
 

مٌالدی 2010بخش اوز ومنطقه الرستان در سال -اخبار شهراوز  

 

 تا ایجاد داًطکذٍ تِذاضت دس ضِشستاى اّص هْافقت اصْلی تعول اهذ

پٌشاپٌش فرارسٌدن عٌد فطر را به همه مسلمانان وبه شما روزه داران   /  جمعه هم ىر اوز عٌد است هم در دبیفشدا 

  4242.9.9/ساٌت ستاره های اوز  ماه رمضان تبرٌک عرض مٌنمائٌم 

 صًاى خاًَ هادساى ّتضسگاى هٌضل یادؽاى ًشّد فشدا صثخ تاللْت ّتخن تثکخ 

 ًگشؽي تَ آداب ّ آیيي ُاي ػيذ فطش دس اّص السعتاى 

 ایام هاٍ سهعاى دس دتیّصیِا ّ ا

 در اوز« الوداع ٌا رمضان»برگزاري مراسم 

 بٌش از شش مٌلٌارد لاير براي چهار طرح عمرانً در جوٌم الرستان هزٌنه شد 

 دو دستگاه تثبٌت ولتاژقدرت در سٌستم تامٌن آب روستاهاي الرستان و جهرم نصب شد 

 عملٌات اجراًٌ چند پروژه ورزشً در شهرستان خنج آؼاز شد 
 در سه تصادؾ در خنج فارس چهار نفر مصدوم شدند 

 توضٌح ٌک مقام فرمانداری الرستان در مورد منطقه ی وٌژه اقتصادی

 

هفتي اُل تغٌي ّ اهام جوؼَ اّص السعتاى گفت: اهغال تَ عثة ؽشایػ خاؿ تيي الوللي ظشّست دعْس گغتشدٍ هشدم دس 

  .ساُپيوایي سّص لذط تيؼ اص ُش صهاى دیگشي ادغاط هي ؽْد

 ) چشم دبی (   Dubai eye مباحثی پٌرامون شعر فارسی در رادٌو دبی 

رادٌو دبی در اقدامی ارزنده اقدام به پخش سلسله برنامه هاٌی تحت عنوان شبهای شعر در آخرٌن   /:سٌلوانا سلمانپور /
ری اٌن برنامه خانم جمعه هر ماه نموده است، که گامی بلند در شناخت و تروٌج شعر و ادبٌات فارسی می باشد . مج

رکسانا چگٌنی است و جالب است  بدانٌد که دو تن از اعضای اصلی  اٌن برنامه همشهرٌان اوزی ما خانم سٌلوانا 
سلمانپور و آقای مهرداد سوداگر می باشد و نفر سوم خانم ساؼر ٌاسمی است . قبالً دراٌن برنامه که ازماه گذشته آؼاز شده 
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آن صحبت شده است، و باز جالب است بدانٌد دراٌن برنامه شعر خودمونی نٌز قرائت می  است در مورد شعرو جاٌگاه
 گردد . 

به علت همزمانی  با ماه مبارک رمضان گفتگو در مورد شعر عرفانی می  2010/8/27موضوع برنامه امروز جمعه  
 باشد .

 ضة ضعش هحلی ساُی تشای صًذٍ ًگَ داضتي صتا ى هادسی

 یک گضاسش اص ّتالک هشتْطی کٌَِ اّص 

 توضٌحات رئٌس شبكه بهداشت در مورد راندازي دانشگاه علوم پزشكً
 دختران اولٌن قربانٌان فقر در روستاها 

 تا ًيوَ ی دّم هِشهاٍ دس تيواسعتاى اهام سظای الس ساٍ اًذاصی هی ؽْد MRI دعتگاٍ

 لطؼَ عْم هذْسُشهْد- صذشاي تاؽ السعتاى افتتاح ؽذ 

 تْصیغ هشؽ هٌجوذ دس السعتاى فاسط، پاعخگْي ًياص هصشف كٌٌذگاى ًيغت 
 نمازگزاران الری در مراسم نماز جمعه امروز الر خواستار شدند: دولت اصالحٌه مصوبه اش را منتشر کند

 امام جمعه اوز فارس: رمضان ، درس خودسازي به بشرٌت مً آموزد 
 متن وحاشٌه سفر استاندار فارس به الرستان  وهمچنان بالتکلٌفی اوز وبٌرم /  اٌن را بخوانٌد 

 كاؽت دثْتات دس فِشعت هذصْالت صساػي السعتاى

عالي ّسصؽي عشپْؽيذٍ آهْصػ ّ   افتتاح شد /در شهر اوز دو طرح عمرانی با حضور استاندار فارس 

 دومٌن جاٌگاه سوخت در جنوب استان فارساوز  CNGسوخت جایگاٍ   / پشّسػ اّص

 دس هٌاغمی اص السعتاى دیشّص تاساى تاسیذ

ىر مناطقی از الرستان در هرمود وکرمستج والر وتا گراش باران بارٌده است که توام   بر اساس خبرهای درٌافتی دٌروز
با رعد وبرق بوده مٌزان ومدت بارندگی زٌاد نبوده است اما موجب تلطٌؾ هوا شده است  . اوز دٌروز هواٌی ابری داشته 

 25.8.2010/است اما از بارندگی خبری نبوده است 

 استاندار فارس :فرماندار الرستان به بخش ها نگاه عدالت محورانه داشته باشد

ی فرماندار وٌژه الرستان خواستار نگاه عدالت محورانه فرماندار وٌژه  ی معارفه استاندار فارس در جلسه
بٌرم، جوٌم، صحرای باغ و بناروٌه شدهای اوز،  الرستان به بخش .  

الرستان تجمع کرده بودند با  نو، پس از اٌن مراسم ، مردمی که در جلو فرمانداری وٌژه به گزارش صحبت
شهرستان الرستان تشکر   ابقای اوز و بٌرم در سر دادن شعار هاٌی از استاندار فارس به خاطر اعالم

 .کردند

 تولٌد دست کاؼذی ونوار بهداشتی  مواد پالستٌکی /دو طرح صنعتً در الرستان افتتاح شد 

 استاندار فارس دکتر احمد زاده قرار است چهارشنبه به الرستان سفر کند 
بر اساس خبر صحبت نو الر استاندار فارس جهت معارفه فرماندار وٌژه الرستان وافتتاح چند پروژه 

استاندار خبرهای مهم دٌگری هم با خود بٌاورد دور از انتظار   عمرانی به الرستان سفر مٌکند وامکان اٌنکه
 نٌست 

ن گراش ، فردا ضمنا ساٌت گراش فردا نٌز اعالم کرد مراسم معارفه فرماندار شهرستا ( ( ۳/۶/۹۸چهار شنبه 

http://www.taebeevaz.blogfa.com/post-174.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-852.aspx
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=233
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=145051
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=229
http://www.irna.ir/html/1389/13890607/218558.htm
http://www.irna.ir/html/1389/13890607/218558.htm
http://www.irna.ir/html/1389/13890607/221491.htm
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=224
http://www.irna.ir/html/1389/13890605/215348.htm
http://www.farsp.ir/view.php?newsid=886&title=گراش
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8906060358
http://www.irna.ir/html/1389/13890603/213294.htm
http://www.irna.ir/html/1389/13890603/213294.htm
http://www.irna.ir/html/1389/13890603/213294.htm
http://www.irna.ir/html/1389/13890603/213294.htm
http://www.irna.ir/html/1389/13890603/213294.htm
http://www.irna.ir/html/1389/13890603/213294.htm
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=213
http://www.irna.ir/html/1389/13890603/212037.htm


بعد از نماز ظهر و عصر با حضور استاندار و مسئولٌن استانی و شهرستانی در محل حسٌنٌه اعظم گراش 
 انجام خواهد شد 

 مردم خنج 40 هزار سً سً خون اهدا كردند 
 علی محمد امٌری، با حکم وزٌر کشور فرماندار وٌژه ی الرستان شد 

 گزارش تصوٌري/سراي سالمندان مهر الرستان
 دّ جایگاٍ عْخت گاصفؾشدٍ غثيؼي دس خٌج فاسط دس دعت ادذاث اعت 

 اعتراض نمازگزاران الرستانً به عدم تصوٌب دانشگاه علوم پزشكً

 مسابقات فوتسال جام رمضان در اوز الرستان آؼاز شد 

 /داًؾکذٍ تِذاؽت اّص تا 6 سؽتَ تَ تصْیة سعيذ 

 پروژه مسکن مهر اوز الرستان با 60 درصد پٌشرفت فٌزٌکً دردست احداث است 
 ػوليات آتشعاًي دس سّعتاي کْسدٍ ؽِشعتاى السعتاى اًجام ؽذ 

 مجتمع هاي آموزشً در مدارس روستاهاي اوز الرستان ، راه اندازي مً شود 

 

 المٌرا ابراهٌم پور فرزند فرامرز 
 سپه اوز است كه هفته گذشته برنده شد . اٌن عکس كودک خوش شانس برنده چند مٌلٌونً بانک

  

 آقای فرماندار نقش شما در اٌن عزل و نصب ها چٌست؟
اوز الرستان, اظهار كرده كه فرماندار الرستان با پٌگٌري او در جمع مسوالن بخش  علً اصؽر حسنً

دور از واقعٌت است و  اٌن سخن اگر چه .مدٌران الرستان است تعوٌض شده و در صدد تؽٌٌر دادن ساٌر
   اصوال تؽٌٌر دادن مسئوالن اجراٌی در حٌطه ی اختٌارات نماٌنده ی مجلس نٌست

 درخواست تجدٌد نظر در ارتقاء دانشكده پرستاري الر

 فاص ًخغت ؽِشک صٌؼتي اّص السعتاى ، آهادٍ تِشٍ تشداسي اعت
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صبح امروز 24 مرداد 89 فرماندار گراش با حضور معاون استاندار -ذوالفقار  فرماندار گراش معرفی شد
معرفی شد-زمان .   

ادارات مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی، آموزش و پرورش ، راه و ترابری ، امور اقتصادی و 
کار و امور اجتماعی و اطالعات الرستان به سطح معاونت اداره کل متبوعه خود ارتقاء خواهند داراٌی، 

 /ٌافت

 آؼاز برداشت لٌموترش در الرستان 
 رٌٌس اداره صناٌع الرستان:  35واحد در شهرک صنعتً الر فعال است 

 جلسه حسنی با شورای شهر وشورای بخش اوز

- اوز دٌدار کرد.علی اصؽر حسنی با اعضای شورای شهر و شورای بخش  89مرداد  19  سه شنبه شب
گزارش خبر نگار ما در اوز عمده ی بحث اٌن جلسه در خصوص موضوع تقسٌمات منطقه بوده   بر اساس  

در اٌن جلسه حسنی را همراهی کرده -است .گفتنی است مسئول اطالعات سپاه پاسداران الرستان _پورشمسی
 89مرداد22است ./صحبت نو الر 

 هاي گراش  نخلستانسوزي در اراضً زراعً و  مهار آتش
سوزي در اراضً  نشانان شهرداري گراش، آتش با تالش دو ساعته امدادگران جمعٌت هالل احمر و آتش

از خبرگزاری فارس   هاي چهار كٌلومتري جنوب شرق اٌن شهرستان مهار شد. /خالصه زراعً و نخلستان
 89مرداد21

 فت ولتاز برق در روستاهاي اوز الرستان، برطرؾ شد ا

 برداشت هندوانه در الرستان پاٌان ٌافت 

 دومٌن جشنواره استانً عکس، کاؼذ و قٌچً الرستان برگزار مً شود 
 نماٌش عشق آباد در اوز الرستان به روي صحنه رفت 

 برداشت گندم در الرستان پاٌان ٌافت 
 علت توقؾ طرح مسکن مهر در خنج، مشکالت مالً اعالم شد 

 پروژه آبرسانً به روستاي تنگ نارک افتتاح شد 
اعالم شد واولٌن روزروزه داران خواهد بود   اگوست اول ماه رمضان درامارات11فردا   

 استاندار فارس شهردار جوٌم الرستان را منصوب کرد 

 ورای شهرجلسه ی مهم معتمدٌن الر در محل ش

در سطح استان و  اخبار و پٌگٌری های امور الرستان آخرٌن جلسه ی معتمدٌن الر در مورد بررسی 
شب به طول  12مرداد برگزار شد .در اٌن جلسه که تا حدود  18راس ساعت نه نٌم شب دوشنبه   کشور

مود بررسی قرار   مطالبات عمومی الرستان و راهکارهای پٌگٌری  انجامٌد ،آخرٌن شراٌط و تحوالت
بزودی اخبار مهمی در خصوص نتٌجه ی پٌگٌری   -  گذاشته شد .  بحث به  گرفت و پٌشنهاد های حضار

در شش ماه   مطالبات مردم الر ،اوز و بٌرم  به اطالع عموم خواهد رسٌد .گفتنی است  مسائل الرستان های
: صحبت نو منبع / پٌگٌری شده است.  قٌن مناط و نٌروهای مردمی ا  گذشته از سوی جمعی از مسئوالن

 34مرداد4.الر 
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 ٌادواره شهداي بخش اوز الرستان فارس برگزار مً شود 
 کؾت دّ هذصْل تذّى اعتفادٍ اص ػوليات خاک ّسصي دس السعتاى فاسط اًجام ؽذ 

 های خراب وؼٌر بهداشتی شهر قدٌم الر تصاوٌر ی از کوچه و رودخانه
 صهيي لشصٍ ًغثتا ؽذیذي هٌاغك جٌْب فاسط سا لشصاًذ 

 پٌثَ ّ كٌجذ دس السعتاى  No tillageكؾت 

 س كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در اوز تأسٌ

ها است كه مردم اٌن شهر خواهان تأسٌس  به گزارش خبرگزاري فارس از اوز، امام جمعه اوز گفت: سال
 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان هستند اما تاكنون در اٌن مورد اقدامً صورت نگرفته است. 

عبدالعزٌز قاضً افزود: در سفر استاندار فارس به الرستان نماٌنده وٌژه وي در جلسه شوراي اداري بخش 
 اوز در بخشداري شركت و ٌكً از مصوبات اٌن جلسه تأسٌس اٌن كانون در اوز بود. 

د اسالمً، آزا  زاده در ادامه با اشاره به فرهنگً بودن شهر اوز و وجود سه دانشگاه بزرگ پٌام نور، قاضً
دانم  مندي مردم به امور فرهنگً ابراز داشت: نمً علوم دٌنً و دانشكده در شرؾ تأسٌس بهداشت و عالقه

وي از استاندار، رئٌس كانون پرورش   شود. چرا در تأسٌس اٌن كانون براي كودكان و نوجوانان تعلل مً
ان درخواست كرد تا در اٌن مورد فكري كودكان و نوجوانان استان فارس و فرماندار جدٌد اٌن شهرست

 834.مرداد 1./تأسٌس شود.بررسً كنند و اٌن مؤسسه فرهنگً در شهر فرهنگً اوز

 موقعٌت جدٌد در منطقه الرستان چگونه است

به نظر مٌرسد با اعالم فرمانداری وٌژه الرستان واعالم حکم سرپرستی فرمانداری وٌژه از طرؾ استاندار 
طاهری  وضعٌت اوز وبٌرم هم تا اندازه زٌادی مشخص شد که انهم منوط به اعالم فارس برای اقای الٌاس 

فرماندار گراش وتثبٌت ان از طرؾ استانداری ووزارت کشور است ا)خبرهای تائٌد نشده ای حکاٌت از 
که که کارمند سابق هواپٌماٌی اسمان بود دارد ( اٌن  فرماندار جدٌد گراش مسعود خواست خدائًمهندس تعئٌن 

دوبخش گراش کدام هستند وٌا اٌنکه فرماندارٌهای تابع فرمانداری وٌژه الرستان کدامند از دٌگر مهم های 
روند تثبٌت اوضاع در منطقه الرستان است . به نظر من عقالنٌت ودراٌت در الرستان از خود خواهی وخود 

اهل تسنن وتشٌع در راه وفاق بٌنی فعال پٌشی گرفته است وحرکت جمعی مردم الرستان واتحاد واتفاق 
الرستان کهن طی چند ماه گذشته بٌش از هر چٌز به روند تثبٌت کمک کرده است امری که عده ای در صدد 

مخدوش کردن ان بودند اما موفق نشدند ونتوانستند با عٌان کردن اختالفات گذشته وکٌنه وکدورت سالهای 
تثبٌت وتعٌن مشخصه های سازمانی ان در الرستان نتٌجه  مانده به مقاصد خود برسند . اٌن روند در صورت

برخوردهوشمند  بسٌاری از اهالی منطقه الرستان است الرٌها اوزٌها بٌرمی ها جوٌمی ودر ساٌبونی ودٌگر 
بخش ها وشهر ها وروستاها سهم مهمی در اٌن اتفاق داشته اند وانتظار دارند هم بٌش از گذشته دٌده شوند 

مٌم گٌرٌها وارتقا وپٌشرفت سهم داشته باشند .امٌد است در ادامه تحوالت شاهد درک بهتر وهم در روند تص
ومفٌد تری از حضور دٌگری باشٌم .)اٌن توضٌح مختصری از روند کنونی است که جای بحث وگفتگوی 

 9.9.اگوست .بٌشتری دارد ( فرهاد ابراهٌم پور 

  

  

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1267958&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1267958&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1269211&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1269211&IdZone=3
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=149
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1266153&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1266153&IdZone=3
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8905131764


 کشؾ سنگ قبر ٌکی از عرفای قرن پنجم در شهر الر +عکس
 بٌمارستانهاي فارس مً توانند به بٌمارستان دوستدار کودک تبدٌل شوند 

 تولٌد توده كمپوست 150 تنً در الرستان 

 دٌدار جمعی از مردم ومسئوالن بخش اوز الرستان با فرماندار جدٌد

جدٌد شهرستان الرستان  جمعی از مردم و مسئوالن بخش اوز با سرپرست فرمانداری وٌژه  / صحبت نو الر
کردند و در خصوص شراٌط منطقه و خواسته های مردم اٌن بخش با فرماندار به بحث و تبادل نظر دٌدار 

که با شرکت امام جمعه ،بخشدار، شهردار و رئٌس  جلسه   اٌن به گزارش صحبت نو، در   - پرداختند. 
نٌز شورای شهر اوز تشکٌل شد نماٌندگان مردم اوز بر لزوم پٌگٌری موضوع ارتقای بخش اوز و 

باقی ماندن اٌن بخش در حٌطه ی شهرستان الرستان در شراٌط کنونی   مبنی بر عموم مردم اوز   خواست
  89مرداد  9تاکٌد کردند. /

 در جلسه ی صبح دٌروز فرمانداری الرستان چه گذشت؟
 خبر تکمٌلی: تصوٌب دانشکده علوم پزشکی به معنی ارتقای دانشکده های منطقه است

 تاکٌدمجدد نماٌندگان مجامع مردمی الرستان بر مطالبات عمومی 
 سرپرست فرمانداري الرستان كٌست؟

اٌن دو خبر حکاٌت از اٌن دارد که فرمانداری وٌژه الرستان طی حکم استاندار فارس رسمٌت قانونی ٌافته 
دارد که  است وخبر تکمٌلی که صحبت نو الراز جلسه تودٌع فرماندار جدٌد الر اعالم کرده حکاٌت از اٌن

 اوز وبٌرم در تابعٌت الر باقی مانده اند 

 الٌاس طاهري سرپرست فرمانداري وٌژه الرستان شد 

 جلسه ی تودٌع و معارفه فرمانداری الرستان چه گذشت؟خبرتکمٌلی: در 

 راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی الروضعٌت 

دٌروز در ساٌت صحبت نو الر خبری درج شده بود که از عدم امکان راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی الر 
اماده مٌکردند تا در نوشته بود اٌن خبر در شراٌطی که الرستان ودانشکده های الر وگراش واوز خودرا 

پوشش بهتر ونزدٌکتری با دانشگاه علوم پزشکی قرار بگٌرند خبر خوشاٌندی نٌست علت اٌن امر هنوز 
بصورت واضح بٌان نشده است که امٌدوارٌم مسئولٌن امر توضٌحات بهتری در خصوص اٌن توقؾ داشته 

شتری داشتند واٌن امر مٌتواند موجب باشند چون مردم منطقه با کمک های خود در اٌن رابطه چشم امٌد بٌ
جالب اٌنجاست که در خبر منتشره طرح جدٌد دانشکده نامی از دانشکده دلسردی مردم وخٌرٌن گردد .

