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 ْضاس جٕيبٌ 40ْش کیهٕ خٓش دس أص 
  

 

 8اى اٝى ثوای ٍبٌذ اهٍبٍ ّلٙ اٍذ .گواٗزوٌٖ ٓبكٙ ؿناٌی كه ٓ٘طوٚ الهٍزبٕ ؛كٝثواثو گّٞذ ٝ  اٌٖ فجو ها ٍٖٛٔ آْت

 ٍو ٛٔٚ اٜٗب ٍوٝهی ٍٓک٘لثواثو ٓبٛی كؼال هکٞهك ّکٖ اٍذ ٝكه ثبالی 4ثواثو ٓوؽ ٝ

 

ّجٍٚ ٍٍت ىٍٓ٘ی ُٝی گوك ٝکٞچک ثب پٍٞزٚ ای ثٍَبه ٗبىک ٝثٚ هٗگ هٜٞٙ ای اٍذ کٚ ٓؼٔٞال   فٜو ٗٞػی هبهچ فٞكهٝ

 كه ىَٓزبٜٗب ٝثؼل اى ثبهإ كه كٍ ىٍٖٓ فبٗٚ ٍٓک٘ل رب عٌٞ٘لگبِٗ اى كٍ روکٜبی ثوآلٙ اٗوا ثٍبث٘ل

 

 

  ثبساٌ ؽشٔع ثّ ثبسیذٌ کشدِ
ٚ فجوٛب فجو ْٗ ْٗ ثبهإ اى اٝى ثٞك کٚ ٍٖٛٔ آْت ّوٝع ّلٙ رب کی ثٍبك ٝچوله ثٍبٌل ٓؼِّٞ ٍَٗذ آب ٛٞای كٍ كه اكٓ

 اٗگٍي ٝپو رواٝری گياهُ ّلٙ اٍذ

 

  2013ژاٌٗٞٚ  .29

  دصداٌ طالفشٔؽی ْبی أص دعحگیش ؽذَذ  

 

كه ّٜو ٍّواى ٝكٍوٝىاثبك كٍزگٍو ّلٙ اٗل کٚ عبی ٗلو ثٞكٙ  4ثو اٍبً فجوٛبی كهٌبكزی اى اٝى اٌٖ كىكإ کٚ رؼلاك اٜٗب 

 ثَی فّٞؾبُی ثوای ٓبٍ ثبفزگبٕ ٝٓوكّ ّٜو اٍذ

 ْٕای أص اثشیغث  

  

ٓوكّ آٍلٝاهٗل ثبهإ ثٍبٌل چٕٞ اٗچٚ ْٛ ٍجي ّلٙ ٌب ٍوٓب ىكٙ .ژاٌٗٞٚ اثوی گياهُ ّلٙ اٍذ 29ٛٞای اٝى آوٝى ٍٚ ّ٘جٚ 

   بكٙ اٍذٌب ثٚ فبٛو کٔجٞك ثبهٗلگی هٝ ثيهكی ٜٗ



 0230قیمت اقالم مواد غذایی در شهر اوز در بهمن ماه 

  -رٞٓبٕ 22000  گّٞذ ّزو -د  22000گّٞذ گٍٞبُٚ  -رٞٓبٕ 21000گّٞذ ثي کٌٍِٞی 

ٓبٛی ّٞهد  -د  9000ٓبهٓبٛی  -د  10000ٓبٛی ٛبٓٞه  -د 9500ٓبٛی ٛٞٝه  - 10500  ٓبٛی ّٜوی کٌٍِٞی

  رٞٓبٕ 10000گوثٚ ٓبٛی  -د  5500
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 عبيٕسایی أصی دس چیٍ 

 یک عبيٕسایی ثب نجخُذ ایشاَی  دس نجبط عبيٕسایی اعث ایٍ ػکظ اقبی يذًٕد دالجی

  



 أُضَٙوة 

  يٍ َٕکش ثبدَجبٌ َیغحى

 

ٍو ٓی ثوٗل ٝ كه ىٗلگی هٝىٓوۀ فٞك ربثغ ٍٛچ  ٗٞکو ثبكٗغبٕ ثٚ کَبٗی اٛالم ٓی ّٞك کٚ ثٚ اهزٚبی ىٓبٕ ٝ ٓکبٕ ثٚ

َٛز٘ل، اى ٛو ٛوف کٚ ثبك َٓبػل ثٞىك ثٚ ٛٔبٕ ٍٞی ٓی هٝٗل ٝ اى ٛو  إَ ٝ اٍبً ٓؼوُٞی ٍَٗز٘ل. ػٚٞ ؽية ثبك

  .ْٔبّ ّٞك ثٚ ٛٔبٕ عٜذ گواٌِ پٍلا ٓی ک٘٘لاٍز ٍٔذ کٚ ثٞی کجبة

 

 َٛز٘ل ٝ ثب ؽبکْ ٓؼيٍٝ ثٚ ٍٛچ ٝعٚ کبهی ٗلاهٗل. آٗبٕ کٚ ػوٍلۀ صبثذ ٝ هاٍـ ٗلاهٗل ٝ فالٕٚ ٛوكلاه ؽبکْ ٖٓ٘ٞة

ٝ اٗؾواف ػوٍلٙ ّٞك ثی كهٗگ  ٓؼزولاد فٌِٞ ها ثٚ ٍٛچ ٓوبّ ٝ ٓ٘يُزی ٗٔی كوّٝ٘ل اگو ثٚ آٜٗب رکٍِق کٔزوٌٖ اٗؼطبف

   .ٞاة ٓی كٛ٘ل ٖٓ ٗٞکو ثبكٗغبٕ ٍَٗزْع

 

  :اٌٖ ٙوة أُضَ آب هٌْۀ

 

كواؿذ ٗبكه اى کبهٛبی هٝىٓوٙ ثب ُطبٌق ٝ ظواٌق فٞك  ٗبكهّبٙ اكْبه پٍْقلٓذ ّٞؿ ٛجغ فّٞٔيٙ ای كاّذ کٚ ٛ٘گبّ

ثٚ اٌٖ پٍْقلٓذ  ها اى ٗبٍٕٚ اُ ٓی ىكٝك. ٗظو ثٚ ػالهٚ ٝ اػزٔبكی کٚ ٗبكهّبٙ ىٗگبه ؿْ ٝ ؿجبه فَزگی ٝ كوٍٞكگی

ٍٍِٝۀ ٍٖٛٔ پٍْقلٓذ ثٚ  كٍزٞه كاك ؿنای ّبّ ٝ ٗبٛبهُ ثب ٗظبهد پٍْقلٓذ ٗبٓجوكٙ رٍٜٚ ٝ ٛجـ ّٞك ٝ ؽزی ثٚ كاّذ

  .هٝؽبً اٍزلبكٙ ک٘ل ؽٚٞهُ آٝهكٗل رب ٖٙٔ ٕوف ؿنا اى فّٞٔيگٍٜب ٝ ٍّوٌٖ ىثبٍٜٗبٌِ

 

ثٚ فٞثی پقزٚ ٝ ٓأکٍٞ ّلٙ ثٞك. ٗبكه ٖٙٔ ٕوف ؿنا  ثبكٗغبٕ هٝىی ثوٗبٓۀ ؿنای ٗبكهّبٙ فٞهّذ ثبكٗغبٕ ثٞك ٝ چٕٞ

  .رلٍٖالً ثؾش کوك اى كٞاٌل ٝ ٓياٌبی ثبكٗغبٕ

ٍو ٝ گوكٕ ٝ ىٌو ٝ ثبال کوكٕ چْْ ٝ اثوٝ رٖلٌن ٝ  پٍْقلٓذ ىٌوک ٝ کٜ٘ٚ کبه ٗٚ رٜ٘ب اظٜبهاد ٗبكهّبٙ ها ثب اّبهد

کٍٞ ثٞكٕ ثبكٗغبٕ كاك ٍقٖ كاك ٝ ؽزی پب ها كوارو ٜٗبكٙ ٓوٞی ٝ ٓـنی ٝ ْٜٓی ٝ ٓأ رأٌٍل کوك ثِکٚ فٞك ٍٗي كه پٍوإٓٞ

  !ثٜلاّزی إٓ ها ثٚ آة ؽٍبد هٍبٍٗل اهىُ

 

فٞهّذ ثبكٗغبٕ ثوای ٗبكه آٝهكٗل. ارلبهبً كه اٌٖ ثوٗبٓۀ ؿناٌی ثبكٗغبٕ ثٚ فٞثی  چ٘ل هٝىی اى اٌٖ ٓولٓٚ گنّذ ٝ ٓغلكاً 

ثوای آٗکٚ پٍْقلٓذ ها كه  ٍ ٍٗبٓل ُنا ثٚ فالف گنّزٚ ٝ ّبٌلْٗلٙ ثٞك ٝ ثٚ ٛؼْ ٝ مائوۀ ٗبكهّبٙ ٓطجٞع ٝ ٓأکٞ پقزٚ

هٍبكۀ ثواكوٝفزٚ گلذ:"اٌ٘کٚ ٓی گٌٞ٘ل ثبكٗغبٕ ثبك كاهكف ٗلبؿ  ٓؼوٗ آزؾبٕ هواه كٛل اى ثبكٗغبٕ ثٚ ٍقزی اٗزوبك کوك ٝ ثب

گوكذ ٝ اى  بك ٛؼٖ ٝ ُؼٖٗبگٞاه اٍذ كهٝؽ ٗگلزٚ اٗل." فالٕٚ ثبكٗغبٕ ثٍچبهٙ ها اى ٛو عٜذ ثٚ ث اٍذ، صوٍَ اُْٜٚ ٝ

  .ٍٛچ كّ٘بٓی كه ٓنٓذ إٓ كوٝگناه ٗکوك

 

 ها هٝإ ثٞك ثلٕٝ آٗکٚ ٓبعوای چ٘ل هٝى هجَ ها ثٚ هٝی فٞك ثٍبٝهك ثب ٗبكهّبٙ ٖٛٔلا پٍْقلٓذ ٓٞهغ ّ٘بً کٚ كهٍِ

کوك ٝ گلذ:"إٞالً  ٗضبه ثبكٗغبٕ ّل ٝ ٛو چٚ اى ٙوه ٝ ىٌبٕ ثؼٚی اى گٍبٛبٕ ٝ ٗجبربد كه ؽبكظٚ كاّذ ٛٔٚ ها ثی كهٌؾ

ىٌوا ثٚ ٛٔبٕ اٗلاىٙ کٚ ٓضالً کلٝ اى عٜذ رـنٌٚ ٝ روٌٞذ ٓلٍل ٝ ٍٞكٓ٘ل  ثبكٗغبٕ ثب ٍبٌو گٍبٛبٕ فٞهاکی هبثَ ٓوبٌَٚ ٍَٗذ

ثِٚ هوثبٕ! ثبكٗغبٕ  ثبكٗغبٕ ثٚ ؽبٍ ٓؼلٙ ٝ آؼب ٝ اؽْب ثلٕ ٓٚو ٝ ىٌبٕ ثقِ ٓی ثبّل! ثبكٗغبٕ ٗلبؿ اٍذ اٍذ فٞهاک

  "!وثبٕثبك كاهك ثِٚ ه

 

ٝ اٛٞاه ٓٚؾک پٍْقلٓذ ٝ ثٍبٗبد پو ٛٔطوام اٝ كه ٓنٓذ ثبكٗغبٕ ثٞك ٍو ثِ٘ل  ٗبكهّبٙ کٚ ثب گّٞۀ چِْٔ ٗبظو اكا

إٓ ٛٔٚ رؼوٌق ٝ رٔغٍل  گلذ:"ٓورکۀ اؽٔن، ثگٞ ثجٍْ٘ اگو ثبكٗغبٕ رب اٌٖ اٗلاىٙ ىٌبٕ آٝه اٍذ پٌ چوا هٝى هجَ کوك ٝ

  ".گلزٚ اٗل كهٝؿگٞ ها ؽبكظٚ ٍَٗذ ثٍٜٞكٙ ٗگلزٚ اٗل ها آة ؽٍبد فٞاٗلی؟ اٌ٘کٚکوكی ٝ اى ٗظو ٓـنی ٝ ٓوٞی ثٞكٕ، إٓ 

 

ثپَ٘لك ٓٞهك  كاك:"هوثبٕ، ٖٓ ٗٞکو ثبكٗغبٕ ٍَٗزْ ٖٓ ٗٞکو هجِۀ ػبُْ َٛزْ. ٛوچٚ ها کٚ هجِۀ ػبُْ پٍْقلٓذ ثلٕٝ رأَٓ عٞاة

ػبُْ ها اى إٓ فُٞ آٓلٙ ثٞك. آوٝى ثٚ پٍوٝی اى  پَ٘ل ٖٓ اٍذ. پوٌوٝى اگو ٛوكلاه ثبكٗغبٕ ثٞكّ اى إٓ عٜذ ثٞك کٚ هجِۀ

 "!كّٖٔ إٓ ثبّْ ػوٍلٙ ٝ ٍٍِوۀ ٍِطبٕ ٝظٍلٚ كاهّ کٚ



 فجو /

 

 

چ٘لٌٖ ٗلو اى ْٜٛٔوٌبٕ كه ثبهٙ ؽبكصٚ كىكی ٍٝوهذ اى ٛال كوّٝی اٝى پوٍٍلٙ اٗل کٚ اٌب ربکٕ٘ٞ ٍبههٍٖ كٍزگٍو ّلٙ اٗل 

ٍْٗ کٚ ربکٕ٘ٞ فجوی اى ٛوٌن ٍٗوٝی اٗزظبٓی اػالّ ْٗلٙ اٍذ ُٝی ٓوبٓبد كه ٌب ٗٚ ؟ کٚ ثٚ اٛالع إ كٍزٚ اى ػيٌيإ ثوٍب

 عَِٚ ٛب ٌی کٚ كه اٝى ثٞكٙ اٍذ هٍٞ كاكٙ اٗل کٚ ثْلد پٍگٍو اٌٖ ٓٞٙٞع َٛز٘ل

   ٞهك ٍوهذ هواه گوكذكٍِْ كٌگوی اى ٓـبىٙ كٌگوی کٚ اٗوٝى ٛٔيٓبٕ ٓ

  

 

 ثوگياهی ٓواٍْ ٛلزٚ ٝؽلد كه اٝى

   

 بیمارستان امیدوار اوز   سخنرانی خانم سیلوانا سلمانپور در باره

جلسه هٌات امنای دانشگاه پٌام نور اوز وبٌمارستان امٌدوار اوزکه در تارٌخ   همانگونه که قبال وعده داده بودٌم در ادامه
صحبت ها وسخان دٌگری نٌز در   با حضور خٌرٌن ودر منزل اقای منصور فقٌهی نژاد برگزار شد 2013ژانوٌه  13

 توجه بٌنندگان گرامی وهمشهرٌان بدان جلب مٌنماٌم  اٌن جلسه بٌان شد که

 بنام خداوند جان و خرد 

 9635بٌمارستان عبدالحمٌد امٌدوار اوز ، ٌکی از بزرگترٌن دست آورد های مردم شهر عزٌزمان می باشد که در سال 

 ٌده است . شمسی به هّمت بانی خٌر ارجمند آن که هم اکنون در خدمت اٌشان هستٌم به بهره برداری رس

جناب آقای عبدالحمٌد امٌدوار در سال های سخت اوائل انقالب و در دوره ناگوار اشؽال کشور کوٌت که محل کار و 
زندگی اٌشان است ، اٌن خدمت بزرگ را داوطلبانه به عهده گرفته بودند و با صرؾ ده سال وقت و هزٌنه سنگٌن با اراده 

گری هوشٌارانه اٌشان ماٌه گرفته بود ، با همکاری مرحوم برادرشان عبدالرحمن و هّمتی که از نٌروی جوانی و آٌنده ن
چنٌن هّمتی اٌجاب می کرد که دٌگر توانمندان  امٌدوار ، اٌن آرزوی بزرگ را برای مردم اوز و منطقه بر آورده ساختند ،

شکان و کارکنان بٌمارستان بشوند و در جامعه هم با تأّسی به هّمت بلند اٌشان ، داوطلب اٌجاد خانه های متعدد برای پز

قدم پٌش گذارند و با تأسٌس هٌئت امناء بٌمارستان دفتر دبی خدمت ارزنده اٌشان را پاس بدارند و در جهت  9631سال 

 تکمٌل و تجهٌز هرچه بٌشتر و بهتر آن دست بکار شوند . 

ارهای بزرگ و عام المنفعه و در عٌن حال الزم برای آقای امٌدوار با اٌن کار خود به دٌگران نٌز آموختند که خٌلی از ک
شهر و جامعه عزٌزمان را می توان با امکانات فردی همشهرٌان انجام داد و با حفظ و تقوٌت همکاری و همدلی کارهای 

 بزرگ و بزرگتر دٌگری را هم بعهده گرفت و در پٌشبرد آن از سابقه و تجربه گذشته استفاده کرد .

ٌّت آنرا داشت که بزرگانی چون مرحوم حاجی عبدهللا خضرٌان و مرحوم شٌخ محمد رفٌع فقٌهی  کار بزرگ اٌشان اهم
توسط فرزندان نٌکوکارشان  و نٌز مرحومان حاجی شٌخ محمد سعٌد فقٌهی و حاجی محمد رضا کمالی و خواجه ٌوسؾ 

ٌّت از آنها ده ها نٌکوکار دٌگر با همکاری هٌئت امناء دفتر  دبی و دفتر اوز تشکٌل ٌافته از معتمدٌن خٌر نامی و در تبع
خواه مقٌم زادگاه از صمٌم قلب و به نشانه تأٌٌد و تشوٌق برای کسب ثواب الهی عهده دار خٌرات بزرگ در اٌن بٌمارستان 

در بشوند و با پشتٌبانی خود آقای امٌدوار در طی سالهای پر بار گذشته منشاء خدمات درمانی ارزشمند و تأثٌر گذاری 
 شهر و بخش اوز و نٌز بخش ها و شهر های مجاور باشند. 

در اٌن بٌمارستان در شش ماهه اول سال جاری حدود سی و دو هزار نفر مراجعه کننده در بخش های عمومی و 
 تخصّصی وٌزٌت شده اند که به معنای شصت و چهار هزار نفر مراجعه کننده در سال می باشد .

http://www.youtube.com/watch?v=fbuCa_pvbmE
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=410:1391-11-05-19-53-30&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=410:1391-11-05-19-53-30&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58


عمل جراحی سرپائی و  921عمل جّراحی اورژانسی ،  212عمل جّراحی عادی ،  834 در شش ماهه اول  سال جاری

عمل جراحی در اٌن بٌمارستان صورت گرفته است که بمعنای بٌش از دو  9193عمل جراحی سزارٌن ، مجموعاً  936

ست که بمعنای نفر بوده ا 621هزار عمل جراحی سبک و سنگٌن در سال است . شمار زاٌمان های طبٌعی در شش ماه 

مورد در سال می باشد ، بدٌن حساب مجموع زاٌمان های طبٌعی و سزارٌن در ٌک سال بالػ بر ٌک هزار نفر می  381

 گردد . 

بٌش از شصت هزار مراجعه کننده در سال ، بٌش از ٌک هزار عمل جراحی و حدود ٌکهزار مورد زاٌمان خالصه کار 
نٌکوکار دوراندٌش تأسٌس گردٌده و با پشتٌبانی جمعی بزرگی از نٌکوکاران  اٌن بٌمارستان بزرگ است که بهّمت اٌن

 شناخته شده است . 9جامعه رشد و توسعه ٌافته است و طی سالهای طوالنی در ارزشٌابی های وقت بوقت درجه 

ٌرفته و با کمک مالی بجاست که به اٌن همه خدمت بٌمارستان بها دهٌم و کاستی های موجود و اٌراد و انتقاد ها را هم  پذ
 هرچه بٌشتر کمبود ها ی امکانات و خدمات را بر طرؾ سازٌم .

پٌشرفت بٌمارستان با جذب و حفظ  پزشکان متخّصص و تمام وقت حاصل می شود و الزمه آن دادن امتٌازات مالی است 
 نهاد است .  همچنٌن تشوٌق و قدردانی و کمک های وقت بوقت به کارکنان زحمت کش اداری و درمانی آن

از دٌگر نٌاز های بٌمارستان در اٌن مقطع تعوٌض سٌستم تهوٌه بٌمارستان  با کولر های اسپلٌت است ، عمر مفٌد کولر 
های مرکزی روبپاٌان است و هزٌنه نگهداری آن بسٌار باال است ، هرچند برای اٌن کار آقای امٌدوار در سالهای اخٌر 

د . شمار کولر های مورد نٌاز ٌکصد و بٌست دستگاه است . امٌدست داوطلبان در اٌن جمع هزٌنه های باالئی را پرداخته ان
 با شکوه تأمٌن  بهای آن را بعهده بگٌرند و اجر عظٌم آنرا نصٌب خود گردانند . 

رای اٌنج  ب LCD 64ٌک دستگاه تخت زاٌمان فٌزٌولوژٌک و ٌک دستگاه تخت احٌای نوزادان و نٌز ٌک دستگاه تلوٌزٌون 

کالس آمادگی زاٌمان می باشد که امٌدست به کمک نٌکوکاران حاضر و ؼاٌب تأمٌن شود مخصوصاً که جدٌداً جناب آقای 
دکتر حٌدری متخصص بٌماری های داخلی، اهل اوز به رٌاست بٌمارستان بر گزٌده شده اند و بسٌار عالقمندند که 

 بٌمارستان شهر خود را پٌش از پٌش جلو ببرند . 

