نبوده است وایشان هم گله مند هستند که اقای 
اند  عسکری استعفای خودرا کتبا اعالم نکرده  
معموال جلساتی که از اعضایی متشکل برای رای گیری بعمل  -1چند نکته بر این نوشته وحرؾ ها بگویم 

نفر اگر برگزار شود ودونفر اگر موافق ودو نفر مخالؾ باشند انوقت هیچ 4می اید معموال فرد است یعنی با 
افق هایی در این زمینه صورت نتیجه گیری حاصل نمی شود در صورتی این امکان پذیر است که قبال تو

اقای عسکری از جمله افرادی بود که به گواه مردم  -2گرفته باشد وجلسه انتخاب بقولی فورمالیته باشد 
ومسئولین شوراهای قبلی از فعاالن بوده است واستعفای ایشان مطمئنا در جهت تقویت شورا محسوب نمی 
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یده انچه اقای عسکری در رابطه با مشکالت مردم مکتوب گزارشگر که نام او هم معلوم نیست نپرس -3گردد 
  کرده وبه شورای شهر داده خواهد چیست که امیدواریم شورای شهر به مردم بگویند مشکالت چیست

  مرگ ٌک جوان اوزی وزخمی شدن دو تن دٌگر در کمربندی اوز
ٔثی ػلتی ؿاَُؼِ ٔتبؿیکی یکيُجّ ىت ىت ثؼی ثـای مّ رٕاٌ أفی ٔعبَٕاػِ ْبی اَبٌ ثٕػ کّ مـػت  

مبنّ ػؿ احـ صبػحّ ػؿگؾىت ٔمـٔه فـفَؼ 24عیبثبٌ ػؿ کًـثُؼی صبػحّ افـیؼ ٔفـفَؼ غالو عضـی رٕاٌ 

ػقیق کُّٓ ای ٔیک َفـ ػیگـ ىؼیؼا يزـٔس گـػیؼثـای عبَٕاػِ ایٍ ػقیقاٌ ٍجـ ٔثـای صبػحّ ػیؼگبٌ 

 اؿفٔی ثٓجٕػ ػاؿیى

تا 11ای دادن صبح ساعت تعدادی از همشهریان ودوستان برای ر را زمان خوبی برای رای دادن دانسته 12
کنسولگری ایران در دبی از ساعت   اند 8 خرداد رای گیری دارد ضمنا با 22ژوئن / 12صبح تا شب جمعه 

 پاسپورت هم میشود رای داد

به رهبری ومواضع مختلؾ نسبت   کشور در لحظات بسیار حساسی بسر میبرد نامه اقای رفسنجانی به
صبح می باشد حضور 8تبلیؽات شدید کاندیداها در لحظات باقیمانده تا پایان مهلت تبلیؽات که فردا ساعت   ان

سخنرانی  پر رنگ طرفداران موسوی در تمام خیابانهای شهرهای بزرگ بخصوص کمربند سبز در تهران 
تجریش وولی عصر حرکت اقای کرباسچی از   محمد خاتمی در شهر اصفهان با حضور گسترده مردم

حضور موسوی در خرم اباد واکنون در کردستان تبلیؽات وشعارهای مختلؾ   درحمایت از اقای کروبی
بازی فوتبال ساعت شش ونیم ورزشگاه ازادی وخبر شصت هزار بلیط   موافقان ومخالفان اقای احمدی نزاد

نزدیکان اقای رئیس جمهور ومدیر عامل به سایپا یعنی به طرفداران اقای احمدی نزاد)اقای بذر پاش مشاور و
سایپا هستند ( با این وضعیت که توامان شور ونشاط وچانه زنی سیاسی وبحث وگفتگو در سطح شهر است 

 10.6.2009باید هوشیاری را بدان اضافه کرد

ه بیشتر اخبار امروز در بیشتر مطبوعات کشور وسایت ها وخبرگزاریهای خارج وداخل در ارتباط با مناظر
دیشب میرحسین موسوی ومحمود احمدی نژاد است که نشان از حساسیت موضوع در روزهای پایانی ومانده 
به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور است مناظره دیشب برای اولین بار فضایی ایجاد کرد تا 

دولت اقای احمدی نژاد مردم ایران با گوشه هایی از مشکالت اشنا شوند بخصوص ان قسمت از مسائلی که 
طی چهار سال گذشته مسبب ان بوده است مناظره دیشب حاشیه های زیادی داشت از مسائل شخصی گرفته تا 

  مسائل جهانی که امیدواریم مطبوعات از این فضا جهت روشنگری بیشتر وشفافتر استفاده کنند
4.6.2009 

 مصاحبه وگفتگو به جای مناظره

دیشب در اولین مناظره تلویزیونی کاندیدای ریاست جمهوری در تاریخ سی ساله انتخابات در کشور طرفین 
به جای مناظره به مصاحبه وگفتگو پرداختند واقایان محسن رضایی وشیخ مهدی کروبی به ارائه برنامه خود 

گفتگو جدی نبود البته با فضای بسیار ارام وانتخاب مجری برای شور وحرارت دادن به بحث و  پرداختند
توجه به اینکه هر دو کاندیدا مخالؾ ومنتقد دولت هستند زمینه ای برای ابراز مخالؾ نسبت به یکدیگر 

نداشتند واین طبیعی بود چون مناظره زمانی صورت میگیرد که دو کاندیدا شدیدا مقابل هم صؾ ارایی کرده 
وقلوه هم بین هم رد وبدل میکردند مضاؾ بر اینکه از  باشند وشیخ کروبی وسردار رضایی نه مقابل که دل

اما برای اولین بار در جمهوری اسالمی دوکاندیدای ریاست جمهوری یک ساعت   یک منطقه وقوم هم هستند
ونیم وقت داشتند که با هم گفتگو کنند که این یک گام به جلو می باشد که امیدواریم از این ببعد به صورت 

3.6.2009نتخاباتی در اید . عرؾ وعادت وسنت ا  



میلیون تومان برده 3بازهم سرقت در اوز روز جمعه از مؽازه عطر ووعصاره صدؾ اقای مسعود پیرزاد 
88خرداد9واقعا مسئولین شهر چه کار میکنند  شده واز پست بانک سینا هم دزدی شده  

ر برگزار گردٌد که تنی چند چندی پٌش هماٌش بٌن المللی زبان شناسی ومردم شناسی رارستان در شهر را
از جمله خانم سٌلوانا سلمانپور دکتر محمودٌان وتنی دٌگر که در ان حضور داشتند وبا   از همشهرٌان

 ادامه مطلب   .....  تعدادی از اٌن افراد  هم مصاحبه کرده اند که توجه شما را به ان جلب مٌکنم

این حادثه روز سه شنبه اتفاق افتاده که ماشین سورمه .تصادؾ دو ماشین نزدیک پیر کهار )معلم کثیر (اوز 
به اوز می امده که  راز اوز به الر می رفته وماشین اقای عادل جنگجو از بندای ا قای عبدهللا فتحی )قدم ( 

نزدیک پیر کهار با هم تصادؾ میکنند که خوشبختانه سرنشینان دوخودرو سالمت هستند عکس ها را اینجا 
 ببینید

 عصر اوز شماره 103منتشر شد

 با هنرمندان کهنه اوز - احمد وحدانی

 زوج گردشگر سوئیسي در الرستان

  خبر فوری
کردیم که در روز روشن وکمی باالتر از شهرداری اوز بین ساعت لحظاتی پیش از اوز خبری دریافت 

صبح امروز از یک خودرو پارک شده کنار خیابان سرقت شده است ومبلؽی بالػ بر سیصد هزار 11تا10
تومان از ماشین مذکور دزدی شده است دزد یا دزدان با شکستن شیشه ماشین اقدام به این کار کرده 

همه تعجب اور است که چرا دزدان بدون هیچ گونه خوؾ ونگرانی دست به این کار واقعا برای مردم و   اند
مؽازه در الرستان در همین هفته سرقت شده است وچند 25زده اند جالب اینکه در خبرها هم داشتیم که از 

خبر هم از سرقت ودزدی در اوز داشتیم به نظر می رسد جریان یا جریاناتی در صدد ناامن کردن منطقه 
الرستان هستند جریاناتی که نمی خواهند مردم منطقه در ارامش بسر ببرند وبدنبال تفرقه افکنی هم هستند 