دانشگاه علوم  باتاسٌس بهداشت اوز برده نشده است ووضعٌت ان نامشخص است خبرمرتبط با اٌن موضوع /
 پزشکی الرستان موافقت نشد 

 صاحب كار نمً تواند حقوق كارگرا بىون دلٌل قانونً كم كند

صاحبان كار وموسسات نمً توانند بىون ىلٌل حقوق كارگر را كم   بر اساس قوانٌن كار وزارت عمل امارات
مراجعه کنٌد  5كنند ٌا انهارا جرٌمه نقدی نماٌند/جهت اطالع بٌشتر به امارات الٌوم امروز صفحه  

.2222.9.9  
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  ؽشیف ًاهْس تشای چٌذهيي تاس لِشهاى هغاتمات تلياسد ؽذ

 لثاط ػشّط اّصی اًمذس صیثا ّخاغشٍ اًگيض اعت

 خبر فوری : فرماندار جدٌد الرستان منصوب شد

 خبر فوری : هر گونه اتفاقی خالؾ وعده مسئولٌن امر واکنش های شدٌد مردمی را به همراه خواهد داشت

بخش اوز ازتوابع الرستان گفت: نبود اداره ثبت اسناد و امالک در بخش اوز باعث مشکالت امام جمعه 

  .فراوان براي مردم شده است

 مرز حوزه استحفاظً اداره كل راه وترابري الرستان مشخص شد

 تين فْتثال جْاًاى خفش جِشم دس تخؼ اّص السعتاى اسدّ صد 

 نامه های بٌنندگان ساٌت 
در دو نامه ای که بتازگی برای ساٌت ارسال شده متاسفانه اسمی ونام ونشانی ندارد وامٌدوارٌم کسانی که 

از بردن اسم خود هم نگرانی نداشته باشند هوٌت نوشته ها با نام اشخاص ان شجاعت انتقاد وپٌشنهاد را دارند 
؛بٌشتر مارا متوجه ٌک گفتگوی روشن مٌکند به همٌن خاطر زٌن پس به نامه های بی نام ونشان   نوشته

پاسخی داده نمی شود مگر اٌنکه دالٌل ان برای مسئول ساٌت روشن شده باشد ومسئول ساٌت با مسئولٌت 
نرا منتشر کند .جواب اٌن نامه ها ٌکی مربوط به خود من است ودٌگری مربوط به برگزار کنندگان خود ا

انچه مربوط به من   مسابقات بلٌارد وحتی بازٌکنان وساٌت ستاره های اوز که به ان پوشش خبری مٌدهد
برای خواندن اٌن   وساٌت مٌشود بزودی خواهم نوشت اما قبل از ان توجه شمارا به اٌن نوشته ها جلب مٌکنم

 دو نامه اٌنجا را کلٌک کنٌد 

 گضاسػ تصْیشي اص صهيي لشصٍ دس هٌاغك جٌْتي اعتاى فاسط 
 رٌشتری در اشکنان فارس/30 درصد خانه ها تخرٌب شد  5.8زلزله / خبرفوری

 فوري/خبر مصوبه بهمن ماه 88 از ساٌت دولت حذؾ شد

 تصادؾ در حوالی اوز

صبح امروز تصادؾ وحشتناکی نزدٌک امامزاده معلم كثٌر اوز رخ داد.ٌكً از  11حول و حوش ساعت 
ٌک خودروي ساٌپا برخورد کرده بوده كه با   ماشٌنها خودروي پٌکان بارمتعلق به رستوران پاترٌس)امٌری(

 ان بارٌددر اوز بار

شب در ٌافت شد اٌن هشهری عزٌز گفت : که االن باالی کوه انتن همان کوه  9اٌن خبر از دٌشب در ساعت 

چاه نفت مقابل چدرو هستسٌم وهوا کامال ابری است ورعد وبرق هم شدٌد است وباد تندی می وزد بعد از 
ن خبر خوشی برای مردم اوز کسب اٌن خبر بود که زنگ زدم اوز وٌکساعت بعد انجا بارانی بود واٌ

 ومنطقه الرستان بود که در اٌن هوای گرم  در اوز ومناطق اطراؾ اوز باران بارٌده است 

بخش اوز نٌازمند تاسٌس اداره ثبت اسناد و امالک است   
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 است.از تلفات احتمالً آن تا كنون خبري ارسال نشده است
توی شارجه توی بی برقی به اتفاق خانواده نشسته ام   مٌخوای بدونی کجا هستم    الو کجاٌی پسر ؟  

امده  شب برق رفته ؛ پنج صبح  2پرٌشب   اقا من امروز نمی تونم برم سرکار باور کن دٌشب نخوابٌدم
/   کی برمٌگرده نمی دونم دٌروز ده صبح رفته شش ونٌم بعدازظهر هم برگشته  امروز هم ده صبح رفته 

 21.7.2010کاری نداری ببخشٌد خداحافظ 

 تجمع مردم الرستان در مقابل فرمانداری/خبر فوری
 جوانان باٌد مضرات مواد نٌروزا را درٌابند  :معاون فرماندار الرستان

 زرگ ترٌن کتابخانه عمومً الرستان درحال ساخت است ب:فرماندار الرستان

 انجمن روانشانسی فصل نو اوز برگزار مٌکند

سمٌنار روانشناسی تفکر مثبت همراه با موسٌقی وتئاترهای روانشناسی .  اٌن سمٌنار در سالن پروٌن 
شب برگزار مٌگردد /منبع خبر  3ساعت  834.مرداد  8اعتصامی دانشگاه پٌام نور اوز ودر تارٌخ ٌکشنبه 

 89تٌرماه28انجمن ادبی تائب اوز 

 خرٌد محصوالت کشاورزي در الرستان پاٌان ٌافت 
 شرکت احٌا و نوسازي بافت فرسوده در الرستان آؼاز به کار کرد 

 بٌش ازدومٌلٌاردلاير براي تقوٌت پوشش صداوسٌما در الرستان اختصاص ٌافت 
 الرستان به بهره برداري رسٌد بند خاکً تنگه شاه نعمت هللا فداغ 

 گردنه صحراي اوز احتٌاج به بهسازي دارد 
 ؟ لطفا مسئولٌن ورزش اوز برای اطالع مردم اوز جواب بدهند   در اوز فوتبال ٌا فوتسال بانوان دارٌمٌا ا

 بانوان 2به  3الرستان مٌزبان کالس داوری فوتبال ارتقای 
 بررسً سالك و اٌدز/الرستانچند خبر از شبكه بهداشت و درمان 

 هوا گرم است برق هم مٌرود

اٌن اخبار از حال وهوای دٌروز اوز است که ٌکی از همشهرٌان مٌگفت هوا همچنان گرم است وباالتر از 
درجه وبرق هم دوبار دٌروز رفته والبته برگشته است .ومردم هم تا رمضان نرسٌده شبی چهار پنج جا  19

 18.7.2010/ عروسی دارند 

 تکمٌلی+تاخٌر برای چند مسافر/بازهم تاخٌر در پرواز فرودگاه الرستان
 حضور امام جمعه ی تهران در الر

 برق الرستان تقوٌت شد 
 رٌشتر جزٌره قشم را لرزاند  4/3زمٌن لرزه اي به بزرگً 

 ا واب وبرق در اوز چطور است؟هووضعٌت 

گوشی که برداشت بعد از سالم علٌک پرسٌدم: برادر جان وضع اب وبرق امسال چطور است . گفت : وضع 
اب نسبت به سالهای قبل خوب است وضع برق هم مثل سالهای قبل است . گفت : بعضی وقت ها مٌرود 
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وبعضی وقت ها هم نمی رود در مجموع قطعی برق دارٌم اما زٌاد نٌست مثل بقٌه کشور ومنطقه الرستان 
است.. گفتم اب خوردن چطور. گفت اب خوردن هنوز هم بٌشتر اوزٌها از اب برکه استفاده مٌکنند 

ونه دٌگه اگه تابستون وخوشبختانه با بارانی که قبال بارٌده مشکلی ندارٌم . گفتم االن گرم است .گفت تابست
گرم نباشه کی گرم باشه .در کل مٌسازٌم اوزٌها خوشبختانه اکثرا کولردار هستند هم از نوع ابی هم از نوع 

گازی . تازه بعضی ها که وضعشون خوبه مٌگن سانترال دارٌم به گمونم منظورشان همان اسپلٌت باشد . 
ببٌنی عروسی ها هم مثل هوای اوز گرم گرمه موسٌقی گفتم با اٌن وضع عروسٌها چطوره گفت باٌد بٌاٌی و

وبندری ورقص وتمبلک وکرنا همه چٌز براه است خوشبختانه همشهرٌان هم از همه طرؾ اومدند در 
 1389تٌرماه 23مجموع خوبه اگه مٌتونی حتما بٌا . 

 فرماندار الرستان از سرماٌه گذاران خواستار کمک به دولت براي رفع بٌکاري شد 
 عملٌات ساخت راه روستاًٌ علً آباد اوکشً در الرستان در حال اجرا است 

 جشن دانش آموختگً 170 دانشجو در دانشگاه پٌام نور اوزبرگزار شد 

 تا ابالغ تصمٌم قطعی وزارت کشور هٌچ اقدامی در مورد تقسٌمات الرستان صورت نمی گٌرد 
 دوره آموزشً کارآفرٌنً در الرستان برگزار شد 

 بزرگترٌن هنرستان فنً وحرفه اي کاردانش الرستان ساخته مً شود 
 تضسگشاٍ خٌج -الهشد ّ اؽکٌاى الهشد افتتاح ؽذ

امروز ها هوای اوز هر چند گرم است اما چل پسٌنی که معموال بعداز ظهر ها با امدن ابر شروع مٌشود 
وهوای دٌگری به بعداز ظهرهای اوز داده است .ٌک روز ابری ٌک روز بی ابر حال   

 12.7.2010   /دّ غشح دس سّعتاي صاُذهذوْد السعتاى کلٌگ صًي ّ افتتاح ؽذ

 روزانه چهار ٌا پنج بار برق می رود

کهنه اوز است که در وبالگ مربوطی بدان اشاره شده است وشاٌد مشکل روستاها اٌن درد دل اهالی روستای 
درجه منطقه الرستان رفتن برق  15وشهرهای دٌگر هم باشد که با شروع فصل تابستان ودر هوای باالی 

واقعا مصٌب بار است .فرزندان وبچه ها وسالخوردگان از اٌن بی برقی ها اسٌب پذٌر مٌشوند ومطمئنا روی 
گهداری اقالم ؼذاٌی هم بی تاثٌر نخواهد بود .مردم کهنه از مسئولٌن انتظار دارند هم کوچه ها از خاموشی ن

  1389تٌرماه  18شبانه نجات ٌابند وهم قطعی برق در اٌن فصل گرما نداشته باشند .

 ادارات دولتً به جز دستگاه هاي خدماتً روزهاي ٌکشنبه و دوشنبه در فارس تعطٌل خواهند بود 

باال را بخوانٌد وببٌنٌد ما مردم جنوب مردم اوز الر وگراش وخنج وده ها شهر وروستای جنوب طی   امطلب
درجه گرما چه کشٌدٌم وهٌچ سالی هٌچ  مسئولی نٌامد 15سالهای متمادی با کمبود اب وبرق  با دمای باالی 

ند جدا ما چه کشٌدٌم وهٌچ کس  که حتی چند ساعت اداره ونهاد وارگانی را به خاطر گرمای شدٌد تعطٌل ک
ندٌد جز خود مردمان اٌن شهر ها که فقط شانس اورده اٌم که هالک نشدٌم . اما تا چند شهر بزرگ 

وبخصوص تهران گرم مٌشود تازه ٌادشان می اٌد که اقدامات اٌمنی را رعاٌت کنند مثل قضٌه گردوؼبار بود 
ردند ومرٌض شدند اما کسی چٌزی نگفت ونکرد تا اٌن که سالها مردم خوزستان نالٌدند وکشٌند وخاک خو

سالها که گرد وؼبار به تهران رسٌد وصدای خٌلی ها درامد ومجلسٌان هم به شور ومشورت نشستند که چه 
 کنٌم . همٌشه گفته اند که سواره خبر از پٌاده ندارد 
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 39درجه شنبه  38معه طی روزهای اٌنده ازروز جمعه هوای اوز بترتٌب تا دوشنبه گرمتر مٌشود ج
درجه خواهد رسٌد  43و روزدوشنبه به  40ٌکشنبه  برای اطالعات بٌشتر به قسمت هواشناسی اوز .

8.7.2010درهمٌن صفحه مراجعه کنٌد .   

جراٌی شدن طرح تشکٌل استان جنوبی فارس به پس از بازگشت اوز وبٌرم  اصحبت نو الر با اٌن تٌتر
 به چاپ مجدد رسٌد   مرکزٌت الرستان 

 نانواًٌ متخلؾ در الرستان جرٌمه شدند  17

 الر را به مهر آباد بازگرداند-تهرانمشکل در ترمز پرواز 

الر بعد از شروع به پرواز به دلٌل خرابی ترمز و مشکالت دٌگر مجبور به فرود -پرواز امروز صبح تهران 
به گزارش صحبت نو، ٌکی از مسافران که اٌن   - دوباره در ٌکی دٌگر از باندهای مهرآباد شده است. 

ال اٌن خبر اجازه خروج از هواپٌما را نٌافتده بودند و همچنان حادثه را گزارش کرده است تا لحظه ارس
 معطل در باند پروزا مهرآباد حضور داشتند.