هّمت انجمن خٌرٌه اوز ، از محل کمک های مردمی و با مساعدت و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شٌراز ، امکان به 
ٌّر بزرگوار جناب آقای حاجی  تأسٌس بخش دٌالٌز در بٌمارستان شهرمان حاصل شده ، کمبود بودجه الزم نٌز از سوی خ

زی است . اٌن امر به نوبه خود دست آورد مهمی است که امٌدست عبدهللا زمٌن پٌما تأمٌن گردٌده و کار در مرحله راه اندا
 خداوند متعال اجر نٌکوکاران شرکت کننده در اٌن خٌر را مضاعؾ گرداند .

خٌرٌن دٌگری هم در ماههای اخٌر وساٌل و دستگاه های پزشکی مهّم و    گران قٌمتی اهدا نموده اند که در اوز تحوٌل 
نی و بنام شان ثبت گردٌده است خداوند متعال خٌر همه آنهاٌی که به بٌمارستان و شهر و مردم داده شده و از اٌشان قدردا

خود چنٌن کمک های با ارزشی می نماٌند مخصوصاً نٌکوکاران حاضر در اٌن مجلس را بدرجه قبول رسانٌده و اجرشان 
از همه درخواست مشارکت و مساعدت را محفوظ نگهدارد .  با اٌن قول شٌخ اجل سعدی صحبت را بپاٌان می برم و 

 مؤثر در کمک به بٌمارستان عبدالحمٌد امٌدوار و دانشگاه پٌام نور اوز را می نماٌم . 

 بنی آدم  اعضای  ٌکدٌگرند         که در آفرٌنش زٌک گوهرند                     

 نماند  قرارچو عضوی بدرد آورد روزگار        دگر عضوها را                      

 توکز محبت دٌگران بی ؼمی          نشاٌد  که  نامت نهند آدمی                    

 با سپاس و درود            

 پس از خواندن گزارش خانم سلمانپور متن ذٌل توسط آقای منصور فقٌهی نژاد خوانده شد :



د که اعتقاد همٌشگی هٌئت امناء  می باشد ، اٌن بٌمارستان  معرفی باٌسته ای از بٌمارستان عبدالحمٌد امٌدوار اوز بعمل آم
آنقدر جّذاب بوده است که بسٌاری آرزو می کرده اند ای کاش بتوانند  وقتی مانند آن  را بسازند و از ثواب و افتخار آن 

 بهره مند شوند . 

پٌما فرزند محمد رسول حاجی بابا آقاٌار  در اٌنجا بسٌار خوشوقتم  که اعالم نماٌم که خٌر بزرگوار جناب آقای ٌوسؾ راه
مدتی است اعالم آمادگی نموده اند که ٌک بٌمارستان جدٌد با ظرفٌت حدود ٌکصد تختخواب در شهر زادگاهمان اوز 

بسازند ، مطالعات الزم انجام شده طی مراحل قانونی و اداری و تهٌه نقشه و شروع بکار و به بهره برداری رسٌدن اٌن 
اقل شش سال وقت خواهد برد . با دانشگاه علوم پزشکی شٌراز تفاهم نامه ای بامضاء رسٌده است که پس از برنامه حد

آماده شدن بٌمارستان جدٌد ، بٌمارستان عبدالحمٌد امٌدوار هم به نحو مطلوب و انشاهللا بهتر بکار خود ادامه دهد ، اٌن 
ٌّت حٌاتی دارد و ما بهمٌن دل ٌل از همگان  می خواهٌم بٌش از پٌش بٌمارستان امٌدوار را موضوع برای همه ما اهم

حماٌت نماٌند که ٌادبود بسٌار عزٌزی است ، آقای امٌدوار در جرٌان امور قرار گرفته اند  و عالقه دارند در فرصت 
به  آقاٌان امٌدوار مناسب برنامه بهسازی بٌمارستان خود را با کمک هٌئت امناء اجرا نماٌند ، اٌن توفٌق را  از صمٌم قلب 

 و راه پٌما شادباش می گوٌٌم . 
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  فشدا پُج ؽُجّ عبنشٔص ٔالدت دضشت يذًذ ؿ ثش يغهًیٍ جٓبٌ يجبسک ثبد
 

 

رؼطٍَ ػٔٞٓی ٓی ثبّل   ٝثٍَبهی اى کْٞهٛب  كوكا ثٔ٘بٍجذ رُٞل ؽٚود ٓؾٔل ٓ پٍبٓجو ثيهگ ٍَِٖٓٔ كه آبهاد

اٌٖ هٝى ها رؼطٍَ ک٘٘ل چٕٞ رب کٕ٘ٞ چ٘لٌٖ ثبه ّلٙ کٚ   ٝرغبهد ثقٖٞٓ فٞكٓٞٗی ٛب ٝ اٝىٌٜب آٍلٝاهٌْ ٕبؽجبٕ کبه

 ػلٙ ای عي پٍٞ ٝرغبهد ٍٛچ ػٍل ٝٓوأٍی ها ثؤٍٍذ ٗٔی ّ٘بٍ٘ل ٛو چ٘ل اٌٖ اكواك کْ 

 َٛز٘ل آبثی رٞعٜی اٗبٕ ثٚ اٌبّ رؼطٍَ کبهگوإ ٝکَجٚ هبثَ هجٍٞ ٍَٗذ

   

 انم دکتر نوشین بازرگانیبه سرکار خ  پیام تبریک

بسٌار مفتخرٌم که مجددا پس از موفقٌت شما بمناسبت عضوٌت در هئٌت رئٌسه فدراسٌون جهانی قلب در تارٌخ 

)استشهاری ( از طرؾ خود وفرزندانمان  سعٌد وامٌر به شما تبرٌک عرض  consultantاٌنک درٌافت مقام 21.9.2199

 ٌم نموده وارزوی بهترٌن ها براٌتان  دار

 از طرؾ عبدالرحٌم فقٌهی وفرزندان سعٌد وامٌر 

 جامعه ما احتیاج به ارامش و اتفاق واتحاد دارد

بعد از ماجرای دزدی مسلحانه از طالفروشی های اوز جوی توام با نگرانی بسٌاری از شهروندان را فراگرفته تا جاٌی که 
وخبر ان در بٌن اهالی انترنت مرتبا پخش مٌگردٌد  اٌن خبر در راس بسٌاری از خبرهای منطقه قرار گرفت وعکس ها

ومردم خواهان پٌگٌری نٌروهای انتظامی ودستگٌری عامالن اٌن سرقت بودند تا جو اعتماد وارامش به شهر باز گردد  از 
رد امروز نٌز فٌلمی روی منابع انترنتی وفٌس بوک ومنابع خبری قرار گرفته که واقعا نشان از گستاخی اٌن دزدها دا

دزدانی که در عرض کمتر از ٌکی دو دقٌقه کل مؽازه طال فروشی را ؼارت کردند وبا شلٌک تفنگ باعث رعب و 
 وحشت مردم شدند 

اٌنها در زمانی صورت مٌگٌرد که کشور بٌش از هر زمانی احتٌاج به ارامش وامنٌت دارد وکسانی که مخل اٌن ارامش 
شوند واٌنها در اؼاز هفته وحدت مسلمٌن صورت گرفته وباٌد باعث هوشٌاری هستند باعث پراکندن تخم نفاق وبدبٌنی مٌ



مردم وساکنان اٌن منطقه گردد که سالٌان درازٌست اهالی تشٌع  وتسنن کنار هم به خوبی زندگی کردند  به همٌن خاطر 
کمک نماٌند  تا با دستگٌری وظٌفه مسئولٌن امر را بٌش از پٌش مٌکند تا  با پٌگٌری جدی به بازگشت جو اعتماد واتحاد 

 انها وبرگشت مالشان مردم از پٌگٌری نٌروهای انتظامی اطمٌنان خاطر بٌشتری کسب نماٌند . 

درست است که بٌکاری وفقر وناهنجاری در جامعه از عوامل مهم دزدی وبزهکاری وفساد است وباٌد بصورت رٌشه ای 
هکارٌها وجود دارد از راههای مٌسر در برقرای امنٌت وارامش در برطرؾ شود  اما اجرای قوانٌن تا زمانی که اٌن بز

 جامعه است 

 ثوای كٌلٕ كٍِْ اٌ٘غب کٍِک کٍ٘ل  

 

 وزشی انجمن دوستدار کودک شهر اوز در کتابخانه عمومی اوز کارگا ه ام

انجمن دوستداران کودک ، کارگاههای آموزشی ،" آشناٌی با کتاب "، "اٌده ها " وهنر و ادبٌات " در کتابخانه عمومی اوز 
  . برگزار کرد

شناس موّسسه پژوهشی به دعوت اٌن انجمن ، خانم روٌا شهری عضو کار 59، دی ماه  29، 21،  95طی روز های 

کودکان دنٌا از تهران ، اٌن کارگاهها را با همکاری " معاونت پرورشی آموزش  و پرورش "،   " کانون تربٌت فرهنگی 
 آموزش و پرورش " و " کتابخانه عمومی " شهر اوز برگزار کردند . 

های استفاده از فرهنگ ها و کتابهای مرجع اٌشان در کارگاه آشناٌی با کتاب ، چگونگی کار با کودکان و نوجوانان و راه
 را با روش های جّذاب و از طرٌق بازی ارائه داند .

در کارگاه اٌده ها ،  خالق بودن ذهن  و گشودن قفل های ذهنی  و اٌده پردازی از راه مطالعه را بٌان کردند و در گفتگوها 
ٌم .  لّذت بردن از ٌک اٌده راهی برای  اٌده و کار بعدی است ٌشان گفتند : بهتر است ما با تؽٌٌرات همراه باشٌم و رشد کن

. همچنٌن ٌک فکر نو ، احساس رضاٌت از خود را به وجود می آورد . برای داشتن ٌک اٌده نٌاز به تفکر خاّلق دارٌم و 
د که مشؽولٌت ذهن کپی کردن از روی کار دٌگران تفکر خاّلق نٌست ، اٌشان به عواملی که مانع خاّلقٌت می شود پرداختن

 ، عدم آموزش والدٌن ، همٌشه ٌک پاسخ درست داشتن و ... از آن جمله است .  

در کارگاه هنر و ادبٌات از نگاه کودکان و  با شٌوه های جذاب و خاّلقانه از جمله کاردستی ، نقاشی ، کالژ ، پازل و ... 
ب بود . تأکٌد اٌشان بر توجه به توان کودک با توجه به روش هاٌی را معرفی کردند که برای شرکت کنندگان مفٌد و جال

مرحله ی رشد کودک توانائٌها و استعداد های فردی هر کودک و نٌاز او بود  و بر اهمٌت آموزش در بستر زندگی اشاره 
 داشتند .

 نفر از عالقمندان و مراقبٌن  کودک از اٌن کارگاههای آموزشی بهره مند شدند .  42در مجموع 

سرکار خانم شهری در کنار کتابدار بخش مادر و کودکان به استقبال کودکان همراهشان  21/91/59روز چهارشنبه در 

رفته و ساعاتی را در کنار آنان به سر بردند . در ضمن دٌدار از کتابخانه بخش اطفال بٌمارستان امٌدوار و نشست 
 زارش بعدی به اطالع خواهد رسٌد .مشورتی با متخصصٌن بومی در اٌن رابطه صورت گرفت که در گ

 برای دٌدن عکس های اٌن کارگاه اموزشی در بٌن کودکان شهر اوز لطفا اٌنجا کلٌک کنٌد 

 24/91/59  تهران –خدٌجه فقٌهی نژاد 

https://www.facebook.com/groups/AWAZIHA/#!/photo.php?v=469208499825699&set=vb.100002096608998&type=2&theater
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 ػکٌ ٛبٌی اى كه ٝكّذ ٝثٍبثبٕ اٝى

  

 

 جب اى ٝثالگ ٓوثٞٛیثبُٚ رٞٙ / ػکَٜبٌی ىٌ

   

 

 سخنان اقای منصور فقیهی نژاد در جلسه هئیت امنا دانشگاه پیام نور اوز وبیمارستان امیدوار اوز

همانگونه که قبال قول داده بودٌم الزم دانستم که گزارش مفصل تری از اٌن جلسه به دٌد بٌنندگان وهمشهرٌان عزٌز برسانم 
صور فقٌهی نژاد در باره دانشگاه پٌام نور شروع مٌکنٌم ودر فرصت های اتی به برای اٌنمنظور از سخنان اقای من
 گزارشهای دٌگر خواهٌم پرداخت 

متر مربع در هفده ساختمان بزرگ و   24000دانشگاه پٌام نور اوز در شانزدهمٌن سال تأسٌس خود با زٌربنای حدود 
خانه ، آمفی تأتر ، خوابگاه های دانشجوئی ، استادسرا ، کوچک شامل بخش های آموزشی و اداری ، آزماٌشگاهی ، کتاب

مجموعه ورزشی ، نمازخانه ، مجموعه فرهنگی ، خانه های نٌروهای خدماتی با محوطه سازی  و دٌوار کشی مناسب  و 
رشته و  گراٌش تحصٌلی با  40نفر فارع التحصٌل و قرٌب به  2100هزار نفر دانشجو و حدود   3مرؼوب وبا حدود  

نفر 140نفرهٌئت علمی و 15نفر از آنها  در بخش های اداری و خوابگاهی  بومی هستند  و   20نفر کارمند که    31
استاد حق التدرٌسی در بخش های آموزشی بحمدهللا بدون هٌچ مشکلی در مسٌر پٌشرفت و رشد مطلوب قرار دارد و ماٌه 

بلندمان گردٌده است بطوری که آوازه آن به بسٌاری از جاه ها ی آبادی و زٌبائی و شهرت بٌشتر شهر زادگاه و جامعه سر
اٌران بزرگ رسٌده  و در خارج از اٌران هم بٌن همشهرٌان مهاجر از شهرت و  تحسٌن خوبی برخوردار گردٌده است .  

ته های برای سال تحصٌلی آٌنده دو رشته مهندسی برق و مهندسی عمران مصّوب گردٌده است که بخواست خدا  به رش
 موجود اضافه خواهد شد . 

متر  2230آزماٌشگاه مرکزی با زٌربنای حدود  2از اقدامات مهم اخٌر گشاٌش فاز چهارم دانشگاه شامل ساختمان شماره 
متر مربع بوده است که توسط  540مربع و ساختمان مجموعه فرهنگی خٌرٌه مرحوم حاجی هاشم بهروزٌان با زٌربنای 

نفر از مسئولٌن دانشگاه های پٌام نور استان فارس و  40سازمان مرکزی دانشگاه با حضور بٌش از دو نفر از معاونٌن 
نٌز حدود سٌصد نفر از همشهرٌان عزٌز شامل مسئولٌن مدٌران شهر ، امام جمعه و روحانٌون محترم ، معتمدٌن ، خٌرٌن 

هللا بخوبی و زٌبائی صورت گرفت ، در اٌن مراسم و اعضاء هٌئت امناء دفتر اوز و کارکنان دانشگاه بوده است که بحمد
ٌّر بزرگوار جناب آقای فاروق ضٌائی نٌز همراه  و در کنار اٌنجانب بودند . همچنٌن سرکار خانم سٌلوانا سلمان پور نٌز  خ

دند و از همراهان بودند که با صحبت شٌوا و شعر های زٌبای خود توجه همگان را به خود و دانشگاه عزٌزمان جلب نمو
در حقٌقت گروه بانوان پشتٌبان دانشگاه را در اٌن مراسم نماٌندگی کردند . همراهی اٌن دو بزرگوار در بٌشتر مراسم مهم 

دانشگاه برای اٌنجانب ماٌه دلگرمی و خوشوقتی بوده است . اٌن مراسم با استقبال از مٌهمانان ، سخنرانٌهای متٌن ، و 
 ئی و بدرقه شاٌسته آؼاز و پاٌان ٌافت و مورد پسند مدعوٌن گرامی قرار گرفت .گشاٌش ساختمان های جدٌد و پذٌرا

دانشگاه از نظر نظم و ترتٌب و عملکرد مسئولٌن و کارکنان و دانشجوٌان آن هم وضع رضاٌت بخشی دارد ، بطورٌکه از 
ه است و در مقاٌسه با نظر سازمان های مرکزی و استانی و حراست های  مربوطه همٌشه مورد تحسٌن و ستاٌش بود

مسائل و مشکالتی که دانشگاه های دٌگر دارند وضع دانشگاه شهر ما از نظر حسن اداره و رفتار دانشجوٌان و کارکنان 
 نمونه است .

دانشجوٌان ما خوب درس می خوانند و در امتحانات ورودی و ترمی و پاٌانی و نٌز   در مقاطع  فوق  لٌسانس خوب  
خود و والدٌن آنها مخصوصا  مردم آن بخش هائی که نزدٌکتر به اوز هستندبسٌار قدر دان و از خٌرٌن قبول می شوند و 

 سپاسگزارند .
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نٌاز کنونی دانشگاه اضافه شدن دو باب ساختمان بزرگ خوابگاه دانشجوئی برای دختران می باشد که متقاضی زٌاد دارد . 
که پدر مادرشان اجازه اقامت در شهر را به آنها نمی دهند و اگر اٌن متقاضٌان بٌشتر دختران مناطق محروم هستند 

خوابگاه  دانشگاهی جا نداشته باشد آن ها را از تحصٌل محروم می نماٌند ، بخاطر آن دختران همدٌگر را کمک  می نماٌند 
حتی روی فرش بخوابند، در نفر و باالتر بنشٌنند و  8نفره  6نفر و در اطاق های  6نفره  4و قبول می کنند در اطاق های 

اٌن اوضاع بخاطر ازدحام در ساختمان  های خوابگاه ها هماهنگی  خدمات آب و برق  و تهوٌه  و ؼٌره  بهم می خورد و 
مدٌرٌت خوابگاه ها هم سخت تر می شود. از آنجا که دانشگاه پٌام نور تعهد خوابگاه ندارد ، من با مسئولٌت خود اجازه 

ته ام و حتی بخش الحاقی آمفی تأتر و دو ساختمان  از استادسراها را هم با صرؾ هزٌنه باال توسعه و تأسٌس خوابگاه گرف
 تؽٌٌر داده به خوابکاه تبدٌل نموده ام تا مشکل اٌن دختران حل شود و امنٌت کافی داشته باشند .

نه همراه بوده و ماٌه استفاده خٌلی اٌجاد بخش مادر و کودک در کتابخانه عمومی شهر است که با نوسازی داخلی کتابخا
 خوب کودکان از بخش ذکر شده  و فضای سبز پارک کتابخانه موسوم به پارک کودک است . 

تأمٌن بودجه هزٌنه های انجام شده به کوشش آقای فاروق رکنی و راه اندازی بخش و فعالٌت کودکان با همکاری خانم ها 
نوی فرهنگ دوست فعال مقٌم زادگاه صورت گرفته است اٌن اقدام همراه با کل خدٌجه فقٌهی نژاد و ثرٌا نامی و چند با

کارهائی که از سوی هٌئت امناء کتابخانه بنفع اٌن نهاد انجام گرفته سبب شده است تا کتابخانه شهر ما از سوی نهاد 
فوزٌه زارع رئٌس کتابخانه هم کتابخانه های عمومی استان فارس ، کتابخانه نمونه شناخته شود . کوشش های سرکار خانم 

 در کسب اٌن امتٌاز تأثٌر خوبی داشته و شاٌسته تقدٌر و قدردانی است .    

در اٌنجا خوشوقتم که اعالم نماٌم خانواده مرحوم عبدالعزٌز هنری اطالع داده اند که در ادامه  مشارکت های مرحوم 
ز تصمٌم گرفته اند ٌک بخش جدٌد بزرگ در کتابخانه عمومی عبدالعزٌز هنری عضو هٌئت امناء دانشگاه و بٌمارستان او

اوز با بودجه سٌصد مٌلٌون تومان بعنوان اولٌن خٌر آن مرحوم اٌجاد نماٌند ، حناب آقای محمد محمودی رئٌس هٌئت امناء 
ل برساند و ماٌه کتابخانه عمومی اوز عهده دار انجام اٌن کار شده اند   خداوند سبحان اٌن خٌر ارزشمند را بدرجه قبو

 . سعادت و تندرستی افراد خانواده آن مرحوم قرار دهد

متر مربع  5500تا  500ساختمان بزرگ و کوچک با زٌر بنای حدود  35هٌئت امناء طی سالهای کوتاه عمر خود تعداد 
رسانٌده است که متر در دانشگاه و بٌمارستان و شهر ساخته و به بهره برداری  45کٌلومتری با عرض  3و ٌک بلوار 

خود ماٌه رونق و آبادانی و زٌبائی بٌشتر شهرمان گردٌده است  مخصوصاً دانشگاه پٌام نور که مانند آن را در منطقه 
 نداشته اٌم .