دامن زدن به اختالؾ تشیع وتسنن یکی از اهداؾ این افراد است که مسئولین وخطیب جمعه اوز والرستان 
25.5.209خواهند رسید نیز هشدار داده اند مردم هر چند هوشیار باشند به ایمنی واطمینان بیشتری  

 چه بر سر طرح احداث جاده مربط کهنه اوز و اتصال اوز به جهرم آمد؟

بر اساس اخرین خبر رسیده از منطقه الرستان در دوشهر اوز والرستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی 
  در اوز قرار بوده در مسجد محمدی اوز اعضایی ازستاد موسوی با مردم صحبت کنندفعال شده و

 سرقت از 25 مؽازه در الرستان

 افت ولتاژ برق شهر اوز برطرؾ مي شود
 آؼاز ساخت گمرك تجاري در الرستان

  کشؾ جسد نگهبان دانشگاه ازاد اسالمی اوز
ه بوده پیدا دانشگاه در حالی که مرد  متاسفانه باخبر شدیم دیشب جسد نگهبان دانشگاه ازاد اوز روی حوض

شده است این نگهبان که از تبعه کشور افؽانستان بوده متاسفانه در گذشته است به خانواده انمرحوم تسلیت 
 14.5.2009عرض مینمائیم .علل این مرگ هنوز معلوم نیست ومسئولین امر پیگیر این موضوع هستند

file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/mosahebe%20larshenasi.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/tasadof-pir-kpag.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/tasadof-pir-kpag.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/tasadof-pir-kpag.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/safhaOLD.htm
http://marbooti.blogfa.com/post-200.aspx
http://sohbatenow.blogfa.com/post-1458.aspx
http://marbooti.blogfa.com/post-186.aspx
http://sohbatenow.blogfa.com/post-1451.aspx
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802291674
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802291668


 اعالم آمادگی عبدالفتاح سلطانی برای پذیرش وکالت مال باختگان گراشی

 هفتادوپنج راس دام عشایري در شهرستان خنج در باتالق قیر تلؾ شد

؛ يؼَٕيّ يجبؿک ؛ ؿٔال ػىتی ؛ مهٕی انزنبؿ چٓبؿ فٌ ثـای َغنتنٍ ثبؿ ػؿ اَتغبثبت   اسیل العوضی

يزهل کٕیت پیـٔف ٔثّ يزهل ؿاِ یبفتُؼ  
کّ فبؿؽ انتضَیم فهنفّ اف ػاَيگبِ   امیم انؼٕضي اف عبَٕاػِ ْبی لؼیًی أفی مبکٍ ٔيٕاطٍ کٕیت ْنتُؼ 

کّ ػکتـاي التَبػ عٕػ ؿا اف ػاَيگبِ « ؿٔال ػىتي»ثبىؼ2  امت ٔ ْى اكٌُٕ امتبػ ػاَيگبِ کٕیت ييتکقاك 

امت« رًؼیت التَبػي کٕیت»ربٌ ْبپکیُق آيـیکب گـفتّ امت َیق ػؿ صبل صبضـ ؿئیل تيکهي ثّ َبو   
ثـای اطالػبت ثیيتـ ؿارغ ثّ عبَى امیم انؼٕضی ثّ ٔة مبیت ایيبٌ يـارؼّ 

 /http://www.aseel09.com/eکُیؼ

جناب دکتر سعید محمودیان لطؾ نموده  عکسی برایمان ارسال کرده اند که مربوط به سالهای دور از 
 است توجه شما را به عکس ومطلب ایشان جلب میکنم  اوزیهای محصل در مدرسه نیوهای اسکول بمبئی هند

 از خیران مدرسه ساز اوز تجلیل شد

  يُتيـ ىؼ35ٍضجت َٕ گـاه ىًبؿِ 
 کاریکاتور اقای فاروق ضیایی در باره انفلونزای خوکی

  چند خبر از شهرمان اوز
رٌٌس اداره آموزش و پرورش اوز گفت: چهار مٌلٌارد لاير مطالبات فرهنگٌان اوز ، در هفته بزرگداشت  

  .مقام معلم پرداخت شد
 52نصب  مدٌر اجراًٌ انتقال نٌروي برق رارستان گفت: به منظور جبران افت ولتاژ برق شهر اوز با –

کٌلوولت  66مٌلً ، برق فشار قوي را به اٌستگاه  226پاٌه شبکه اي و چهار پاٌه تلسکوپً و سٌم کشً 
  .اوز ٌافت تا نٌروگاههاي شهرهاي اوز و گراش از نظر بار الکترٌکً متعادل شود

حجاب  رٌٌس اداره آموزش و پرورش اوز گفت: به منظور شناساندن انواع البسه اسالمً و پوشش -اوز
وٌژه بانوان و تروٌج فرهنگ پوشش اسالمً ، نماٌشگاه پوشاک حجاب و عفاف ، با همت دانش آموزان 

  .دبٌرستان دخترانه شبانه روزي ٌادگاري در اوز برپاشد
رٌٌس اداره آبفاي اوز گفت: به منظور تقوٌت آب قسمت شمال شهر اوز ، عملٌات لوله گذاري از مخزن  

مٌلٌون لاير از اعتبارات آبفاي فارس اجراشد 200متر و با صرف  500جدٌد آب به طول  .  
کٌلومتري اوز تا مرکز استان و ضرورت  340رٌٌس بٌمارستان امٌدوار اوز گفت: با توجه به فاصله 
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تسرٌع در اعزام و مراقبت پزشکً از بٌماران ، بک دستگاه خودرو آمبورانس توٌوتا مجهز به کلٌه 
مٌلٌون لاير که نٌمً از آن توسط افراد خٌر و بقٌه از محل  650کً با صرف تجهٌزات و لوازم پزش

اعتبارات دانشگاه علوم پزشکً شٌراز تهٌه شده ، در اختٌار بٌمارستان امٌدوار قرار گرفت)منبع خبرها 
1388اردٌبهشت 22/اٌرنا (   

  چند خبر وگزارش از گراش
 پخش سهام عدالت در کهنه اوز.ایا این تحقق شعار انتخاباتی هست یا محرومیت زدایی از کشور

 زلزله شهر اوز را لرزاند

  هیچ مخالفتی با ارتقا هیچ نقطه ای در مجموعه شهرستان نداریم
 برای استان شدن الرستان چه کرده اید؟/ گفت و گو با فرماندار الرستان

  ومدرسه استثنایی احسان افتتاح گردید  فاز دوم مجتمع اموزشی سلمان فارسی

ػیيت ثب صضٕؿ مفیـ رًٕٓؿی اماليی ایـاٌ البی صًیؼؿضب اٍفی ٔمـکُنٕل ًَٔبیُؼِ ٔنی فمیّ ٔالبی 

ؿاٌ ٔعیـیٍ ٔاػضبی اؽؿی مـپـمتی يؼاؿك رًٕٓؿی اماليی ػؿ ايبؿات ٔػیگـ ينئٕنیٍ ٔػمت اَؼؿکب

 اَزًٍ ْبی أنیب ٔيـثیبٌ يؼاؿك  ٔالبی کيبٔؿف يؼیـ يزتًغ 22... ادامه مطلب وعکس 
 

  نشده است سال هنوز هم شهرستان50جناب رئیس جمهور؛شهر اوز بعداز 
اینبار به استان فارس امده اند   دکترمحمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشور در ادامه سفرهای استانی خود

وامروز وارد شیراز شده اند قرار است هئیت همراه ایشان از شهرستانهای استان فارس دیدن کنند واز 
وز همچنان بر خواست برحقشان اصرار نزدیک با مردم ومسئولین راجع به مشکالت انها صحبت کنند مردم ا

دارند تا اوز از بخش به شهرستان ارتقا یابد تا تالش انها در امر پیشرفت وابادی مملکت خویش نادیده گرفته 
اقای فرماندار وبخشداری وشورای شهر وشهرداری اوز   نشود براستی مسئولین استانی جناب استاندار

خبر مرتبط با سفر رئٌس            امروزها به چه مسائل ومشکالتی در شهر اوز توجه دارند
 29.4.2009  جمهور