 اٌن برای چند بار است که پرواز های اٌن مسٌر با چنٌن مشکالتی مواجه می شود.
الر صحبت نو /اٌن اتفاق خسارت جانی نداشته است و تمام مسافران در سالمتی کامل به سر می برند

 1389تٌرماه 18

 الر برای رضاٌت تنها چند مسافر–ساعته پرواز کوٌت 5تاخٌر 

 سٌمان الرستان جزء 10 سٌمان برتر کشور است
 یک دّسٍ کالط آهْصػ صٌایغ دعتي دس خٌج فاسط تشگضاس ؽذ 

 عاسلاى هاهْسًوا دس السعتاى دعتگيش ؽذًذ 
 5.7.2010وازگونً خودرو درمحورخنج - بندرعباس ٌک کشته برجا گذاشت

 طرح هادي در روستاي بٌد شهر اوز الرستان اجرا شد 
 سمپاشً نخلستان هاي خنج براي مبارزه با آفت کنه تارعنکبوتً آؼازشد 

 زلزله حوالً گراش در استان فارس را لرزاند 
 داًؾگاٍ پيام ًْس اّص فشاخْاى اسعال همالَ تَ ُوایؼ تذشاى هذيػ صیغت سا اػالم کشد 

 افتتاح طرح آبٌاري هوشمند در جوٌم الرستان
 سٌل بند برروي رودخانه اوز الرستان ساخته شد 

 یک ّادذ هشغذاسي دس گشاػ فاسط افتتاح ؽذ 
 بٌرم و تواٌع به جمع محکوم کنندگان هتک حرمت مرجع جنوب کشور پٌوستند

 گفتگْی تا دکتش ػلی ػلی صادٍ سئيظ ؽثکَ تِذاؽت ّ دسهاى السعتاى ا ّل عاختواى تؼذ هجْص/ّاسدكٌٌذٍ

MRI تذشین اعت 

/ خبر ورزشی اوز سال تٌم نفت اوز؛ برای شرکت  15به دعوت هٌت فوتبال استان فارس از بازٌکنان زٌر 
سال اٌران اقاٌان سعٌد منوچهری  15اردوی تٌم ملی زٌر  در فرزند حمٌذ( رسول بذرفشان)هاشم( رضا )

89تٌرماه 6نامور)عبدالرزاق( شرؾ صافی زاده )شهاب( برای مراحل باالتر انتخاب شدند. /   
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 اتمام حجت الرستان بزرگ برای تحقق عدم تجزٌه با دولت
 براي نخستٌن بارآزمون فوق ممتاز خوشنوٌسً در اوز الرستان فارس برگزار شد 

 پل محورهاي مواصالتً الرستان فارس تعمٌر شد  115
 جوانان هالل احمر اوز الرستان فارس،بٌش از 38 هزار سً سً خون اهداکردند 

 غشح آتياسي ُْؽوٌذ دس جْین السعتاى افتتاح ؽذ 
 هوای اوز طی سه روز اٌنده گرمتر می شود 

 شهردار اوز:بافت فرسوده شهرستان اوز پٌشرفتً نداشته است

مسابقات فوتبال در اوز شروع شد مسابقات منطقه ای بٌن تٌمهای الرستان در اوز شروع شد ودر روز 
در 2متوقؾ شد نفت اوز  2بر 2افتتاحٌه مسابقات شاهٌن اوز در مقابل تٌم کهنه  از سد تٌم بٌدشهر گذشت  0

بعد به صورت کروهی بتزی تٌمی برگزار مٌشود که از هر گروه سه تٌم به مرحله  7گروه  2اٌن بازٌها در 
شاهٌن اوز.استقالل گراش.پٌروزی گراش.اتحاد خنج.کهنه.اتحاد گراش.و جوانان نفت اوز و  1مٌکنندگروه 

نفت اوز.گراش جوان.پٌروزی بناروٌه.اٌران جوان گراش.کوره. بٌدشهر .وتٌم امٌد شاهٌن همگروه  2گروه 
 0!12شب ادامه دارد هرٌنه ورودی مسابقات هم  11تا  7شدند.بازی ها در ورزشگاه شهدای اوز از ساعت 

 هزارتومان مٌباشد

/جلسه هئٌت الرستانی با وزٌر کشور از معتمدٌن و مسئولٌن الرستانی ظهر امروز ٌا وزٌر کشور در  یهئٌت
به گزارش صحبت نو، اٌن هئٌت ظهر امروز بعد از   - رابطه با تحوالت اخٌر الرستان جلسه خواهند داشت.

الحاق دوباره  ئٌت دولت با وزٌر کشور جلسه خواهند داشت. پٌش از اٌن مقامات وزارت کشور قولجلسه ه
/ .اوز و بٌرم به الرستان را به مردم داده بودند 89تٌرماه2از صحبت نو الر  

 نظرات رئٌس شورای اسالمی شهر اوز جناب مهندس صباؼی 
 استحقاق اوز بود نه گراش

 تجمع جمعی از مردم الرستان برای تحقق وعده های دولت

 هتي تياًيَ اُل عٌت ّجواػت اّص ّهٌطمَ السعتاى دس هذکْهيت ُتک دشهت تَ هشاجغ ػظام الس

وبا زندگی وداع کرد سال زندگی را بدرود گفت  35خواجه طاهر دٌشب پس از خواجه طاهر در گذشت 

ساٌت ستاره های       . ضمن عرض تسلٌت برای بازماندگان اٌشان وفامٌل واشناٌان صبر ارزومندم 
 23.6.2010  اوز

 ساختمان شماره دو انتقال خون در الرستان فارس ، احداث مً شود 
 بلوار ورودي دهستان ارد الرستان افتتاح شد 

 محدوده حوزه استحفاظً راه و ترابري الرستان فارس ، مشخص شد 
 دونٌکوکارخنج فارس، هزٌنه مرمت وتجهٌز بٌمارستان اٌن منطقه را پرداخت کردند 

 هزار تن هندوانه از خنج و شمام به خارج از کشور صادر شد  10

وتازه به عرصه خبر الرستان ومنطقه خوش امدٌد  الر با شکل وشماٌل جدٌد  صحبت نو
http://www.sohbatenow.ir/ 

 تٌذخاکي ُْد دس اّص السعتاى افتتاح ؽذ 
 عملٌات احداث ٌک باب آموزشگاه ابتداًٌ در بناروٌه الرستان فارس آؼاز شد 
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 پشّژٍ افضایؼ ظشفيت پغت هْلت فذاؽ السعتاى آهادٍ تِشٍ تشداسي اعت 
برداري رادٌو الرستان، از سوي رٌاست سازمان صداوسٌما صادر  اندازي و بهره دستور راه

 /http://www.behzadmoridi.comگردٌد

  .رٌٌس شوراي اسالمً شهر اوز الرستان گفت: براي نخستٌن بار ، اداره راهداري در اٌن شهر اٌجاد شد

 اهام جوؼَ اّص فاسط، دلْل هاٍ سجة سا تٌِيت گفت 

  7711خرداد 42

اٌن روز تلخی بود که اوزٌها دو جوان ورزشکار خودرا که سعی داشتند به مسابقه اٌران وٌوگسالوی در 
مسابقات جام جهانی فوتبال ان دوره برسند از دست دادند عبدالحمٌد زمٌن پٌما وٌوسؾ کوهگرد که از 

شٌراز به اوز می امدند حوالی دوراهی فٌشور ماشٌن انها از جاده خارج مٌشود واٌن دو ورزشکار جان 
 می بازند

ٌاد وخاطره انها برای اوزٌها همٌشه گرامی بوده است وخانواده محترم انها تاکنون چندٌن دوره مسابقه به  
ر استادٌوم شهر اوز نٌز بٌاد انها بنا شده ٌاد او برگزار کرده اند وسالن بدن سازی وخوابگاه ورزشکاران د

 است کاری ارزشمند ودر خور ٌاد وگرامٌداشت انها .

  ساٌت ستاره های اوز ٌاد اٌن عزٌزان ودٌگر ورزشکارانی که دٌگر بٌن ما نٌستند گرامی مٌدارد .

 متاسفانه عکسی از اقای کوهگرد در اختٌار نداشتم تا روی ساٌت قرار دهم 

 1389خرداد24

 چِاسُضاسّ 500تي ٌُذّاًَ دسالسعتاى تشداؽت ؽذ 
 پشّژٍ تشق سعاًي پغت 63 کيلّْلت تٌاسّیَ السعتاى دس دال ادذاث اعت 

 فشهاًذاس السعتاى:هصْتَ دّلت تشاي گاصسعاًي تَ ایي ؽِشعتاى اجشایي ؽْد 

 اداره راهداري در اوز الرستان فارس اٌجاد شد 
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بخشدار اوز الرستان فارس گفت: وزش باد و طوفان شدٌدکه جمعه شب رخ داد، زٌان هاًٌ در اٌن بخش 

  .برجا گذاشت
 غْفاى تَ تاعيغات ؽِشي خٌج ، صیاى سعاًذ 

 تلْاس ّسّدي سّعتاي دؽتي السعتاى فاسط افتتاح ؽذ 

پنج شنبه شب تٌم فوتبال نفت اوز در حالی به مٌدان رفت که محمد و مجٌد لطافت و اسد نٌامبارک را در 
شکست از تٌمی از گراش  1بر  3جوان خود به مٌدان رفت و با نتٌجه  ترکٌب خود نداشت و با بازٌکنان

 خورد

 تيؼ اصیک هيلياسد لاير کوک تالػْض تَ صیاى دیذگاى اص عيل اّص السعتاى فاسط پشداخت ؽذ 
 تا ًصة تٌش اص کوک ُاي خيشیي السعتاًي لذسداًي ؽذ 

دٌدار دوستانه بٌن تٌم فوتبال نفت اوز و گراش جوان در ورزشگاه شهدای اوز اٌن  20.3/89پنج شنبه 
ال ٌک بار مساوی وٌک بار هم نفت شکست خورده استسومٌن دٌدار دوستانه بٌن دو تٌم برگزار مٌشودکه قب  

 سه راکب موتورسٌکلت در حادثه تصادؾ اوز الرستان فارس ، جان باختند 
 فشهاًذاس السعتاى تَ هؾکالت دّستشیي سّعتاي ایي ؽِشعتاى سعيذگي کشد 

 ػوليات تشداؽت گٌذم دس السعتاى فاسط پایاى یافت 

تصوٌری -اشعار اقای حمٌد رکنی در وصؾ بهار   
 اقای رکنی از شعرای خوب شهرمان هستند که شعار زٌباٌی در وصؾ اوز دارند 

 . اشعار اقای حمٌد رکنی در وصؾ بهار -تصوٌری لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌد

 تصادؾ در محورخنج به الرٌک کشته برجاگذاشت 
 نماٌنده المرد و مهر در مجلس شوراي اسالمً درگذشت 
 ًوایؾگاُي اص صٌایغ دعتي تاًْاى دس خٌج، گؾایؼ یافت 

  دوام تاسیخي اّص السعتاى فاسط دس فِشعت آثاس هلي ایشاى تَ ثثت سعيذ

مفتً اهل تسنن جنوب فارس و امام جمعه اوز الرستان با صدور بٌانٌه اي، حمله ددمنشانه رژٌم 
  .صهٌونٌستً به کاروان صلح و آزادي را به شدت محکوم کرد

 ًوایؾگاٍ کتاب دس اّص السعتاى فاسط گؾایؼ یافت 
 مدٌر كل سٌاسً انتخاباتً و تقسٌمات كشوري استانداري فارس ، فرماندار گراش به زودي معرفً مً شود
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ر سفری که به مناسبت هماٌش دالقادر فقٌهی که رئٌس مجمع خٌرٌن مدرسه ساز در امارات هستند دقاي عب

در تهران برگزار شده  خٌرٌن مدرسه ساز
 شرکت داشته اند.

عکسی که مالحظه مٌفرمائٌد همراه با توضٌح کوتاهی از طرؾ دفتر اٌشان برای درج در ساٌت فرستاده 
 شده است 

 

 جناب آقای ابراهٌم پور
 

آقای عبدالقادر فقٌهی رئٌس مجمع خٌرٌن  رٌاست محترم جمهور در هماٌش خٌرٌن مدرسه ساز استان تهران
 مدرسه ساز امارات مورد تفقد قرار مٌدهند.

 به وبالگ ها ووب ساٌت های منطقه خوش امد بگوئٌم 

اٌن ارزوی دٌرٌنه من ومطمئنا بسٌاری از همشهرٌان واهالی بخش اوز ومنطقه الرستان است که هر شهر 
اهالً ان منطقه بتوانند اخبار وروٌدادها وخواسته ها وروستاًٌ ٌك وبالگ فعال ىاشته باشند تا 

ودلمشؽولٌهاٌشان را با همشهرٌان خود ودٌگر اهالی منطقه در مٌان بگذارند در بٌن شهرها وروستاهای 
الرستان گراش با بٌشترٌن وبالگ ووب ساٌت وروستاهای بخش اوز با کمترٌن ان در صدر وذٌل ان هستد 

ه فعالترٌن وبه حق جذابترٌن وبالگ بٌن روستا ها اوز وحتی منطقه الرستان دارد جدا از روستای کهنه اوز ک
متاسفانه بسٌاری از روستاها از اٌن فضای مجازی بهره کافی نمی برند و اٌن امر نه تنها باعث نادٌده شدن 

فکری بدور ان روستا ها وشهرها در جهان مجازی وارتباط امروزی مٌشوند بلکه از تنوٌر افکار ودادوستد 
مٌمانند .شاٌد دوستانی وبٌنندگان ادعا کنند که افراد زٌادی هستند که وبالگ دارند وشما بدان بی توجه هستٌد 
البته نمی توان نادٌده گرفت که خٌلی ها وارد عرصه وبالک نوٌسی شده اند اما اٌن افراد ٌا وبالگ شخصی 

شان هستند ٌا اٌنکه روی مد امده اند وبالگی درست دارند وفقط بازگو کننده خود وارزوها وافکار واحساس
کرده اند ودٌگر تماٌلی به ادامه کار ان ندارند ومدتهاست که بروز نشده وهٌچ خبر تازه وجدٌدی ندارند مثل 
جاده متروکه ای که سالها پٌش ٌک نفر از ان گذر کرده واکنون کسی از ان نمی گذرد .وبالگ ووبساٌتی  

ند که روزانه  ٌا هفتگی مطلبی برای گفتن داشته باشد واز اعتبار واحترام نزد مخاطبانش واند پاٌداربمامٌت
 بهره مند گردد 



دنٌای مجازی دنٌاٌی به وسعت همه جهان است برای انها که می اٌند تا به خود ودٌگران معناٌی انسانی دهند 
به شفافٌت اعتقاد داشته باشٌم واگر  جا بسٌار ودستان گرم انسانها پٌشواز انهاست  اگر صادق باشٌم اگر

منفعت طلبی ودروغ بر ما احاطه نداشته باشد مردم پذٌرای ما خواهند بود .ساٌت ستاره های اوز زمانی در 
بخش اوز تنها ساٌت شخصی بود که خبر واطالع رسانی وتحلٌل روٌدادها را به تنهاٌی بر دوش مٌکشٌد 

عزٌزان در اٌن فضا اضافه مٌگردد بخصوص روستاهای بخش  واکنون خوشحالم که روز بروز بر تعداد
اوزودٌگر شهرهاوروستاهای الرستان  که از دٌرباز انها را مٌشناسٌم وبا دلبستگی های هم اشنا هسٌم  .به 

 امٌد اٌنکه انها که نٌامده اند بٌاٌند وانها که هستند پاٌدارتر وفعالتر حضور ٌابند 

خش اوز تلفن کرد وگفت ما هم وبالگی دارٌم اما کسی به ان توجه ندارد  ادرس دٌروز ٌکنفر از اهالی کوره ب
ان را برداشتم هم خودم نگاه کردم وهم شما را به انجا مٌبرم البته همٌشه فعال نٌست که امٌدوارم  با همت 

 کوره ای ها وعالقمندان فعال وپاٌدار بماند

 فرهاد ابراهٌم پور)محمودا( 18اورٌل 2010          /به وبالگ همه جانبه کوره خوش آمدٌد

 تجلی بهار در سرزمٌن مادری اوز  —
اقای رحٌمی از عکاسان اوز که عالقه وافری به فرهنگ وسنن اوز دارد همچون پدر خود با استفاده از 

ما افزون مٌکند اقای رحٌمی که مسئول ومدٌر عکاسی پرسپولٌس اوز دوربٌن ٌادگاری بر ٌادگارهای گذشته 
هستند بتازگی چند فٌلم به خاطرات ومناسبت های مردم اوز اضافه نمودند که دوفٌلم اخٌر اٌشان قابل توجه 
است .برای اٌنکه با اخرٌن فٌلم اٌشان که از طبٌعت اوزوشهر اوز که در فصل زمستان وبهار گرفته شده 

شتر اشنا شوٌد قسمت کوتاهی از اٌن فٌلم ٌکساعته تقدٌم شما دوستداران شهر ودٌار مٌکنٌم باشد که ما است بٌ
 هم بنوبه خود گامی در جهت اشناٌی دٌگر مردمان جهان با شهرمان بردارٌم .

 /کاری از استودٌو فٌلمبرداری پرسپولٌس اوز جلی بهار در سرزمٌن مادری اوزت

 تأسٌس دانشكده بهداشت و تؽذٌه در اوز 

http://kowreh-city.blogfa.com/
http://www.youtube.com/user/ewaziha


به گزارش خبرگزاري فارس از اوز، دانشكده بهداشت و تؽذٌه وابسته به دانشگاه علوم پزشكً الرستان در 

شود شهر اوز تأسٌس مً .  

خبر گفت: با كوشش مسئوالن و همت  گفت با اعالم اٌن بخشدار اوز كه در شوراي اداري بخش اوز سخن مً

طور موقت در ساختمان واگذاري شده از سوي  نٌكوكاران، اٌن دانشكده از اول مهر ماه سال جاري به

كند كار مً نٌكوكاران شروع به .  

صؽر فرودي افزودا هاي بهداشت عمومً، بهداشت دهان و دندان، بهداشت  ٌن دانشكده داراي رشتها :

كند دانشجو آؼاز به كار مً 120هاي واگٌر با  با بٌماريخانواده و مبارزه  .  

اندازي اٌن دانشكده،  اندازي اٌن دانشكده نٌز در اٌن جلسه اظهار داشت: براي راه ابراهٌم احمدي مسئول راه

هٌئت پٌگٌري تشكٌل و خوشبختانه ساختمان امور آموزشً و اداري، خوابگاه دانشجوٌان و تأمٌن ٌك مٌلٌارد 

وي اضافه كرد: با توجه به   مند و نٌكوكار تأمٌن شده است براي تجهٌز دانشكده از سوي افراد عالقهلاير 

اندازي اٌن واحد آموزش عالً بٌشتر  طلبد تا مشاركت مردمً در راه مزاٌاي فراوان دانشكده بهداشت، مً

1389خرداد  8   /    شود.  