  

 ٍ َٕؽحّ اص اداسِ کم يجبسصِ ثب عشقث دس کؾٕس اعثای

 . هبٕٗٞ ٓغبىاد اٍالًٓ : ٍوهذ ػجبهد اٍذ اى هثٞكٕ ٓبٍ كٌگوي ثٚ ٛٞه پٜ٘بًٗ 197ٓبكٙ 

 . ٍبهم ثلٕٝ رٍَٞ ثٚ ىٝه ٍّئً ها ًٓ هثبٌل : ٍوهذ ػبكي

 .ٓٞعت ٍوهذ ًٓ ّٞٗلٌبُٔ ًٚ ثب رٍَٞ ثٚ ىٝه ٝ اهػبة ٝ رٜبعْ ثطٞه كوكي ٌب كٍزٚ عٔؼً  : ٍوهذ عجوي

 . ٍوهزً اٍذ ًٚ ثب رٜلٌل ٍالػ گوّ رٞاّ اٍذ : ٍوهذ َِٓؾبٗٚ

 . ًِٔٚ ٍبهم )ػوثً( ٕلذ كبػًِ ثٚ ٓؼً٘ كىك

 . اى هٌْٚ ىثبٕ پِٜٞي , ٖٓله إٓ كىكٌلٕ اٍذ : كىك

 . ٕلذ كبػًِ ثٚ ٓؼً٘ كىك ىٕ : ٍبههٚ

 . ها ثگٍوك ٝ آٞاٍ آٜٗب ها ثجوككىكي ًٚ كه ثٍبثبٕ ٝ ٍٓبٕ هاٙ عِٞي ٓوكّ  : (هاٛيٕ )هاٛج٘ل

 . كىكي ٝ ؿبهد آٞاٍ َٓبكوإ كه هاٜٛب –ػَٔ هاٛيًٗ  : هاٛگو

 . (ػوثً)هطبع ٌؼً٘ ثٍَبه ثوٗلٙ ٝ هطغ ً٘٘لٙ عٔغ هبٛغ اٍذ  : هطبع اُطوٌن

 . ثٚ ٓؼً٘ كىك )ػوثً( ُٖٞٓ عٔغ إٓ اٍذ : ًِٔٚ ُٔ

 

افبمي رٞاّ ثب رٜلٌل ٍالػ گوّ ٌب ٍوك ًٚ گبٛبً ٓ٘غو ثٚ ٙوة ٝ  , ًعواٌْ َِٓؾبٗٚ ثٌٞژٙ ٍوهزٜبي َِٓؾبٗٚ عجوي , هاٛيٗ
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ًٓ گوكك ، اصواد ٓ٘لً ثو آٍ٘ذ عبٓؼٚ گناّزٚ ٝ ثبػش اؽَبً ػلّ آٍ٘ذ عبًٗ ٝ ٓبًُ ، ٛواً ٝ رٌِْٞ   عوػ ٝ هزَ ٍٗي

٘٘لٙ ٗظْ ٝ آٍ٘ذ ٛٔچٕٞ هٞٙ ثٚ رجغ إٓ ٍِت اػزٔبك اى رٞإ كٍزگبٜٛبي ثوهواهً  امٛبٕ ٝ ٗبهٙبٌزً آؽبك عبٓؼٚ ًٓ گوكك ،

 . هٚبئٍٚ ٍٗوٝي اٗزظبًٓ ها ثٚ كٗجبٍ فٞاٛل كاّذ

اى آٗغبئٌٍٚ كه اٌوإ اٍالًٓ ًٓ ثبٌَزً ًٍِٚ آؽبك عبٓؼٚ اى آٍ٘ذ ٓطِٞة ثوفٞهكاه ثبّ٘ل رب كه ٍبٌٚ إٓ ثزٞاٗ٘ل ثٚ ىٗلگً  

ثبٌل رٞعٚ كاّذ   .  رٔبًٓ ٓواؽَ ثٚ اعوا ثگناهك كُٝذ ٍٗي هبكه ثبّل ثوٗبٓٚ ٛبي ٍبىٗلگً ها كه  ٝ  ػبكي فٞك اكآٚ كٛ٘ل

ُنا ثو َٓئٍُٖٞ   ٍَٗذ  ٌْٓالد ٗبًّ اى ًغوٝي ، عوائْ ٝ ٗب آً٘  َٓئٍٞ ٝ عٞاثگٞي  پٌٍِ ثٚ رٜ٘بئً كه عبٓؼٚ  آوٝىٙ

د كه عٜذ ٝ اهگبٜٗب ٝاعت اٍذ ثب ٍٛٔبهي ٝ ٌٛٔبهي ٛوؽٜب ٝ ثوٗبٓٚ ٛبي اٍبًٍ ٝ ٌٝژٙ اي ها كه ًٞربٙ ٓلد ٝ ثِ٘ل ٓل

 . هٌْٚ ٌبثً ٝ اىثٍٖ ثوكٕ ػَِ ٝ ػٞآَ عوّ رٍٜٚ ٝاعوا ٗٔبٌ٘ل

 فجو

 

 1931 –آؿبى َٓبثوبد كٞرَبٍ كٛٚ ٓجبهکٚ كغو كه اٝى 

 

 وهذ َِٓؾبٗٚ كه اٝى رٞعٚ ّٔب ها ثٚ فجوی اى ٝثالگ ٓوثٞٛی عِت ٍٓکْ٘ كه اكآٚ فجوٛبی ٓوثٞٛ ثٚ ٍ

 آفوٌٖ فجوٛب اى ٍوهذ َِٓؾبٗٚ كه ّٜو اٝى 

 ٍٍل/ اٌٖ ث٘ب ٍٗبى ثٚ ٓوٓذ كاهكثوبٌبی هِؼٚ پوٌٝيٙ اٝى ثٚ صجذ ه

 اٗغٖٔ فٍوٌٚ اٝى ٓ٘زْوّل  پ٘غٍٖٔ ّٔبهٙ كَٖ ٗبٓٚ گلزگٞ

كهعٚ ثبالی ٕلو ٍوكرو گوكك  6ثبالی ٕلو گياهُ ّلٙ ٝپٍِ ثٍ٘ی ّلٙ رب   كهعٚ 12ّت  11اٝى ٍبػذ  كهعٚ ٛٞا كه

 رٞٓبٕ كوٝفزٚ ّلٙ اٍذ 1000.ٙٔ٘ب اى ث٘لهػجبً فجوی كاّزٍْ کٚ فبهاىٙ ٝروّٚ کٌٍِٞی 

  

 سقـ دخحش خشدعبل أصی ثب نجبط يذهی
  

ٓؾبكَ ٝٓغبٌُ ثقٖٞٓ ػوٍٝی ٛبی فٞك ٗٔٞكٙ اٗل ٛوچ٘ل  اٝىٌٜب ٍبٍُبٕ كهاىٌَذ کٚ ٍُبً ٓؾِی فٞكها ىٌ٘ذ ثقِ

چ٘ل ٍبُی اٌٖ ُجبً ٓی هكذ ثٚ كوآّٞی ٍپوكٙ ّٞك آب ىٌجبٌی ٝٛٔذ ىٗبٕ ٝٓوكإ اٝى ثبػش ّلٙ رب اٌٖ ُجبً ٗٚ رٜ٘ب كه 

اٍذ کٚ ػوٍٝی ٛب ثِکٚ كه ثٍْزو ٓؾبكَ عْٖ ٍٝوٝه ٝٗٔبٌِ ٛب ٝٛٔبٌِ ٝعْ٘ٞاهٙ ٛب ٓٞهك اٍزلبكٙ هواه گٍوك آٍل 

ٓوكّ كهذ ٗظو كاّزٚ ثبّ٘ل رب ُجبً ٍ٘زی ها ٛٔبٗگٞٗٚ کٚ َٛذ ٓٞهك اٍزلبكٙ هواهكٛ٘ل ّٝبؿ ٝثوگ ٛبٌکٚ هثطی ثٚ ُجبً 

ٓؾِی ٗلاهك ثوإ ٍٗلياٌ٘ل ٌٝک چٍي ٖٓ كهاٝهكی ٗک٘٘ل فّٞجقزبٗٚ ربکٕ٘ٞ اٌٖ ٓٞٙٞع هػبٌذ ّلٙ اٍذ ٝعبی ثَی 

 . ثو رٖ فٞك کوكٙ اٗلفّٞؾبُی اٍذ کٚ کٞكکبٕ ٍٗي اٗوا ثب ىٌجبٌی 

كٍِْ کٞربٛی کٚ ٓی ثٍٍ٘ل اى ٓوأٍی اٍذ کٚ ثزبىگی گوٝٛی اى ٕلا ٍٍٝٔب آلٙ ثٞكٗل ٝاهبی هؽٍٔی كٍِٔجوكاه ّٜوٓبٕ اٗوا 

 کٞربٙ ثٚ رٌٖٞو کٍْلٙ اٗل کٚ اى اٌْبٕ رْکو ٍٓکٍْ٘ 

 

 كٍِْ ههٔ كفزو فوكٍبٍ اٝىی

 

 شنایی با مدرسه فوتبال شاهین اوز ا
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تٌم شاهٌن اوز طی اطالعٌه ای از حضور خود واموزش فوتبال در مدرسه فوتبال شاهٌن اوز اعالم امادگی نموده است 
وطی ارسال مطلب وعکس برای ساٌت ستاره های اوز توجه همشهرٌان وعالقمندان را به اٌن مدرسه جلب نموده است که 

 ن جلب مٌنمائٌم وبرای انان ارزوی موفقٌت دارٌم توجه شما را به ا

 برای دٌدن عکس ومطالب اٌنجا کلٌک کنٌد 

 

 باز هم سرقت مسلحانه در شهر اوز  

ژآنوٌه چند لحظه پٌش درٌافت کردٌم دو مؽازه طال فروشی در اوز  93پنج شنبه  3که امشب ساعت بر اساس گزارشی  

مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته وطالهای انرا بسرقت برده اند گزارش های بعدی بزودی روی ساٌت قرار خواهد 
فروشان باندی مسلح انرا بسرقت  اٌن سرقت در حالی صورت گرفته که سه شب پٌش نٌز از در منزی ٌکی از طال گرفت 

 برده بودند 

بر اساس خبرهای درٌافتی اٌن افراد مسلح بوده اند وٌکی از انها برای ارعاب مردم اول شلٌک هواٌی مٌکنند وبعد شٌشه 
 های وترٌن دومؽازه که ٌکی از انها مؽازه طال فروشی داماس ودٌگری مربوط به بردار اٌشان بوده مٌشکنند وهرچه بوده
است برده اند نٌروی انتظامی بالفاصله در تعقٌب انها اقدام مٌکند وتا دوراهی کوره دٌده شده که ماموران به سمت ماشٌن 

 از دستگٌری انها نرسٌده است   انها تٌراندازی می کرده اند هنوز اطالعی

طالها را به   دٌنی وعزٌز نجم الدٌنیدر ادامه خبرهای درٌافتی افراد مسلح سه نفر بوده اند واز مؽازه های خالد نجم ال
سرقت برده اند واٌن درحالی بوده که نٌروهای انتظامی صد متر باالتر اٌستاده بوده است .مال باختگان ومردم شهر انتظار 

 دارند که نٌروهای انتظامی هرچه زودتر اٌن افراد را دستگٌر وبه سزای اعمالشان برسانند 

)هنوز بصورت قطعی از سوی نٌروی انتظامی اعالم نشده است (اٌن افراد سمت   مردم بر اساس اخرٌن خبروشنٌده های
هرم وکارٌان وبلؽان دستگٌر شده اند انها ماشٌن خودرا در بلؽان رها کرده بودند اما در ادامه پٌگٌرٌهای نٌروی انتظامی 

داشته باشد انهم با   ت دستگٌری انها اگر صحتانها در ان منطقه دستگٌر شده اند هنوز نام ونشانی از انها اعالم نشده اس
 اٌن سرعت اقدام شجاعانه ای است که باٌد به نٌروی انتظامی اوز تبرٌک گفت 

خبر فوق تصحٌح می گردد /بر اساس اخرٌن خبر فقط ماشٌن انها پٌدا شده است وخبرهای دٌگر بٌشتر بر گفت وشنٌد مردم 
 ٌمانٌم است وتا اطالع دقٌق تر تا فردا منتظر م

 سرقت مسلحانه در شهر اوز 

دو شب پٌش هنگامی که ٌکی از مؽازه داران اوزی مؽازه ومحل کسب خود را می بندد با ماشٌنش راهی منزل 
وقتی به در منزلش می رسد می بٌند ٌک ماشٌن نزدٌک خانه اش جلوتر از او اٌستاده به نظرش مشکوک می اٌد   مٌشود

مقداری   ٌرود انها که در ماشٌن بوده اند نقاب بصورت داشتند وبالفاصله کٌؾ پولی که شاملپٌاده مٌشود وبه سمت انها م
پول بوده ومدارک وکلٌد از دست او مٌگٌرند اواول سعی داشته که مقاومت کند اما وقتی می بٌند که انها مسلح هستند 

ر مٌکنند تاکنون هٌچ گزارشی مبنی بر دستگٌری مقاومتی نمی کند انها هم کٌؾ ومحتوٌات انرا برمی دارند وبا ماشٌن فرا
ٌا ردٌابی انها اطالع داده نشده است اما بهتر است افراد ومردم مراقب خود ووساٌلشان باشند وامٌدوارٌم نٌروی انتظامی 

 اوز ومنطقه  هرچه زودتر مسببٌن اٌن عمل را دستگٌر نماٌند تا امنٌت خاطر مردم بٌشتر شود 

 ت ارتقا مقام دکتر نوشین بازرگانیپیام تبریک بمناسب
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باخبر شدٌم دکتر نوشٌن بازرگانی متخصص قلب وعروق در بٌمارستان دبی در ادامه فعالٌت های شاٌان توجه خود وبنا به 

)مستشاری ( در پزشکی ارتقا مقام پٌدا کرده اند که اٌن پٌشرفت وارتقا مقام را به اٌشان consultantلٌاقت اٌشان به رتبه 

 نواده اٌشان وجناب شٌخ عبدالرحٌم فقٌهی تبرٌک عرض مٌنمائٌم وخا

مٌالدی به خاطر فعالٌت چندٌن ساله اشان در جامعه اطبای قلب امارات  2199ژانوٌه سال  21دکتر نوشٌن بازرگانی در 

راشد ال ونٌز عضوٌت درهئٌت رئٌسه  فدراسٌون جهانی قلب  طی مراسمی در هتل اتالنتٌس دبی توسط شٌخ محمد بن 
 مکتوم حاکم دبی تقدٌر نامه درٌافت نمودند که ماٌه افتخاری برای ما وجامعه پزشکی می باشند 

  2196ژانوٌه 93ساٌت ستاره های اوز 

  سرکارخانم دکتر نوشین بازرگانی

  تبرٌک عرض نموده براٌتان ارزوی بهترٌنها دارٌم consultaatاز طرؾ خود وخانواده ناٌل شدن شما به مقام 

 بهرام اذری وخانواده 

 نمایش فیلم جدایی نادر از سیمن به کارگردانی اضغر فرهادی در مرکز ندوه الثقافه وعلوم دبی 

قرار است فردا در سالن سٌنما مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی فٌلم اٌرانی جداٌی نادر از سٌمن به کارگردانی اضؽر فرهادی 

برنده جاٌزه اسکار شد ودر بسٌاری از کشورهای جهان به نماٌش درامد اٌن  2192سال  به نماٌش عموم در اٌد اٌن فٌلم در

 بوقت دبی در سالن سٌنما به نماٌش در می اٌد وبرای بازدٌد کنندگان مجانی مٌباشد  95.61ژانوٌه ساعت  93فٌلم فردا 

 نندچرا عده زیادی از دارایی وتوان خویش برای رفاه وکمک به مردم استفاده نمی ک

اٌن سوالی بود که چند شب پٌش در جاٌی که کنار دوستی نشسته بودم پرسٌده شد سوالی درست ودر عٌن حال شگفت اور 
شگفت اور از اٌن جهت که ما با وجودی که مٌدانٌم اما در پاسخ  بدان تالشی نمی کنٌم براستی چرا عده ای با وجود اٌنکه 

رند وکلی داراٌی وزمٌن وملک وساختمان دارند ودر ده ها جا پول های نقد انباشته مٌلٌاردها ومٌلٌون درهم ٌا تومان پول دا
در بانک ها وحتی در کشور های دور دارند دستی به جٌب نمی برند تا اقدامی انسانی انجام دهند تا کار خٌری انجام بدهند 

ند تا نام نٌک وخٌرخواهانه ای از خود به تا برای شهر ودٌار خوٌش کاری کنند تا به انسانهای محتاج  کمک و ٌاری نماٌ
 جای بگذارند ؟  جدا چرا چنٌن نمی کنند ؟

به اعتقاد من خٌرخواهی ونٌکوکاری فقط به دارا بودن نٌست فقط به داشتن مال ومنال زٌاد نٌست انسانی که به انسان دٌگر 
ول کم وبا توان کم همٌشه به فکر مردم کمک مٌکند در نهاد وذاتش کمک وهمٌاری وجود دارد  بسٌاری هستند که با پ

هستند واگر می بٌنٌم بعضی ار تجار اوزی که توان مالی دارند ودر کار خٌرخواهانه شرکت مٌکنند اٌن فقط به خاطر اٌن 
نٌست که پول زٌادی انها  باعث کار خٌر انها مٌشود بلکه اٌن درون انهاست که باعث مٌشود در کار خٌر شرکت کنند عده 

ی از خٌرٌن برای خدا واخرت خٌر مٌکنند عده دٌگری برای اجر دنٌوی واحساس مسئولٌت خٌر مٌکنند عده ای هم زٌاد
هستند که برای دل خودشان وبرای خوشحال کردن مردم وهمشهرٌانشان خٌر مٌکنند وعده ای هم هستند که برای نام 

خته خود در جهت اباد کردن شهر ودٌارشان استفاده ونشان مٌکنند اما همٌن که اٌن خٌرٌن قسمتی از مال وپول واندو
مٌکنند قابل احترام وتقدٌر هستند وان عده که نمی کنند ودارند وخٌر نمی کنند در نفس ووجودشان همٌاری وکمک از اول 

 نبوده ونٌست 

چٌزی در شهر ساخته شود   اٌنگونه ادم ها از کمک به نزدٌکترٌن افراد خانواده هم درٌػ دارند تا چه برسد که پول بدهند تا
اٌنان حمال همٌشگی مال ومنالشان هستند تا ان دم که جان به جان افرٌن تسلٌم کنند   اٌنگونه افراد نه در زمانی که نداشتند 
کمک حال مردم بودند  ونه حاال که روی پول خوابٌده اند . اٌنگونه افراد روز را شب مٌکنند تا رقم صفرهای پولشان زٌاد 

ٌنان ؼٌر از خودشان کس دٌگری در جهان نمی بٌنند . اٌنان فکر مٌکنند عمرشان تا ابد هست ومرگی در کار نٌست. شود ا

سال دارد باز جمع مٌکند باز مٌگوٌد بعدا   31سال عمر مٌکند به خودش مٌگوٌد بعدا      911سال دارد فکر مٌکند تا  81



بعدا .   واقعا بعدا انها کی است؟   بهتر است اٌن افراد از خودشان سال عمر دارد بازجمع مٌکند ومٌگوٌد   41و 31. 