 اندر حکایت مالباختگان مردم گراش
 حسنی : یك ریالش هم از حلقوم هر كي باشه بیرون خواهم كشید

 باله توه جالب از وبالگ کهنه اوز  یک عکس

 مراقب انفلونزای خوکی باشید

انفلونزای خوکی موجب مرگ بٌش از ر اساس خبر های درٌافتی از مطبوعات حهان در کشور مکزٌک ب
نفر شده است .دولت مکزٌک در کشور وضعٌت فوق العاده اعالم کرده ومدارس وموزه ها وکتابخانه ها 57

ودر همٌن رابطه سازمان بهداشت جهانی هم  وبٌشترٌن مراکز تجمع عمومی را تعطٌل اعالم کرده است 
بٌماری دارد . انفلونزای خوکی وٌروس مشترک برای پٌشگٌری از شٌوع اٌن   امروز جلسه اظطراری

پٌشنها د شده است که در جاهاٌی که اٌن   حٌوان وانسان بوده است که از انسان به انسان سراٌت مٌکند
بٌماری مشاهده شود از دست دادن وروبوسی در وهله اول خودداری شود. جهان ما جهان ارتباط است 

اط دنٌا مٌتواند به گسترش اٌن بٌماری در دٌگر جاها بٌانجامد پس وحمل ونقل ومسافرت ادم ها از اکثر نق
 مراقبت وشناخت ما نقش موثری در پٌشگٌری داشته باشد .همٌشه تندرست باشٌد

http://sohbatenow.blogfa.com/
http://marbooti.blogfa.com/post-166.aspx
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802210963
http://sohbatenow.blogfa.com/post-1380.aspx
http://sohbatenow.blogfa.com/post-1379.aspx
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/u.a.e%20news.htm
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=459028&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=459028&IdZone=3
http://sohbatenow.blogfa.com/post-1367.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-148.aspx


 ز حضور حسنی 329روز در مجلس می گذرد پرسش هایتان را مطرح کنید
طلب باال را خواندم فکر کردم اقای حسنی نماینده مردم الر وگراش است اما خوب که بیاد اوردم دیدم وقتی م

اشتباه میکنم ایشان نماینده مردم منطقه بزرگ الرستان وخنج هستند واین منطقه بزرگ دارای شهرهای اوز 
یم وده ها روستا وخنج است وشهرهای لطیفی وخور وکوره وفیشور وبیؽرد وکالت وکهنه وبراک وجو

وزبان   ووالیت دیگر هم جز همین منطقه بزرگ هستند واقای حسنی قرار بوده وهست که نماینده همین مردم
وحاال دوباره مجبورم فکر کنم که اقای حسنی در   سخنگوی خواسته ها ومشکالت همین مردم باشند

ایی برای دیگر والیت ها وروستاها روز فعالیت خود چه کارهایی برای مردم شهرم اوز کرده چه کاره329
انجام داده شما هم مثل من از حاال به بعد فکر کنید که چه کارهایی انجام شده تا خدای نکرده بی انصافی 

 نکرده باشیم واجر کارهایش را نادیده نگیریم ؛اول فکر کنید .همین 
22.4.2009 

 در کتابخانه عمومی اوز  بزرگداشت شادروان محمد واحدیگزارش 

  يضًؼ ٔاصؼیىؼـ فبؿٔق ضیبیی ػؿ یبػ ٔعبطـِ 

  اجرای نمایش دت خودمونی در بندرعباس که کاری از گروه مهرگان دبی می باشد
 عبدالفتاح سلطانی در گراش 

 عجیب اما واقعی :خروس اوزی گردنکشی می کند

 روزنامه ایران باز هم از کالهبرداری در گراش نوشت

 مدیرمسئول محترم روزنامه ایرانجوابیه دانشگاه ازاد اسالمی به 

 منتشر شد  102عصر اوز شماره 

 نتشر شد م34صحبت نو گراش شماره 

 َیکٕکبؿ أفالؿمتبٌ ػمتگبِ ظٕٓؿ فیهى يبيٕگـافي ثّ ثیًبؿمتبٌ اْؼاکـػ
 میلیون تومان بابت تجهیزات دستگاه مامو60الزم به ذکر است که اقای سیدعبدهللا هاشمی قبال نیز مبلػ 

گرافی هزینه کرده بودند وبه بیمارستان اوزهدیه نمودند که جا دارد از ایشان به خاطر این کار نیک 
وارزشمند وخیرخواهانه اشان تشکر وقدر دانی شود. دستگاه ماموگرافی در تشخیص سرطان سینه بکار 

 میرود

 مایلی کهن : من الیق و شایسته سرمربیگري تیم ملي ایران نیستم
 اول مطلب باال را بخوانید وبعد چند کلمه ای هم از مسئول این وب سایت 

مایلی کهن سرمربی تیم ملی فوتبال استعفا داد واین یعنی اینکه فدراسیون ومحافل مطبوعاتی ومسئولین 
ادبیات بکار رفته در بیانیه ایشان   کشورنتوانستند مایلی کهن را راضی کنند کهودست اندکاران فوتبال 

درست نبوده و حرؾ خودرا پس بگیرد دیشب در برنامه نود فردوسی پور هم همه راجع به ادبیات بکار رفته 
ه مایلی کهن در بیانیه اقای مایلی کهن ایراد گرفتند ومورد نکوهش قرار دادند اما کسی نگفت که تماشاگران ب

چه گفته بودند وکسی نگفت که در محیط ورزشی ما از مربی گرفته تا بازیکن وتماشاگر از همین نوع ادبیات 
بکار گرفته شده توسط اقای مایلی کهن زیاد استفاده میکنند فقط فرقش این است که اقای مایلی کهن انرا در 

را هر روز کنار زمین وپشت به مطبوعات میگویند بیانه ای مکتوب ودر مطبوعات عنوان کرد اما دیگران ان
انهم صدها بار بدتر وتوهین امیز تر اقای مایلی کهن االن که از این عرصه میرود تازه دهان گشوده ای 

میشود تا جامعه ورزشی ما نگاهی عمیقتر به ادبیات واخالق جامعه ورزشی ما بیاندازد من فکر میکنم با 
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لم نمی شود بلکه با خوب رفتار کردن وواقعیت را دیدن ورزش ما متحول خوب جلوه کردن ورزش ما سا
 میشود . تا چه پیش اید

  یاد اهل فرهنگ وکتاب ؛ محمد واحدیب
بمناسبت بزرگداشت محمد واحدی که سالیان درازی را در خدمت اهل کتاب وفرهنگ گذراند پنج شنبه این 

میداشت یاد وخاطره اش از طرؾ اهالی فرهنگ شب مراسمی در گرا9ساعت 1388هفته سوم اردیبهشت 
 ودوستدارانش در کتابخانه عمومی اوزبرگزار میشود.یاد وخاطره اش گرامی باد

توسط انجمن ادبی تائب   مراسم "شب شعر بهارانه " ویژه بزرگداشت "سعدی وعطار نیشابوری"
باحضور عالقه مندان وهنرمندان در پژوهشسرای آموزش وپرورش اوز  26/1/88اوزچهارشنبه شب 

 برگزار گردید.

اصغر حسنی نماٌنده مردم رارستان و خنج از رٌٌس مجلس شورای اسالمی برای حل  صحبت نو: علی
 بحران اقتصادی گراش تقاضای کمک کرد.

 جشن نوروزی خانواده های اوزی در دبی
 ساز محلی اوز سال نو ایرانی با

  در نزدیکی اوز بنایی کهن زیر بستر رودخانه کشؾ شد

ز طرٌق دوستان مطلع شدٌم که بر اثر بارش شدٌد باران و جاری شدن رودخانه سه راهی بلوک به اوز و ا
دٌواری از زٌر زمٌن در کناره رودخانه پٌدا شده است.پس ٫خاکبرداری کناره رودخانه توسط آب رودخانه 

رداختٌم.اشٌاء و و به بررسی منطقه پ از مراجعه به محل مذکور از صحت خبر اطمٌنان حاصل نموده 
"خون نامی   ظروف شکسته در اطراف دٌوار بٌانگر حضور اقوامی کهن درهمان منطقه ٌعنی زٌردست

.تمامی اشٌاء پٌدا شده از سنگ مٌباشد و بر روی بعضی از آنها خطوطی که کارشناسان باستان  دارد  "
ه دارای تارٌخی به مراتب قدٌمی تر شناسی مٌتوانند آنها را بخوانند حک شده است.به نظر مٌرسد اٌن منطق

بوده در حالٌکه اشٌاء پٌدا شده در اٌن منطقه  سفالیباشد زٌرا اشٌاء پٌدا شده در مربوط غالبا  مربوطاز 
ساخته شده اند.قرار است جهت تحقٌق و تفحص بٌشتر بر روی اٌن منطقه شوارای مٌراث  سنگ تماما از

  فرهنگی رارستان در جرٌان قرار بگٌرند.