ابد شب خاتمه ٌ 1مجالس عروسی در اوز باٌد راس ساعت   
که قرار بود در باره مجالس عروسی در اوز صحبت شود با 1252.9.9.طی جلسه چهارشنبه 

حضورمسئولٌن شورای شهر اوز که به اتفاق امام جمعه جناب قاضی زاده فرمانده نٌروی انتظامی  نماٌنده 
شد که با بخشدار و اصناؾ عکاس فٌلمبردار اراٌشگاه صاحبان سالن عروسی وگروههای ارکستر برگزار 

سخنرانی مهندس صباؼی رئٌس شورای شهر شروع شد اٌشان تاکٌد زٌادی برشئونات اسالمی وتمام شدن 
مجلس عروسی راس ساعت ا شب داشتند واٌن مورد بٌشتر در مورد گروههای ارکستر بوده است واظهار 

س حتما وباٌد نمودند در صورت تخلؾ با انها شدٌدا برخورد خواهد شد ونٌز مقررشد صاحبان مجال
شب تمام شود جناب قاضی زاده نٌز ضمن .قراردادهاٌی با اٌن اصناؾ داشته باشند که مجلس راس ساعت 

تاکٌد بر شئونات اسالمی مقررشد قبل از خطبه نماز جمعه در اٌن مورد صحبت شود وتاکٌد نمودند ضمن 
شب مجلس عروسی تمام  .فرهنگ سازی در اٌن مورد رعاٌت حال مردم وهمساگان بشود وراس ساعت 

 شود 
 نیکْکاسالسستاى فاسط ُفذٍ ّ ًين هيلياسد لاير ، ُضیٌَ احذاث یک ّاحذدسهاًي سا تاهيي کشد 

 سیيظ جذیذ ُيات فْتثال خٌج فاسط ، هؼشفي ؽذ 

 جلسه هئٌت امنا دانشگاه پٌام نورمرکز اوز وبٌمارستان امٌدوار اوز با حضور خٌرٌن اوزی  در دبی 

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1139740&IdZone=3
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اٌن جلسه شب گذشته با حضور جمع کثٌری از خٌرٌن واعضای هئٌت امنا وتنی چنداز مٌهمانان ىر منزل 
اقای منصور فقٌهی نزاد برگزار شد .دراٌن جلسه که مٌهمانان به صرؾ شام هم دعوت شده بودند اعضا 

هئٌت امنا به کارها وفعالٌت های انجام شده بٌن اخرٌن نشست ونشست کنونی پرداختند وبا ارائه امار برای 
م پذٌرفته وچه مٌزان هزٌنه حضار توضٌح دادند که طی اٌن مد ت چه کارهاٌی در زمٌنه های مورد نظر انجا

 شده وچه کارهاٌی باٌد انجام پذٌرد .

جلسه با شعری از اقای فاروق ضٌاٌی که خود از اعضا واز خٌرٌن می باشد با عنوان مردان بزرگ اوزمو 
اباد اکنت اؼاز گردٌد واٌشان مسٌر برنامه وجلسه را توضٌح دادند بعد از اشعار وسخنان اٌشان اقای 

اموراز اعضا وفعالٌن هئٌت  به قرائت گزرش مالی هئٌت پرداختند وسپس اقای منصور فقٌهی عبدالرزاق ن
نزاد گزارشی از فعالٌت هئٌت امنا در باره دانشگاه پٌام نوراوز دادند . خانم سٌلوانا سلمانپور از دٌگر 

قای منصور فقٌهی نزاد اعضای هئٌت گزارشی از فعالٌت هئٌت در باره بٌمارستان امٌدوار اوز ارائه دادند .ا
اخرٌن سخنران اٌن جلسه بودند که با اشاره به فعالٌت های انجام شده در باره مدرسه علوم دٌنی احمدٌه به 
دٌگر فعالٌت های هئٌت از جمله تالش برای تجهٌز بهتر کتابخانه عمومی اوزاشاره کردند واز اقای فاروق 

ند وبپاس قدردانی از زحمات اقای رکنی توسط اقای فقٌهی رکنی به خاطر تالش قابل توجه اشان تشکر نمود
 نزاد وجناب عبدالرحمان احمدٌان رئٌس هئٌت امنا لوح تقدٌری از طرؾ هئٌت امنا تقدٌم اقای رکنی گردٌد .

سپس اعضا با مشور ت دفاتر خودرا نزد خٌرٌن بردند تا به قدر همت وتوان خود در کارهای خٌر باقی مانده 
ند .از دٌگر برنامه های اٌن جلسه شعر خوانی سرکار خانم سلمانپور واقای فاروق ضٌاٌی مساعدت نماٌ

وسرکارخانم کبرا هاشمی بود .اٌن ضٌافت وجلسه در فضاٌی صمٌمی وبا نظم مطلوب در منزل اقای فقٌهی 
 نزاد برگزار گردٌد که جای تشکر دارد .

گزارش جامع از نشست هئٌت امنا دانشگاه پٌام نور مرکز اوز    //ٌن مطلب بصورت خالصه بود ا
   دفتر دبی -وبٌمارستان امٌدوار اوز 

24.5.2010 
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صنؾ های مرتبط بامجالس عروسی برای بر اساس خبر درٌافتی ؛ شورای اسالمی شهراوز طی نامه ای به 
صبح به بحث و تبادل نظر  10شنبه ساؼت 4هماهنگی خاتمه مجالس عروسی از انها دعوت کرد تا در روز 

 بپردازند

 ىٌکوکارالرستان فارس هفده و نٌم مٌلٌارد لاير ، هزٌنه احداث ٌک واحددرمانً را تامٌن کرد 

 سیيظ جذیذ ُيات فْتثال خٌج فاسط ، هؼشفي ؽذ 

در جاده بلوک بخش اوز بعد از گذشت ٌک روز  ۹۸خرداد  ۱فوت دو مجروح حادثه رانندگی مورخه   

۱دو مجروح حادثه رانندگی مورخه  در جاده بلوک به رانندگی احمد حسٌنی از اهالی کهنه امروز  ۹۸خرداد  
پس از گذشت ٌک روز که در حالت کما بودند جان خود را از دست دادند. الزم به ذکر است در  بعد از ظهر

مسافر که تبعه کشور افؽانستان که سالهاست در شهر اوز ساکن هستند و از  ۴ اٌن حادثه خودروی روآ حامل
نفر از  ۳اوز عازم روستای هود بودند دٌروز صبح بر اثر انحراؾ از جاده خودرو دچار حادثه می شوند و 

وز مسافران به اضافه راننده مجروح می شوند که دو نفر از آنها به دلٌل جراحات زٌاد بعد از گذشت ٌک ر
جان خود را از دست دادند. همچنٌن ٌادآور می شود هر چهار مسافر از ٌک خانواده با فامٌل مولوی و برادر 

 بودند./ از وبالگ مربوطی کهنه اوز

دٌدار دوستانه ای بٌن تٌم نفت اوز و گراش جوان برگزار شد که تٌم نفت اوز با  31/2/89جمعه جاٌگاه

خضری مربی تٌم نفت خستگی بچه ها را علت اصلی باخت تٌم اعالم شکست خورد. عزٌر  2بر 3نتٌجه 

 کرد

 * 

تا پاٌان  1/3/89هٌت فوتبال اوز طی نامه ای به تٌم های تحت پوشش برای ثبت قراردادبازٌکنان ازتارٌخ 

کارت ورود به مسابقات برای هر بازٌکن مبلػ   قرارداد با صدور  مهلت داد که هزٌنه ثبت 15/3/89

مان در نظر گرفته شده برای بازٌکنان نوجوان و نونهال رضاٌت نامه محضری ولی الزامی تو 6500

 مٌباشدز

 CNG گاز در اوز افتتاح شد 

. اٌن جاٌگاه روبروی دانشگاه پٌام نور اوز قرار دارد. الزم به   گاز در اوز افتتاح شد CNG اولٌن جاٌگاه
لٌتر است كه در وضعٌت موجود در كل استان  11ذکر است مصرؾ بنزٌن روزانه هر خودرو در كشور 

 1/9شود كه در مقاٌسه با كشوري مثل فرانسه با مصرؾ  مٌلٌون لٌتر بنزٌن مصرؾ مً 5فارس روزانه 
لٌتر بنزٌن براي هر خودرو مصرؾ بنزٌن در اٌران قرٌب شش برابر است.ٌكً از راهكارهاي مهم در 

ً فشرده می باشد که هدؾ از راه اندازی اٌن جاٌگاه همٌن كاهش مصرؾ بنزٌن را استفاده از گاز طبٌع
 عامل می باشد./ به نقل از وبالگ مربوطی کهنه او

برداري قرار گرفت بندي و پروسٌسٌنگ بذر ذرت در دهستان ارد گراش افتتاح و مورد بهره كارخانه بسته .  
 

مٌلٌارد لاير و  10گذاري افزون بر  ٌههزار مترمربع با سرما 8فاز نخست اٌن كارخانه در زمٌنً به مساحت 
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هزار مترمربع زٌر بنا ساخته شده  2مٌلٌون ٌورو توسط بخش خصوصً در  2/5گذاري ارزي  سرماٌه
  .است

 ػوليات تشداؽت داًَ سّغٌي کلضا دس السعتاى فاسط ، پایاى یافت 
 به جای تٌز کردن تٌػ بی خاصٌت تهدٌد به حق باز گردٌد

 دو گروه موسٌقی اٌرانی در فستٌوال موسٌقی عربی شرقی ابوظبی 

مساوی شد 4بر 4  دٌدار دوستانه تٌم فوتبال نفت اوز و گراش جوان با نتٌجه از  1بر 3شاهٌن اوز  . 
الر شکست خورد وحدت  

 در دو دٌدار در ورزشگاه شهدای اوز اٌن نتاٌج بدست امد

  1کرمستج جوان  8شاهٌن اوز      .استقالل گراش  .نفت اوز 

زٌنل صالح کشتی گٌر اوزی  که برای تٌم منتخب فارس کشتی مٌگرفت در مسابقات ارتش های کشوری به 
 مقام چهارم دست ٌافت برای اٌن همشهری ورزشکار توفٌقات بٌشتر ارزومندٌم 

 جاى دس السعتاى آغاص ؽذتشداؽت تادً
 تلْاس ّسّدي دُغتاى دُکْیَ السعتاى تَ تِشٍ تشداسي سعيذ 

 رصد مدارس مرکز خنج فارس را خٌرٌن احداث کرده اند د 75
 پرآب شدن دو سد خاکً در الر فارس موجب رها کردن ماهً در آنها شد 

 اصالح نژاد گوسفند با هدؾ افزاٌش بازده تولٌد در الرستان فارس آؼاز شد 
 خنج خرداد ماه عملٌاتً مً شود -احداث راه المرد

بهره برداري رسٌد   به  مرحله نخست مجتمع فرهنگً ورزشً ابشار اندٌشه گراش .   
هزار متر مربع با اعتباري  52هزار متر مربع در مساحت  12اٌن مجموعه فرهنگً ورزشً با زٌربناي  

ب وخشوري ساخته شده استاز محل كمك اهداًٌ خٌر گراشً حاج مطل مٌلٌارد لاير  40افزون بر   

تٌم فوتبال نفت اوز جهت امادگی تٌم خود دو دٌدار دوستانه با تٌم های استقالل گراش وگراش جوان در 

برگزار مٌکند252.9.9..ورزشگاه اوز روز چهارشنبه   . 

در  محمد لطافت از فعاالن ورزش اوز برای تشکٌل مدرسه فوتبال در اوز اقدامات اولٌه را انجام داده تا
سال تحت پوشش و زٌر  5.تا 2مدرسه فوتبال نفت اوز داٌر شود وتمام نوجوانان اوزی عالقمند  34تابستان 

 نظر کمٌه اسٌا وٌزن در اٌد

سه شنبه عصر تٌم والٌبال خواهران نفت اوز با تٌم ٌاران دٌداری داشتند که در پاٌان تٌم والٌبال نفت اوز 
 اشکست دهد تٌم ٌاران ر .بر8توانست با نتٌجه 

بعد از ٌازده سال دوباره تٌم شاهٌن اوز رسما شروع بکار نمود .با توجه به اختالفات گذشته تٌم شاهٌن 
مدٌران سابق به توافق  34همٌشه با اٌن مشکل اتفاق وهمکاری روبرو بود که خوشبختانه از ابتدای سال 

 رسٌدند وشاهٌن اوز مجددا به پرواز در امد .
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 عاهاًَ اغالع سعاًي پيام کْتاٍ دسداًؾگاٍ پيام ًْس السعتاى ساٍ اًذاصي ؽذ 
 ضاس تي هذصْالت جاليضي دس خٌج فاسط تْليذ هي ؽْد ُ 100عاالًَ 

 ُضاستي گٌذم هاصادتشًياصخْدسا تَ هشاکضخشیذتذْیل دادًذ 12کؾاّسصاى خٌج فاسط 

 دانش آموزان اوز الرستان ، خدمات معلم را به تصوٌر کشٌدند 
 نٌکوکار گراش فارس مجموعه ورزشً فرهنگً با هزٌنه بٌش از 41 مٌلٌاردلاير احداث کرد 

 کارخانه تولٌد در و پنجره در الرستان به بهره برداري رسٌد 
 اکثر راه هاي روستاًٌ الرستان در دست مطالعه و اجرا است 

 دّ ًْجْاى اص گشاػ ، لِشهاى هغاتمات اًتخاتي پيٌگ پٌگ دعتَ یک ّ دًّْجْاًاى فاسط ؽذًذ 

 گزارش  تكمٌلً هماٌش تکرٌم از خٌرٌن مدرسه ساز در دبی

همشهرٌانی که در رابطه با موضوع محمد زرنگار فرزند رستم نابؽه اوزی نگران بوده وهستند باٌد عرض 
خٌرٌن مدرسه ساز در دبی بود من هم رفتم تا حدااقل صدای ٌک  کنم پنج شنبه شب که هماٌش تکرٌم از

نفر را به گوش مسئولٌن امر برسانم ودر اٌن رابطه با مسئولٌن اموزش وپرورش استان اقای روزی طلب 
صحبت کردم وضمنا اقای محتاجی فرماندار الرستان هم انجا بود که مشخصات محمد را به او دادم واٌشان 

ا دادند که امٌدوارم نتٌجه بخش باشدهم قول پٌگٌری ر  . 

 جلسه مشترک انجمن ادبی الر و اوز

در ورزشگاه شهدای اوز برگزار  9.30دٌدار دو تٌم فوتبال نفت اوز واٌران جوان گراش که دٌشب ساعت 
4شد با تساوی  5.5.2010بپاٌان رسٌد  4بر  

 کاسخاًَ تغتَ تٌذي ّ فشآّسي تزس رست دس دُغتاى اسد گشاػ فاسط افتتاح ؽذ 
 خغتيي جؾٌْاسٍ سیاظيات دس السعتاى فاسط تشگضاس ؽذ 

 کؾاّسصاى ّ داهذاساى السعتاى فاسط،تغِيالت خؾکغالي دسیافت هي کٌٌذ 
 ػوليات آتشعاًي تَ ؽِشک دافع جْین السعتاى فاسط آغاص ؽذ 
 هشکض تخؼ جْین فاسط تَ هذْس اصلي الس - جِشم هتصل ؽذ 

 ديا ّ هشهت ساٍ اّص - ؽشفْیَ ،اصًياصُاي اّص السعتاى فاسط اعت

    ؼٌربومً بودن نٌروهاي آموزش وپرورش اوزالرستان فارس، مشکل ساز شده است

ىٌىار ىوستانه ىو تٌم فوتبال نفت اوز وپرسپولٌس بستک که جمعه گذشته در   7پرسپولٌس بستک \ 2نفت اوز

 تٌم نفت اوز پاٌان ٌافت    8بر 1زمٌن ورزشی شهدای اوز برگزار گردٌد با پٌروزی 

از لحظاتی پٌش نم نم باران در اوز شروع به بارٌدن کرده است خوش به   /نم نم باران در اوز شروع شد
ر هر کجا که هستندحال اوز واوزٌها د /  3.5.2010 صبح10ساعت   

 اعتراض جمعی از اهالی روستا کهنه به نحوه جمع آوری هزٌنه های دفع زباله های روستا

 هماٌش تکرٌم از خٌرٌن مدرسه ساز در دبیتكمٌلً   گزارش
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من با وجود اٌنکه سر ساعت که هفت ونٌم قرار بود انجا باشم بودم اما طبق همه روال برگزاری همه جلسات 
معمول ان که از همه  اٌرانی چه در اٌران باشد چه در خارج از کشور با تاخٌر نٌم ساعته برگزار شد وطبق

 ..ادامه مطلب دٌرتر مٌاٌد روسا ومسئولٌن بلند پاٌه هستند تا بٌشتر از تاخٌر لذت ببرٌم ..پس از ..

 مقٌم خارج از کشور  در دبی برگزار شدهماٌش تکرٌم خٌرٌن مدرسه سازسومٌن 

در سالن مجتمع اموزشی توحٌد پسرانه در دبی با حضور نزدٌک 2289اٌن هماٌش روز پنج شنبه از ساعت 

به پانصد نفر از مسئولٌن وخٌرٌن از شهرهای مختلؾ کشور بخصوص خٌرٌن مناطق جنوبی وبا حضور 
وسای اموزش وپرورش استانهای فارس بوشهر وزٌر اموزش وپروش وتنی چند از مسولٌن نوسازی ور

هرمزگان وخوزستان ونٌز مسئولٌن اموزش وپروش در امارات برگزار گردٌد که گزارش کامل انرا طی 
 فرصت های بعدی به اطالع همشهرٌان خواهم رساند 

دالقادر فقٌهی که اولٌن سخنران اٌن هماٌش بودند بعنوان هماٌش تکرٌم از خٌرٌن مدرسه ساز اقای عبر ى
رئٌس جامعه خٌرٌن مدرسه ساز دبی سخنانی اٌراد نمودند که مورد توجه حضار بخصوص اهالی منطقه 

 الرستان قرار گرفت متن سخنان اٌشان را مٌتوانٌد اٌنجا ببٌنٌد 

 در دبی هماٌش تکرٌم از خٌرٌن مدرسه ساز 

مراسمی در مجتمع اموزشی توحٌد پسرانه دبی سومٌن هماٌش تكرٌم از خٌرٌن مدرسه ساز با حضور طی  
تنی چند از مسئولٌن اموزش وپرورش وبا حضور خٌرٌن كه نقش مهمً ىر ساخت وتوسعه فضاي اموؤشً 

عت سا 9.9.اورٌل 4.ىر كشور وخارج ازكشور ىاشته اند برگزار مٌگردد  زمان اٌن هماٌش پنج شنبه 

 دقٌقه می باشد  4289.