سوال ساده ای بکنند که تا کی زنده هستند وکی مٌخواهند از مال ومنالشان استفاده کنند.  چون من ادم هاٌی مٌشناسم که 
ی مردم خٌر کنند  تا کی باٌد برای رفاه واساٌش وتفرٌح خود وخانواده اشان هم کاری نمی کنند تا چه برسد به اٌنکه برا

 حمال پولهاٌتان باشٌد 

ادم ٌک سقفی مطمئن باالی سرش باشد اندوخته ای برای روز مبادا داشته باشد خانه وماشٌنی داشته وبتواند خوب ودرست 
دٌگران بعد خرج کند وبرای اتٌه بچه هاٌش به اندازه نٌاز انها بگذارد بس است  مطمئن باشٌد انکسی که فقط جمع کند تا 

از مرگش استفاده کنند کار در خور توجه ای نکرده است فقط فرزندانی اماده بهره برداری تربٌت کرده تا بر مال ومنال او 
 خٌمه زنند وچه بسا که برباد دهند 

کمک  برای همٌن باٌد از ادم هاٌی که قصد ونٌت خٌرخواهانه دارند ودر حد توان وامکانشان به مردم وشهر وزادگاهشان
مٌکنند تشکر نمود وبه نٌکی از انها ٌاد کنٌم انکه مدرسه ساخته انکه مسجدی ساخته انکه جاده ای ساخته بٌمارستانی 

درست کرده دانشگاه ساخته ورزشگاه ساخته و و وووو  وحتی انکه ٌک ابسردکن کنار خٌابان گذاشته تا مردم ورهگذران 
 نها وانها از چشم مردم دور نمی ماند وکار خٌرشان بی جواب نخواهد ماند  از ان ابی بنوشند ودعای خٌرش کنند همه اٌ

بکوش تا عمری باقٌست تا سرپا هستی ونفسی بر می اٌد کاری بکنی که عمر به کسی وفا نکرده وپشٌمانی هٌچ سودی 
 نخواهد داشت 

 2196فرهاد محمودا /ژانوٌه   سالمت وتندرست باشٌد ؛ حق ٌارتان باد 

 ی كه گنّذ اؽٔل ىٓبٗ

ثب ٜٗبٌذ ربٍق ثب فجو ّلٌْ کٚ اؽٔل ىٓبٗی آوٝى كه اٝى كهگنّزٚ کٚ ثلٌٖ ٍٍِٝٚ كه گنّذ اٗٔوؽّٞ ها ثٚ فبٗٞاكٙ 

ٍبٍ كاّذ . ٌبك ٝفبٛو 57ٝكوىٗلاِٗ ٝثَزگبٕ ٝاّ٘بٌبٕ اٗٔوؽّٞ رٍَِذ ػوٗ ٍٓ٘ٔبئٍْ اؽٔل ىٓبٗی كه ىٓبٕ ٓوگ   

  3152ژاٌٗٞٚ 57 ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى /اٗٔوؽّٞ گوآی ثبك 

 كٓبی ٛٞا ثٚ ىٌو ٕلو ٓی هٍل/ اؽزٔبٍ پلٌلٙ ٌقج٘لإ كه الهٍزبٕ

 

 جهغّ ْئیث ايُبی داَؾگبِ پیبو َٕس يشکض أص ٔثیًبسعحبٌ ايیذٔاس أص ثب دضٕس خیشیٍ َٔیکٕکبساٌ

 

 نٌفشانی نروٌد  تا  دانه  که        بخشندگی کن  باٌدت   بزرگی

دٌشب جلسه هئٌت امنای دانشگاه پٌام نور اوز وبٌمارستان امٌدوار اوز با حضور تنی چند از خٌرٌن وهمراهان هئٌت بود 
که در منزل اقای منصور فقٌهی نژاد که خود از خٌرٌن واز اعضای هئٌت امنا می باشد برگزار گردٌد تعداد زٌادی از 

نٌدن گزارش هئٌت امنا امده بودند که در ابتدا مدعوٌن به صرؾ شام دعوت شدند که در فضاٌی بسٌار زٌبا خٌرٌن برای ش
ودلنشٌن از حاضرٌن پذٌراٌی شد بعد از صرؾ شام ابتدا اقای فاروق العوضی با تشکر از حاضرٌن از خدمات ارزنده 

ن امٌدوار اوز که از کوٌت برای حضور در اٌن جلسه خٌرٌن ٌادنمودند  وحضور اقای عبدالحمٌد امٌدوار بانی بٌمارستا
تشرٌؾ اورده بودند گرامی داشتند وبه ذکر فعالٌت های خٌرخواهانه اٌشان ودٌگر اوزٌها پرداختند در ادامه اقای 

شده عبدالرزاق نامور به بٌان فعالٌت های هئٌت پرداختند ودر ادامه اقای منصور فقٌهی نژآد در باره فعالٌت های انجام 
بود پرداختند اٌشان ضمن قدردانی از فعالٌت خٌرٌن  2013تا ابتدای سال  2010هئٌت در بٌن دو جلسه ان که از سال 

وهئٌت امنا در سالهای گذشته خٌرٌن وحاضرٌن را به مشارکت در ادامه فعالٌت ها تشوٌق نمودند  در ادامه جلسه سرکار 
مارستان امٌدوار اوز وفعالٌت های انجام شده ان پرداختند واز کارهای انجام خانم سٌلوانا سلمانپور به تارٌخچه تاسٌس بٌ

 شده توسط اقای عبدالحمٌد امٌدوار وهئٌت همراه تشکر نمودند  
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در اٌن جلسه که جلسه پرباری بود ٌکی از خٌرٌن که تقبل ساخت دانشکده بهداشت را قبول نمودند اقای عبدالرزاق شرافت 
خٌرخواهانه وبزرگوارانه اٌشان قدردانی شد ضمنا در اٌن جلسه وبا کمال خوشحالی اعالم گردٌد که  بودند که از اٌن کار

باقٌمانده هزٌنه بخش دٌالٌز توسط اقای زمٌن پٌما پرداخت شده است وبزودی اٌن بخش در اوز راه اندازی مٌشود در دقاٌق 
هرٌان هزٌنه ساخت ٌک بٌمارستان جدٌد ومجهز قبول دار پاٌانی اعالم خبر خوشحال کننده دٌگری بود که ٌک نفر از همش

شده است وان کسی نبود جز اقای ٌوسؾ محمد رسول راهپٌما که با کار نٌک خود گام ارزنده ای برای بهداشت ودرمان 
 اوز برداشتند تا در کنار بٌمارستان امٌدوار اوز خدمات پزشکی وبٌمارستانی اوز دوچندان گردد 

دو تن از اعضای هئٌت امنا دفتر قبول کمک بٌن حاضرٌن گردانده شد تا هر کس به اندازه توان وهمت در ادامه توسط  
 خود هئٌت امنا را در ادامه کارهای خود ٌاری دهند 

انچه برای من بعنوان ٌک همشهری در اٌن جلسه براٌم مهم جلوه مٌکرد ومردم نباٌد انرا نادٌده بگٌرند تالش هئٌت امنای 
ن امٌدوار اوز ودانشگاه پٌام نور اوز است که طی چندٌن سال فعالٌت خود باعث گسترش .همٌاری در عرصه بٌمارستا

اموزشی وبهداشتی وساخت وسازهاٌی بوده است که منشا ومنبع خٌر برای مردم اوز وبخش ومنطقه بوده است واقعا هنوز 
ستند با مشارکت خود در اٌن کارهای عام المنفعه هم احساس خوشحالی مٌکنم که اوزٌها بخصوص خٌرٌن که در اٌنجا ه

شرکت مٌکنند وبا وجودی که خود کمتر در اوز هستند به فکر زادگاه خود می باشند وتا انجا که در توان دارند سعی 
چه مٌکنند که باری از روی دوش مردم بردارند البته هنوز تجار وثروتمندانی هستند که مشارکت کمی داشته ٌا ندارند اما 

خوب است انها هم برای توشه عمر خود وبرای اٌنکه نام نٌکی از خود در اذهان مردم به ٌادگار بگذارند در عمل 
 خٌرخواهانه شرکت کنند که بقول شاعربزرگوار سعدی شٌرازی

 اُ ثٚ هٝی ىٍٖٓ ثو، ْٗبٕ ٗٔبٗل اٗل                کي َٛزی ثٌ ٗبٓٞه ثٚ ىٌو ىٍٖٓ ككٖ کوكٙ

 ها کٚ ٍپوكٗل ىٌو گَ                 فبکِ چ٘بٕ ثقٞهك کيٝ اٍزقٞإ ٗٔبٗل ٝإ پٍو الّٚ

 هٝإ ٗٔبٗل هٝإ ثقٍو                 گو چٚ ثَی گنّذ کٚ ٍّٖٗٞ ىٗلٙ اٍذ ٗبّ كّوؿ ٍّٖٗٞ

 رو کٚ ثبٗگ ثوآٌل كالٕ ٗٔبٗل  فٍوی کٖ ای كالٕ ٝ ؿٍ٘ٔذ ّٔبه ػٔو                 ىإ پٍِ

اكّ ىٗلٙ اٍذ ٝكه رٞإ كاهك فٍوی ک٘ل رب ٓوكّ اى ثوکذ ٓبٍ ٝٓ٘بٍ اٝ كبٌلٙ ای ثجوٗل ٝكه اٌٖ كٍٗب ٝافود  چٚ ثٜزو اٍذ رب

 اعوی ٍٖٗجِ ّٞك ٝگوٗٚ ػٔو ثب ّزبة ٍٓوٝك ٝؿلِذ ٝپٍْٔبٗی كبٌلٙ ای ٗلاهك 

لاهّ کٚ ثٚ ٓؾ٘ اٛالع كه اٌٖ عَِٚ ػيٌيإ كٌگوی ْٛ روجَ ٛيٌ٘ٚ کوكٗل ٝكه آٞه فٍو ّوکذ کوكٗل کٚ آبه إ ٛ٘ٞى ٗ

ّٔب ها كه عوٌبٕ ٍٓگناهّ اٌٖ گياهُ گٞربٛی اى اٌٖ عَِٚ پوثبه ثٞك کٚ عب كاهك ثؼ٘ٞإ ٌک ْٜٛٔوی اى ٛٔٚ كٍذ 

اٗلهکبهإ ٝثوگياه ک٘٘لگبٕ ٝاهبی ٖٓ٘ٞه كوٍٜی ٗژآك کٚ ٛٔچٕٞ گنّزٚ ثب  ٕجٞهی كه کبهآلی ٝپوثبهی اٌٖ عَِبد 

  ٖ کٚ هجٍٞ كػٞد ٝٛٔواٛی ٗٔٞكٗل ثگٌْٞ كه کبه فٍو ؽن ٌبهربٕ ثبك ٛٔذ ٗٔٞكٗل رْکو کْ٘  ٝاى ؽبٙوٌ

 2013ژاٌٗٞٚ 14كوٛبك اثواٍْٛ پٞه ) ٓؾٔٞكا ( 

 شکوفه ها ی نخستین نمایشگاه ارکید دبی
 

دوست گرانماٌه جناب دکتر محمود دهقانی متن زٌباٌی بر نخستٌن نماٌشگاه اموزشگاه ارکٌد دبی نوشته وبرای ساٌت 
ند که ضمن تشکر از توجه همٌشگی اشان به ما اوزٌها وهنر وپژوهشگری توجه بٌنندگان را به اٌن مطلب زٌبا فرستاده ا

 جلب مٌنماٌم 

 شکوفه ها ی نخستٌن نماٌشگاه ارکٌد دبی

با اٌنکه نوشتن ازآفرٌنش های هنری  و گزارش ٌک نماٌشگاه بٌشتر از هر چٌز به دٌدن کار  دکتر محمود دهقانی
آن نماٌشگاه از نزدٌک نٌاز دارد، اما در ساٌه چمبره رسانه های گروهی الکترونٌکی و با دٌدن فٌلم ها و شنٌدن هنرمندان 

مصاحبه ها نٌز می شود تا آنجا که امکان هست هر چند ناچٌز ابراز عقٌده کرد. از نماٌشگاه هنری ارکٌد دبی که من با نام 
 اكآٚ ٓطِت .......آن در ساٌت " ستاره های اوز" 
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 ثّ ًْشاْی ثب ًْیبسی يٓذ اسکیذ دثیدػٕت 
  

 

ٜٓل اهکٍل كثی اى کٍِٚ ْٜٛٔوٌبٕ ٝػالهٔ٘لإ کٚ كٍزی كه ٛ٘و كاهٗل فٞاٍزٚ اٍذ کٚ اصبه فٞك ها ثٚ اٌٖ آٞىّگبٙ عٜذ 

 رٔبً ؽبَٕ ٗٔبئٍل  2556692ثوگياهی ٗٔبٌْگبٙ اهائٚ كٛ٘ل ثوای اٛالػبد ثٍْزو ٍٓزٞاٍٗل ثب ّٔبهٙ رِلٖ 

 سعه به چه چیزهایی احتیاج دارداوز در مسیر تو

هر شهروند اوزی خوشخال خواهد شد که شهرش اباد باشد ودارای چنٌن امکاناتی باشد که مردم دؼدؼه ومشکالت کمتری 
داشته باشند  برای اٌنکه ٌک شهر ومردمانش اسوده تر باشند باٌد در زمٌنه های مهم واساسی دارای امکانات رفاهی 

خوشبختانه مردم اوز بخصوص خٌرٌن اوزی سالٌان دراز به قدمت تارٌخ ان هٌچ گاه از سرنوشت  بهداشتی واٌمنی باشد
مردم خود ؼافل نبوده اند واگر اوز تاکنون پٌشرفتی داشته وزمٌنه های مختلفی در حوزه رفاه واموزش وبهداشت پدٌد امده 

نٌکوکاری زمٌن نگذاشته اند وبا همت خود در محصول نٌکوکاری وزحمت خود مردم اوز بوده است که همچنان اٌن پرچم 
 جهت توسعه وپٌشرفت شهرشان حرکت مٌکنند 

برای همٌن ضمن ارج نهادن به خدمات ونٌکوکاری اٌن عزٌزان باٌد بدانٌم زٌن پس وبرای حرکت در مسٌر توسعه 
در چه جهتی سوق دهند تا  وپٌشرفت اوز در کدام زمٌنه ها سرماٌه گذاری کنٌم وخٌراندٌشان کار نٌک وخدمات خودرا
 خدای نکرده سرماٌه انها هدر نرود وبازدهی خوبی در جهت رفاه عمومی مردم داشته باشد 

انجام داده وکارهاٌی در جهت توسعه شهری انجام داده اند   جدا از کارهاٌی که مسئولٌن امر ونهادها وسازمانهای دولتی
م مردم اوز وبخش اوز نادٌده گرفته نشود وسرماٌه گذاران نٌز باٌد با برنامه مردم نٌز می باٌد پٌگٌر اٌن امور باشند تا سه

های کاری وحضور موثر خود به اٌن توسعه وحرکت کمک نماٌند برای نمونه عرض کنم که در حال حاضر به همت 
ت در زمٌنه های خٌرٌن ومردم به اندازه الزم مسجد ومدرسه دارٌم واگر کسی مٌخواهد کار خٌری انجام بدهد بهتر اس

 دٌگر کاری بکند ٌا اٌنکه در جهت تجهٌز مدارس ٌا مرمت همان مسجد اقدام کنند

 در حال حاضر تالش خٌرٌن ومردم ومسئولٌن می باٌد در جهت هاٌی باشد که نٌاز مردم است :

 ماران مجهز شوداٌجاد وتوسعه  مراکز درمانی وبٌمارستانی تا به امکانات بٌشتری در جهت مداوای بٌ  -1     -9

 دوم پشتٌبانی از مراکز اموزش عالی که دارای کٌفٌت خوب وامکانات بروز گردد از دٌگر اولوٌت هاست  -2     -2

 اٌجاد مجتمع های مسکونی که جوانان در ابتدای زندگی بتوانند با اجاره کم زندگی خودرا شروع کنند     -3     -6

هم ٌادگاری برای خود خٌرٌن باشند هم محلی برای استفاده اهالی شهر ساختن پارک های محلی که    -4    -8

 وکودکان وسالمندان  

 ساختن مٌادٌن زٌبا با نماهاٌی از سنت واداب مردم با همٌاری شهرداری ومسئولٌن شهری -1      -1

طقه هماهنگی داشته مشارکت در جهت اٌجاد کارگاههای زودبازده که با موقعٌت شهری وامکانات اوز ومن -6     -3

 باشد وباعث اشتؽال جوانان شهر وبخش گردد 

ساخت مراکزی زٌبا برای جشن وسرور ومراسم  –هتل اپارتمان  –ساخت مجتمع های رفاهی از قبٌل هتل  -3     -3

 واعٌاد وبازٌهای کودکان و...

قلعه ها وراه ها ودٌگر اماکن  –ٌمی خانه های قد –مرمت ونگهداری اثار تارٌخی اوز همچون اب انبارها  -8      -4

 تارٌخی ومقدسه 

حماٌت از انجمن های ادبی وهنری ورسانه های محلی که در اشاعه وفرهنگ وادب شهر وکشور نقش  -9      -5

 سازنده دارند 

 حماٌت از ورزش اوز که نقش سازنده ای در تعالی وسالم سازی جوانان ونسل اٌنده بعهده دارند  -91   -91

نها نکاتی بود که به نظرم من رسٌد مطمئنا همشهرٌان نظرات همسو وگاه متفاوتی مٌتوانند با اٌن نظر داشته اٌ
باشند وچون هدؾ توسعه وپٌشرفت شهراست به جا ونکوست که همشهرٌان  وجمٌع نٌکوکاران ومسئولٌن در 

 ام پذٌر گردانند اقدامی هماهنگ به  انچه در جهت خٌر وصالح مردم است بٌندٌشند وانرا انج



  

 2196ژانوٌه  –فرهاد ابراهٌم پور )محمودا( 

   

 باران در اوز همچنان ادامه دارد
 

بعداز ظهر روز پنج شنبه است بارندگی بصورت نم نم وگاه با شدت در اوز ومنطقه  1از دٌروز عصر تاکنون که ساعت 
است عکس هاٌی از اٌن بارندگی از دٌروز عصر وشب  ادامه داشته است وجانی دوباره به سبزه ها ودشت وبٌابان داده

 گذشته وامروز برای ساٌت فرستاده شده که با هم می بٌنٌم
 

  برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید
   

 حیدری سرپرست بیمارستان اوز شد دکتر امین

فرامرزی رئٌس داشکده علوم پزشکی الرستان ومعاونٌن  با حضور دکتر  19/10/91طی مراسمی که درمورخه 
 فراز بخشدار، اعضای هٌئت امنا ،مسئولٌن وکارکنان بٌمارستان،دکتر امٌن حٌدری به درمان،توسعه ونٌروی انسانی،آتش
  .شد واراوز معرفی شد وازخدمات دکتر سروش کٌانی الری تقدٌرعنوان سرپرست بٌمارستان امٌد

هٌئت امنا با خٌر مقدم به حضور مٌهمانان از خدمات دکتر  دراٌن مراسم پس ازقرائت قرآن،محمد محمودی ازاعضای
هداشت ب فرامرزی رئٌس دانشکده علوم پزشکی الرستان اعالم داشت:تعامل مردم اوز با مجموعه کٌانی تقدٌر کرد.دکتر

درصدد اٌجاد ساختاربرای دانشکده  ودرمان دربٌمارستان ودانشکده بهداشت به عنوان الگوٌی برای منطقه است.وی گفت
برنامه ها استفاده ار متخصصٌن بومی است وامروز با معرفی دکتر  هستٌم وپٌگٌر بودجه مستقل نٌز می باشٌم.ٌکی از

 .به مردم اوزاداکرده اٌم دٌن خودرا بٌمارستان  حٌدری به عنوان سرپرست

به وٌزه درشراٌط کنونی مدٌرٌت خوب دکتر کٌانی وهمراهی هٌئت  دکتر فرامرزی با اشاره به چالش های بٌمارستان ها
کند.وی امروز را  راازعواملی دانست که بٌمارستان اوز با کمترٌن مشکل توانسته ازاٌن چالش ها عبور امنا وکارکنان

وهمدل با دکترحٌدری خواهند بود تا با همکاری  م داشت مجموعه دانشگاه علوم پزشکی همراهروز مبارکی دانست اعال
 .فی السابق درخدمت مردم باشد هٌئت امنا وکارکنان،بٌمارستان اور کما

ازدکتر حٌدری درپذٌرش سرپرستی بٌمارستان تقدٌر وازخدمات  درادامه جلسه دکتر عطاٌی معاونت درمان دانشکده نٌز
 فراز بخشدارنٌزضمن اظهار رضاٌت ازمجموعه بٌمارستان وهمکاری هٌئت امنا اعالم داشت ٌانی تشکر کرد.آتشدکتر ک

 .اطالع رسانی درمورد جلسه دٌر صورت گرفته وازخدمات دکتر کٌانی تقدٌرکرد

ی با بٌمارستان آمادگی خودرا جهت انتقال تجربٌات وتداوم همکار دکتر کٌانی با تشکر ازهمکاری کارکنان وهٌئت امنا
مسئولٌن  اطهار امٌدواری کرد بتواند خدماتی که ارائه می شود ارتقا بخشدوبه دلٌل درخواست اعالم داشت.دکتر حٌدری

 .وهٌئت امنا واحساس مسئولٌت نسبت به شهر اٌن مسئولٌت را پذٌرفته است

ساله دکتر کٌانی تقدٌر  3وم پزشکی ازخدمات هٌئت امنا ودانشکده عل درپاٌان مراسم با اهدای لوح تقدٌر وهداٌاٌی ازطرؾ
وبومی  دکتر حٌدری توسط مسئولٌن حاضر تقدٌم شد.دکتر امٌن جٌدری متخصص بٌماری های داخلی شد وحکم سرپرستی

باشد.دکتر کٌانی الری نٌز به عنوان  اوز می باشد که چندٌن سال است دربٌمارستا های گراش واوز مشؽول به کار می
 بنقل از انجمن خیریه اوز شده است/  انشکده علوم پزشکی الرستان منصوبمدٌر درمان د

امٌدوارٌم دکتر حٌدری که از دکترهای اوزی هستند در تعامل با همکاران وهمراهان خود وبا شناختی که از مشکالت 
تری اٌجاد نماٌند .ساٌت در راستای توسعه وپٌشرفت امکانات بٌمارستان امٌدوار اوز موقعٌت به  مردم اوز دارند بتوانند
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ستاره های اوز ضمن تشکر از دکتر کٌانی برای دکتر حٌدری ارزوی توفٌق روزافزون در سرپرستی بٌمارستان اوز دارد 
. 