اشٌاٌی نٌز که کامال سالم بوده و کارشناسان می توانند به راحتی بر روی آنها مطالعه و کارشناسی انجام 
به روستا منتقل و در خانه های امنی نگهداری می شوند.منبع : وبالگ کهنه اوز ،دهند   

 پیام تشکر

زرگانی ومدیران وکارکنان از کلیه دوستان واشنایان بخصوص خانواده ام وهمچنین سرکار خانم نوشین با
بیمه ایران وهمه دوستان در بازار مرشد دبی وکلیه کسانی که از اوز ودیگر شهرها در مدت بستری بودن 

نادر خادم پور با حضور در بیمارستان دبی ویا با تلفن موجب تسلی خاطر مارا فراهم کردند وبه   همسرم
 .   ممنجر شد از همه کمال تشکر را دار بهبودی همسرم 

   فرحناز حق شناس
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 تجمع زنان خانواده های مال باخته در بخشداری گراش

 16.4.2009گراشی اطالعیه زنان خانواده های مالباخته

 محور هاي منتهي به الرستان فارس به بزرگراه ارتقا یابد

 طالعیه مهم از مالباختگان گراشیا

 درراابطه با خبر فوق صحبت نو گراش خبر دیگری درج کرد
عجـ ػمتگیـی ػکتـ ٌَٕ ىٓـ گـاه ؿا فـا گـفتّ ثٕػ،   ػؿ صبنی کّ يٕری اف ىبػيبَی ثّ ػنیم  ٍضجت َٕ 5 

ؿٔفَبيّ ایـاٌ  عجـ ػمتگیـی ػکتـ ٌَٕ ػؿ   ٍضجت َٕ ػؿ پی فـيبَؼاؿ ایٍ عجـ ؿا غیـ ٔالؼی ػاَنت2 

ثب   ػؿد ىؼِ ثٕػ2 عجـَگبؿ ٔیژِ ی صٕاػث ؿٔفَبيّ ی ایـاٌ   َٕفػْى فـٔؿػیٍ يبِ ) ايـٔف ( کّ ثّ َمم اف

عبٍی ػؿ ينیـ پـَٔؼِ  ُْٕف اتفبق   گـفت 2 يضتبری ضًٍ تکؾیت عجـ گفت5 فـيبَؼاؿ الؿمتبٌ تًبك 

امت2 ىبیؼ يُظٕؿ  ؿا ثّ طٕؿ ػلیك ؽکـ َکـػِ   َیق يُجغ عجـ ػمتگیـی ؿٔفَبيّ ی ایـاٌ َیفتبػِ امت ٔ 

 ؿٔفَبيّ ی ایـاٌ ػکتـ ىیٍ ثبىؼ کّ ػٔ يبِ پیو ػمتگیـ ٔ ْى اکٌُٕ ػؿ فَؼاٌ الؿ ثّ مـ يی ثـػ

 صحبت نو گراش با رویکردی منصفانه و در چارچوب قانونندر حکایت مالباختگان گراشی ا

 قیر در استان فارس گشایش یافت –پاسگاه انتظامي پلیس راه خنج 

يغت کَ طی دّ عَ سّص گزؽتَ تاساى خْب ّتا تشاّتی ُْای دتی ّاّص اتشی ّتاساًی اعت خثشُا اص اّص حاک

صثح ُن 28تاسيذٍ اعت دس دتی ُن تاساى اص ديؾة ؽشّع ؽذٍ ّتاکٌْى عاػت   
 

 13.4.2009اتشی ّتاساًی اعت
بدنبال بارش باران در اوز ومنطقه رارستان خوشبختانه ٌکی از ارزوهای مهم مردم منطقه که همانا پر 

ومردم خرسند از اٌنکه در تابستان امسال با کمبود اب اشامٌدنی روبرو   ٌافت شدن اب انبارها بود تحقق
نخواهند شد. اما برای تحقق اٌن امر رازم است که مسئوران اداره اب اوز وشهرداری وشورای شهر نظارت 

دقٌق وروشنی بر مصرف اب اب انبارها داشته باشند خبرهای سالهای گذشته از اٌن حکاٌت داشتن که 
سفانه خٌلی ها که دارای وضع مالی خوب هستند حتی برای استحمام ودستشوٌی وتوالت واب باغچه متا

هاٌشان هم از اب ابانبارها استفاده مٌکنند ومتاسفانه نظارتی بر ان نٌست چون مصرف بی روٌه اب اب 
ر واداره ابفا اوز انبارها مٌتواند به کمبود اب اشامٌدنی مردم منجر شود .امٌدوارٌم شهرداری وشورای شه

 9.4.2009ومردم شهر به اٌن امر توجه رازم بنماٌند

 باالخره سیزده هم بدر شد
ثؼٌٔ   میقػِ ثؼؿ اينبل کّ لـاؿ ثٕػ ثب مبف ٔػْم ًْـاِ ثبىؼ ثؼنیم ؿفتٍ کٕال ا الؿ َٔجٕػ مبف فٌ ٔتًجهک

کّ ثب ْى گٕىّ ای اف پبؿک ؿا  مبف يضهی ْى ثـگقاؿ ىؼ ٔأفیٓب تُٓب گـِٔ يُنزى ػؿ پبؿک يًقؿ ػثی ثٕػَؼ

ثّ عٕػ اعتَبً ػاػَؼ ٔثب فػٌ ػف ٔعٕاَؼٌ تـاَّ ْب ٔثبفی ريٍ ؿٔف میقػِ ؿا ثّ ربی أؿػَؼ ٔمبػبتی 

  عٕه ٔعـو کُبؿ ًْؼیگـ گؾؿاَؼَؼ
جا دارد از اقای احمد اسفند نیا وشرکت حب حب به خاطر اهدای جوایز به شرکت کنندگان در مسابقات 

 همواره شاد وسالمت باشید    تشکر کنیم
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  کوال چو آ الر  سیزده بدر برقرار
برنامه سیزه بدر اوزیها همچنا ن برقرار است وبسیاری فردا در پارک ممزر دور هم جمع میشوند اما ساز 

زن وتمبلک زن متاسفانه بدلیل نداشتن مرخصی بیش ازاین به اوز برگشته است ودست ما فعال کوتاه است از 
ن به چندین نفر تلفن زده شده اما اکثرا ایران تشریؾ دارند شما اگر کسی می شناسید که ساز می صبح تا کنو

زند ومی اید با خود بیاورید اگر ارگ بلدید هم بیاورید اگر نی انبون هم میدانید بازهم بیاورید باالخره با دل 
د قرار ما فردا پارک ممزر ساعت خوش هم میشود این روز را بدر کرد اگر بلندگو ونوار هم دارید بیاوری

 یک بعداز ظهر به بعد

  باز باران
ثبؿه ثبؿاٌ يزؼػا اف ػیيت ػؿ ػثی ىـٔع ىؼِ ُْٕٔف ْى اػايّ ػاؿػ عجـْب اف أف ٔيُبطك اطـاف ْى 

10صبکینت کّ ػیيت ػؿ أف َى َى ثبؿاٌ ثٕػِ امت ايب ايـٔف ؿا تب ایٍ مبػت  خبری ٍجش 
 4.4.2009   نداریم

  وامیدوار کنندهخبر خوب 
 با بارش باران دیروز در اوز ومنطقه الرستان همه برکه ها پر از اب شد 

باران دیروز در اوز ومنطقه بی سابقه بود در عرض چند ساعت تمامی اب انبارها پر از اب شد وحتی اب 
مت شیراز از روی سدها هم عبور کرد ورودخانه ها سرریز شذدند تا جایی که مسیرهای ورودی شهر از س