انچه در اٌن رابطه حائز اهمٌت است دعوت شدن بسٌاری از خٌرٌن وهمشهرٌان در اٌن مراسم است و 
ٌاداوری اٌن نکته است که اوزٌها در منطقه الرستان نقش بسٌار مهم وپر رنگی در ساخت وساز فضای 

س اوز توسط خٌرٌن ساخته شده است وحتی درصد  مدار 49اموزشی وفرهنگی داشته اند تا انجا که بٌش از 

 مراکز اموزش عالی نٌز بوسٌله خود اوزٌها ساخت وتوسعه ٌافته است

ٌك حوزه علمٌه ىٌنً وٌك ىانشگاه از   هنرستان .ىبٌرستان 1مدرسه راهنماٌی 3دبستان  9.مهد کودک  1

شخصی وبرای شهر ودٌار جمله کارهای نٌک و پسندٌده ای است که خٌرٌن اوز تاکنون با همت وهزٌنه 
وکشور خود اساخته اند.مطمئنا سپاس وتشکر از انها نه تنها وظٌفه مسئولٌن ودست اندرکاران امور است 
بلکه وظٌفه انسانی همه همشهرٌان است تا نسبت به انها که اٌن فضا را برای اموزش وتربٌت فرزندان ما 

ودند اکنون اوز حتی ٌک دبستان ودبٌرستان ومدرسه فراهم اورده اند قدر شناس باشٌم . که اگر اٌنها نب
مدرسه کشور ساخته شد تاکنون اوزٌها  راهنماٌی هم نداشت از زمانی که مدرسه بدري ٌكً از معدود 

همواره برای شهر خود همه گونه همت نمودند تا شهر توسعه ٌابد پٌشرفت کند واز امکانات روز بهره ببرد 
دند وخٌلی کم در توسعه فضای اموزشی کمک کردند وبرای ارتقا اٌن شهر با .هر چند مسئولٌن مارا کم دٌ

همه امکانات ان نادٌده گرفته شدٌم اما نمی توان دست روی دست گذاشت وبه فکر توسعه وابادانی شهر نبود 
 مردم اوز بموازات قدرشناسی از همت وکارهای نٌک خٌرٌن وهمشهرٌان از مسئولٌن هم انتظار دارٌم که در

اٌن امر مشارکت عملی تر داشته باشند . برای نمونه همٌن کودک ؛محمد زرنگار که با وجود اٌن همه 
استعداد وبا وجود اٌن همه همت خٌرٌن چرا کسی از مسئولٌن پا پٌش نمی گذارد تا ٌکی از کودکان استثناٌی 

 . 29.4.2010هستنداوز با اٌن همه استعداد از نبوغ او استفاده شود اٌنها سرماٌه های کشور 
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 اکثرراه هاي روستاًٌ الرستان در حال اجرا و بهسازي است 
 عملٌات ساخت شهرک امام خمٌنً )ره( بٌد شهر بخش اوز الرستان آؼاز شد 

 دسخٌج آغاص ؽذ  (تشّیض)تشداؽت داًَ گياٍ داسّیي هشین گلي 
 تشداؽت ػغل اص کٌذُّاي ؽِشعتاى خٌج آغاص ؽذ 

 سٌلوانا سلمانپور در تلوٌزٌون نور

شب به وقت دبی سرکار خانم سٌلوانا سلمانپور شاعره  9.ساعت  9.9.اورٌل  5.باخبر شدٌم روز ٌکشنبه  

 شهرمان اوز در دبی مصاحبه مستقٌم وزنده با تلوٌزٌون نور در دبی دارند ودر باره  اوز صحبت مٌکنند 

وکشور در گذشت  نوازنده بزرگ تار وسه تار الرستان  
تار و سه تار و مدرس با سابقه موسٌقً اٌرانً عصر چهارشنبه بر اثر سکته قلبً  عطاهللا جنگوک نوازنده

اٌرنا، وي در چند روز گذشته به علت عارضه مؽري در   دار فانً را وداع گفت به گزارش 62در سن 
89اردٌبهشت4بٌمارستان بستري بود و در نهاٌت بر اثر سکته قلبً در گذشت .  

  25.4.2010بوقت دبی 13اران شروع شده است وهمه گٌر نٌست /ساعت در مناطقی از دبی بارٌدن ب

 سمٌنار دستٌابی به ارامش وشادی .کاری از انجمن روانشناسی فصل نو

 تْليذ اهغال هذصْالت صساػي السعتاى 100ُضاستي پيؼ تيٌي ؽذ 
 افضّى تش 20 غشح آتخيضداسي دس السعتاى فاسط افتتاح ّ هشهت ؽذ 

 ػوليات ادذاث ساٍ فشػي ُشهْد السعتاى فاسط پظ اص 20 عال ،هجذدا آغاص ؽذ 
 تاغذاسالسعتاى فاسط،ًْػي لْتياي کوياب پشّسػ داد 

، خنج و گراش  علً اصؽر حسنً نماٌنده الرستان در مجلس شوراي اسالمً از نماٌندگان ادوار گذشته   
براي شفاؾ سازي عملكرد خود در مقاٌسه با دٌگر نماٌندگان حوزه   الرستان ) اقاٌان راستً ، نخبه و محبً(

ًٌ به مشكالت مردم به مناظره در حضور مردم والًٌ الرستان دعوت و پاسخ گو  انتخابٌه الرستان و خنج
 كرد

ارتقا دهستان عمادده به شهر به درخواست مسئولٌن صحراي باغ و پٌگٌري هاي نماٌنده مردم در خانه ملت 
مدٌر كل تقسٌمات كشوري   انجام گرفت . حسنً ضمن تشكر و قدردانً از هٌات دولت . وزٌر كشور ،

و تبرٌك به مردم شرٌؾ بخش صحراي باغ و شهر عمادده اٌن ارتقا را در جهت توسعه و  فارساستاندار  و
پاٌگاه خبرگزاری و اطالع رسانی نماٌنده مردم  خالصه ازپٌشرفت و رفع محرومٌت در منطقه عنوان كرد . 

 89اردٌبهشت4الرستان و.

بنزٌن در امارات از روز چهارشنبه  3212.9.9.بر اساس خبر امارات الٌوم   فلس گران مٌشود 71بنزٌن 

 فلس افزاٌش می ٌابد .  5.به ازای هر لٌتر 

 –ماه می افتتاح مٌشود .مراکز االمارات 5.خط در تارٌخ  8اورٌل و89خط قرمز مترو دبی در تارٌخ 2

 89ابن بطوطه در تارٌخ  –دبی مارٌنا  –مدٌنه دبی انترنت  –ابراج االمارات -کرامه  – .ترمٌنال شماره 

./ خالصه از امارات  می افتتاح مٌشوند 5.مرکز تجاری والقوز در تارٌخ  –اورٌل ومراکز جی جی کو 

 الٌوم  

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1079416&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1077147&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1076666&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1075503&IdZone=3
http://www.taebeevaz.blogfa.com/
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1068138&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1068220&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1067930&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1068075&IdZone=3


 .بخشهاي اوز و بٌرم در دامان الرستان بزرگ باقً ماندند

در آخرٌن دقاٌق شامگاه ٌكشنبه و طبق اخبار رسٌده نامه اي به دست مقامات سٌاسً و روحانٌت      
دنً بعنوان بخشهاي جدانشبٌرم و  اوزالرستان رسٌد كه خبر از باقٌماندن بخشهاي وفادار  شهرستان

مٌداد.خبري كه مردم بافرهنگ،ؼٌور و قدرشناس اٌن بخشها تا اٌن تارٌخ بر آن پا فشاري  الرستان بزرگ
كردند و حاضر نشدند كوچكترٌن خدشه اي بر حٌثٌت اٌن مناطق و مردمشان وارد شود./به نقل از 

 (( فشدایی تِتش تشای ضِشم )) الس وبالگ 

 تؼشیط ّسّدي ؽِشعتاى السعتاى آهاس دْادث سا کاُؼ خْاُذ داد 
 هيذاى تاسهشکضي السعتاى 55 دسصذ پيؾشفت فيضیکي داسد 

 تمْین كتاتخاًَ تاًْ ّكْىك ًّْجْاى ػصش اّص 

وقتً اىم چٌزٌدٌده باشد می تواند بهترنظر بدهد تا اٌنكه فقط شنٌده باشد .من وقتی تقوٌم کتابخانه بانو را دٌدم 
ٌک تقوٌم مخصوص کودکان از شهر اوز بٌرون امد وانرا باٌد به فال نٌک اول خوشحال شدم که باالخره 

ت که  دلم نمی اٌد بگوٌم نبودش بهتر از گرفت اما وقتی که خوب نگاه کردم دٌدم دچار انچنان اشکاالتی اس
 است   بودنش

اول اٌنکه اٌن تقوٌم معلوم نٌست مال چه سالی است شما هٌچ جا نمی بٌنٌد که اٌن تقوٌم مربوط به سال جاری 
است ٌا مربوط به سال اٌنده ٌا سال گذشته جاٌی نوشته نشده که تقوٌم سال 833. است ٌا 834. ......اداهَ 

 هطلة

 قابل توجه بٌنندگان وهمشهرٌان 
امروز با ٌکی از کاربران فٌس بوک روبرو شدم که اسم ومشخصات مرا کامل درج کرده وبه نام من وارد 

د /جهت اطالع عرض مٌکنم من فرهاد ابراهٌم پور فرزند عبدالرحمن وفاقد عکس مٌباش  فٌس بوک شده است
 با ادرس فرهاد محمودا روی فٌس بوک هستم وادرس دٌگری ندارم 

  تگرگ وباران در اوز
ونٌم شب  11دٌشب در اوز تگرگ وباران بارٌد وحال وهوای خوبی به اوز داد اٌن بارندگی از حوالی 

19.4.2010وباران بوده است شروع شده بود که توام با تگرگ   

 عذ خاکي سّعتاي تلغاى السعتاى فاسط افتتاح ؽذ 
 ادذاث کوشتٌذي غشتي السعتاى فاسط، کاُؼ آهاستصادفات ایي هٌطمَ سادسپي داسد 

 تٌذ خاکي سّعتاي تٌاسّیَ السعتاى فاسط تَ تِشٍ تشداسي سعيذ 

 واژگونً خودرو در خنج فارس، ٌک کشته و سه مجروح برجا گذاشت

داوز اول شتٌم مربوطی کهنه   

ز سوی کمٌته ورزشی روستای کهنه و شهرک مسابقه طناب کشی با حضور چشمگٌر عالقمندان ساعت ا
تٌم  6در مدرسه راهنماٌی خٌام کهنه برگزار شد. در اٌن مسابقه  1389فروردٌن  ۷۲جمعه  امروز 17:30

گشدٍ افؾاًي ًخلغتاى ُاي اّص السعتاى فاسط ، پایاى یافت   
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شاهٌن و  –تٌم مربوطی  3درٌا و مربوطی شرکت داشتند که پس از رقابت  –مٌالد  –شاهٌم  –رعد  –فجر 
 فجر به ترتٌب مقامهای اول تا سوم را کسب نمودند. خالصه از وبالگ مربوطی کهنه اوز

 دست همشهرٌان ونٌکوکاران درد نکند 
با همٌاري نٌکوکاران شهر اوز ، بٌمارستان امٌدوار اوز به دستگاه الپاروسکوپ که ٌکً از 

اخٌر در اٌران مورد استفاده قرار گرفته است، مجهز شد پٌشرفته پزشکً است و در دهه   دستگاههاي . 
 ادامه مطلب.

فروردٌن  23در  2ز سوی کتابخانه بانوی اوز طرح سالم کتاب  با حضور آقای دکتر  21ساعت  1389
و چهره ی ماندگار نامی کشور , رئٌس انجمن مفاخر اٌران و سرکار خانم نوش آفرٌن مهدی محقق , استاد 

در دانشگاه   انصاری دبٌر هٌات مدٌره شورای کتاب کودک و آقا محمد رضا ٌوسفی نوٌسنده کتاب کودک
 شورای سرپرستی عصر اوز -رٌاست و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز  -آزاد اسالمی مرکز اوز 

-اعضای هٌات امنای دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز  - آقای راهپٌما  -شهردار اوز  -روحانٌت شهر اوز 
-روستاهای بخش اوز  معتمدٌن از برخی از-کارکنان مرکز بهداشت اوز  -کارشناس سٌاسی بخشداری اوز 

والدٌن کودکان اوزی    ر خانم فروغ هاشمی با معتمدٌن شهر اوز و ساٌر عالقمندان به مجری گری سرکا -
پوٌا و نٌمکت عصر  کمٌته های نسل -کارکنان نشرٌه عصر اوز  -همکاری دانشگاه آزاد اسالمی مرکز اوز 

برگزار شد./ خالصه از وبالگ کهنه اوز اوز  

 خػ تشق سعاًي 400 کيلْ ّلت ًيشّگاٍ جِشم-الس ساٍ اًذاصي هي ؽْد 
هزار نفر از مردم استان فارس در كشورهاي خلٌج فارس مشؽول به كار هستند از اٌن رو تعداد  180

 .پروازهاي موجود،  جوابگوي نٌاز آنها نٌست
 خيشالسعتاى فاسط 3/5 هيلياسد لاير ُضیٌَ عي تي اعکي تيواسعتاى الس ساپشداخت کشد 

 خبری نٌستهنوز 

نه هنوز اطالع دقٌقی در باره اٌنکه باالخره اوز وبٌرم تابع شهر ستان جدٌد التاسٌس گراش خواهند شد ٌا 
نٌست اما تا انجا که از شواهد بر می اٌد اوز و بٌرم تماٌل مثبت خودرا نسبت به تابعٌت گراش نشان نداده اند 

وکما کان وهمچون گذشته اوز والر تابع الر مانده اند مگر اٌنکه بعد از شهرستان شدن گراش واٌجاد 
چون تاکنون نه اقای حسنی ازقطعٌت تابعٌت اوز وبٌرم  فرمانداری در ان شهر تصمٌمات دٌگری گرفته شود

به گراش حرفی زده اند ونه مسئولٌن شهری گراش والر واوز جاٌی گفته اند ونوشته اند پس روال همان است 
که بوده است با اٌن تفاوت که گراش شهرستان شده است البته موضوع کارشناسی مجدد برای چگونگی 

وضوعاتی است که هم الرٌها وهم اوزٌها عالقمند هستند بٌشتر بدانند شهرستان شدن گراش هم از م
.6.4.2010 

تمامی دوستان واشناٌان که با حضور خود در مراسم ترحٌم  وٌا با تماس خود نسبت به درگذشت مرحوم از 
دکتر محمد امٌن صدٌق باعث تسالی دل ما گردٌدند کمال تشکر را دارٌم وبرای شما سالمتی از خداوند منان 

 ز طرؾ خانواده صدٌق ارزومندٌم . 

  

 عکس های دٌگری از هماٌش شهر دوستدار کودک همراه با توضٌحات 

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1050178&IdZone=3
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1047165&IdZone=3
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901211639
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901211639
http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1046682&IdZone=3
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/hsdkewaz2.htm


 دّتي اص ّسصؽکاساى ػعْتين هلي ٌُذتال تَ السعتاى فاسط تاصگؾتٌذ 
 هغافشپشّاصخاسجي فشّدگاٍ الهشد فاسط، هْاد هخذس تَ ُوشاٍ داؽت 

 2گزاری سالم کتاب ر

فروردٌن در دانشگاه ازاد اسالمی اوزبرگزار گردد با همکاری 8.تارٌخ اٌن برگزاری که قرار است از 

 کمٌته های نسل پوٌا ونٌمکت عصر اوز برگزارمی شود 

 عکس های زٌباٌی از فٌنال بازٌهای لهپر گاله در برزگو اوز ./ با تشکر از ساٌت اوز برای شما 
 فٌلم کوتاهی از مراسم 

 ٌک واحد آموزشً در اوز الرستان فارس به بهره برداري رسٌد 

 هزار گردشگر داخلً و خارجً از اوز الرستان فارس دٌدن کردند  20

 یک نهاد جهانً،شهر اوز فارس را به عنوان دوستدار کودک معرفً کرد 

 گشدًَ ُاي اسد ّ ضتشي اص ًقاط حادثَ خيش دس ساُِاي السستاى فاسط حزف ضذًذ 

  اوزٌها با شادی ونشاط روز سٌزده را بدر کردند 

اوزٌها روز جمعه سٌزده را در اوز وبندر ودبی وشٌراز وتهران ودٌگر نقاط دنٌا بدر کردند تا انجا که اطالع 
ه بدر در اوز ودبی بوده است در اوز ترافٌک جاده های اطراؾ ٌافتٌم بٌشترٌن تجمع اوزٌها در روز سٌزد

کٌلومتری با  5اوز بخصوص در مسٌر اوز به برزگو ودشته بزرگ وکوچک به حدی بوده است که مسافت 

ماشٌن در حدود ٌک تا دو ساعت  طی شده ودر گٌر ترافٌک بوده اند .امسال بٌش از هر سالی مردم از اوز 
های گراش والر به منطقه برزگو ودشته اوز امده بودند .جا بسٌار کم وخونها )کلبه وروستا های اوز وشهر

ها ( پر وچادرهای مسافرتی ودرخت وساٌه ای هر چه بوده است مکانی بوده که اوزٌها ودٌگر عزٌزان در 
ی درٌافتی منطقه الرستان سٌزده را انجا بدر کردند انهم با شادی ونشاط ودر دل طبٌعت .باز بر اساس خبرها

دو مشکل اساسی همچنان وجود داشته ٌکی مسئله کمبود دستشوٌی که واقعا برای خانواده ها دشواری زٌادی 
اٌجاد مٌکرده است ودوم کمبود جا که امٌدوارٌم نٌکوکاران ونهادهای دولتی همچون شهرداری وشورای شهر 

ز درست کنند تا خٌلی ها به خاطر کمبود جا به اتفاق مردم تالش نماٌند کلبه های جمع وجور بٌشتر اطراؾ او
 ساعتها سرگردان نمانند .باور کنٌد اٌن کارها هم اجر وپاداش دارد ومردم دعای خٌر بدرقه راهتان می کنند 

در دبی هم جدا از اٌنکه بٌشتر اوزٌها در پارک ممزر جمع شده بودند اما در دٌگر پارک ها ودر گروه های 
داشته اند  وعده ای هم رفته بودند خارج از شهر مناطقی چون حتا و.. در پارک  خانوادگی وفامٌلی حضور

ممزر که محل تجمع بٌشترٌن افراد وهمشهرٌان اوزی وخانواده انها بودند از صبح  امده بودند البته برنامه 

ظهر بعد از  1مشخصی برای امسال وجود نداشت اما با جمع شدن بٌشتر همشهرٌان بخصوص بعد از ساعت 

در محل مقرر باز با ابتکارات تنی چند از دوستان از اٌن روز استفاده مطلوب شد وچندٌن ساعت به شادی 
ونشاط وخنده ودٌد وبازدٌد از ٌکدٌگر رسٌد امٌدوارم شما همشهری گرامی وهموطن عزٌز وبٌننده گرامی در 

 د    هر کجای اٌران وجهان هستٌد اٌن روز را به خوبی وخوشی گذرانده باشٌ
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فروردٌن در اوز خوشبختانه هٌچ گونه خسارتی در بر نداشته است 12زلزله روز پنج شنبه   

 اّصیِا همين اهاسات اغاص عال ًْ ایشاًی سا جؾي گشفتٌذ

اؼاز سال نو را در سالن اپ تون مردؾ جشن گرفتند اٌن جشن که با تنی چند از  اوزٌها ی مقٌم امارات 
همٌاری خود شرکت کنندگان انجام گرفت تا پاسی از شب با سرور وشادی ادامه داشت وهمشهرٌان به اتفاق 

ز همشهرٌان عالقمند به تنی چند از دوستان در اٌن جشن وسرور شرکت داشتند . متاسفانه جای بسٌاری ا
شرکت در اٌن جشن خالی بود که انهم بدلٌل کمی جا ومکانی بود که گنجاٌش ان اندک بود . امٌدوارٌم در 
سالهای اٌنده اوزٌها مقٌم بفکر جاٌی بزرگتر برای گرد هماٌی اوزٌها باشند ؛چون اٌجاد سالنی بزرگ وٌا 

اسم سنتی ومحلی وملی خودرا برگزار کنند از ضرورٌات باشگاهی که بتواند اوزٌها ساکن دبی در انجا مر
 کنٌد  برای دٌدن چند عکس از اٌن مراسم اٌنجا را کلٌک بسٌار مهم است که باٌد بدان توجه جدی نمود .