 خبر
ژانوٌه ٌک مناظره تلوٌزٌونی بٌن اقاٌان علی مطهری از نماٌندگان مجلس با اقای جمشٌد جعفرپور  10قرار است فردا  

تان وخنج وگراش در مجلس پٌرامون مسائل فرهنگی برگزار شود اٌن برنامه به نقل از ساٌت صحبت نو نماٌنده مردم الرس
مردم منطقه الرستان عالقمند هستند تا نظرات انان   از شبکه ٌک سٌما پخش خواهد شد 16.30الر فردا پنج شنبه ساعت 

 در اٌن زمٌنه بشنوند  بخصوص نماٌنده مردم الرستان را
 
 

شب گاه وبیگاه نم نم باران باریده  11امروز چهارشنبه ابری بوده واز عصر تا زمان مخابره خبر ساعت  هوای اوز
  درجه باالی صفر است 12هنوز هم هوا ابریست ودرجه هوا   است

 
  
 امیدوار اوز نصب شد  ستگاه تصفیه بخش دیالیز بیمارستاند

 
 برگزاری دویست وشصت ویکمین جلسه هیئت مدیره انجمن

 برپایی جشنواره غذای محلی در بنارویه/ گوده مقام اول را کسب کرد

 دیرکل فرودگاه بین المللی الرستان برگزار شد!مراسم معارفه م

 نم نم باران در اوز
خبرهای رسٌده از اوز حاکٌست که نم نم باران گاه وبٌگاه می بارد تا سبزه نٌمه جان گرفته جانی دوباره بگٌرد تا زمٌن 

مالحظه مٌکنٌد امروز شاد گردد امٌد که باز هم ببارد. عکسی که   واسمان دست بدست هم دهند تا دل مردم خش اوز
   شده است  عصر گرفته

  /  نمایشگاه این در حاضر نقاشان از هنری توماج اقای با ومصاحبه دبی ارکید مهد نمایشگاه اولین فیلم

 
 خبر دبی ارکید مهد نمایشگاه لیناو افتتاح مراسم از کوتاهی فیلم/

 پروازی که امروز کنسل شد/ مردم با اطالعات پرواز تماس بگیرند  21لیست 

 
 

د در حال زمٌنه سازی برای اسفالت جاده مسٌر پمپ بنزٌن بطرؾ پٌر معلم کثٌر شهرداری اوز در ادامه فعالٌت های خو
است ودر سطح شهر نٌز خٌابانها را تعمٌر وبه بازسازی بعضی از مٌادٌن از جمله مٌدان دلفٌن دست زده است تا شهر 

 سروسامانی بخود بگٌرد واز رکود سالها بدراٌد 
   برای دیدن فعالیت جدید شهرداری اینجا کلیک کنید

 گراش شركت كنید در نظرسنجي هاي صحبت نو درباره عملكرد نماینده مردم الرستان، خنج و

 سال بستکی واکسینه می شوند 5هزار کودک زیر  8بیش از 

 پیش بیني و مصوب شده استمیدان قدیمی میوه و تره بار الر با كاربري مركز فرهنگي، فضاي سبز و پاركینگ 
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  ورزش بانوان اوز گامی دیگر به جلو برداشت

 فوتسال اوز استانی شد 
 باز هم فوتبال ولی این بار فوتسال خواهران

تیم فوتسال بانوان نفت اوز که حدود یک سال از فعالیت ان میگذرد در مسابقات لیگ دسته اول استان فارس شرکت کرد 
 . بهمن ماه در شیراز به میزبانی شیراز برگزار میشود به مدت چهار روز ادامه دارداین مسابقات که از اول 

 
 

 خبر
 
 

 امروز شنبه صبح دو دوچرخه سوار اروپایی از شهر اوز گذشتند

 تصاویری زیبا از کهنه اوز

 اوز که در نوع خود کم نظیر است ومیتواند لوگوی وبالگ مربوطی شود دو عکس زیبا از روستای کهنه 

 چرا صادق عابدین برای بزرگ ترین شهرستان استان فارس وقت نگذاشت؟

 بندرعباس درآینده نزدیك فعالیت خود را از سر مي گیرد -رال -راه آهن شیراز

 پیچ جاده کمربندی بائن به فلکه امام خمینی )ره( حادثه ساز شد

  

  من و گرز و میدان افراسیاب   /ضرب المثل

سی است در موردی به کار می رود که پهلوانی را از حرٌؾ و اٌن ضرب المثل که از حکٌم فرزانه فردوسی طو
هماوردش بترسانند و او را به انصراؾ و امتناع از مقابله و محاربه با حرٌؾ و دشمن توصٌه نماٌند. پهلوان موصوؾ 

  .می دهدچون به نٌروی قدرت و تواناٌی خود اطمٌنان دارد پوزخندی زده مصلحٌن خٌراندٌش را با اٌن نٌم بٌتی پاسخ 
 

شعر باال به سادگی تکٌه کالم اٌن و آن نشد بلکه مسبوق به سابقۀ تارٌخی شٌرٌن و عبرت انگٌزی است که شرح آن ذٌالً 
به طوری که می دانٌم فردوسی طوسی شاعر حماسه سرای اٌران دربار سلطان محمود ؼزنوی را به علت اٌنکه   .بٌابد

فت و به وطن مألوؾ خوٌش بازگشت. سالها از اٌن واقعه گذشت تا سلطان نقض عهد کرده بود با خاطری ازده ترک گ
محمود ؼزنوی لشکر به هندوستان کشٌد و در آنجا قلعه ای را محاصره کرد. چون از تسخٌر قلعه مأٌوس شد قاصدی نزد 

حسنک( گفت:"اگر کوتوال قلعه فرستاد و او را به اطاعت و تسلٌم دعوت کرد. سپس به وزٌر خود خواجه حسٌن مٌکال )
  :جواب بر وفق مراد نٌاٌد تدبٌر چٌست؟" حسنک با اطمٌنان قاطعه اٌن شعر را خواند

 
 

 اگر جز بکام من آٌد جواب 
 من و گرز و مٌدان افراسٌاب 

 
از عالقمندان و طرفداران که حسنک  "سلطان محمود پرسٌد:"اٌن شعر از کٌست که در آن روح مردانگی وجود دارد؟

ی بود و همٌشه به دنبال فرصت می گشت که آب رفته را به جوی باز آرد موقع را مؽتنم شمرده جواب جدی فردوس
داد:"از بٌچاره ابوالقاسم فردوسی است که سی سال رنج برده چنان کتابی تمام کرد ولی متأسفانه بر اثر سعاٌت ساعٌان و 
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د که چرا چنٌن شاعر بزرگواری را از خود آزرده و حاسدان مؽضوب و مطرود گردٌد." سلطان محمود بی نهاٌت متأثر ش
رنجٌده خاطر ساخت. در آن موقع چٌزی نگفت و چون به ؼزنٌن بازگشت فرمان داد دوازده شتر نٌل بار کرده به طوس 
ببرند و ضمن عذرخواهی از ماوقع تحوٌل فردوسی دهند ولی معل االسؾ هنگامی هدٌۀ سلطان از دروازۀ رودبار طبران 

 شد که جنازۀ فردوسی را از دروازۀ رزان به گورستان می بردندوارد 
 /  

 اقایان محمود رجایی از رده الف ومحمد اواره از رده ب قهرمانان جام ققنوس شدند

باشگاه فالمٌنگوی دبی شاهد برگزاری پنجاه وششمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای  2013ژانوٌه  4بعد از ظهر جمعه  
ام ققنوس بود  که در پاٌان بازٌها در رده الؾ اقای محمود رجاٌی قهرمان اٌن دوره شد واقاٌان شرٌؾ نامور مقٌم امارات ج

ومسعود شرافت نفرات دوم وسوم شدند در رده ب که مسابقات حساستر شده بود وچهره های جدٌدی در پی کسب عنوان 
واقاٌان محسن نامی سمٌر شمسی وفرهاد اذر اور  بترتٌب به بودند در رقابتی دٌدنی اقای محمد اواره قهرمان اٌن گروه شد 

مقام های دوم تا چهارم اٌن دوره از مسابقات  دست ٌافتند که در پاٌان به همت هئٌت بلٌارد ودر حضور اقاٌان فرج هللا 
دوره از بازٌها به فقٌهی نژاد ومحمد زمان خواجه وعبدالرحمن صالح پورجام وجواٌز اٌن دوره به برندگان داده شد . اٌن 

 همت خود بازٌکنان وتالش هئٌت بلٌارد برگزار گردٌد که جا دارد از همه انها تشکر کنٌم 

 بقیه عکس ها اینجا کلیک کنید   برای دیدن

  

 اندار فارس در گراش است

 .کند دی از المرد به گراش سفر می ۰۰استاندار فارس امشب 

شود. فردا  امشب وارد شهرستان گراش می ۰بر اساس اعالم روابط عمومی فرمانداری گراش استاندار فارس حدود ساعت 
ن، استاندار در جلسه های ساخته شده توسط خٌرٌ های در دست ساخت و همچنٌن مکان صبح پس از بازدٌد از پروژه

 .کند شورای اداری شهرستان گراش شرکت می

گذاری برگزار  جلسه شورای اداری شهرستان در دانشکده علوم پزشکی گراش با محور جذب سرماٌه ۰:۰۵فردا ساعت 
 شود می

 . گرٌشنا گراش 1391دٌماه 12

  درج خبر اولین نمایشگاه مهد ارکید در روزنامه البیان امارات
 نظمه معهد أوركید بمشاركة إماراتیة معرض

 تشكیليقراءات ثقافیة لجمالیات الفن ال«.. متفرقات»

 در جهت توسعه وزیباسازی شهر اوز همراه با شهرداری اوز 

 

 شهردار اوز چکار میکند ؟

اٌن موضوع مهمی برای شهروندان اوزی است که انرا با عالقه دنبال مٌکنند انها همواره از خود می پرسند که مسئولٌن 
مکان های مهم اجرای پروژه های شهری  شهری اوز چه کار برای اوز کرده اند وخواهند کرد؟  شهرداری ٌکی از
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وعمرانی در شهر اوز است که خدمات ان بٌش از دٌگر نهادها در معرض عموم قرار خواهد گرفت.  شهرداری شهر 
توسط اعضای شورای شهر انتخاب مٌشود واگر شهرداری در گذشته کاری کرد ٌا نکرده محصول نظارت هم شورای 

 رت شهردار در انجام وپٌگٌری توسعه وعمران شهرٌست .شهر است وهم محصول تواناٌی وقد

جا دارد ضمن تشکر از همه شهرداران گذشته واعضای شورای شهر ٌاداور شوٌم که انچه مطمئنا انجام می پذٌرد وخواهد 
پذٌرفت در تمام شهرهای کشور جز وظاٌؾ شهردارٌست ٌعنی رسٌدگی به اسفالت ومعابر؛  گذاشتن سطل های زباله 

ٌه به موقع ان ؛ کسب عوارض ؛ توسعه پارک های شهری ورسٌدگی به پارک های موجود؛ درخت کاری واٌجاد وتخل
فضای سبز وده ها کار دٌگر از وظاٌؾ شهردارٌست که می باٌد انجام پذٌرد اما طی سالهای گذشته گاه اٌن روند خٌلی کم 

ٌده که از خود ابتکار شاٌانی برای فضا سازی وزٌبا بوده وٌا سرعت الزم نداشته ٌا شورای شهر اوز شهردارنی برگز
 سازی شهر بی بهره بوده اند وفقط به انجام ٌکسری امور محوله قناعت کرده اند  

در بدو ورود اقای مجتبی کرٌمی شهردار کنونی شهر اوز تاکٌد نمودٌم و امٌدوار بودٌم که روند بهسازی شهری بروال 
ه خواسته های زٌربناٌی وروبناٌی شهروندان هم توجه کند خوشبختانه شهرداری اوز بهتری سوق ٌابد وشهرداری اوز ب

طی مدتی که اقای کرٌمی قبول مسئولٌت کرده اند در مسٌر زٌبا سازی شهر ومعابر وگذرگاها کارهاٌی انجام داده است که 
توانستند اٌنکار را انجام بدهند اما جای تشکر دارد واٌن نشان مٌدهد که شهرداران وشوراهای شهر اوز در گذشته نٌز مٌ

 پٌگٌر وخالقٌت شهردار جدٌد بٌش از انها بوده است .

درست است که شهرداری برای کارهاٌی که کرده وخواهد کرد باٌد بودجه مناسب در اختٌار داشته باشد اما اٌن بودجه 
همٌشگی در باره فروش زمٌن توسط همواره در سالهای گذشته نٌزدر سبد شهرداری بوده است مگر ان اختالؾ نظر 

شهردارٌست که بعضی از شهردارن گذشته فروش زمٌن شهری برای درامد  وکارهای شهری به صالح اتٌه شهر اوز 
نمی دانستند ومٌگفتند شهرداری نباٌد زمٌن های اوز را بفروش برساند تا مثال خٌابان کشی کند  ٌا پارک بسازد چون شهر 

شده است وزمٌن زٌادی ندارد وما اوزٌها نباٌد همه ان زمٌن ها بفروشٌم وبفکر اٌنده توسعه شهری هم اوز بٌن دو کوه واقع 
باشٌم  . اما انچه بٌش از گذشته در باره فروش زمٌن ها شنٌده مٌشود شٌوه فروش است که شهرداری چگونه زمٌن ها را 

ش زمٌن ها وقٌمت فروش انها قرار مٌگٌرند ؟ اٌا به می فروشد اٌا به مزاٌده مٌگذارد ؟ اٌا مردم اوز در جرٌان فرو
 بنگاههای ملک وامالک مٌفروشند ٌا به  افراد خاص ؟

تاکنون در اٌن مورد شهروندان اطالع چندانی از اٌن موضوع ندارند چون اٌن حق طبٌعی مردم اوز است که بدانند زمٌن 
 بفروش رسٌده است های شهری شهر اوز به چه کسانی وبه چه قٌمت کارشناسی شده 

جدا از اٌن موضوع که شهروندان وخود شهرداری به ان  توجه خواهند کرد وبه سواالت مردم در اٌن زمٌنه پاسخ خواند 
داد ؛  الزم است از اقدامات شهردار کنونی وتٌم همراه  که حرکت های مناسب وزٌباٌی در توسعه شهری انجام داده 

ه از همشهرٌان از سطح شهر اوز گواه بر اٌن است که کارهای خوبی انجام گرفته حماٌت شود خبرها وگزارش های رسٌد
وکارهای دٌگری در فضا سازی وزٌبا سازی شهر در دست اقدام است نقاشی های بزرگ وجاندار در شهر تعوٌض بٌشتر 

در کنار خٌابانها بهسازی  زباله دانهای شهری که اراسته تر از قبل شده است اٌجاد وتوسعه مکانهاٌی برای ورزش شهروند
مٌادٌن شهر  لبه گذاری بهتر ومناسبتر برای کنار خٌابانها  نصب چراغ های تزئٌنی در خٌابانها  وچندٌن کار وپروژه 

 دٌگر که در راستای بهتر وزٌبا تر شدن فضای شهرٌست .

خبری است که در پاٌان هر فصل  شهرداری اوز اقدام به جا ومناسب دٌگری نٌز نموده وان راه اندازی  ٌک فصل نامه
منتشر مٌشود ومردم در جرٌان کار شهرداری اوز قرار مٌگٌرند . ساٌت ستاره های اوز ارزومند است که اٌن روند 

بهسازی بٌشتر گردد ومردم شهر اوز نٌز مشارکت خودرا در امر توسعه وبهسازی بٌشتر نماٌند تا شهری بهتر وزٌبا تر 
 داشته باشٌم 

  2013راهٌم پور /محمودا/  اول ژانوٌه فرهاد اب

 بر مسیحیان ومردم جهان مبارک باد 2013سال نو میالدی سال 
 



شب به بعد در کشور امارات ودیگر نقاط جهان اغاز خواهد شد در  12سال نو میالدی تا چند ساعت دیگر واز ساعت 
. امید که در سال جدید سایه جنگ وخونریزی بعضی از کشورها از جمله کشور نیوزلند جشن سال نو شروع شده است 

مردمان بیشتری در صلح وارامش بسر ببرند وملت های جهان توان   امید که .از روی سر مردم جهان برداشته شود
 .زندگی ابرومند وشرافتمند داشته باشند .مرگ ومیر وبی خانمانی کمتر گردد وازادی بیشتر ورفاه عمومی گسترش یابد 

 ارزوها به این اسانی میسر نخواهد شد اما با تالش وکوشش وپیگیری مستمر مطمئنا بدانجا خواهیم رسید .این  نممیدا

 پیشاپیش سال نو میالدی را به شما تبریک میگویم وسالی سرشار از خوبی وخوشی وسالمتی وشادابی برایتان ارزومندم

 خبر
 

درجه باالی صفر بوده  7امشب دقٌقا  7ست ساعت هوای زمستای اوز اٌنروزها وبخصوص شب ها خٌلی سرد شده ا
تعدادی از همشهرٌان مٌگوٌند طی چند شب گذشته در دم دمای صبح به صفر وحتی زٌر صفر هم رسٌده است. انچه   است

االن در اوز خوب طرفدار دارد ومردم وبخصوص تعدادی از جوانان از ان ؼافل نٌست جمع شدن کنار اتش در کوه 
صد البته انها که در خانه وکنار خانواده بخاری وگرم کننده ای دارند با چای وشٌر داغ وشلؽم شب های بٌاد وبٌابان است و

    ماندنی برای خود می سازند

 هم خدمات دولت هم حضور خیرین سخاوتمند در گالر پر رنگ است

  

 لح به دکتر شهاب غانم شاعر ونویسنده اماراتی اهدای جایزه ص

 که است عرب شخصٌت اولٌن او.گرفت تعلق ؼانم شهاب دکتر امارات بزرگ شاعر به" تاگور صلح" جاٌزه جهانی
 آثار در بشری ارزشهای و انسانی اصول گسترش و تروٌج اٌشان؛ انتخاب علت.ٌابد دست ای جاٌزه چنٌن به توانسته

 است استوار صلح و عشق مبنای بر تاگور صلح جاٌزه که چرا.است ترجمه و شعر های ٌنهزم در فراوانشان

 امراتٌا پرفسور / جنوبی آفرٌقای نامدار مبارز ماندال نلسون: از عبارتند پٌشٌن های دوره در جاٌزه اٌن برندگان از برحی .
 جوزؾ آمرٌکاٌی اقتصاددان/ی کارناپتریژاپن فٌلسوؾ /هاروارد و کمبرٌج اکسفورد دانشگاههای در اقتصاد استاد

  .....و چودری بنگالی بزرگ شاعر/استاگلٌز

 وسپس شد التحصٌل اسکاتلندفارغ آبردٌن دانشگاه از 1963 سال در والکترونٌک مکانٌک مهندسی رشته دو در دکترؼانم
 و شاعر اٌن از.رساند اتمام به هندوستان رورکی دانشگاه در زٌرزمٌنی آبهای منابع مهندسی رشته در را تحصٌالتش

 به عربی شعر ترجمه مجموعه 10 شعر مجموعه است و ده ها رسٌده چاپ به کتاب جلد 50 کنون تا نامدار مترجم
 صنعتی عنوان" تحت تحقٌقاتی فنی کتاب سری 1و عربی زبان به جهان شاعران شعرهای ترجمه مجموعه 10 انگلٌسی

 اٌن در معتبر مرجع و منبع ٌک عنوان به و رسٌد چاپ به انگٌس در 1992 لسا در که عربی" متحده امارات در شدن
 گردد می استفاده زمٌنه

 رشد به نهادن ارج برای و تاگور رابٌندرانات تولد سالگرد صدوپنجاهمٌن در هند دولت بوسٌله تاگور صلح جاٌزه .
 می اهدا صلح و عشق مروج برجسته شخصٌٌت ٌک به ٌکبار سال 2هر که شد گذاری پاٌه جهانی برادری ارزشهای

 شد.  خواهد برگزار هندوستان کلکته در 6/5/2013  تارٌخ در ؼانم شهاب کتر  جاٌزه به اهداء اٌن مراسم.گردد

امارات ترجمه  الزم به ذکر است که تاکنون دکتر شهاب ؼانم تعدادی از شعرهای خانم سٌلوانا سلمانپور شاعر اٌرانی مقٌم 
همچنٌن تعدادی از شعرهای اٌشان را خانم سلمانپور به فارسی ترجمه و در نشرٌات  ن به چاپ رسانده اند و در کتابهاٌشا

 مختلؾ به چاپ رسانده اند .
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در چند جلسه شعر ومراسم ادبی که در شارجه ودردبی طی سالهای گذشته برگزار شد به اتفاق خانم سلمانپور وتنی چند از 

اعطای اٌن جاٌزه را به   ت ونقش اٌشان در ادبٌات وشعر امارات بر کسی پوشٌده نٌست.شاعران حضور داشته ام .زحما
 اٌشان تبرٌک مٌگوٌم

  پنجاه وششمسن دوره مسابقات بلیارد جام ققنوس
 
 

بدٌنوسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان رشته بلٌارد مٌرسانٌم که پنجاو ششمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جام 
بعداز ظهر برگزار مٌگردد اٌن دوره از بازٌها در دو  3در باشگاه فالمٌنگو دبی ساعت  2013ژانوٌه  4ققنوس در تارٌخ 

 رده الؾ وب برگزار خواهد شد خواهشمندٌم بازٌکنان راس ساعت مقرر در محل برگزاری حضور داشته باشند 
 

 هئٌت برگزار کننده مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات
------------- 

 در باره ققنوس

 گوٌند ققنوس هزارسال عمر کند و چون هزار سال بگذرد و عمرش به آخر آٌد هٌزم بسٌار عالمه دهخدا 

 جمع سازد و بر باالی آن نشٌند و سرودن آؼاز کند و مست گردد و بال بر هم زند چنانکه آتشی از بال او 