به اوز لحظاتی بند امد .اما همه مردم اوز ومنطقه خوشحال هستند که باالخره برکه ها پر شد ونگران اب 
 اشامیدن تابستان نباشند

31.3.2009   

 نمایشگاهي از صنایع دستي دانشجویان پیام نور، در اوز فارس بر پا است

ساعاتی پیش در اوز تگرگ بارید ساعت هفت وسی ودودقیقه وهیجده ثانیه صبح دوشنبه .این خبر   :خبر مهم
 30.3.2009خوشایند که تگرگ وباران با هم بوده است باعث شادی وشعؾ همشهریان شده است 

  دبیسیزده بدراوزیها با کرنا وتمبلک در پارک ممزر 
بسیاری از همشهریان واوزیهای ساکن دبی وشارجه در روزسیزده بدر از ظهر به پارک ممزر دبی می 

روند جمعی از همشهریان که در این جشن سیزده حضور دارند با تهیه ؼذا ودیگر ملزومات تفریح وگردش 
گر بگذرانند خبر به پارک میروند وهرکس هر چه خواست خود درست میکند تا جشن سیزده را کنار همدی
دستمال یادتان نرود   ساز ودهل ورقص محلی از خبرهای خوش این جشن است وعده ما پنج شنبه همین هفته

 اگر بچه ها هم با لباس محلی بیایند چه بهتر

 تصادؾ ها در خنج 13 كشته و زخمي بر جاي گذاشت
ػیيت تب ٍجش ػؿ ػثی ثبؿاٌ ثبؿیؼ ثبؿه ثبؿاٌ اينبل ػؿ ايبؿات یکی اف کى مبثمّ تـیٍ ثبؿه ْبطی ػِ مبل 

گؾىتّ امت کّ عٕىجغتبَّ ػؿ ایٍ مـفيیٍ ىـری ٔگـيب تـأتی ثّ ْٕا ػاػِ امت صبال اگـ يؼبيهّ َینت 

ًغ يبل ؿا کُبؿ ثگؾاؿَؼ ٔثبفاؿی ْى ػنغٕؿ ٔضغ کنت ٔکبؿ امت ثٓتـ امت ثـای یک يبِ ْى ىؼِ صـً ٔط

 ٔاف ایٍ ْٕای عٕة ٔثبؿه تـأتی ثّ عٕػ ثؼُْؼ 

29.3.2009 
 قارچ کوهً 23 نفر را در بٌضاي فارس روانه بٌمارستان کرد

 سومین دوره مسابقات نوروزی ورزشی سنتی لهپر گاله در اوز 
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عبدهللا حسان  جام یادواره مرحوم   

تیم از امروز تا روز سیزده نوروز در ۲۲بر اساس خبر دریافتی از اوز این دوره از مسابقات با شرکت 
استادیوم باشگاه ورزشی اوز جوان تحت سرپرستی عبدهللا هاشم پور )جهانگیر ( وبا همکاری تربیت بدنی 

.اوز برگزار میشود  محمد نامور وبرادران هزینه این دوره از مسابقات با همت خیرین اوزی جناب حاج 
پشتیبانی از کارهای ورزشی وسنتی داشته اند در این  فقیهی است که همواره نقش مثبت وسازنده ای در

زمینه نیز از ابتدای بازیهای لهپر گاله اقای عنایت هللا نامور وسایت ستاره های اوز پشتیبان وهمکار بوده اند 
کنیم که این مسابقات سال به سال برگزار میشود وبه عنوان  که جا دارد از همه عزیزان در اوز ودبی تشکر

یک سنت نیکو در روز سیزده بدر تبدیل گشته است .الزم به توضیح است که فینال مسابقات در روز سیزده 
 26.3.2009بدر در دل طبیعت وخارج از شهراوز برگزار میشود

واوز  بارش باران دردبی  

رانی بود وباران خوبی بارید و اما هنوزدر اوز برکه ها پر نشده واوزبا  دیروز ودیشب هم هوای دبی
هر چند برای سرسبزی بهار در منطقه اوز این باران دیر است اما میتوان از طراوت وتازگی این ایام   اند

بخصوص تا روز سیزده بدر کمال استفاده برد ومردم اوز از حاال به فکر روز سیزده بدر وپیداکردن جا 
اندن در دل طبیعت هستندبرای گذر  

 تگرگ وباران در دبی
  

باران تا صبح   شب باران در دبی شروع به باریدن کرد واین باران با تگرگ همراه بود8دیشب از ساعت 
از اوز که   صبح است هنوز هوای ابری است وامکان بارش باران هم هست10ادامه داشت واالن که ساعت 

نداشته ایم اما هوا در انجا هم ابری استخبری دال بر بارش باران باشد    26.3.2009 

 تحوالت در بازار خهر

ؿ امبك اعـیٍ عجـْب اف أف ٔيُطمّ الؿمتبٌ کّ ثیيتـیٍ يَـف کُُؼگبٌ رٓبَی عٓـ ْنتُؼ ثبفاؿ عٓـ ب

تٕيبٌ ػـضّ ىؼ ٔایٍ ػؿصبنینت 19ػؿٍؼی اػايّ ػاىت ْٔـ گـو عٓـ يُطمّ أف ثب 29ػیـٔف ْى ثب ؿىؼ 

ثب افقایو يیقاٌ عٓـ ػؿأؿی ثب کبْو لیًت ؿٔثـٔ ثٕػ ْٔـ گـو اٌ ػؿ ثبفاؿ ثقؿگ   ٓـ يُطمّ ثیضبکّ ع

تٕيبٌ لیًت ثفـه ؿمیؼِ َب گفتّ ًَبَؼ کّ أفیٓب کّ ثبفاؿ عٓـ ٔػال ػؿ اعتیبؿ ػاؿَؼ تب کٌُٕ  25الؿمتبٌ ثب 

ؿات ایٍ يضَٕل گـاَجٓب ْى تٕاَنتّ اَؼ رؼا اف ایُکّ ثّ يَـف ػاعهی ىٓـَٔؼاٌ تٕرّ کُُؼ ثّ ٍبػ

أفیٓب میبمت ثچیٍ ٔثجـ ؿا مبنٓبمت کّ ثؼُٕاٌ کبؿپبیّ يجبػالت التَبػی عٕػ لـاؿ ػاػِ اَؼ  ثپـػافَؼ2 

َٔبظـیٍ التَبػی ٔيفنـیٍ يؼتمؼ ْنتُؼ أفیٓب ػاؿای ييبو تیق ی ْنتُؼ کّ يیتٕاَُؼ  ٔيٕفك ثٕػِ اَؼ 

ْٔکبؿ ٔکبثم 222ٔ اف فـمُگ ْب ػٔؿ تيغیٌ ػُْؼ ٔثنیبؿی يضَٕالتی اف لجیم عٓـ ٔػال ٔعبؿافِ ٔتـىّ 

کّ أفیٓب ػؿ ایُؼِ ای َّ چُؼاٌ ػٔؿ ثّ ٔمیهّ ْبی ػٔؿ ثـػ ػمت عٕاُْؼ یبفت  ثبف ػمیؼِ ػاؿَؼ  اف کبؿىُبمبٌ 

ٔايکبٌ ایٍ ؿا کّ أفیٓب ػؿ ایُؼِ يبْٕاؿِ ْبی يغًَٕ ؿػیبثی ْبىک ثّ فضب ثفـمتُؼ ثؼیؼ ًَی ػاَُؼ 

ؿکٕػ يبنی ًّْ گیـ   ػؿ ثبفاؿ ثیٍ انًههی ْـ چّ ثبىؼ چّ ػؿ صبل ؿکٕػ ثبفاؿ رٓبَی َفت ثبىیى چ2ّتضٕالت 

ثبىؼ ثـای أفیٓب ػؿ يبِ ربؿی يبِ ثنیبؿ پـ ؿَٔمی ثٕػ ٔؿَٔك ثبفاؿ عٓـ َّ تُٓب ػؿ يُطمّ الؿمتبٌ کّ 

ثّ ثیضبی فبؿك ْى کيیؼِ  ثبفاؿ ثب کيف يُبطك عٓـ عیق ػیگـ  فيبَی يـکق تضٕالت ثٕػِ ثهکّ ػايُّ ایٍ