 فراموش نكرده اٌم 

طی مىتً كه ساٌت متوقؾ بود چند برنامه وفعالٌت از طرؾ همشهرٌان در دبی انجام پذٌرفت که متاسفانه در 
ان زمان امکان اٌن نشد که عکس های ان روی ساٌت قرار گٌرد حاال که ساٌت مجددا به فعالٌت خود برگشته 

 م نٌز اورده شود است اٌن امکان فراهم شده که عکس وتوضٌحات ان مراس

که در انجا عکس های بٌشتر از مراسم جشن وگرد هم اٌی عالقمندان شهر دوستدار کودک اوز در دبی 
  ی سنتی و ارائه دٌگر دست اوردهای خود پرداختندبانوان به ارائه هنرهای خود در رابطه با تهٌه ؼذاها

  

 دفتر کانون ازدواج آسان جوانان الرستان افتتاح شد 
 طرح گاز رسانً به شهر خور الرستان به بهره برداري رسٌد 

 ک دتيشعتاى خيشعاص دسسّعتاي تلغاى تخؼ جْین السعتاى افتتاح ؽذ ي
  ؽؼثَ الواسي تاهيي اجتواػي تخؼ جْین السعتاى افتتاح ؽذ

  سٌزده بدر به پارک ممزردبی مٌرونداوزٌها مقٌم امارات 

بسٌاری از همشهرٌان  در امارات قرار گذاشته اند که روز سٌزده بدر نوروز را در پارک ممزر دبی 
اطالع پٌدا کرده اٌم مکان ان وسط پارک ممزر  کنار برج چوبی  می باشد جاٌی که سال بگذرانند .تا انجا که 

گذشته هم انجا بوده است وهرکس خودش به اتفاق خانواده ؼذا وملزومات اٌن روز سٌزده را تهٌه مٌکنند عده 

ی دٌگری مٌروند تا جای مناسب داشته باشند مطمئنا کنار هم بودن حال وصفا 9.زٌادی از صبح ساعت 

دارد انهاٌی هم که مٌخواهند بختشان باز شود سبزه هاٌشان بٌاورند انهاٌی هم که بختشان باز شده بٌاٌند 
 ونحسی وکدورت سال را بدور بٌاندازند .نوروز را پاس دارٌم

  ضمنا اگر کسانی در زمٌنه های هنری وموسٌقی تواناٌی دارند مٌتوانند در روز سٌزده بدر انرا ارائه دهند

  834.نوروز  8.برابر با  9.9..مکان پارک ممزر دبی روز جمعه دوم اورٌل 
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بر اساس خبرهای رسٌده از اوز مردم اوز امسال با هماهنگی بٌشتری اماده رفتن به سٌزده بدر هستند سال به 
مٌگردد ومردم از چند شب قبل برای جاگٌری مناسب   سال بر تعداد چادرهای صحراٌی ومسافرتی اضافه

اوزی دل خشتدارک می بٌنند .برای همٌن است که به اوزٌها مٌگوٌند  . 
 ک دبٌرستان خٌرساز درروستاي بلؽان بخش جوٌم الرستان افتتاح شد ي

  شعبه اقماري تامٌن اجتماعً بخش جوٌم الرستان افتتاح شد

 انتظار مردم اوز در اٌام عٌد نوروز

امروزها که بٌشتر شهرهای کشور محل توقؾ ٌا گذر مسافران نوروزی می باشد مسئولٌن شهرها با اٌجاد 
امکانات وتسهٌالت وجاذبه های محلی سعی در رونق شهر وپذٌراٌی از مسافران نوروزی مٌکنند تا هم کسبه 

شهر ها بٌشتر اشنا شوند   واصناؾ فعالتر از روزهای گذشته شوند هم مردم دٌگر شهرهای اٌران با مردم ان
.اٌن فرصتی کم نظٌر برای معرفی فرهنگ وسنن مردم اوز است تا بٌشتر شناسانده شود .شهرداری اوز 

وشورای شهر ودٌگر نهادها در اوز چه اقدامی در اٌن زمٌنه انجام داده اند . به گزارش کوتاهی که بٌشتر به 
 درد دل مٌماند توجه کنٌد 

 جدی تر از شعر)درٌاچه اوز وعٌدنوروز(

 تفرٌحگاهی که می شد محلی برای جذب مسافران نوروزی باشد 

 28.3.2010متاسفانه بدلٌل عدم رسٌدگی مسولٌن شهراوز به مکانی بی رونق تبدٌل شده است

  اوز چهارمٌن دوره مسابقات محلی سنتی لهپرگاله در
تٌم در زمٌن ورزشی اوز جوان شروع شده تا روز 22اٌن دوره از مسابقات که از دٌروز جمعه وبا حضور 
سٌزده بدر ادامه می ٌابد وروز فٌنال در خارج از اوز ودر دل طبٌعت برگزار مٌگردد .اٌن نوع بازٌها که در 

 -مهر توپا  -بازٌهاٌی همچون ٌلختر   سنن مردم اوز رٌشه دارد مٌتواند به دٌگر بازٌهای سنتی تسری ٌابد
نطقه الرستان را با خود دارد رک و... که نشان م  

 اسامی تٌم های شرکت کننده اٌن دوره 
مسعود اوز-برکه اشکسته  -کنار سبز الؾ وب  -مرحوم عبدهللا الؾ وب  -مازٌار الؾ وب   -  

اوز موزائٌک-برزگو  -فرد  -فردوس  -گود بنار  -طالی نجم  -باغ روستا  -نور اوز -سبز علی   
پشته بادو  -بان کوه -اوز  امٌد -ابزار االت جزٌره   چهالی  -

 
 عکس های مرتبط از دوره گذشته اٌن مسابقات 

 1388عکس هاٌی از سومٌن دوره مسابقات لهپر گاله در اوز- نوروز البوم 1

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

وسال نو با شادی وسالمتی شروع   دبا شروع مجدد وبا ارزوی اٌنکه اٌام نوروز بکامتان شٌرٌن بوده باش
 کرده باشٌد دوباره سالم مٌکنم .

ساٌت ستاره های اوز بعد از دو هفته توقؾ مجددا کار خودرا شروع مٌکند طی اٌن مدت نظرات شما 
وهمراهٌتا ن نوٌد بخش ادامه فعالٌت ساٌت شد .طی اٌن مدت تالش شد دوباره نظری به کار وفعالٌت چند 
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ست وتماس های شما سال گذشته ساٌت بٌندازٌم. ساٌت روزبروز طرفداران وعالقمندان بٌشتری پٌدا کرده ا
همشهرٌان وبٌنندگان ساٌت از اقصی نقاط دنٌا موجب دلگرمی من شد. از اٌنکه ساٌت را از ان خود دانستٌد 

واز توقؾ ان نگران شده بودٌد ممنون شما هستم .عالقمندان وبازدٌد کنندگان ساٌت ستاره های اوز بدان 
وافکار خود را دران می ٌابند پس راه وروش ساٌت خاطر انرا انتخاب نموده اند که قسمتی از خواسته ها 

همان خواهد بود که پٌش ازاٌن بوده است البته عزٌزان انتقادات وپٌشنهاداتی هم به ساٌت داشه اند که بعضی 
از انها درست وبجا و در توانمان است وسعی مٌکنم انرا به انجام برسانم وبعضی از انها از توان وامکان من 

ساٌت همچون سابق به  مسائل اوز ومنطقه الرستان وحوادث داخل کشور توجه دارد واز خارج است اٌن 
 انجا که همشهرٌان در دبی ودٌگر نقاط دنٌا هم زندگی مٌکنند به تناسب خبرها بدان توجه خواهم کرد

 اٌن ساٌت شخصی است وهٌچ تعلق گروهی  جرٌانی ونهاد ٌا اشخاص  ندارد. دٌدگاههای ان دٌدگاه مدٌر
ساٌت است که امکان همسوٌی با شما همشهری گرامی ٌا بٌننده عزٌز مٌتواند داشته باشد وگاه مٌتواند 

.  خوشحال هستم که بٌنندگان ساٌت از اقشار مختلؾ با دٌدگاههای متفاوت هستند. باشدمخالؾ نظر شما 
ساٌت امادگی درج نظرات روشن شما  را دارد ومٌتواند از مطالب تحقٌقی وعلمی وتحلٌلی شما که جنبه 

 توهٌن وتفرقه نداشته باشد استفاده نماٌد 

ی تالش کردند که مشکل فنی را حل کنند برای رفع دو مشکل اساسی ساٌت که فنی ومالی بود عزٌزان
وعزٌزانی هم دوست دارند که کمک کنند من دستان گرم همه انها را مٌفشارم همانگونه که قبال هم گفته 
ونوشتم نخواسته ونمی خواهم ساٌت به هر صورت وهر روشی راه بٌفتد بلکه ان اخالقٌات وحرمتی که 

راه ساٌت ستاره های اوز است از همراهی وهمٌاری اتان برای ازاد اندٌشی قاٌل هستم همچنان چراغ 
ممنون هستم .حتی از انهاٌی که انتقاد کردند پٌشنهاد دادند وبعنوان ٌک بٌننده مشتاق ادامه فعالٌت ساٌت 
هستند؛ مطمئنا ساٌت ها ی دٌگری هم در منطقه الرستان وجود دارند وهٌچ ساٌتی جای ساٌت دٌگری را 

بود وهست که در زمان مشکالت به جای تخرٌب ٌاری گر باشند کاری که بارها ساٌت  نمٌگٌرد اما انتظار
ستاره های اوز انجام داد وبه مجردتعطٌلی ساٌت ٌا وبالگی نگرانی خودرا اعالم کرد وهمچنان دوست دارد 

نها بٌشتر روزبروز بر تعداد وبالگ ها ووب ساٌت ها در منطقه الرستان اضافه شود تا مردم با مراجعه به ا
 با ارا وافکار مردم اٌن منطقه اشنا شوند.  

نسل اٌنده ما بدون دنٌای مجازی واستفاده روزانه از انترنت؛ دنٌای کوچک ومحقری دارد. ساٌت ستاره 
های اوزاگر به اندازه سر سوزنی در اٌن کهکشان مجازی بتواند نفس بکشد جای بسی خوشحالی  خواهد 

 بود .مجددا سال نو را به شما همشهری عزٌزو بٌننده گرامی تبرٌک مٌگوٌم 

 27.3.2010فرهاد ابراهٌم پور )محمودا(  –ٌت ستاره های اوز مدٌر سا

 25.3.2010 ساٌت ستاره های اوز از روز شنبه مجددا فعالٌت خودرا اؼاز خواهد کرد 

 ساٌت بزودی با همراهی شما برخواهد گشت 
ضمن تبرٌک سال نو وارزوی بهروزی وشادکامی در سال نو برای همه بٌنندگان ساٌت سعی بر اٌن است تا 

منتظر ٌاری شما هستٌم هر چه زودتر ساٌت بروال سابق خود برگردد   

 سعی مٌکنم ساٌت مجددا به راه خود ادامه دهد 

نٌم فعالٌت از ادامه راه باز ماند .طی اٌن نوشته بودم که امکان دارد ساٌت ستاره های اوز بعد از چهار سال و
چند روز شرمنده همه ان همشهرٌان و مخاطبانی شدم که ساٌت را از ان خود دانستند وبا اظهار نگرانی 



وتاسؾ خواهان ان هستند که اٌن ساٌت که فراگٌر ترٌن ساٌت منطقه الرستان است همچنان پابرجا بماند اٌن 
ی بودم که هم با تمام وجود مٌخواستم ومٌخواهم که بکار ساٌت ادامه بدهم واز چند روز من مثل مرغ پرکنده ا

سوی دٌگر مشکالت ان راباٌد حل کنم بٌن خستگی وکار مدام ورها کردن ان همه عالقمندبه ساٌت ومطالب 
به عناٌت ان باٌد ٌکی را انتخاب مٌکردم ومن ان راهی را انتخاب کردم که از اول بران راه رفته ام .با توجه 

ولطؾ شما وبا توجه به عالقه همشهرٌان وبٌنندگان به ساٌت ستاره های اوز باز خودرا اماده مٌکنم تا ضمن 
حل مشکالت باز عالقمندان بتوانند ازمطالب ساٌت بهره مند شوند برای همٌن وبعد از چهار سال ونٌم وبرای 

ت تقاضای همراهی وهمکاری داشته باشم نه تاجر اولٌن بار است که امکان دارد از شما همشهری وبٌننده ساٌ
.افتخارم اٌن است که با  پولداری هستم ونه پولم از پارو باال مٌرود نه پدر پولداری داشته ام نه مال وامالک 

 سعی وتالش وشرافتمندانه کنار خانواده ام با هم زندگی سالم وبا عزتی دارٌم .

ولب برنٌاوردم ودستم پٌش هٌچ کسی دراز نشد مگر تعدا اندکی که تا اٌنجا با همه سختی ومشکالت ساختم 
خو.د خواستند همراه ساٌت باشند  وزٌن پس هم همٌنطور خواهد بود مگر اٌنکه کسانی بعنوان ٌک همشهری 

ٌا عالقمند ساٌت وظٌفه خود بدانند اٌن ساٌت را همراهی کنند من همٌشه اٌن امکان را داشته ام که برای 
مالی ساٌت نزد افرادی بروم تا تامٌن شوم اما نخواسته ونمی خواهم حرمت قلم واندٌشه ام به سمت  احتٌاجات

وسوٌی برود که متاثر از امکانات مالی دٌگران باشد ونمی خواهم به هر شکل شده ساٌت را نگه دارم بلکه 
ٌی نٌستم که از افتخار تا مٌخواهم ساٌت سند عزت وسربلندی مردم اوز باشد .اهل تملق وچاپلوسی ومجٌز گو

 خواری جز ٌک سر مو فاصله نٌست

دستان گرم همه شما بٌننده گرامی و صمٌمی ساٌت را مٌفشارم واگر ساٌت ادامه پٌدا کرد بدانٌد به دو دلٌل  
است ٌکی عالقمندی شما به ساٌت ودٌگری دؼدؼه های خودم که دور از شما هم نٌست .نکته کوتاهی هم 

ی که گفتم فقط در دو زمٌنه فنی ومالی بوده است وخوشبختانه مشکل دٌگری نداشتٌم عرض کنم مشکالت
1282.9.9..امٌدوارم با سعی وکوشش وبا حماٌت شما وهمرهی اتان اٌن مشکالت هم برطرؾ شود .ٌاحق   

 شماره همراه مدٌران فارس به دستور استاندار به مردم اعالم شد 

 علٌرضا ضٌاًٌ -بخشدار مرکزي   9171816151-                منصور محتاجً -فرماندار الرستان 
9177810589  

اسماعٌل بهروز تل -بخشدار بناروٌه                       9171813446-علً اصؽر فرودي -بخشداراوز 
  9176187835-سرخً 

-امٌر جاهدي -بخشدارجوٌم                           9171840061-بهادر زارعً -بخشدار بٌرم 
9171814508  

-قاسم فرسوده -بخشدار گراش           9177819605-سٌد حبٌب موسوي -بخشدارصحراي باغ 
9171821522 

11.3.2010 

  

نً ختراع سرپٌچ المپ بدون حدٌده توسط ٌك الرستاا  
ساله اهل و ساكن شهر الر كه به امور فنً و تعمٌرات و مكانٌكً مشؽول است،  45زاده  محمد عبدالرحٌم

ها و  كل ثبت شركت نام خود در اداره توانست با پشتكار و عالقه، سرپٌچ المپ بدون حدٌده را اختراع و به
هاي صنعتً به ثبت برساند مالكٌت  خبرگزاری فارس/ .
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  عملٌات احداث سٌل بند بر روي رودخانه انوه اوز الرستان فارس آؼاز شد
 كشؾ مواد مخدر و صحت عمل مأموران در الرستان 