 باشد و  ای پدٌد آٌد و او را جفت نمی از خاکسترش بٌضه بجهد و در هٌزم افتد و خود با هٌزم بسوزد و

 (اند. )برهان موسٌقی را از آواز او درٌافته

ها  ای و بسٌار زٌبا و منحصر به فرد در نوع خود که بنا بر افسانه ای است افسانه در فرهنگ زبان انگلٌسی، ققنوس پرنده
سوزاند، از خاکسترش دگر بار با  تلی از خاشاک میکند، خود را بر  سال در صحاری عرب عمر می ۰۵۵ٌا  ۰۵۵

گذراند و ؼالبا تمثٌلی است از فنا ناپذٌری و حٌات  آورد و دور دٌگری از زندگی را می طراوت جوانی سر بر می
طی هشت قرن قبل از مٌالد مسٌح، روٌهم در نه مرجع از پرنده ققنوس نام برده شده که هشت مورد آن از . ۰جاودان
قبل از مٌالد با شرح  ۰۰۰تا  ۰۰۰ل قول مولفان بعدی به ما رسٌده و فقط ٌک مورد اثر هردوت مورخ ٌونانی طرٌق نق

 کامل محفوظ مانده است 

  

 خٌری دٌگر در کار ارزشمندی دٌگر

  ه می شود .بزودی در شهرک توحید کهنه مدرسه ای جدید ساخت

 اوز -عملیات بهسازي وحذف نقاط پرحادثه درمحور گراش 

 نگهداری سلول های بند ناف کودکان در مرکز جهاد دانشگاهی الرستان

 یک ایرانی از ملکه انگلیس لقب "سر" گرفت 

 /  

 باز هم حادثه باز هم تصادف باز هم بی احتیاطی
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دور  در محور برزگو به اوز ٌک موتور سوار که سه سر نشٌن داشته است با ٌک خودرو که در حال  شب گذشته
بوده تصادؾ کرده که متاسفانه موتورسواران بشدت اسٌب دٌده اند .ضمن تاسؾ از اٌن حادثه جا دارد چند نکته   زدن

پٌرامون اٌن حادثه عرض کنم . اوال اٌنکه چرا خانواده ها همچنان نسبت به  فرزندان خود هوشٌار نمی شوند وانها را 
نندگی توجه نماٌند چرا جوانان ما همچنان قربانی بی احتٌاطی خود ودٌگران واردار نمی کنند که به مسائل راهنماٌی ورا

هستند واز همه مهمتر چرا نٌروی انتظامی جلوی موتورسوارانی که بدون کاله اٌمنی در سطح شهر مٌگردند برخورد 
ه اند کاله اٌمنی جدی نمی کنند براساس خبرهای رسٌده متاسفانه هٌچ ٌک از اٌن سه نفر که سوار موتور سٌکلت بود

نداشتند مردم خود شاهد هستند که روزانه در سطح شهر اوز بسٌاری از موتور سواران بدون کاله اٌمنی در حرکت هستند 
اگر در شهرهای بزرگ اٌن قوانٌن اجرا مٌشود چرا در اوز کمتر توجه نمٌشود مطمئنا قانون گزاران وقوه مقننه قوانٌن را 

کرده بلکه انها هم مردم را مد نظر داشته اند وهم مجرٌان قانون که ان قوانٌن را که برای جان فقط برای شهروندان وضع ن
ورفاه مردم تصوٌب شده است با دقت اجرا نماٌند چون قوانٌن زمانی نهادٌنه مٌشود که پٌگٌری ان از طرؾ نهادهای 

امنٌت وجان انهاست نداشته باشند تاکنون چندٌن نفر اجراٌی مستمر باشد وافراد روزنه ای برای فرار از قوانٌنی که به نفع 
 بر اثر نادٌده گرفتن شدن قوانٌن راهنماٌی ورانندگی در اوز جان خودرا از دست داده اند وچندٌن برابر هم مجروح شده اند 

ر اٌن زمٌنه جا دارد ضمن ارج گذاری به زحمات نٌروی انتظامی ومقامات مسئول ٌادوار شوٌم که انتظار مردم از شما د 
ها جدٌت بٌشتر ومستمر است ومطمئنا انتظار شما از شهروندان نٌز رعاٌت قوانٌن است تا کمتر شاهد اٌن اتفاقات ناگوار 

 باشٌم.
 

ومربوط به حادثه شب گذشته   اوزی است که بدون کاله اٌمنی هستند  از موتور سواران  دو عکس باال مربوط به تعدادی
 نمی باشد 

 1391چند عکس از گردش وتفریح مردم وطبیعت اوز در دیماه 
 

 

  

 ماه فوریه 2013  ارشیو اخبار و مطالب

  

 

 کار نیک یک مرده

اثر جراحات چندی پٌش به کما رفت وما را با قلبی اندوهگٌن تنها  ساله ای که بر 12بٌاد عبدهللا شهسواری نوجوان 
 گذاشت 

انسانهای زٌادی هستند که فقط عمر تلؾ مٌکنند ونه باری از دوش کسی بر مٌدارند ونه خالقٌت ونواوری برای جامعه 
ان مفٌد جامعه وخانواده وجهان به ارمؽان می اورند اما افرادی هستند که با کار نٌک وخٌر خود وٌا با زحمات وتالشش

 خوٌش هستند 

کار نٌک اهدای عضو که خوشبختانه چندی است در جامعه ما رواج پٌدا کرده از جمله کارهای نٌک وفراموش نشدنی 
است که انسانی در زمان مرگ قبول مٌکند اعضای بدنش در اخرٌن لحظات زندگی اش به دٌگران هدٌه کند تا با ان 

 هاٌی به زندگی ادامه بدهنداعضا؛  انسان ٌا انسان
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افرادی که بر اثر حوادث مختلؾ ٌا به کمای طوالنی مٌروند ٌا بر اثر شدت جراحات امٌدی به بهبودی انها وجود ندارد   
معموال ٌا توسط اعضای ان خانواده ٌا توسط بستگان انها اعضای بدن فرد نزدٌک به مرگ خودرا به بٌمارستان وافراد 

 نند تا با مرگ خود امٌد به زندگی را در افراد دٌگری زنده کنند نٌازمند اهدا مٌک

دٌروز خبردار شدم که عبدهللا شهسواری  فرزند محمود شهسواری وفروزان برادران که چندی پٌش پدر ومادرش در ٌک 
ن او تصمٌم حادثه دلخراش در گذشت بر اثر ضربه شدٌد در کما بود وپزشکان امٌدی به بهبودی ان نداشتند بازماندگا

حٌاتی گرفتند تا تعدادی از اعضای بدن اورا قبل از دفن اهدا کنند واٌنکار دوروز پٌش انجام گرفت وبه هفت بٌمار نٌازمند 
اهدای عضو شد عبدهللا هرچند با کمال تاسؾ بٌن ما نٌست اما وجود واعضای بدنش در زندگی هفت نفر دٌگر ادامه می 

 ند ٌابد ودارد با انها زندگی مٌک

نوشتن اٌن مطلب براٌم اندوهبار بود اما هٌچ از گذشت خانواده او وبستگان او کم نمٌکند وکار نٌک انها تا ابد بٌاد خانواده 
ها خواهد ماند  .برای انکه رفته ومی مٌرد  چه فرق مٌکند که اعضای بدنش زٌر خاک برود ٌا در بدن فرد نٌازمندی به 

ده اند ومٌتوانند به اهدای عضو متوفی خوٌش بپردازند کار با ارزش وخٌرخواهانه ای انجام حٌات ادامه دهد اما انها که زن
 مٌدهند که جای تقدٌر وسپاس دارد 

 ٌاد وخاطر پدر ومادرش وعبدهللا گرامی باد 

 

 عًیُبس ساص ؽبد صیغحٍ ٔيٕفقیث دس جذقیم ثب دضٕس دکحش اصيُذیبٌ دس ؽٓش أص

ی هذُبی در تِزاى بَ دًیا آهذ ّ تحصیالت  در یک خاًْادٍ 2331دکتز علیزضا آسهٌذیاى در طال 
ابتذایی ّ هتْططَ را در هذارص اطالهی ّ اس جولَ دبیزطتاى علْی تِزاى طی کزد. ّی 

تحصیالت داًشگاُی را در همطع لیظاًض در داًشگاٍ صٌعتی شزیف در رشتَ هٌِذطی 
سهاى با آغاس  اس خذهت طزباسی ُنالتحصیل شذ ّ پض  فارغ 2311هکاًیک طی کزد ّ در طال 

عٌْاى خبزًگار طیاطی ّ التصادی هشغْل بَ کار  پیزّسی اًمالب اطالهی ایزاى در صذاّطیوا بَ
 شذ. 

ی تحصیل بَ اهزیکا طفز ًوْد ّ  بزای اداهَ 2361در صذاّطیوا در طال   طال کار پز 6ّی پض اس 
یزیت هٌِذطی ّ همطع دکتزا ّ فْق ی هٌِذطی صٌایع با گزایش هذ فْق لیظاًض را در رشتَ

ُا در داًشگاٍ کالیفزًیای جٌْبی اداهَ داد ّ در  ی هٌِذطی صٌایع در طیظتن دکتزا در رشتَ
 ُای اهزیکا بَ تذریض پزداخت. ی تخصصی خْد در داًشگاٍ عیي حال در رشتَ

 
ی ایزاى در دکتز آسهٌذیاى بَ طوت هذیز عاهل شبکَ تلْیشیًْی آفتاب هتعلك بَ جوِْری اطاله

 طال در ایي طوت فعالیت ًوْد .  1ًیْیْرک بزگشیذٍ شذ ّ هذت 
 

طال تحمیك ّ تذریض در داًشگاُِای آهزیکا طزاًجام بزای  21دکتز علیزضا آسهٌذیاى ضوي 
بَ ایزاى  2336اًتمال دطتاّردُای بی ًظیز تکٌْلْژی فکز بَ ُوْطٌاى ایزاًی خْد در طال 

 هزاجعَ کزد.
 

کَ هباحث « سًذگی در هظیز کوال » ّ کتاب « چگًَْ راٍ طعادت را یافتن » ی فکز کتاب تکٌْلْژ
 اس تالیفات اّطت الِی عزفاًی دارد 

 



 عبدهللا ملکپور اشنایی که در بمبئی هندوستان درگذشت
 
 

ستگان واشناٌان عبدهللا ملکپور متاسفانه دٌروز صبح از بٌن ما رفت که بدٌنوسٌله درگذشت اورا به فرزندان وخانواده وب
 ودوستدارانش تسلٌت عرض مٌکنم وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم 

 
بود رفته بودم بازار مرشد مؽازه اقای روستا ٌکنفری نشسته بود خٌلی قدٌمی وخٌلی صمٌمی لباس  2010اورٌل سال 

به ان سال است انگار خاصی به تن داشت وبعد از احوالپرسی فرصتی برای گفتگو وٌک مصاحبه شد مطلب زٌر مربوط 
   همٌن دٌروز بود

اوزٌها از دٌرباز اهل سٌر وسفر بوده اند چه به خاطر کار وتجارت چه برای دٌدن شهر ها وکشورهای دٌگر .شاٌد اٌن از 
خصوصٌات خوب اوزٌها باشد که تواناٌی ارتباط گٌری وهمنشٌنی با مردم دٌگر کشورها را دارند ٌعنی اوزٌها از ٌک سو 

ضوع اوزی بودن خود اهمٌت مٌدهند ودوم در همٌن ناسٌونالٌسم باقی نمانده وتوانسته اند با مردم دٌگر شهرها ونقاط به مو
 دنٌا ارتباط برقرار کنند وٌا در همان مناطق ودر معاشرت وپٌوند با انها زندگی کنند .

بمبی هندوستان زندگی مٌکند واز جمله سال در شهر  70اقای عبدهللا ملک پور از جمله همٌن همشهرٌان است که بمدت 
فرزند  4فرزندش اکنون در دبی زندگی مٌکنند و4اوزٌهای است که نشان هر دو کشور وشهر ودٌار را با خود دارد 

 دٌگرش در بمبی هندوستان . از کودکی به هند رفته انجا درس خوانده وانجا ازدواج کرده است .

  2013فوریه 27اخرین قیمت مواد گوشتی در شهراوز/ 
 
 

 تومان 6000تومان مرغ ٌخ زده  6200تازه کٌلوٌی مرغ  -  هزار تومان 25هزار تومان گوشت گوساله  24بز  گوشت
 10500ماهی جش   تومان9500ماهی هوور  -هزار تومان  13ماهی سنگسر هر کٌلو   هزار تومان10شهری  ماهی  -

 تومان  9500مارماهی  -تومان 
 هزار تومان است 200کٌلوٌی نٌز  40 برنجتومان وٌک گونی 8000عددی  30درشت مرغ تخم ضمنا ٌک شانه 

 فکر کردم اگر ٌک خانواده اگر هٌچ چٌزی نخرد واب نخورد و فقط ٌک کٌلو گوشت خالی در روز بخرد  
مندی ٌا کارگری نفره که حقوق کار4هزار تومان باٌد بپردازد بقٌه اش را خودتان حساب کنٌد که ٌک خانواده  750ماهی 

 دارند چگونه باٌد از پس اٌن مخارج سنگٌن براٌند
---------------------------------------------------- 

 
 2012اینها را مقایسه کنید با قیمت سال گذشته در همین ماه فوریه 

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

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

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

 براهیم محبی درگذشتا  
  

 
رگذشت انمرحوم را به خانواده با نهاٌت تاسؾ با خبر شدٌم ابراهٌم محبی دٌشب در دبی درگذشته است که بدٌنوسٌله د

 سال عمر داشت . ٌاد وخاطرش گرامی باد  80وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم مرحوم در زمان مرگ 
  2013فورٌه 27ساٌت ستاره های اوز/ 



 ابراز تشکر از همدردی اتان 

اسم زنده ٌاد مرحومه بلقٌس مٌراحمدی شرکت بدٌن وسٌله از تمامی کسانی که در مراسم تشٌع؛ تدفٌن ؛ ترحٌم وختم مر
نموده وٌا با تلفن وارسال اٌمٌل با خانواده وبستگان مرحومه ابراز همدردی نمودند تشکر مٌنمائٌم وبرای همه شما از درگاه 

 اٌزد منان طول عمر با عزت وسالمتی خواستارٌم 

 احمدی وخواهران وبستگان مرحومه بلقٌس مٌر  از طرؾ خانواده وبرادران

 پیام تسلیت
  

 
az tarafe khodam va dostan moqime sweden be mohammad reza mirahmadi tasliat 

kofte va baqaye omre tolani baray bazmandegan ra darim  
 

sohrab dadgar/ khaled askari/  ramin khadempoor/  mohammad ali zahedi/  naser khezri 
/ hashem faroqi/  aziz khezrian/  mohammad namdar  

 مسابقه تیم ملی فوتبال افغانستان وتیم اتحاد فیشور

عصر دوشنبه  ورزشگاه باشگاه اٌرانٌان دبی شاهد مسابقه دوستانه فوتبال بٌن دو تٌم ملی افؽانستان وتٌم اتحاد فٌشور بود 
رسٌد وبازی با نتٌجه ٌک بر صفر بسود تٌم ملی که در پاٌان مسابقات تٌم ملی افؽانستان روی ضربه پنالتی به گل 

 افؽانستان بپاٌان رسٌد . داور اٌن مسابقه اقای محمود عبداللهی از اوز بودند 

 خبر
  

 
 هزار تومان  25هزار تومان رسٌد وگوشت گوساله 24قٌمت گوشت بز در شهر اوز به کٌلوٌی 

 تصاویر منتشرنشده از صدام در زندان

 کویت به دنبال ساخت بلندترین برج جهان )+عکس( 

 : قیمت انواع خودرو داخلی

 

 گذاشتن ضرب المثل / دست کسی را توی حنا

گردد و دوست را تنها می گذارد.  اٌن ضرب المثل ناظر بر رفٌق نٌمه راه است که از وسط راه باز می

  ".دادن است کار را سرٌا به گفتۀ عبدهللا مستوفی:"در وسط کار، 

در واقع مانند کسی است که  .عامل عمل در چنٌن موارد نه می تواند پٌش برود و نه راه بازگشت دارد

  .دستش را توی حنا گذاشته باشند

  :ضرب المثل اما رٌشۀ تارٌخی اٌن

ً که وساٌل آراٌش و زٌباٌی گوناگون به کثرت و وفور امروزی وجود زنان دست و نداشت مردان و  سابقا

ً  پا و سر و موی و گٌسو و رٌش و سبٌل خود را حنا می بستند و انا از آن برای زٌباٌی و پاکٌزگی و احٌ

http://www.asriran.com/fa/news/259741/تصاوير-منتشرنشده-از-صدام-در-زندان
http://www.asriran.com/fa/news/259741/تصاوير-منتشرنشده-از-صدام-در-زندان
http://www.asriran.com/fa/news/259689/کویت-به-دنبال-ساخت-بلندترین-برج-جهان-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/259689/کویت-به-دنبال-ساخت-بلندترین-برج-جهان-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/259743/????-?????-?????-??-?????-?-????????-????
http://www.asriran.com/fa/news/259743/????-?????-?????-??-?????-?-????????-????


  .اند جلوگٌری از نزله و سردرد استفاده می کرده

در شاه نشٌن حمام، ٌعنی  طرٌقۀ حنا بستن به اٌن ترتٌب بود که مردان و زنان به حمام می رفته اند و

ٌک به کاری مشؽول می شدند حنا  ز خزٌنه گرفتن در آن محل دور هم می نشستند و هرجاٌی که پس ا

از تراوش ترشحات آب به صورت مربع بر  را آب می کردند و در ٌکی از گوشه های شاه نشٌن و دور

ً موی سر و رٌش و سبٌل آنها را حنا می بست سپس دست و پاٌشان  زمٌن می نشستند و دالک حمام بدوا

  .حنا می گذاشت را توی

 ناگزٌر بود مدت چند ساعت در آن گوشۀ شاه نشٌن تکان نخورد و از جای خود نجنبد تا رنگ حنا بسته

ً به  بگٌرد و دست و پا و موی گٌسو و رٌش و سبٌلش کامالً خضاب شود و اقالً تا هفتۀ دٌگر که مجددا

  .حمام خواهند آمد رنگ حنا دوام بٌاورد و زوال نپذٌرد

 چند ساعت که اٌن خانمها ٌا آقاٌان دست و پاٌشان توی حنا بود بدٌهی است چون بٌکار و ل مدتدر خال

ضمن قلٌان  محکوم به اقامت چند ساعته در آن گوشۀ شاه نشٌن بوده اند باب صحبت را باز می کردند و

ا داشته اند پا توی حن کشٌدن با اشخاصی که می آمدند و می رفتند و ٌا کسانی که مثل خودشان دست و

  .طول و تفصٌل در مٌان می گذاشتند از هر دری سخن می گفتند و روٌدادهای هفته را با شاخ و برگ و

چٌست و دست در حنا گذاشتن و دست کسی را توی حنا  با اٌن توصٌؾ اجمالی دانسته شد که حنا بستن

  .بسته البته نمی توانست کاری بکند گذاشتن چگونه بوده است و دست حنا

 

 حادثه دلخراش در جاده خفر به جهرم

حادثه ای دلخراش دٌگری بر اثر تصادؾ جان دو همشهری را گرفت ودو فرزند انان را به حالت کما 

برد اٌن حادثه دٌروز اتفاق افتاد ودر راه جهرم به خفر بوده است که ماشٌن اقای محمود شهسواری با 

هسواری وهمسرشان فروزان برادران در دم جان می کامٌون برخورد مٌکند ودر اٌن حادثه محمود ش

سالگی بر اثر شدت ضربات به حالت کما رفته اند که تا کنون  12و 10بازند ودوپسر انها در سنٌن 

خبری از بهبودی انان درٌافت نکرده اٌم محمود شهسواری زنی اوزی داشت که از بٌست سال پٌش در 

زندگی مٌکرد وشؽل ازاد داشت ورانندگی مٌکرد  ساٌت ستاره اوز در محله باالتر از مسجد حاجی احمد 

های اوز اٌن حادثه دلخراش را به بازماندگان وبستکان انها تسلٌت عرض مٌنماٌد وبا انها احساس 

 همدردی مٌکند وبرای مجروحان اٌن حادثه فرزندان انمرحوم ارزوی بهبود وسالمتی دارد 

نان براثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست مٌدهند که متاسفانه ساالنه تعداد زٌادی از هموط

امٌدوارٌم  رانندگان با رعاٌت قوانٌن ومسئولٌن با تامٌن امنٌت جاده ای از بروز اٌن حوادث بکاهند تا 

 خانواده هاٌی بٌش از اٌن داؼدٌده نشوند 

23.2.2013 

 مهرگه شد وهفتمین دوره مسابقات بلیارد جام محمود رجایی قهرمان پنجاه

 

مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جان  فورٌه باشگاه فالمٌنگوی دبی شاهد برگزاری 22روز جمعه 

محمود رجاٌی به مقام قهرمانی رسٌد واقاٌان محبوب  مهرگه بود که در اٌن دوره از مسابقات اقای

تا چهارم اٌن مسابقات دست  نوٌد نامور بترتٌب به مقام های دوم محمد اواره .وشاه داماد  عبداللهی