أفیٓب ثـای ػمتـمی امبَتـ ثّ عٓـ ثیضب ػؿ اٌ يُبطك مبکٍ ىَٕؼ ػٔؿ اف   ىؼِ امت ٔايکبٌ ایُکّ ػؿ ایُؼِ

ثیو اف   اَتظبؿ َینت ٔاگـ ػؿ ایُؼِ ىُیؼیؼ کّ یکی گفت يب ػؿ يضهّ أفیٓبی ثیضب ْنتیى ثؼَٔیؼ ثی ؿاِ َگفت2ّ



2یبْٕ   ی کُىایٍ ػل عٓـ ػیؼِ اتبٌ ؿا عنتّ ًَ  
112.21994ػثی  -مبیت متبؿ ْبی أف   فـْبػ يضًٕػا  

یشروی اوزیها به سمت شهر بیضای فارسپ  

دسته های خهریاب ومشتاق اوزی در حرکتی ناگهانی به سمت بیضای   بر اساس گزارش رسیده از اوز
گذشته اقای حمید گرامپور فارس توانسته اند کیلو کیلو خهر ودال پیدا کنند وطبق اخرین گزارش طی هفته 

کیلو خهر از همه خهرچینان اوزی جلو زده است ورکورد 25رکورد این خهرچینی را شکسته وبا پیدا کردن 
ما ضمن تبریک به این همشهری فعال به دیگر همشهریان  نصیب خود کرده است  80بی نظیری در دهه 

منطقه بیضا هستند دروود می فرستیم  جستجوگر که تیزبین تراز هر زمانی به جستجوی خهر ودال در
وبرایشان ارزوی موفقیت می نمائیم حتما اثار این جستجو نصیب اوزیهای خارج نشین شده است .افرین بر 

 18.3.2009این فرزندان خلؾ اوزی که تا دورترین نقاط دنیا هم به دنبال اهداؾ خود هستند



 

 بزرگترین خهر کشؾ شده در هفته اخیر



 

باغ را بوی بهار می رسد مژده دهید  

 
 اؼاز سال نو ایرانی با ساز محلی اوز شروع کنید

 سال نو بر همه شما مبارک باد

 جشن نوروزی خانواده های اوزی در دبی

 ثيُٕیؼ/ ثـای اىُبیی ثیيتـ ثب ائیٍ ثبمتبَی چٓبؿىُجّ مٕؿی ایُزب کهیک کُیؼ
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تٕفیغ میت فيیُی اؿفاٌ ثّ أف ْى ؿمیؼ ایٍ میت فيیُی ْب کّ چُؼی امت ػؿ يُطمّ الؿمتبٌ پغو يیيٕػ 

تب 89يـػو فَجیم ثؼمت ثؼَجبل يبىیٍ ْبی میت فيیُی فـٔه ثٕػَؼ لیًت ایٍ میت فيیُی ْب کّ ػؿگَٕی ْبی 

تٕيبٌ امت 559تب 859هٕیی تٕيبٌ ثٕػِ امت کّ ثب تٕرّ ثّ َـط ثبفاؿ افاػ اٌ کّ کی299کیهٕیی امت 59

 عیهی ْى عٕة ثٕػِ امت لجال عجـ پغو اٌ ػؿ گـاه ٔکُّٓ ػاىتیى ٔصبال ثّ أف ؿمیؼِ امت 
  خبرهای جدید در باره مالباختگان گراش 

 مرمت بناي تاریخي باغ نشاط الرستان فارس، در حال انجام است

 منطقه اوزدرالرستان فارس آماده پذیرایي از میهمانان نوروزي است
 مّ فيیٍ نـفِ پیبپي عُذ فبؿك ؿا ثّ نـفِ ػؿ آٔؿػ

هماٌش زبان شناسی ومردم شناسی رارستان  مهمترین خبر واتفاق در اوائل هفته جاری در منطقه الرستان 
بزرگان ادب وزبان کشور در شهر رار گرد هم امدند تا نگاهی منطقی بود که با حضور مٌهمانان خارجی و

وعمٌق به زبان ومردم رارستان بٌاندازند اٌن کار در نوع خود از بهترٌن کارها برای تثبٌت زبان وفرهنگ 
مردم رارستان است اهمٌت دادن به زبان مادری وگوٌش های مختلف ونزدٌک رارستانی باعث مٌشود تا 

هماٌش کاشته مٌشود در اٌنده با اطمٌنان بٌشتری به راه خود ادامه دهد صدور قطعنامه پاٌانی  انچه در اٌن
بٌشتری برای پاٌداری   اجالس وهماٌش رارستان اٌن امٌدواری را بوجود می اورد تا در اٌنده راه کارهای

بتوانند با اٌن زبان و پژوهشگران وعالقمندان به زبان ومردم رارستان   رارستانی جستجو شود  زبان
بنوٌسند وبخوانند .برگزاری موفق اٌن هماٌش نشان داد که ما مردم رارستان اوزٌها رارٌها گراشٌها و.... 

 مٌتوانٌم کارهای مهمی انجام دهٌم
  

 گزارش فارس از اختتامیه همایش مردم شناسي و زبان شناسي الرستان؛
رود  دبیركل كمیسیون ملي یونسكو: هر دو هفته، یك زبان در جهان از بین مي  

    شعر گپک  با صدای شاعر فاروق ضیایی 

 با حضور 15 كشور جهان، همایش بین المللي زبان شناسي و مردم شناسي الرستان برگزار مي شود
 برنامه و جدول زمان بندی مقاالت پذیرفته شده در بخش کارگاهی زبان شناسی

 فاصله خنج به المرد 50 كیلومتر كوتاه مي شود

در باره کالهبرداری توسط چندین نفر در شهر گراش حتما شنیده اید وخوانده اید وپی برده اید که تعداد 
مردم گراش متحمل ضررهای سنگین وجبران ناپذیر شده اند جدا از اینکه طمع چه بالی سنگینی زیادی از 

مردم   از جوانب این موضوع کمتر نوشته شد اما تا اخرین خبر هنوز وضعیت کالهبرداران بر  است
معلوم نشده است   گراش ر شین انچه در پی می اید نام شرکتی است که عامل اصلی جناب دکتر نون ودکت .

که امیدواریم باعث هوشیاری ما مردم الرستان شود که چه عناصری   نقش اساسی در کالهبرداری داشته اند
 وبا استفاده از چه پوششی به چپاول مردم می پردازند برای اشنایی با ىـکت ثـگ مجق يطٓـ ایُزب کهیک کُیؼ

 عو ىت َبيّ ٔيٕضٕع کالْجـػاؿی پ
 ػکتـ ربٔیؼ ىمبلی ػؿ َمو ييبٔؿ کبؿگـػاٌ فیهى صـکت أل

 نماینده مردم الرستان وخنج اقای حسنی از دکتر نون ومالباختگان میگوید 

ـػاؿی ػؿ گـاهاعـیٍ عجـ اف ٔضؼیت کالْج  
 کالهبردار در فارس پس ازبه جیب زدن میلیارد ها تومان متواري شد
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خبرها از اوز حاکی است که دیشب تا صبح هم باران بصورت ناپیوسته بوده است وهوا تراوت خوبی گرفته 
است که امید واریم بارش بیشتر به بهار سرسبزی منتهی شود واز همه مهمتر بارانی بیاید که اب انبارها پر 

 شود

 کاللهبرداری میلیاردی یک چهره با نفوذ در استان فارس
 اخباری از فرودگاه بین المللی الرستان

 خواسته های حسنی، نماینده الرستان در نطق قبل از دستور
 خبرهای مهم ورزشی از اوز

 دیدار تیم ملي فوتبال نوجوانان كشور و تیم فوتبال نوجوانان اوز

  خبر خوب وفوری وخوشحال کننده ودرجه ٌک
حتما به اوز باران از ظهر شروع شده وکل منطقه را باران گرفته است   سراسر منطقه اوز باران گرفته

زنگ بزنٌد وخبرهای بٌشتری هم خود کسب کنٌد هم برای ما بفرستٌد به دٌگران هم خبر 
 1.3.2009          بدهٌد

 خبرهای خوشی در راه است: دکتر شٌن دستگٌر شد 
 دوٌست و پنجاه مٌلٌارد تومان چه کارها که در رارستان می توانستٌم 