و دستگٌري هفت خرده فروش، پٌشنهاد كٌلوگرم مواد مخدر  50ماموران انتظامً الرستا با كشؾ نزدٌك به 
هزار تومانً را رد كردند 50رشوه   

هاي صنفً در شهر اوز از سه واحد صنفً در  ماموران انتظامً الرستان پس از بازدٌد و بازرسً از واحد
 به نقل از خبرگزاری فارس/ زا كشؾ كردند عدد انواع مواد محترقه آتش 698آن شهر 

  بیاوزٌها همچنان فعال در د

در روز پنج برگزاری هماٌش ؼذاٌی بانوان اوزی در دبی در پاٌان هفته جاری با دوروٌداد روبرو هستٌم  
شنبه که به حماٌت از شهر دوستدار کودک اوز انجام می پذٌرد ودر روٌدادی دٌگری طی سه شب شاهد 

نماٌش به علی گفت مادرش روزی در سالن سٌنما گراند الؽرٌر سنتر خواهٌم بود که تنی چند از بازٌگران 
نماٌش گروه مهرگان کار خودرا در معرض دٌد عالقمندان مٌگذرانند اٌن نماٌش در روزهای پنج شنبه  جمعه 

پٌش روی ساعت نه ونٌم شب بروی صحنه خواهد رفت   وشنبه   

 برای دٌدن تصوٌر بزرگتر اٌنجا را کلٌک کنٌد

 پخش شعرخودمونی  ) به گوٌش اوزی (از رادٌو دبی

ت روز زن برگزارشد گفتگوٌی با در بخش فارسی رادٌو دبی که به مناسب 2010مارس  6جمعه شب گذشته 
خانم سٌلوانا سلمانپور شاعره شهرمان انجام داد که  اٌشان درخاتمه گفتگوٌشان شعری  به همان مناسبت 

قرائت نمودند .سپس خانم مجری برنامه اعالم داشت که جهت هدٌه به تمام "خودمونی ها" ٌک 
 ا پخش می نماٌٌم .شعر"خودمونی "که با صدای خانم سلمانپور ضبط شده است ر

که در آخر برنامه شعر " خاطر اوسته " با صدای اٌشان پخش شد . خانم مجری اعالم داشت اٌن اولٌن بار 
است که در امارات از رادٌو شعر"خودمونی " پخش می شود و تاکنون در هٌچ رسانه ای سابقه نداشته است 

 www.dubaieye103/8.com.. عالقه مندان می توانند کل برنامه را روی ساٌت 

ضمن تشکر از بخش فارسی رادٌو دبی  4001مشاهده نماٌند .ونٌز با ارسال اٌمٌل ٌا پٌامک به شماره 
خواستار پخش بٌشتر و مکرر شعر" خودمونی " شوند تا آنان نٌز بخاطر کار ارزنده شان تشوٌق گشته و به 

تشای دیذى ستانی تأثٌربسزاٌی خواهد داشت .تکرار آن اقدام ورزند . اٌن کار در رشد و رسمٌت گوٌش الر

 ضعش ایٌجا کليک کٌيذ 

 )مى باٌد((

ى گاههااست, كه با دٌدما مى باشد كه از دٌر زمان رسم بوده گ زٌبا و دٌرٌنه فرهنآداب هدٌه دادن ٌكى از 
طفى خود در زمرَه مٌلٌونها انسانى باشٌم كه به مناسبت گاه مهم است تا با تجدٌد پٌمان عامختلؾ اما نوع ن

هاى مختلؾ در طول سال بدان توجه داشته و از دو بعد عاطفى و اقتصادى كه ضامن استحكام خانواده در 
ن شاهد آنواده خواه صوتى ٌا فٌزٌكى باشٌم و بجاى ونه خشونت در خاگرٌم و با حذؾ هرگجامعه است بن

 اهى عمومى باشٌم.گاركانى شاد همراه با دانش و آ
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16/12/1388نورالدٌن نجم دٌنى"  

 صلضلَ دْالي خؾت اعتاى فاسط سا لشصاًذ 
 تشداؽت گل تاتًَْ دس ؽِشعتاى خٌج آغاص ؽذ 

  تاعيظ داًؾکذٍ تِذاؽت اّص

 تاسػ 50عاًتي هتشتگشگ تَ اساظي کؾاّسصي ّتاعيغات الهشدفاسط صیاى سعاًذ 
 غشح هخاتشاتي دس السعتاى فاسط افتتاح ؽذ  9

 قصه موش وگربه ٌا قصه موش وادم ها 
ان قصه ها با وجود   قصه موش وگربه زٌاد شنٌده اٌد وداستان کارتونی تام وجری هم در تلوٌزٌون دٌده اٌد
موش های امروزی واز گردونه خارج شدن گربه ها از صحنه رقابت با موش ها جای خودش را به داستان 

موش ها وادم ها داده است موش هاٌی که دمار از روزگار ادم ها در اورده اند باور نمی کنٌد به اٌن دو 
ارم ومطلب دوم امروز در ٌکی از ساٌت ها مطلب توجه کنٌد مطلب اولی من خودم با ان سروکار داشته ود

 بود خْاُؼ هيکٌن چلْکثاب تخْسیذ!!
 !هْػ ُای عين چيي دس تِشاى

بر اساس   صبح است همچنان ادامه دارد9بارندگی در دبی از دٌشب مجددا شروع شده است وهم اٌنک که 
در روستاهای اطراؾ هم روز   نون بارش باران در اوز شروع شده استاخرٌن خبر رسٌده از اوز هم اک

جمعه گذشته بارندگی بوده است از کهنه وکوره وبلؽان وهود وبٌدشهر هم خبرهای بارندگی داشته اٌم کل 
بخش اوز ومنطقه الرستان تاکنون بارندگی خوبی داشته اٌم در دبی وشارجه وفجٌره وخورفکان بارندگی 

ت هر چند معابر شارجه وعجمان برای کسانی که انجا رفت وامد دارند باعث ترافٌک شده خوب بوده اس
2.3.2010دقٌقه صبح 9.5است .ساعت   

نامه ای از ٌک همشهری درٌافت کرده اٌم که در ارتباط با شهرستان شدن گراش وموقعٌت اوز است که 
 توجه شما را بدان جلب مٌکنم 

هفت شهر عشق راعطار گشت          ما هنوز اندر خم اٌن           سخن ٌک دردمند اوزی به همشرٌانش 
 کوچه اٌم

 ش زبانزد عام خاص بوده.اوز جاٌی که مهد علم و فرهنگ و خالقٌت و مردمان

با دو دهستان خنج و بٌد شهر بوجود امد و  1328بله بخشداری اوز با تارٌخ شصت ساله ان ٌعنی در سال 
شمسی   دارای اداره پست و تلگراؾ بوده و اولٌن دبستان دولتی    که بصورت  1297قبل از ان ٌعنی سال 

 رسمی شروع  بکار نموده  سال 1307 که بٌست و نهمٌن دبستان در اٌران پهناور بوده  .......ادامه مطلب 

 کارمان به کجا رسٌده 
اٌن نامه دٌگری از ٌک همشهری است که بصورت عکس فرستاده وعٌن انرا چاپ مٌکنٌم در اٌن نامه از بی 

قٌد نشده کجا وچه   تدبٌری مسئولٌن اوز نام برده شده وخبر مٌدهند که بزودی جلسه ارتقا برگزار مٌشود البته
برای  .. زمان اٌن جلسه برگزار مٌشود وچه کسانی شرکت دارند اما گفته اند فردی توانا در ان حضور ٌابد

 دٌدن متن اٌن نامه اٌنجا را کلٌک کنٌد 
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 هيليْى هتشهکؼة آب تاساى دس پؾت عذُاي خٌج فاسط ، رخيشٍ ؽذ  1/ 
 اػعاي تاًذعاسق ادؾام دس خٌج فاسط،دعتگيش ؽذًذ 

 ّظؼيت هطلْب هذصْالت گٌذم ّ جْ دس السعتاى
 بارندگی در دبی 

باران شروع به بارٌدن  8بدنبال دور روز هوای گرد وخاکی باالخره زور ابرها زٌاد شد ودٌشب از ساعت 
معابر را پر از اب کرد بلکه   ه شدت بارندگی همراه با باد جدا از اٌنکهشب ادامه داشت ک1کرد وتا ساعت 

اوزٌهای دبی که شور .باعث خسارات جزٌی به بعضی از انبارها هم شده است اما باران پربار وخوبی بود 
 28.2.2010  وشوق تگرگ در اوز را مدام تکرار مٌکردند با امدن باران در دبی قدری دنده نهاد شدند

  بارش شدٌد تگرگ و جاري شدن سٌل خسارت سنگٌنً در خنج فارس برجاگذاشت
 صحبت نو گراش بسته مٌشود ؟

شدم که امروز صبح وقتی وبالگ صحبت نو گراش را باز کردم با مطلبی از اقای صادق رحمانی روبرو 
تلخ بود ونگران کننده تلخ از اٌنکه قرار است بار سفر را ببندند ونگران از اٌنکه چه شد ه که گردانندگان 
صحبت نو گراش به اٌن نتٌجه رسٌده اند که نشرٌه را تعطٌل کنند اٌا خود خواسته اند ٌا روند مسائل در 

د .در هر حال جای بسی تاسؾ است با هم گراش بگونه ای بوده است که تاب وتحمل اٌن نشرٌه را نداشتن
 مطلب اقای

 رحمانی را مٌخوانٌم سْصاًذى هشقع سًگيي دس آستاى تِاس 

 اگر مٌخواهخٌد بدانٌد که اوزٌها وروستاهای اطراؾ اوز اٌن روزها چقدر خهر جمع کرده اند 
  به اٌن عکس ها نگاه کنٌد

 تگرگ بی سابقه در اوز 
در تمام نٌم ساعتی که تگرگ   دٌشب در اوز چنان تگرگ بارٌد که مردوم اوز در پوست خود نمی گنجٌدند

ر خانه ها وکوچه ها شاهد تگرگی بودند که در طول تارٌخ چند ده ساله گذشته بی سابقه بوده می بارٌد مردم د
است بٌش از نٌم ساعت تگرگ بارٌد وکنار خٌابان وکوچه ها پر از تگرگ شد انگار که اوز را برؾ فرا 

دی روی تا اٌن ساعت از خسارت ناشی از تگرگ خوشبختانه خبری نرسٌده است عکس ها بزو  گرفته است
 چٌذ ػکظ تی ًظيض دیگش اص تاسیذى تگشگ دس ؽِش اّص 27.2.2010ساٌت قرار مٌگٌرد 

 اهْسهشتْغ تَ تشخي اصاداسٍ ُاي السعتاى فاسط اصغشیك پغت ّیژٍ اًجام هي ؽْد 
وروزي در خنج فارس تشکٌل شد ستاد تسهٌالت ن  

ً برد  .اوز استان فارس، اٌن گنجٌنه قرار گرفته در صدؾ مٌراث فرهنگً، در انتظار ارتقا به  سر م
 بهار نزدٌک است .خانه تکانی کنٌم 

 اٌن عنوان مطلبی از اقای کاظم رحٌمی نژاد است که در باره برخورد فرماندار الر بامنتقدٌن اٌشان است
 ًخستيي پشّاص هستقين الس- هطِذ اصفشّدگاٍ السستاى فاسط اًجام ضذ

ورود اٌن نشرٌه را به عرصه ادبٌات منطقه تبرٌک مٌگوئٌم . ضمٌمه ادبٌات وهنر مٌالد الرستان منتشر شد
قٌت دارٌم وبرای دست اندرکاران ان ارزوی موف  

وفرماندارالروتنی چند از مسئولٌن ومعتمدٌن اوز با اٌات اعظام الراوز دٌدار شورای شهر   
اٌن دٌدار که بمناسبت هفته وحدت صورت گرفته به تبادل نظر پٌرامون ارتقا بخش اوزنٌز پرداخته شده است 
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اٌن امر نشاندهنده اٌن است که اوزٌها همچنان نپذٌرفته اند که بعنوان بخش تابع گراش شوند وهمچنان بر 
 22.2.2010حقانٌت خود برای ارتقا پا فشاری مٌکنند 

 دٌدار اقای حسنی با امام جمعه اوز 

خ عبدالعزٌز قاضی با خبر شدٌم اقای حسنی به اتفاق تنی چند از گراشٌها چند روز پٌش به عٌادت جناب شٌ
زاده مفتی اهل سنت جنوب وامام جمعه اوز رفته اند  در اٌن جلسه  تنی چند از مسئولٌن شهری اوز از جمله 
بخشدار اوز ورئٌس شورای شهر اوز وتنی چند از اوزٌها هم حضور داشته اند . به نظر نمی اٌد اقای حسنی 

راش وهمچنٌن اقناع کردن اوزٌها به قبول تابع شدن فقط به قصد عٌادت امده باشند موضوع شهرستان شدن گ
به گراش مٌتواند دلٌل مهمتری برای اٌن دٌدار باشد  اٌنکه در اٌن جلسه بطور مشخص چه صحبت هاٌی شده 

 هنوز حرفی زده نشده است .

دنان رفعت در گذشت ع  
اثر   قبل در بندرعباس برسال بٌشتر نداشت دوروز 23با نهاٌت تاسؾ عدنان رفعت فرزند عزٌز رفعت که 

ترکٌدن الستٌک موتورسٌکلتی که سوار بود واز دست دادن کنترل موتور بشدت بزمٌن برخورد مٌکند 
اٌن ضاٌعه را به خانواده اٌشان وبسگان ودوستان انمرحوم تسلٌت عرض   وموجب مرگ او مٌشود

ساٌت ستاره های اوز    /   مٌنمائٌم 21.2.2010 

 بٌش از دو مٌلٌارد لاير صرؾ تجهٌز فرودگاه الرستان فارس شد
 تْسعَ ُذفوٌذ دس السستاى دس گشّ تْسعَ ساُِا

16.2.2010 

 ساختمان دادگستري شهرستان الرستان افتتاح شد

تومان12000هر کٌلو خهر در اوز به نرخ بازار بورس اوز   
دٌگر وپٌدا شدن خهر بٌشتر در دشت ودمن اوز قٌمت خهر با افت 30درصدی   با امدن خهر از شهرهای

.مواجه شد  وصادرات ان به کشورهای حوزه خلٌج فارس وبندر عالقمندان همٌن امر موجب خرٌد بٌشتر 
طبق اخرٌن خبر رسٌده هنوز هم ترشه وخارازه جز سبد خرٌد وصادراتی اوز ها محسوب وتهران شده است 

ن از فرودگاهها وبنادر برای عمه ودامو وننه وبچ وننه خاله وننه با وپس دامو وبچ عمه مٌشود وکارتن کارت
 22.2.2010..ووفرستاده مٌشود.نوش جان

بهمن ماه 29خبر جنوب 16درج خبر طومار اوزٌهای مقٌم امارات برای شهرستان شدن در صفحه    
 دهٌاران الرستان وخنج فارس با اصول اداره امور روستاها آشنا شدند

فورٌه روز هوای پاک در دبی بود قراراست بٌشتر مردم در اٌن روز از وسٌله نقلٌه عمومی 17امروز
 استفاده کنند 

ته تاگ مٌج  
قرار است امروز مردم گراش به خاطر شهرستان شدن از اقای حسنی نماٌنده مردم الرستان وخنج در مجلس 

شورای اسالمی تقدٌر کنندو به پٌشواز اوبروند واز تاگ مٌجته که ابتدای ورودی شهر گراش از سمت اوز 
رانی داشته باشند اٌنکه چرا از گراش سخن  است اورا تا داخل شهر همراهی کنند واٌشان هم در حسٌنٌه اعظم

اٌن مسٌر می اٌند واز سمت فرودگاه الر ومسٌر همٌشگی نمی اٌند کاری ندارٌم اما صحبت های اٌشان در 
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چون در امر شهرستان   حسٌنه اعظم بعد از اتفاقاتی که منجر به اعتراضات در الرستان شد اهمٌت دارد
ه اوزٌها از اٌن اقدام ٌک جانبه ونادٌده گرفتن اوز راضی هستند شدن گراش نه الرٌها تاکنون قانع شده اند ون

مهمترٌن سوالی که اکنون مطرح است اٌن است که اٌا با وجود شهرستان شدن گراش اٌا اوز وبٌرم 
 زٌرمجموعه الر باقی خواهند ماند ٌا حرؾ وحدٌث دٌگری است 

با اقای حسنی در باره مال   قبلی مردم گراشچون تلخی دٌدار   باٌد تا پاٌان سخنرانی اٌشان منتظر ماند
بهمن 18.2.2010/29  در انزمان هنوز باقٌست دردی که هنوز التٌام نٌافته است  باختگان وکالهبرداری

1388ماه   
 گراش آماده استقبال از حسنی می شود

  

  جنوب خوب است  جناب شٌخ عبدالعزٌزقاضی زاده مفتی اهل سنتحال امام جمعه اوز 

 
با خبر شدٌم دٌروز بر اثر تصادؾ وسٌله نقلٌه اٌشان با خودرو دٌگری خود وفرزند همراهشان کمی اسٌب 

دٌده اند که خوشبختانه با درمان سرپاٌی .پس از معاٌنات به منزل برگشته اند وحال اٌشان وفرزندشان خوب 
 است 

  تابع الر می ماند اوز
بر اساس خبرهای رسٌده تاکنون هٌچ تصمٌمی داٌر بر اٌنکه اوز تحت پوشش شهرستان گراش مٌرود 

درٌافت نکرده اٌم ومردم اوز ومسئولٌن شهر همچنان خواهان باقی ماندن اوز تحت پوشش شهرستان الر می 
16.2.2010باشند.  

 چند عکس  //خبر فوری: امروز 26بهمن88 "بهار" به اوز آمد

 دهٌار روستای کهنه اوز معرفی شد 
اقای عبدالرزاق رزم اهنگ از سوي شوراي اسالمً روستا در مسجد جامع به اهالً روستا معرفً شد . 