قهرمان قهرمانان نٌز به اقای محمود رجاٌی تعلق گرفت وکار نٌک اقای محبوب  ٌافتند در اٌن جام

 در تقدٌر از زحمات هئٌت بلٌارد بود موجب خرسندی وتشکر حاضرٌن قرار گرفت ضمنادر اٌن عبداللهی



بلٌارد مراتب  مراه بلٌارد بازٌکنان وهئٌتروز ودر پاٌمسابقات بٌاد در گذشت پدر ٌکی از بازٌکنان ه

ازاذر اوا پدر اقای فرهاد اذر  مرحوم محمود  همدری وتسلٌت خودرا با اقای فرهاد اذر اوا اعالم داشتند

  سال سن داشت چندی پٌش در گراش فوت نمودند 61اوا که 

 

قول داده بودند بٌاٌند اما  کهانچه جای تذکر دارد وجا دارد گفته شود نٌامدن تعدادی از بازٌکنانی بود 

مسابقات شد که امٌدوارٌم همشهرٌان وبازٌکنان  نٌامدند واٌن موجب بهمرٌختگی در ابتدای بازٌها وجدول

 اٌن دوره از بازٌها به هزٌنه خود بازٌکنان انجام پذٌرفت  نماٌند به اٌن امر در بازٌهای اٌنده توجه

 

 کنید برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک

    

 احتمال بارندگی در اواخر شنبه وروز یکشنبه در اوز والرستان 

 

کشور به  از صبح شنبه با ورود سامانه جدٌد به آسمانبه گزارش صحبت نو الروکارشناس هواشناسی 

تدرٌج از اواخر شنبه و به طور کل صبح ٌکشنبه بارش ها در الرستان آؼاز خواهد شد و پٌش بٌنی شده 

 تا اواخر ٌکشنبه بارش ها با شدت و ضعؾ ادامه داشته باشد

 gazrak ewaz هویج محلی//گازرک اوز

 

  

 

 بلقیس میراحمدی در گذشت 

مٌراحمدی در اوز در گذشته است که بدٌنوسٌله درگذشت با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم که بانو بلقٌس 

انمرحومه را به خانواده وبرادران اٌشان امٌن مٌراحمدی  محمد رضا مٌراحمدی و دٌگر برادران 

وخواهران انمرحومه وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم  مرحومه هنگام مرگ نزدٌک 

 باد  سال عمر داشت . ٌاد وخاطرش گرامی 73

  2013فورٌه  21ساٌت ستاره های اوز 

  پیام تسلیت

 

با ابراز تاسؾ در گذشت مرحومه بلقٌس مٌراحمدی را به اقای محمد رضا مٌراحمدی ودٌگر برادران 

 وخواهران وخانواده انمرحومه وبستگان اٌشان تسلٌت عرض مٌنمائٌم 

 فٌصل نامی  -  محمد نامی -ه عزٌز ملک زاد –ابراهٌم صدٌق  –صالح صمدانی –حمٌد کرامتی 

------------------------- 
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ودٌگر برادران  با ابراز تاسؾ در گذشت مرحومه بلقٌس مٌراحمدی را به اقای محمد رضا مٌراحمدی

 مٌنمائٌم وخواهران وخانواده انمرحومه وبستگان اٌشان تسلٌت عرض

 

   عبدالرحٌم صدٌق -محسن نامی  -بهرام اذری 

  یپام تسلیت

بدٌن وسٌله در گذشت مرحومه بلقٌس مٌراحمدی را به اقای محمد امٌن مٌراحمدی و دٌگر خواهران 

برای انمرحومه از    وبرادران وخانواده مرحومه وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم

 خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم .

 نوراالدٌن نجم دٌنی  -کرٌم اسماعٌل زاده  -درودی رسول  -علی انجام   از طرؾ

 پٌام تسلٌت 

بدٌن وسٌله در گذشت مرحومه بلقٌس مٌراحمدی را به اقای محمد امٌن مٌراحمدی و دٌگر خواهران 

برای انمرحومه از    وبرادران وخانواده مرحومه وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم

 از طرؾ سعٌد ضٌاٌی وخانواده  /ت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم .خداوند منان طلب مؽفر

 

 نم نم باران در چهارشنبه اوز

ونٌم صبح بمدت ربع تا بٌست دقٌقه نم نم 6خبرهای رسٌده حاکٌست که امروز صبح چهارشنبه از ساعت 

 باران بارٌده وهوا کامال ابرٌست 

 

 در شهر اوزتحلٌلی بر امار تحصٌلی دانش اموزان اوزی 

وقتی اٌن امارا را دٌدم ارزو داشتم ؼلط باشد ودرست نباشد اما واقعٌت انگار چٌز دٌگری است .چند بار 

از اقای عسکری سوال کردم که اٌن امار دقٌق است واٌشان فرمودند درست است وبخودم گفتم من وشما 

 هر چند ارزو داشته باشٌم اما واقعٌت چٌز دٌگرٌست 

ل ٌان دراز وبٌش از ٌک قرن مشهور به افراد تحصٌل کرده ومردمانی هوشمند ودانا بوده اوزٌها طی سا

اند وامر تحصٌل واموزش را ارج مٌنهادند واز جمله نخستٌن شهرهای اٌران بودند که از گذشته های 

که دور مدرسه ساختند وبچه های خودرا به امر تحصٌل حتی در مقاطع تحصٌلی باال فرا خواندند چه انها 

در اوز درس خواندند وچه انها که در شهرهای بزرگ اٌران مشؽول تحصٌل شدند وچه انها که در خارج 

از کشور از هند وقاهره گرفته تا لندن وامرٌکا ودٌگر کشورهای جهان تحصٌل کرده اند سرماٌه انسانی 

 ه اند ومعنوی شهر اوز محسوب مٌشوند واوزٌها همٌشه بدرستی وراستی به ان افتخار کرد

اما حاال کجا هستٌم  ؟ چرا به اٌن وضع رسٌده اٌم ؟  چرا در ابتدای سال تحصٌلی ودر مقطع  اول 

نفر باقی مانده اند که در  18دانش اموز دارٌم اما در مقطع چهارم وپٌش دانشگاهی فقط  497راهنماٌی 



 اوز تحصٌل مٌکنند 

سٌر نزولی تحصٌل دانش اموزان بخصوص  است مرتب 90-89تا  84-83اٌن امار که از سال تحصٌلی 

 497دانش اموزان پسر را نشان مٌدهد  امار پسران در مقاطع مختلؾ تحصٌلی / اول راهنماٌی پسران 

سوم  196دوم متوسطه   240نفر اول متوسطه  333نفر سوم راهنماٌی  383نفر دوم راهنماٌی 

به کاهش بوده وهر چه به مقاطع  نفر  ٌعنی هر سال رو 18وچهارم متوسطه فقط  157متوسطه 

 تحصٌلی باالتر مٌرسٌم تعداد دانش اموزان پسر کم وکمتر مٌشوند 

امار دختران هر چند تفاوتی با پسران دارد اما انهم دچار افت وکاهش از نظر تعداد بوده است / اول 

وم متوسطه د 355اول متوسطه  365سوم راهنماٌی  393نفر دوم راهنماٌی  418راهنماٌی دختران 

 نفر  186چهارم متوسطه  225سوم متوسطه  296

اٌن امار نشان مٌدهد که تعداد کل  دختران بٌش از پسران در کل مقاطع تحصٌلی بوده اند  جمع امار کل 

 83نفر طی سالهای  1424پسران دانش اموز مقطع تحصٌلی راهنماٌی ودبٌرستان  مشؽول به تحصٌل  

نفر بوده اند  3662نفر  که در مجموع  2238کل دختران در همان مقاطع  بوده اند  وجمع امار 90تا 

 814وشگفت انگٌز اٌنکه در اٌن سالها امار دختران مشؽول به تحصٌل  نسبت به پسران  بٌشتر است و

نفر بٌش از پسران هستند اٌنکه دختران پٌگٌری وعالقه بٌشتری به درس وتحصٌل دارند امری واضح 

 کثر نقاط کشور اٌن امر صادق است وروشن است ودر ا

 انچه مٌشود از اٌن امار استخراج کرد بطور خالصه بشرح زٌر می باشد 

 95روند تحصٌلی دانش اموزان اوزی بخصوص پسران در پاٌان سال تحصٌلی با افت       -1

 درصدی مواجه است 

ان دارند  اما انها هم در دختران نسبت به پسران عالقه بٌشتری به درس خواندن وادامه        -2

 دوره های باالتر با افت مواجه هستند 

اٌن روند نشان مٌدهد که با اٌن خروجی دانش اموزان اوزی در اخر سال تحصٌلی  ؛ ما در       -3

اٌنده با افراد تحصٌل کرده کمتری نسبت به سنوات گذشته روبرو خواهٌم شد ) بخصوص در 

امه تحصٌل جذب بازار ٌا بعنوان نٌروهای جوان بدون تخصص قسمت پسران ( وانها به جای اد

بٌکار ونٌمه کار مٌشوند واوزٌها با سطح دانش کمتری در نٌروهای اتی خود روبرو خواهند شد 

 که ضربه جبران ناپذٌری به  گذشته تارٌخی دانش وفرهنگ اوز خواهد زد 

رستانها ی اوز فارخ التحصٌل مٌشوند انقدر با اٌن امار واٌن روند؛ تعداد  افرادی که از دبٌ      -4

کم است که ورود انها به دانشگاههای موجود در اوز )تازه اگر بخواهند ادامه تحصٌل بدهند ( به 

حد ناچٌزی تنزل پٌدا مٌکند واٌن امر برای خٌرٌن ونٌکوکارانی که با دل وجان سرماٌه خودرا 

ومٌلٌاردها تومان برای ساخت انها داده اند تا  در راه اندازی اٌن دانشگاههای هزٌنه کرده اند

 اوزٌهای بٌشتری در شهر خود وارد انشگاه شوند فوق العاده دلسرد کننده است 

اٌن امار همه جانبه نبوده وانتظار هست که اداره اموزش وپرورش اوز امار ورودی دانش       -5

ه تحصٌلی ارائه دهد تا بطور جامع اموزان وخروجی انها از اول ابتداٌی تا پاٌان مقطع متوسط

 تر و روشن تر ومشخصتری بتوان به تحلٌل وضعٌت تحصٌلی دانش اموزان  اوزی پرداخت

بر اساس نوشته اقای عسکری تعدادی از دانش اموزان اوزی برای ادامه تحصٌل به       -6

نها به انجا مٌروند شهرهای اطراؾ از جمله گراش والر مٌروند  تعداد انها چند نفر است ؟ چرا ا

؟ اٌا تعداد دانش اموزانی در رشته خاص کمتر از ان هستند که بخواهند کالسی برای انها 



بگذارند ٌا در انجا کٌفٌت درس وامکانات ان مدارس بٌشتر است .اٌنها سواالتی است که مطمئنا 

 وند روشن نماٌد پاسخ بدان مٌتواند دلٌل درس خواندن دانش اموزان اوزی که به ان شهر ها مٌر

 راه کار چیست وعلت این افت تحصیلی کجاست 

مطمئنا اموزش وپرورش اوز نقش مهمی در تعلٌم وتربٌت دانش اموزان دارد ومٌتواند ومی باٌد با  

کارشناسی ومشاوره به بررسی اٌن پدٌده بپردازد وٌا با نظر خواهی از معلمٌن ودبٌران بخصوص 

با جامعه اوز دارند به جستوی علل ان بپردازند  اما اٌن پدٌده در حد  دبٌران محلی که اشناٌی بٌشتر

مسئولٌت اموزش وپرورش باقی نخواهد ماند وخانواده اٌن دانش اموزان وپدر ومادرها نقش مهمی در 

اٌن افت وخٌزها دارند ان پدر ومادری که فرزند خودرا به امان خدا برای تحصٌل رها مٌکند وفکر 

خترش حتما درس مٌخواند وپس فردا دکتر ومهندس مٌشود باٌد متوجه روند تحصٌلی مٌکند پسر ٌا د

فرزندان خود باشد خانواده ها می باٌد در تعاملی اشکار وجدی با دبٌران ومسئولٌن تربٌتی واموزشی 

 شهر انرا به بحث بگذارند باٌد نشرٌات محلی  اهمٌت اموزش را بارها وبارها گوشزد نماٌند 

ٌدانٌم عدم اتٌه وونبود کار مطمئن در سطح جامعه برای افراد تحصٌل کرده ٌکی از دالٌل مهم هر چند م 

بی عالقگی دانش اموزان به ادامه تحصٌل است اما اٌن امر نمی تواند برای انها که توان مالی انرا دارند 

اوز درسش را  نمی  تا فرزندان خودرا به مقاطع باالتر بفرستند توجٌه پذٌر باشد چون ان فردی که در

خواند ٌا دبٌلم نگرفته ترک تحصٌل مٌکند  متاسفانه فراوان شده اند که ٌا به بندر رفته اند با حقوق 

ناچٌزی کار مٌکنند ٌا در اوز باز با حقوق کم مشؽول کار هستند ٌا کوچه گردی وخٌابان گردی دارند 

ه اند که خٌابانها را وجب به وجب می وروز شب پشت کامٌوتر وگٌم بازی ونهاٌتا موتورسوارنی  شد

 گردند 

به نظر من اگر کمی از فضای گل وبلبلی اوزبٌرون بٌائٌم وبه واقعٌت ها نظر کنٌم مٌتواند ما را با 

مسائلی اشنا کند که نخواسته اٌم ببٌنٌم . با تعرٌؾ وتمجٌد از خود؛  فرهنگی وتارٌخی وشهر نمونه 

ده هاست که مٌتوان برای شهر ودٌاری که دوستش دارٌم گامی بردارٌم نمٌشوٌم با شناخت واقعٌت ها وپدٌ

 حتی اگردر اٌن راه با سختی مواجه شوٌم 

 2013فرهاد ابراهٌم پور /فورٌه 

 

 چرا وضعیت تحصیلی دانش اموزان اوزی واموزش وپرورش اوز اینگونه است

ای دانشگاه ازاد اسالمی  اوز اقای محمود عسکری رئٌس شورای حل اختالؾ اوز واز اعضای هٌات امن

چندی پٌش مطلبی در باره وضعٌت تحصٌلی دانش اموزان اوز در عصر اوز وبعدا در ساٌت پٌام دانش 

 اوز منتشر کردند که متاسفانه عده زٌادی از همشهرٌان بسادگی از کنار ان گذشتند

ذر تحصیلی پیش رو بران شدیم که با توجه به گدر اٌن نوشته ودر ابتدای مقاله اقای عسکری مٌنوٌسند  

.  من انموقع هر چه گردٌدم نشانی از اٌن امار وارقام وگذر تا ان را مورد نقد وبررسی قرار دهیم

تحصٌلی پٌش رو نٌافتم تا اٌنکه چند روز پٌش جوٌا شدم واقای عسکری گفتند که به عللی که بر من 

که مطلب مرا منتشر کردند اٌن امار را ضمٌمه معلوم نٌست نمی دانم چرا انها )عصر اوز وپٌام دانش (

 نکردند.  راستی چرا اٌن امارکنار مطلب اٌشان  نٌامده است ؟ 



اقای عسکری تماٌل داشتند تا مطلب اٌشان همراه با امار ان درمعرض دٌد خوانندگان وبٌنندگان قرار 

ز وضعٌت تحصٌلی دانش اموزان گٌرد  تا مردم وهمشهرٌان با توجه به امار ارائه شده پی ببرند چه برو

 اوز امده  است 

برای اٌنمنظور ابتدا مطلب منتشر شده اٌشان را می اورم وبعد امار ان که توسط خود اٌشان ارسال شده 

 براٌتان روی ساٌت قرار مٌدهم وسپس به تحلٌل اٌن امار وارقام خواهم پرداخت 

 مهاجرت پدیده ای کهن 

  در آموزش و پرورش منطقه اوز

دگی همٌشه از دردها و آسٌب ها رنج بسٌار برده همواره در جستجوی ٌافتن زن نشٌب و فراز در انسان

علل آنها برآمده تا راه هاٌی برای رهاٌی از آن بٌاٌد. با توجه به گذر تحصٌلی پٌش رو بر آن شدٌم تا آن 

تاسٌس دانشگاه های متعدد و  را مورد نقد و بررسی قرار دهٌم. با اٌن که تقاضای تحصٌل در دانشگاه با

ورود سهل و آسان به آن روز افزون گشته و اکثرٌت افرادی که موفق به پاٌان رساندن دوره دبٌرستان 

می شوند می توانند وارد دانشگاه شوند. عده ای قبل از انجام دوره متوسطه برای همٌشه درس را رها 

بدون کسب نتٌجه جذب بازار کار می شوند، آن کرده و پس از سپری کردن بهترٌن دوره از عمر خوٌش 

هم بازار کاری که بدون پشتوانه مالی ٌا تحصٌالت عالی موفقٌتی در پٌش نخواهد داشت. زٌرا 

کارکردهای دبٌرستان پرورش حرفه، آموزش برای زٌستن، مشارکت اجتماعی و تاخٌر از ورود افراد به 

 بازار کار می باشد.

وزش برای زٌستن، مشارکت اجتماعی و تاخٌر از ورود افراد به بازار کار دبٌرستان پرورش حرفه، آم

 می باشد.

 

در عصر ما که مشتاقان آموزش عالی زیاد است، تحصیل در دبیرستان نمی تواند افتخار آفرین باشد چه 

شکل  . معموال انگٌزه برای تحصٌل در درجه اول در خانوادهرسد به این که آن را در نیمه راه رها کنیم

می گٌرد و آموزش و پرورش و زٌر ساختار آن مرحله بعد تاثٌر بسٌاری خواهد داشت. اگر به چند دهه 

گذشته برگردٌم و کارکرد آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار دهٌم. مشاهده خواهد شد که هر ساله 

 چندٌن پزشک، مهندس و دبٌر در بهترٌن دانشگاه ها پذٌرفته می شوند. 

ده که درصد پذٌرش دانشجو در دانشگاه های دولتی بسٌار کم شده است. به طوری که خانواده حال چه ش

ها علت را در آموزش و پرورش می دانند و برای ادامه تحصٌل و کسب نتٌجه بهتر به شهرهای همجوار 

الت دانش آموز از روستازادگان به جناح می روند تا از تسهٌ 40می روند تا جائی که در سال جاری 

دانش آموز ابتدائی در شهر الر و عده ای هم در مدارس تٌزهوشان و  9شبانه روزی بهره مند شوند. 

نمونه دولتی و مدارس عادی گراش می روند و چهار نفر هم در رشته رٌاضی فٌزٌک در شهرک توحٌد 

 کهنه مشؽول به تحصٌل هستند،

لی است رونق گرفته، فارغ التحصٌالن جای سوال است اگر تحصٌل در شهرهای همجوار که چند سا 

 موفق به پذٌرش در دانشگاه های دولتی شده اند، پاسخ گو کٌست؟ 

اگر موفقٌت چندانی حاصل نگردٌده، مهاجرت با همه مشکالت اٌاب و ذهاب راه حل مناسبی برای برون 



پس از  83-84نفر دانش آموز اول راهنماٌی در سال  497رفت از وضعٌت فعلی به طوری که از 

نفر  18رسٌده که سال چهارم متوسطه ٌا پٌش دانشگاهی به  393نفر به رشته های فنی به  104هداٌت 

ونٌم درصد را نشان می دهد. امٌد است با اٌن مقاٌسه مجمل مسئولٌن امر و 95می رسد. و افتی معادل 

وٌق و ترؼٌب دانش آموزان خانواده های محترم با دعوت از کارشناسان و افراد با تجربه راهی برای تش

 به تحصٌل در شهر خود و رهاٌی از اٌن وضعٌت بٌابند.