 اخرٌن خبر از وضعٌت مال باختگان گراش
 حسنی درخواست کرد؛ نصب قاضی وٌژه برای کالهبرداری در گراش
ً شود  هماٌش بٌن المللً زبان شناسً و مردم شناسً رارستان برگزار م

  لنگه کفشهای اماده پرتاب
مالباختگان گراشی هم اگر ردپایی از ان مال بر قهار گیر بیاورند از پرتاب لنگه کفش دریػ نمی کنند واین 

تجمع بزرگی از لنگه کفش خواهد بود که بسوی دکتر نون روانه خواهد شد شما هم اگر جز کسانی بودید که 
ن را به انها داده بودید حتما صداتون در می اومدمیلیارد تومان پول بی زبا290 هر چند خبرهای ؼیر موثق   

میلیارد 290میلیارد تومان هم تخمین زدند اما همین 700امار اختالس وبر باد رفتن سرمایه مردم را تا 
دانشگاه مجهز ساخت .دیروز دوستی زنگ زد گفت 15تومان هم پول کمی نیست چون با این پول میشود 

میلیون درهم فرستاده تا در این سود دهی شریک شود اما چه میخواسته 8از مال باختگان فقط از دبی یکی 
 وچه شده

 أنیٍ رهنّ کبؿگبِ ىؼـ أفی ػؿ ػثی تيکیم ىؼ
ی است به همت شاعران الرستانی به گویش های مختلؾ زبان الرستانی سروده هایی گویشی اکنون چند سال

؛ و چه در انجمن  ؛ یا با استفاده از اینترنت و موبایل و سی دی   انتشار می یابد. خواه به صورت نوشتاری
از الر ؛  های ادبی و شبهای شعر که کم و بیش در سطح عموم مورد توجه قرار گرفته است . شاعرانی

 گراش ؛ خنج ؛ اوز ؛ بستک و...ادامه مطلب 

 KHORA عٕؿِ
 

َٕىتّ ثٕػیى کّ ػؿ يُطمّ ؿاك انغیًّ عٕؿِ ثّ فٕؿ پیؼا ىؼِ ًْٔيٓـیبٌ کّ ایٍ ْفتّ ثّ اَزب ؿفتّ ثٕػَؼ ْى 

ػکل اف ثٓبؿ 1چیؼِ اَؼ ٔتب صبال ْى عٕؿػِ اَؼ ٔتؼؼاػ فیبػی ػکل ْى ثـای مبیت فـمتبػِ اَؼ کّ اف يیبٌ آَب 
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؛ثغًَٕ اف البی میفبیی 2 ثب ْى يی ثیُیى   اٌ يُطمّ ٔعٕؿِ ؿٔی مبیت يیگؾاؿیى ٔاف ًّْ تيکـ يیکُیى  
 ثـای ػیؼٌ ػکل ْب ایُزب کهیک کُیؼ 

 بخش مامو گرافي بیمارستان اوز راه اندازي شد

  چرا بعضی ها گول میخورند
مطلبی در صحبت نو گراش چاپ شده است که نشان میدهد فرد یا افرادی با ایجاد شرکت های مضاربه ای 

یکی از اهداؾ شرکت های مضاربه ای استفاده از   قصد داشته اند که با پول وسرمایه مردم بازی کنند
افرادی است که بدنبال سود هنگفت وناگهانی هستند این شرکت ها با وعده های بسیار افراد سرمایه سرمایه 

گذار را تشویق میکنند که در برنامه اقتصادی که گاه اقتصادی هم نیست شرکت کنند افراد هم به دلیل طمع 
نمی پرسند انکسی که قرار  فراوان برای بدست اوردن سود کالن اقدام به این کار میکنند وخیلی ها از خود

درصد به ما بدهد از کجا در می اورد وبه چه کاری مشؽول است مهم برای افراد پولی 50است سود باالی 
است که بدست می اورند حتی خیلی ها به حرام وحالل بودن ان هم کاری ندارند خب این افراد تا زمانی که 

ین بابت نمی گسود خودرا دریافت میکنند هیچ کس هیچ چیزی از ا  
وید اما زمانی که معلوم شد که یواش یواش سرشان کاله میرود همگی دادشان در می اید که وای چه 

طمع ویرانگر است بخصوص در جوامعی که افراد نمی توانند از راه صحیح به اتیه خود بیاندیشند   شد
توانند خرج روزانه اشان را دراورنمد جامعه ای که عده ای روی میلیاردها پول خوابیده اند وعده زیادی نمی 

در چنین جامعه ای ا فساد مالی واخالقی دامنگیر افرادی میشودندکه میخواهند ره صد ساله را یکشبه طی 
ونکته مهم دیگر عدم شناخت ما از ادم هایی است که این دام را پهن میکنند وانها دامشان را روی طمع   کنند

.برای اطالع بینندگان   اند دامی که اولین ان نبوده واخرین هم نخواهد بود ما وبی قاعدگی جامعه پهن کرده
فرهاد ابراهیم  ---سایت از انچه در گراش والر وشاید اوز هم گذشته به اخبار صحبت نو گراش جلب میکنم 

3.2.2009پور    
 ثقؿگتـیٍ ثًت عجـی ػؿ الؿمتبٌ ػؿ صبل اَفزبؿ امت

 ثّ يبنجبعتگبٌ گـاىی ٔ الؿمتبَی اطالع ؿمبَی کُیؼ
 سنت نان گرفتن و كاُكل چیني در خنج

 هشدار منصور محتاجی، فرماندار الرستان از سیمای مرکز فارس

ثـ عالف اَتظبؿ ًْیيگی رًغ فیبػی اف ٔانؼیٍ ػاَو ايٕفاٌ ًْـاِ ثب  دیروز در مدرسه سلمان فارسی دبی

ْـ چُؼ ثیيتـ ایٍ افـاػ ثـای گـفتٍ کبؿَبيّ   يـثیبٌ صضٕؿ ػاىتُؼيـثیبٌ ٔيؼهًیٍ ٔاػضبی ا َزًٍ أنیب ٔ

ايؼِ ثٕػَؼ ايب َجبیؼ َبػیؼِ گـفت کّ ؿٔف ثـٔف عبَٕاػِ ْب ْى يتٕرّ ىؼِ اَؼ کّ ثؼٌٔ تٕرّ ثّ يـاصم تضَیم 

ٕػ کّ ٔربی ثنی عٕىضبنی ث  ثچّ ْبیيبٌ ًَی تٕاَُؼ اَتظبؿ ثی رب اف فـفَؼاٌ ٔيـثیبٌ ٔيؼهًیٍ ػاىتّ ثبىُؼ

اکخـ عبَٕاػِ ْب ػؿ ػثی فيبَی مـاؽ ٔضغ   ٔانؼیٍ ثّ ايـ مـَٕىت ثچّ ْبیيبٌ صنبك ىؼِ ثٕػًَؼ يتبمفبَّ

تضَیهی ثچّ ْبیيبٌ ؿا يیگیـَؼ کّ مبل تضَیهی ثپبیبٌ ؿمیؼِ ٔ تبفِ يُتظـ َتیزّ عٕة ْى ْنتُؼ گـػ ْى 

اؿتجبط عبَٕاػِ ْب ثب يؼؿمّ ثیيتـ اف لجم  ایی ػیـٔف کّ ػؿ فضبیی ًٍیًی ثـگقاؿ ىؼ َٕیؼ ػُْؼِ ایٍ امت کّ

ىٕػ ٔفمظ ُْگبو تضٕیم کبؿَبيّ ثّ يؼؿمّ َیبیُؼ ثهکّ ػؿ طٕل مبل ثب يؼهًیٍ ٔيـثیبٌ فـفَؼ عٕػ اؿتجبط 

 ثیيتـی ػاىتّ ثبىُؼ تب ثب ييکالت تضَیهی ػاَو ايٕف ثیيتـ اىُب ىَٕؼ
3.2.2009 

  و ترشه کجا پیدا میشود؟ هدره وخوره
اٌ ػمتّ اف أفیٓبی مبکٍ ػثی کّ يیغٕاُْؼ ايـٔف یب فـػا ثّ گـػه ثـَٔؼ ٔػَجبل عٕؿِ ْٔؼؿِ ْنتُؼ چُؼ 
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اػؿك ػٔمتبٌ ًْيٓـی ػؿ اعتیبؿ ثُؼِ لـاؿ ػاػِ اَؼ کّ ایُزب يیُٕینى ؛ ثمیّ ثبعٕػتبٌ امت ٔنی اگـ ؿفتیؼ 