و آرزوي موفقٌت در امور دهٌاري كهنه سوال اٌن است : آٌا  محترم معرفً شده ضمن احترام به دهٌار 
روستاي كهنه پتانسٌل استخدام دهٌار بومً را نداشته است كه از روستای كوره دهٌار استخدام نموده است؟ 

سته الزم به ذكر است دهٌار محترم معرفً شده ي روستاي كهنه آقاي عبدالرزاق رزم آهنگ آموزگار بازنش
آموزش و پرورش و از اهالً روستاي كوره مً باشد و اٌن در حالً است كه دهٌار محترم روستاي كوره 

 گالر مً باشد ./ از وبالگ مربوطی کهنه   از روستاي

بهمن است .سی وٌکسال پٌش در چنٌن روزی مردم سراسر اٌران در تارٌخ زندگی سٌاسی 22امروز 
صفحه ای که طی اٌن سی وٌکسال همچنان بروی صحنه سٌاسی  واجتماعی خود صفحه دٌگری گشودند

بهمن امسال برای اولٌن بار بعد از سی وٌکسال است که به اٌن روز اهمٌت وٌژه ای 22اٌران باز است .
داده است طی اٌن سی وٌکسالی که گذشت هٌچگاه منتقدٌن فرصت وامکان اٌن را نداشتند تا در صؾ بندی 

حاکمٌت است ودر سوی دٌگر ان مخالفان ومنتقدانی که به شٌوه ومسٌر حکومت شرکت کنند که ٌکسو ان 
.وراهی که در پٌش گرفته انتقاد جدی دارند  بهمن که به پٌروزی مردم اٌران بر علٌه نظام 22در 
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از همه اقوام اٌرانی کرد وبلوچ   از گراٌشات مذهبی وؼٌر مذهبی  شاهنشاهی انجامٌد همه احاد مردم فارغ
وترک ولر و... پٌروجوان شهری وروستاٌی وشٌعه وسنی در ان شرکت داشتند پٌروزی انقالب  وفارس

اسالمی اٌران نتٌجه مبارزات بخش خاصی از جامعه ما نٌست ومتعلق به گروه خاصی هم نٌست انها که در 
حول سرنگونی انروزها حضور داشتند کامال مٌدانند که انچه همه را گرد هم متحد کرده بود اتفاق واتحاد 

انتقاد جدی   رزٌم شاه ومبارزه با ظلم وستم بود مردم خواهان استقالل وازادی وجمهوری اسالمی بودند
مخالفٌن اٌن است که حاکمان از اهداؾ انقالب دور شده اند ومی باٌد به خواسته های مردم که در 

 11.2.2010 /. کنند  توجه  اعتراضات اخٌر تبلور ٌافته

ه ای پخش شده که اقای حسنی را ابر مرد جنوب نامٌده وخواهان رسٌدگی اقای حسنی به جدٌدا شب نام
اٌن نامه امضا ندارد ودر   مسئولٌن الرستان شده است وخواهان محاکمه واشد مجازات انها شده اند  عملکرد

ه مردم ستمدٌده بخش های جوٌم وخنج وگراش واوز وصحرای باغ وبناروٌ  پاٌان ان نوشته شده /
ز مردم الر در اٌن نامه خبری نٌست شاٌد انها ستمدٌده نٌستندودرزوساٌبان وبٌرم .)ا  ) 

الزم به ذکر است که اٌن گونه نامه های مجهول الهوٌه جز دامن زدن به نفاق وتشتت کار دٌگری ندارد 
 10.2.2010 تنداٌنگونه افراد وشب نامه ها نٌاف  ومردم منطقه الرستان هوشٌار باشند وبدام عوام فرٌبی

 باالحاق اوز به گراش موافقت نشده است 
درجلسه ای که به تارٌخ   بر اساس خبرهای درٌافتی 18 با حضور شورای اسالمی شهر اوز  88بهمن 

وگراش در اوز تشکٌل شده ونٌز جلسه چندی پٌش شورای شهر با معتمدٌن اوز بوده در ان جلسات موضوع 
بررسی بوده است که با الحاق ان از طرؾ اوزٌها موافقت نشده است اٌن الحاق بخش اوز به گراش مورد 

امر نشان مٌدهد که مردم اوز ضمن تاکٌد بر ارتقا اوز به شهرستان تا رسٌدن به اٌن خواسته مٌخواهند 
  . همچون گذشته در محدوده تابعٌت الرستان به مرکزٌت الر بمانند

امام جمعه   ز دٌروز جو الر ارام بوده است واقای اٌت اللهیبدنبال چند روز اعتراض ودرگٌری در الر ا
شهرستان الراز مردم خواسته است صبوری پٌشه کنند وخواسته های خودرا از راه های قانونی دنبال کنند 
انچه مسلم است اٌنکه ارتقا الر به فرمانداری وٌژه قطعی شده است وگراش نٌز شهرستان می باشد اٌنکه 

گراش ٌا الر خواهند بود هنوز منبع موثقی انرا اعالم نکرده است . همانگونه که همشهرٌان  اوز وبٌرم تابع
وبٌنندگان ساٌت در جرٌان هستند اوزٌها اعتراضات خودرا مکتوب اعالم داشته اند وطی طوماری خواستار 

 . توجه مسئولٌن به اٌن امر شده اند

9.2.2010 

از دٌروز ؼروب باران خوبی در اوز شروع به بارٌدن کرده است که تا نٌمه های شب هم ادامه داشته است 
7.2.2010 

ن ٌا اوز فارس باٌد بنوٌسند اوز گراش کسی به طنز مٌگفت از اٌن ببعد اوزٌها به جای اوز الرستا
ٌعنی اٌنکه اوز تابع شهرستان گراش وگراش هم تابع استان المرد البته به طنز مٌگفت شما جدی   المرد

 7.2.2010نگٌرٌد 

 باران بسٌار خوب در اوزونم نم باران در دبی 
ه اگر برکه ای هم پر نشده بود پر روز پنج شنبه همراه باباد وطوفان بارندگی بسٌار خوبی مردم شاهد بودند ک

زلزله حوالً شهرستان گراش در استان فارس را لرزاند   
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شب 9شده است ونوٌد وامٌد بٌشتری برای بهار وگندم کاران بوده است در دبی هم از دٌشب حوالی ساعت 
همچنان بصورت قطع ووصل ادامه داشته است 10بارندگی شروع به بارٌدن کرده است که امروز تا ساعت 

6.2.2010 

را بٌشتر امٌدوار کرد که سبزه ها که جانی گرفته بودند بر اثر  دٌروز در اوز بارندگی بوده است ومردم
سرما وبی بارندگی خشک نشوند .با توجه به اٌنکه امسال عده ای که در کار زراعت در اطراؾ اوز هستند 

به کاشت گندم وجو پرداخته اند کمی بارش انها را نگران کرده بود وامٌدوارٌم باران باز هم ببارد تا هم 
4.2.2010ان بهره ببرند هم بهار خوبی داشته باشٌم کشاورز  

  گازرک هم به توشه وبارمسافران به دبی اضافه شد
هوٌج زرد   امروزها بازار فرستادن سبزٌهای محلی از اوز بسٌار داغ است جدا از خارازه وترشه وکابول

از هوٌج گوٌا خٌلی زٌاد است اوز ٌعنی گازرک هم به توشه اوزٌها اضافه شده است ارزش ؼذاٌی اٌن نمونه 
البته گازرک گٌاه خودروی   شاٌد هم مقاٌسه قٌمت ان در فروشگاههای دبی اٌن انگٌزه را بٌشتر کرده باشد

بهاری نٌست ودر مزرعه وباؼات اطراؾ کاشته وبعمل می اٌد اما مردم کمتر به ان توجه داشته اند اٌن 
کلم وبادمجان اوزی که ٌکی از بهترٌن بادمجانهاست خواهد حرکت جد ٌد مطمئنا باعث سرازٌر شدن هوٌج و.

 شد 

 خط کشً و نصب محافظ دربٌش از ٌک هزار کٌلومتر از راههاي الرستان فارس ، 

کٌلو کدو از بوته ده متری در شهراوز 42برداشت   

دٌن محمد اعتمادی از ٌک بوته کدو که در منزل خود درشهر اوز کاشته بود بٌست کٌلو کدو برداشت کرد. 
ماه که از کاشت ان در باؼچه خانه اش می گذشت به بلندی ده متر رسٌد وبه باال ی پشت 1مدت  اٌن کدو در

بام رفت .جالبی وشگفتی در اٌن است که اٌن کدو در زمستان ثمر داده است در صورتی که کدو گٌاهی است 
ت ./ خالصه از تابستانی که مطمئنا اگر در فصل تابستان به بهره دهی برسد برداشت بٌشتری خواهد داش

833.بهمن 1خبر جنوب سه شنبه   

 اطالعٌه دادگاه بخش سٌار اوز 
 بسمه تعالی 

در اجرای تعامل هرچه بٌشتر در رفع اطاله دادرسی وباتوجه به مذاکرات بعمل امده با اقای عبدالکرٌم 
فعالٌت دادگاه  کشور در الرستان پنج شنبه هر هفته هنگام6انصاری نماٌنده وکال ومشاوران حقوقی منطقه 

سٌار بخش اوز در ساختمان دادگاه مذکور مشاوره در زمٌنه مسائل حقوقی بصورت راٌگان توسط وکالی 
کشور ارائه می گردد 6منطقه  .  

 22.1.2010دادگاه سٌار بخش اوز 

 منتشر شد111عصر اوز شماره 
  با اتمام محور درز و ساٌبان در الرستان دسترسً به راه آهن آسان مً شود

 تثذیل قلعَ کشیطکي السستاى تَ هْصٍ هشدم ضٌاسي 

 ٌک نوع ماهً کمٌاب در درٌاچه فصلً بخش اوز الرستان فارس ، کشؾ شد 
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 بازار قٌصرٌه الر ناتوان در برابر بً مهرٌها 
 روستاي خنج فارس تحت پوشش چهارشبکه سٌما قرار گرفت 10

  نم نم باران در اوز
بر اساس اخرٌن خبر رسٌده از اوز هوای اوز از صبح ابری وبارانی بوده است ونم نم باران لطافت خاصی 

صبح 9به هوا وسبزه ها داده است هوای دبی هم از اواٌل صبح نٌمه ابری بوده است   

21.1.2010 

وخبر از اوزد   تجلٌل وقدردانی از اقای ابراهٌم احمدی   /
دٌروزچهارشنبه طی مراسمی با حضور مسئولٌن شهر وروسای سازمانها وادارات وتنی چند از همشهرٌان 
به همراه پرسنل بٌمارستان امٌدوار اوز واز سوی بانی خٌر اقای عبدالحمٌد امٌدوار وهئٌت امنا بٌمارستان 

از زحمات چندٌن ساله اقای احمدی رئٌس بخش پرستاری که به افتخار بازنشستگی ناٌل دفاتر اوز ودبی 
سال کار پر تالش در سابقه حضور مداوم خود در بٌمارستان اوز را دارد 26امدند تقدٌر شد اقای احمدی 

وهمواره عضوی فعال در عرصه کاری ومسائل اجتماعی اوز بوده است برای اٌشان ارزوی موفقٌت می 
مائٌمن  . 

از سوی دانشگاه پٌام نور مرکز اوز ادرس جدٌد اٌن وب ساٌت تا بازسازی ساٌت قبلی اعالم گردٌد تا 
دانشجوٌان ان از کلٌه کارهای در دست اقدام مرکز مطلع گردند .وبالگ اداره اموزش مرکز 

  www.Ewazpnu.blogsky.com اوز 
 www.linker.blogsky.comووبالگ رشته کامپٌوتر وفناوری 

 ادامه ي كار كمٌته تهاتر با اٌن وضٌعت ناممكن است

  فوتسال جوانان اوز الرستان فارس، قهرمان باشگاههاي اٌن بخش شد

هزار تومان 2خارازه وترشه هر کٌلو  /   88بهمن 
خبرهای رسٌده از اوز حاکی از ان است که نه تنها خارازه وترشه اٌن دو

خوشمزه وبامزه در اوز بر سر   بزی وحشی وکوهیس 
سفره ها می باشد بلکه انقدر هست که در سطح شهر هم فروخته مٌشود وانهاٌی که اشناٌی دوستی فامٌلی 
وخواهر وبرادری در دبی وکوٌت وبندر وشٌراز وتهران دارند برای انها می فرستند البته همشهرٌان در 

لٌا ودٌگر نقاط دنٌا هم هستند که متاسفانه پرواز روزانه به ان مکان کمتر اروپا وامرٌکا وکانادا و.استرا
 ومسافرکمتری به انجا ها از شٌراز والر مٌروند وگرنه به انجا هم تازه ی تازه فرستاده مٌشد
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 هرٌنه زاٌمان عادی وسزارٌن در بٌمارستان اوز چقدر است ؟
بر اساس در خواست وطلب ساٌت ستاره های اوز وبر مبنا سوال چند تن از همشهرٌان در باره تفاوت نرخ 

قرار اٌن اطالعات را گرداوری ودر اختٌار بٌنندگان ساٌت   زاٌمان در اوز ودٌگر شهرهای اطراؾ توانستٌم
  دهٌم

 بلند ترٌن برج اوز کدام است ؟
اٌا در شهر اوز هم برج وجود دارد واگر هست نام ان چٌست ؟ اٌا اوزٌها قرار است برجی با معماری سنتی 

 که نماد فرهنگ وزندگی ما 

باشند بسازند ؟ البته خبرهاٌی هست که هنوز به واقعٌت نپٌوسته مطمئنا ان کسی که کار ساختن اولٌن برج 
 بلند اوز را شروع کند حتما نام او برای همٌشه بعنوان اولٌن سازنده برج اوز ثبت خواهد 

چندی پٌش  . چون تاکنون هٌچ برجی درالرستان که نماد فرهنگ وزندگی ما باشد ساخته نشده است .شد
خبری بود که ٌکی از همشهرٌان مٌخواهد با ساخت ٌک برج بٌست طبقه ونماٌه برکه اٌن کار تارٌخی را 

اٌا شدنی است وانرا جدی بگٌرٌم ؟ اٌنده نشان .شروع کند وخٌلی ها منتظر اٌن شگفتی برای شهر اوز هستند 
 . خواهد داد اوزٌها چه اندازه به اٌن امر توجه دارند

 مصاحبه با ابراهٌم مهروری در رابطه با عزل بخشدار گراش
 روستاهاي الرستان با کمبود امکانات درمانً و بهداشتً مواجه اند 

 مقاوم سازي مسکن روستاًٌ در الرستان درگرو همکاري بانکها است

ب وهوای اوز امروزها ابری ؛نٌمه ابری وافتابی است وجدا از سرد بودن شب ها روزها هوای دلپذٌری ا
اطراؾ اوز سبزه ها ارام سر از خاک در اورده اند ودر بعضی جاها خارازه اٌن سبزی دارد .اکثر مناطق 

وحشی با بوی خاص ونابش به سر سفره خانواده امده است وچه بهانه ای بهتر از اٌن برای اوزٌهای دل خش 
 12.1.2010که پنج شنبه وجمعه خودرا در خارج از شهر بگذرانند

 "پژُّص ایشاى ضٌاسی دس اسج ًاهَ "احوذ اقتذاسی 100ًتطاس 
 رخيشٍ هٌاتع آتي خٌج تَ تيص اصپٌج هيليْى هتشهکعة افضایص یافت

شروع شد وتا پاسی از نٌمه شب 11ر از رعد وبرق داشت باران از ساعت دٌشب دبی هواٌی بارانی وپ
  11.1.2010بصورت پراکنده ادامه داشت .هوای اکنون دبی افتابی است

بخش اوز  در نزدٌکی روستای هود 405مرگ ٌک جوان در حادثه واژگونی پژوه   

 
جاده خارج مٌشود وماشٌن دچار  بٌن روستای کوره وهود از  دٌروز عصر راننده جوان ٌک دستگاه پژوه 

ساله جان به جان افرٌن  19  بنام م. ب  که تنها سرنشٌن ان بوده است  اتش سوزی مٌشود که متاسفانه راننده
7.1.2010است   بخش اوز رخ داده  روستای هود  اٌن حادثه نزدٌک باشگاه ورزشی  تسلٌم می نماٌد  

 و نم نم باران در اوز شروع سال جدٌد مٌالدی با بارش وتگرگ دردبی
شاهد بارش باران بودند در اوز از نٌمه های شب جمعه ساعت   همشهرٌان ساکن اوز ودبی  اول سال مٌالدی

باران شروع به بارٌدن مٌکند وتا عصر جمعهادامه داشته است که نوٌد بخش بهار خوبی می   شب1حوالی 
ده وسبزه هم سر از خاک در اورده تا اوزٌهای دل باشد وطبق خبرهای درٌافتی هکار هم خٌلی جاها پٌدا ش
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خش به همٌن بهانه راهی کوه وکمر اطراؾ اوز شودند وهنوز بهار سر برنٌاورده پنج شنبه وجمعه ها مردم 
اوز راهی پٌر کهار وپٌر برزگو ودشته گپ وکوچک وبرزگو درافرا ولرد بی بنه تاگارمه وصحرو مٌشوند 

باران شروع به بارٌدن کرد که در بعضی از نقاط توام با  3.5لی ساعت در دبی هم از دٌروز عصر حوا
تگرگ بود در مجموع اٌن باران با قطع ووصل تا نٌمه های شب ادامه داشت هوای در دبی اکنون نٌمه 

 2010دوم ژانوٌه سال   صبح9ساعت  /ابرٌست 

 عوليات احذاث کتاتخاًَ هشکضي السستاى فاسط، آغاص ضذ 
 کْچ پشًذگاى تَ دسیاچَ خٌج فاسط، هٌاظش دل اًگيضي تَ ّجْد آّسدٍ است 

  

 لطفا در صورت استفاده از مطالب ساٌت ستاره های اوز حتما منبع انرا ذکر کنٌد / با تشکر مدٌرٌت ساٌت 
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