تّ رٕیُؼِ یبثُؼِ امتٔیبفت َيؼ نطفب َبمقا َگٕئیؼ 2 آَب کّ ؿفتّ اَؼ یبفتّ اَؼ2 انج     
ٔعٕؿِ ًْيٓـیبٌ اػؿك ؿاك انغیًّ  ثـای پیؼا کـػٌ ْؼؿِ     يُطمّ عـاٌ ػاػِ اَؼ  

يُطمّ صتب  ٔثـای تـىّ ثنًت انؼیٍ 29.1.2009  اگر رفتید عکس انها برای ما بفرستید    

 مسجد شیخ ابي اسحقاق اوز فارس در فهرست آثار ملي ایران ثبت شد

ْٕای ػثی اف ػیيت تب کٌُٕ اثـی ٔثبؿاَی امت ٔػیيت تب ٍجش ْٕایی عٕة ٔثبؿاَی تٕاو ثب ؿػؼ ٔثـق 

فـأاٌ ثٕػ ُْٕٔف ْى ْٕا اثـینت اينبل ػؿيزًٕع ٔضغ ثبؿَؼگی ػؿ ػثی عٕة ثٕػِ امت ايبيتبمفبَّ ػؿ 

ینت کّ ؿٔفْبی پُذ أف ٔيُبطك الؿمتبٌ ثبؿَؼگی عٕة َجٕػ انجتّ گقاؿه ْب اف أف ٔيُبطك اطـاف صبک

اف ثُؼؿػجبك ٔليى ٔػؿگٓبٌ ْى   ىُجّ ٔرًؼّ ْٕا اثـی ثٕػِ ٔػؿ ثؼضی ربْب َى َى ثبؿاٌ ْى ثٕػِ امت

کّ ايیؼٔاؿیى أف ٔيُبطك الؿمتبٌ ْى ثی ََیت ًَبَؼ   عجـْبی عٕة ثبؿَؼگی گقاؿه ىؼِ امت  
24.1.2009 

 ثغو ػیبنیقثیًبؿمتبٌ َجي اکـو عُذ ػؿ امتبٌ فبؿك افتتبس ىؼ
 مبالَّ 19 تٍ ػنم ػؿ ىٓـمتبٌ عُذ تٕنیؼ يي ىٕػ

 خانه تاریخي موسوم به سوداگر در اوز فارس مرمت شد
 جاده المرد به شیراز 45 كیلومتر كوتاه مي شود
 پوشش رادیویي موج اؾ.ام شهر اوز كامل شد

 جفت شیش

شاهد اجراى سالن مورانا   در باشگاه اٌرانٌان در انجمن ادبى حافظ  9.30ساعت 24.1.2009مشب ا 
نوشته اقاى اٌمان افشارٌان و  ،اٌن كارشٌش خواهٌم بود. گان با نام جفتروه هنرى مهرگنماٌشنامه خوانى 

صی ػلی تيضپا ّ ايواى افؾاسياى اجشا خْاُذ ؽذ3ديذى ايي ًوايؼ ًاهَ خْاًی سا تَ ُوَ ػالقَ هٌذاى با با

2تْصيَ هيکٌين  

ثبؿاک أثبيب ربَيیٍ رٕؿد ثٕه ايـٔف ثـگقاؿ   ػيـامى تضهیفامروز باراک اوباما جانشین بوش می شو

ؿٔی کبؿ ايؼٌ ػٔنت البی أثبيب چّ تضٕنی ػؿ ايـیکب   یيٕػ تضهیهگـاٌ ٔيـػو رٓبٌ يُتظـَؼ تب ثجیُُؼي

يیـاث ثّ رب يبَؼِ اف ػٔنت ثٕه اَچُبٌ ثؼ ٔعـاة ثٕػِ امت کّ اگـ ػٔنت   ٔرٓبٌ ٍٕؿت عٕاْؼ گـفت

ْـچُؼ کّ ػٔنت   ػاػِ امت أثبيب ثتٕاَؼ أضبع ؿا ثّ لجم اف ؿئیل رًٕٓؿی ثٕه ثـگـػاَؼ کبؿ يًٓی اَزبو

يتيکم البی أثبيب اف رُبس ػيکـاتٓب ْنتُؼ ٔتب اَؼافِ ای ػؿ ثـعٕؿػ ثب ينبیم رٓبَی ؿَٔؼی کى تُو تـ پیو 

يیگـَؼ ايب چٓبؿچٕة َظبو صبکى ايـیکب ثگَّٕ ای َینت کّ ثتٕاٌ اف البی أثبيب اَتظبؿ يؼزقِ یب کبؿی عبؿق 

تب عبکنتـ َينتّ اف   ب ثیو اف يـػو رٓبٌ يُتظـ الؼايبت البی أثبيب ْنتُؼيطًئُب يـػو ايـیک   انؼبػِ ػاىت

 ؿٔفْبی ایُؼِ ؿٔفْبی تضهیم ٔعجـ ٔتفنیـ امت  ثضـاٌ يبنی اف تٍ يـػو ايـیکب ثتکبَؼ
 فـْبػ يضًٕػا

 بارش برؾ در وراوي پس از 50 سال

ثـ امبك عجـ ؿمیؼِ اف أف ٔگـاه کْٕبی اطـاف أف ٔگـاه ػؿ پی  کٕ ْبی أف ٔگـاه مفیؼ پٕه ىؼ 

ب عجـ اٌ کّ ؿٔی ثبؿَؼگی ٔثـف ىت گؾىتّ مفیؼ پٕه ىؼِ اَؼ تب کٌُٕ ػکنی اف أف اؿمبل َيؼِ امت اي
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کْٕب ػؿ أل ٍجش ثـف ثبؿیؼِ تبئیؼ ىؼِ امت ايب کْٕبی اطـاف گـاه کّ ثهُؼ تـ امت ُْٕف مفیؼ پٕه امت 

 15.1.2009اَـا ثجیُیؼ  ٔيیتٕاَیؼ عجـ ٔػکل

 اؼاز ساخت عملیات سیل بند رودخانه مالمحمد شهر اوز
 دیشب در اوز هم باران بارید واز ابتدای شب تا صبح بارانی بهاری ونم نم بارید 

هوای دبی از دیشب تاکنون بارانی است ودیشب طی چندین مرحله باران بارید که توام با رعد وبرق 
وهنوز هم هوا ابریست   بود  

 15.1.2009  كبؿگبِ يـيتي لهؼّ كـیيكي ػؿ ىٓـمتبٌ الؿمتبٌ فبؿك فؼبل ىؼ

 صوفی ها ی گراش و پخش سی دی علیه آنان بحث داغ محرم امسال

 سودجویان درپوشش شرعي،پول مردم را جمع مي کنند

 بازدید مسئولین شهرستان از بخشهاي تابعه الرستان صورت گرفت

 اطالعیه 
   جام همیاری 

 
ل دبی درسالن گلدن با 9.1.2009تاریخ   دوره مسابقه بلیارد اوزیهای مقیم دبی فردا جمعه  بیست وهفتمین
در سالن گلدن بال حضور 2.30ساعت   بعداز ظهربرگزار میگردد .از بازیکنان تقاضا میشود3راس ساعت 

 جهت اشنایی بازیکنان اسامی گروهبندی این بازیها هم اعالم میشود   بهم رسانند
 هئیت بلیار اوزیهای مقیم دبی 

 اعاهی ّگشُّثٌذی تيغت ُّفتويي دّسٍ هغاتقات تلياسد جام ُوياسی اّصيِای هقين دتی

 چند کاریکاتور مربوط به جنایات صهیونیست ها در ؼزه از اقای محمدرفیع ضیایی

 
بر شما هموطن ارجمند ؛همشهری گرامی وبیننده عزیز مبارک باد .امیدوارم  2009سال نو میالدی سال 

 سال نو میالدی سالی پربرکت وسرشار از تندرستی وسالمتی برای شما باشد
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