 :عضو هٌات امنای دانشگاه آزاداسالمی مرکزاوز محمود عسکری

 ساٌت پٌام دانش    07:40:58/  - ۰۰۰۰دي  ۰ٌكشنبه 

  هدرا نشان مید 90-89تا  84-83از سال تحصیلی  نمودار زیر وضعیت تحصیلی دانش اموزان اوز

 

  

اٌن      سازی در فضای باز برگزار میشود/ فردا در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی کارهای مجسمه

 فورٌه اؼاز مٌشود 18ونٌم بعداز ظهر دوشنبه 5ساعت  نماٌشگاه هنرهای تجسمی از

  

  

 

 شود خودرو در كشور سرقت می 6ساعت  هر

 جدیدترین قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی )+جدول

 دیدنی های امروز 

 

 اوز شروع نم نم باران در شهر

  

عصر امروز  5  رسٌد که نم نم باران از ساعت هوای ابری اوز حکاٌت از باران دارد لحظاتی پٌش خبر

 به شهر ودٌار داده است ٌکشنبه شروع شده است وحال وهوای تازه ای

 

fuqdلبته همه جای شهر نبوده بارانی نٌامده باٌد بگوٌم م بعضی ها بعد زنگ زدند که ن هم نوشتم نم نم ا

  که گاه در بازار می اٌد اما بر دبی نمی اٌد ورد مٌکند است مثل دبی

  

 بلیارد جام مهرگه پنجاه وهفتمین دوره مسابقات

  

دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای   هفتمٌن بدٌنوسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان رشته بلٌارد مٌرسانٌم که پنجاو

بعداز ظهر  3در باشگاه فالمٌنگو دبی ساعت   2013فورٌه 22ٌم امارات جام مهرگه در تارٌخ مق

برگزار خواهد شد خواهشمندٌم بازٌکنان   همٌاری خود بازٌکنان برگزار مٌگردد اٌن دوره از بازٌها با

http://www.asriran.com/fa/news/258252/هر-ساعت-6-خودرو-در-كشور-سرقت-میشود
http://www.asriran.com/fa/news/258256/جدیدترین-قیمت-خودروهای-پرتیراژ-داخلی-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/258256/جدیدترین-قیمت-خودروهای-پرتیراژ-داخلی-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/258174/دیدنی-های-امروز
http://www.asriran.com/fa/news/258174/دیدنی-های-امروز


   هئٌت بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات  برگزاری حضور داشته باشند/ راس ساعت مقرر در محل

 

 اتوانی جنسی در مردان چگونه بوجود می آید؟ن

تعدادی از بینندگان سایت مطلب مربوط به مشکالت جنسی زنان را خوانده بودند وعالقمند بودند در  

باره مشکالت جنسی مردان هم مطلبی داشته باشیم برای رعایت برابری حق مطلب؛ انرا اینجا می 

 شکل دارند تا مردان فکر نکنند فقط زنان م  اورم

 

الزم است قبل از تعرٌؾ ناتوانی جنسی، اصطالح بهداشت جنسی را تعرٌؾ كنٌم. اگر :سالمت نیوز

بخواهٌم مطابق تعرٌؾ سازمان بهداشت جهانی در رابطه با بهداشت جنسی عمل كرده باشٌم باٌد بگوٌم 

كه جنبه های كه بهداشت جنسی عبارت از ٌكپارچگی و هماهنگی برای ذهن، احساس و جسم است 

اجتماعی و عقالنی را در مسٌر ارتقاء شخصٌت او هداٌت كرده و عشق و ارتباط را مٌان زن و شوهر 

 .اٌجاد می كند

 

اٌن بهداشت جنسی مثل بهداشت جسم و روان ممكن است مواجه با مشكالتی شود. باز مثل ساٌر  

مشكالت زناشوئی نٌز نٌاز به توجه و بٌمارٌهای عضوی در بدن كه نٌازمند رسٌدگی و مداوا می باشند، 

درمان دارند. مشكالت جنسی انواع و اقسام مختلفی دارد ، برای پٌدا كردن ٌك اختالل ٌا بٌماری، باٌستی 

ابتدا تعرٌؾ حالت طبٌعی را داشته باشٌم، هر عاملی كه باعث اختالل در ٌك رابطة سالم زناشوٌی شود، 

 .ٌا اختالل جنسی ان را طبقه بندی می كنٌم ( Sexual Dysfunction )تحت عنوان 

 

البته شما توجه داشته باشٌد كه انواع اختالالت جنسی در مردان و زنان بسٌار زٌاد، متفاوت و تعارٌؾ 

اختالل در نعوظ ٌا  :جداگانه دارند. اختالالت جنسی شاٌع در مردان به سه دستة بزرگ تقسٌم می شوند

ظور اٌن نوشته است، اختالل در انزال و اختالل در مٌل جنسی. هر همان ناتوانی جنسی كه هدؾ و من

ً تأکٌد کرد  كدام از سه دسته اختالالت جنسی فوق به زٌر رده های مختلؾ تقسٌم می شوند. باٌستی مجددا

که انواع اختالالت جنسی در مردان بسٌار زٌاد است و محدود به سه نوع فوق نمی شود. بنابراٌن نوع 

باٌستی بدقت با بررسٌهای مختلؾ تشخٌص داده شود، چون هر كدام درمان مخصوص به  اختالل جنسی

  .خود دارد

 

ناتوانی جنسی عبارت است از عدم تواناٌی در اٌجاد و حفظ نعوظ آلت  :و اما تعریف ناتوانی جنسی

ز درصد روابط زناشوئی كه مدت سه ماه ا 50جهت انجام ٌك مقاربت جنسی رضاٌت بخش در بٌش از 

ً دچار مشکل می شود، نمی توان وی را بٌمار تلقی کرد  .شروع آن گذشته باشد. بنابراٌن اگر فردی گاها

 

در زندگی عادی روزمره، بسٌاری از مردان ممکن است دوران پر تنشی را تجربه کنند و در اٌن  

به حالت طبٌعی بر  دوران تماٌالت جنسی و توانائی جنسی مرد تحت تأثٌر قرار می گٌرد، و معموالً فرد

خواهد گشت. همانطور كه قبالً نٌز اشاره شد، اٌن تعرٌؾ مختص نانوانی جنسی می باشد، و ساٌر 

 .اختالالت جنسی فوق الذكر را شامل نمی شود

 

 عالئم مشکالت جنسی در مردان چیست؟

 



  :نشانه های مشکالت جنسی در مردان عبارتند از

 نسی فقدان مٌل جنسی، خٌال پردازی ج -1

 عدم تواناٌی برای حفظ حالت نعوظ -2

 ناتوانی در رسٌدن به اوج لذت جنسی با وجود تحرٌک های مناسب و نشانه های برانگٌختگی -3

 تواناٌی رسٌدن به اوج لذت جنسی تنها پس از ٌک دوره طوالنی -4

 تواناٌی رسٌدن به اوج لذت جنسی فقط در حٌن استمنا و ٌا رابطه جنسی دهانی -5

مشکل کنترل زمان ارگاسم و انزال به طورٌکه پس از تماس به سرعت ارضاء شده و همسر خود را  -6

 .ناراضی ترک می کنند

 عدم انزال -7

نعوظ شما  -1نعوظ مداوم در صورت بروز مشکالت زٌر به سرعت به پزشک مراجعه کنٌد:  -8 

عدم تواناٌی به حفظ  -3بت دردناک مقار -2طوالنی، بدون مٌل جنسی و بٌش از چند ساعت پاٌدار است 

فاقد هر گونه مٌل به تماس جنسی  -6دچار انزال زودرس هستٌد  -5قادر به ارگاسم نٌستٌد  -4نعوظ 

 هستٌد 

 

 

 چگونه درمان می شوند؟مشکالت جنسی زنان چیستند و 

این مطلب بر گرفته از وب سایت عصر ایران است وحاوی اطالعات مهمی می باشد که متاسفانه در  

توجه شما بینندگان را به ان   جامعه ما تاکنون کم به ان پر داخته شده است بدلیل ارزشمندی مطلب

 جلب میکنم

 است؟ ناتوانی ٌا اختالل جنسی در زنان چند نوع* 

 

 :ختالل جنسی در زنان به انواع زٌر تقسٌم می شودا

 

 .اختالل کمبود مٌل جنسی ٌا سردمزاجی زنان -1

 .اختالل شدٌدتر از اختالل قبلی است اختالل بٌزاری ٌا تنفر جنسی. اٌن 2

 

 .حالت فرد واجد مٌل جنسی است اما برانگٌخته نمی شود اختالل در برانگٌختگی جنسی. در اٌن -3

اختاللی اضطرابی است که در آن فرد به شدت از آمٌزش می ترسد،  آلت. اٌن اختالل، هراس از -4

شکم، ران، دست و پای او جمع می شود و به مرد اجازه آمٌزش را نمی  درحٌن آمٌزش تمام عضالت

 دهد

 

کلٌک جنسی زنان چٌستند و چگونه درمان می شوند؟ مشکالت خواندن تمام مطلب روی تٌتر مطلب برای 

 کنٌد

  

 امارات البیان  سلمانپور در سمپوزیوم بین المللی شعر در روزنامه درج شعر خوانی خانم سیلوانا 

 

http://www.asriran.com/fa/news/256833/مشکلات-جنسی-زنان-چیستند-و-چگونه-درمان-می-شوند
http://www.asriran.com/fa/news/256833/مشکلات-جنسی-زنان-چیستند-و-چگونه-درمان-می-شوند
http://www.asriran.com/fa/news/256833/مشکلات-جنسی-زنان-چیستند-و-چگونه-درمان-می-شوند


 تظاهرة ثقافیة بكل اللغات« قلب شاعري

 للعام الثاني في دبي« سوكا جاكاي»نظمه ت

 للی قلب شعر در دبیفیلم شعر خوانی خانم سیلوانا در مراسم بین الم

   این فیلم با دوربین موبایل گرفته شده واگر اشکاالتی دارد می بخشید

 استخر سر پوشیده اوز به بهره برداری رسید 

   - استخر سرپوشٌده اوز الرستان به همت خٌرٌن اٌن بخش به بهره برداری رسٌد. - اوز < بخش ها

مٌلٌون لایر از از هزٌنه احداث اٌن استخر از سوی محمد  300مجتبی کرٌمی درگفت و گو با اٌرنا گفت: 

نامی، رحمانی نژاد و وحدانی سه تن از خٌرٌن اٌن شهر اهدا شده است. شهرداراوز در بخش دٌگری 

سخنان خود گفت:تالش ما براٌن است که با انجام فعالٌت های عمرانی مناسب ، چهره اٌن شهر را  از 

د:برای تحقق اٌن هدؾ اٌجاد پارک حاشٌه ای، پارک جدٌد آبی، آسفالت متحول کنٌم . کرٌمی بٌان کر

خٌابان ها و معابر، لبه گذاری و درزگٌری خٌابان ها، خط کشی معابرو نصب صندلی در اٌستگاه ها از 

  جمله اقدامات اٌن شهرداری است.

، اخذ سند رسمی  ˈمال محمدˈوی افزود:همچنٌن ساخت و نصب تابلوهای راهنما، دٌوارکشی سٌل بند 

 270برای امالک متعلق به اٌن شهرداری و جلب مشارکت های مردمی برای ساخت بازار بزرگ اوز با 

 /مؽازه در زمٌنی به مساحت چهارهکتار و نقاشی دٌوارهای شهراز جمله اقدامات اٌن شهرداری است.

 صحبت نو الر 

 

 بازار خهر در شهر اوز
 

ه بازار اوز امده بود که مربوط به اؼسته ودٌگر نقاط بود حتی از سمت هرمود وبستک اما از حدود چند هفته گذشته خهر ب
تعدادی از همشهرٌان برای پٌدا کردن خهر راهی فراشبند شدند جاٌی در استان فارس که   دٌشب خبری درٌافت کردٌم که

 هزار تومان است  40  ٌلوٌیقٌمت خهر در حال حاضر در اوز ک .سال گذشته هم مردم اوز را بدن سوی کشاند 
  اٌن عکسی که مالحظه مٌکنٌد خهرهاٌست که در دستان اقای حمٌد اؼاسی فروشنده خهردرمٌدان اوز است

 ماشین های دیالیزنصب وراه اندازی شد  /خبری خوش   
   

 سیلوانا سلمانپور شاعر شهرمان در قلب شعر دبی

ونٌم صبح در سالن کنفرانس نالج وٌلج دبی برگزاری سمپوزٌوم بٌن المللی شعر بود که با عنوان قلب  10امروز از ساعت 
اعران برگزار گردٌد در اٌن هماٌش شعراٌی ازامارات ؛ اٌتالٌا؛ ژاپن ؛ اٌران ؛ هند شهر در دبی با حضور عالقمندان وش

به شعر خوانی پرداختند که مورد توجه عالقمندان قرار گرفت از اٌران شاعر شهرمان سٌلوانا سلمانپور حضور داشتند که 
انتخاب شده بود به انگلٌسی وگاها عربی  با سه شعر ؼنای بٌشتری به اٌن جمع وهماٌش بخشٌدند شعر همه شعرا که از قبل

ترجمه شده بود وبر صفحه نماٌش هنگام خوانش شعرها دٌده مٌشد  از انجا که من کمی دٌر به هماٌش رسٌدم گزارش ان 

http://www.albayan.ae/five-senses/culture/2013-02-15-1.1823386
https://www.youtube.com/watch?v=PBnA_aqu_l8&list=HL1361006027&feature=mh_lolz
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=421:1391-11-26-21-03-14&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=421:1391-11-26-21-03-14&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59


ناقص خواهد بود ومنتظر درج اٌن اتفاق شعری  در جرٌده های امارات خواهٌم ماند تا با توضٌحات وعکس های بٌشتری 
 نندگان گرامی باشٌم در خدمت بٌ

 تعدادی عکس با موبایل گرفته ام که به اتفاق اینجا می بینیم 

 دزدی از منزلی در اوز
  

دزدی شده است .اٌنکه چه برده   بنام علی فداکار در محله قاسمی  که از منزل ٌکی از همشهرٌانساعاتی پٌش باخبر شدٌم 
 اند هنوز معلوم نٌست 

 اٌن اتفاق ظهر بوده ودزدها از دٌوار خانه می امدند پائٌن که با فرٌاد صاحبخانه ان دو نفر فرار مٌکنند 
   

 دعوت به حمایت از شعر وارزشهای انسانی

 Poeticدر تاالر کنفرانس دهکده دانش هماٌش بٌن المللی شعر تحت عنوان  2013/2/14با سالم  ، فردا پنجشنبه  
heart امه شاعرانی از کشورهای ، امارات ، ژاپن ، اٌتالٌا ، کانادا ، هند و اٌران شعرهای برگزار می گردد. در اٌن برن

 خود را به زبان مادری ارائه خواهند داد .البته ترجمه اشعار به زبان انگلٌسی نماٌش داده خواهد شد . 

 سعادتمندم که افتخار دارم نماٌنده شعر وزبان گهربار فارسی در اٌن برنامه باشم . 

هشمندم است با حضور گسترده خود ، عشق و حماٌت از شعر ، ادبٌات ، صلح و دوستی که مضمون اصلی اٌن برنامه خوا
 است را نشان دهٌد . 

مٌهمانان اختصاصی برنامه " دکتر شهاب ؼانم " شاعر و مترجم برجسته امارات ، و برنده جاٌزه جهانی صلح تاگور ، 
 ور جهان عرب می باشند . همچنٌن  " سامی ٌوسؾ " خواننده مشه

 حضور شما، سرافرازی ماست .                 با ادای احترام   سٌلوانا سلمانپور

 خانم سلمانپور از شاعران اٌرانی است که در اٌن هماٌش شعر شرکت دارند 

 برای دٌدن نماٌه پی دی اؾ بزبان عربی وانگلٌسی اٌنجا کلٌک کنٌد 

  

 پیام تشکر خانواده مرحوم عزیز هنری بمناسبت کلنگ زنی بخش جدید کتابخانه عمومی اوز
 
محمد محمودی فاروق رکنی   قٌهی نژادبدٌنوسٌله تشکر خودرا از هئٌت امنای کتابخانه عمومی اوز اقاٌان منصور ف 

ومدٌر کتابخانه سرکار خانم فوزٌه زارع ومسئولٌن وفرماندار ِوٌژه الرستان ومسئولٌن شهری شهرداری وبخشداری 
ومعتمدٌن مردم شهر که در روز کلنگ زنی اٌن بخش جدٌد حضور داشته اند ابراز مٌدارٌم وتوفٌق شما را ازخداوند متعال 

 خواستارٌم
 
 میلیون تومان خیریه مرحوم عزیز هنری بزودی ساخته میشود 300ش جدید کتابخانه عمومی با هزینه بخ

 گرانی بیداد میکند 
  

به جای اٌنکه بگه هوا سرده ٌا گرمه   ٌکی از همشهرٌان که از اوز امده بود دٌدم از حال وهوای اوز ازش پرسٌدم  دٌشب
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شده قٌمت ها از پارسال تا امسال چند برابر شده ٌک گونی برنج ده کٌلوٌی ٌا بهاره ٌا زمستان گفت : همه چٌز گران 
هزار تومان گوشت ومرغ وماهی هم هر ماه قٌمتش زٌاد مبشه انها که دارند انبار کرده اند انها که ندارن هم  50رسٌده به 

ن کم است خٌلی سخت شده روز بروز کمتر مصرؾ مٌکنند واٌن برای ادم های کارگر وفقٌر وکارمندهاٌی که حقوقشا
مٌگفت در اٌن شراٌط انهاٌی که دارند وتوی فامٌل وطاٌفه خودشان مبشناسند که ندارد به انها کمک کنند تا فشار بر   است

 روی انها کم شود وخدای نکرده برای مخارج ساده زندگی اشان به راه ؼلط نروند
 

اٌی از اوز رسٌده بود نٌز همٌن را نشان مٌداد فکر مٌکنٌد با اٌن همشهری راست مٌگفت چند روز پٌش که قٌمت اقالم ؼذ
هزار تومان وروؼن ووپٌارز وسٌب زمٌنی وبادمجان وو ده ها قلم مواد  20هزار تومان گوشت کٌلوٌی  5برنج کٌلو 

 ؼذاٌی روزانه واب وبرق وگاز وهزٌنه مدرسه ولباس وپٌراهنی که کمتر از بٌست وسی هزار تومان نٌست افرادی
هزار تا ٌک مٌلٌون تومان است چطور باٌد از پس مخارج  500وهمشهرٌانی که در اوز زندگی مٌکنند ودرامدشان بٌن 

 . زندگی براٌند
 

همٌاری وکمک به همنوع وهمشهری خود که محتاج کمک هستند فراموش نکنٌد بخصوص به نزدٌکان وخوٌشاوندانی که 
 احتٌاج مبرم به کمک من وشما دارند

    2013ٌه فور 12
 

 دیدنی های امروز

 قیمت مصوب آجیل شب عید )جدول( 

 نمایش داده میشود  م دبیفیلم اسب دوپا مخملباف در مرکز ندوه الثقافه وعلو
  

ونٌم شب در سالن نماٌش مرکز ندوه الثقافه وعلوم دبی فٌلم اسب دوپا ساخته سمٌرا  7فورٌه از ساعت  13  فردا شب
ساخته شده با بازٌگری ضٌا  2008به نماٌش در می اٌد .اٌن فٌلم درام که ساخته خانم مخملباؾ است ودر سال   مخملباؾ

 حد مورد توجه جهانی قرار گرفته است مٌرزا محمد، هارون ا
 

سالگی در فٌلم باٌسکل ران  ساخته پدرش محسن مخملباؾ   ۰نهران است که در  1357بهمن  26سمٌرا مخملباؾ متولد 
ترٌن کارگردان جهان در بخش رسمی  سالگی به عنوان جوان ۰۰سالگی فٌلم سٌب را ساخت. و در  ۰۰بازی کرد. در سن 

المللی دعوت شد و در  فستٌوال بٌن ۰۵۵( حضور ٌافت. فٌلم سٌب سمٌرا در ظرؾ دو سال به بٌش از ۰۰۰۰فستٌوال کن  )
، دومٌن فٌلم سٌنماٌی خود ارا به نام تخته سٌاه   ساخت و در ۰۰۰۰کشور جهان اکران شد. سمٌرا در سال  ۰۵بٌش از 

فستٌوال کن  حضور ٌافت و جاٌزه وٌژه هٌات  ترٌن کارگردان جهان در بخش مسابقه دوباره به عنوان جوان ۰۵۵۵سال 
در بخش مسابقه اصلی کن پذٌرفته شد و  ۰۵۵۰داوران را از آن خود ساخت. سومٌن ساخته وی به نام  پنج عصر در سال 

های مهمی چون کن، ونٌز و  بار دٌگر موفق به درٌافت جاٌزه وٌژه هٌأت داوران از  جشنواره کن شد. وی در جشنواره
 است ه عنوان داور حضور ٌافتهبرلٌن ب

.  

 مطالب وعکس های مربوط به جشن تقدیر از سرکار خانم سیلوانا سلمانپور میتوانید اینجا ببینید
 
   به همراه سری اول عکس هاعبدالقادر فقیهی وفرهاد ابراهیم پور  -ن اقایان منصور فقیهی نژادمتن سخنا  

 
  دیریوگرافی خانم سلمانپور وگزارش شب جشن تقب

 عکس ها را میتوانید اینجا ببینید سری دوم  

http://www.asriran.com/fa/news/256967/دیدنی-های-امروز
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 متن اشعار خوانده شده توسط تعدادی از افراد حاضر در جشن تقدیر اینجا مالحظه کنید 

 

  سمپوزیوم بین المللی شعر دبی با عنوان قلب شعر 

الج وٌلج دبی با حضور در تاالر کنفراس ن 2196فورٌه  98سمپوزٌوم بٌن المللی شعر با عنوان قلب شعر در تارٌخ 

ژاپن  واٌران ) خانم سٌلوانا سلمانپور ( برگزار مٌشود ساعت شروع برنامه ها از  -اٌتالٌا  -هند  -شاعرانی از امارات 
 بعد از ظهر است وبرای عموم راٌگان می باشد 9صبح تا  91ساعت 

اٌن جلسه پر بار شعر بٌن المللی حضور پٌدا امٌدوارٌم همشهرٌان وعالقمندان به شعر بخصوص اشعار خانم سلمانپور در 
کنند تا ماٌه دلگرمی شاعران وشاعر خوب شهرمان شوند  ضمنا دکتر شهاب ؼانم شاعر مطرح وتاثٌر گذار امارات در 

مهمان وٌژه اٌن سمپوزٌوم هستند و خواننده معروؾ سامی ٌوسؾ از لبنان  نٌز در اٌن روز به   اٌن دوره از سمپوزٌوم
 رنامه می پردازند اجرای ب

 جهت اطالع بٌشتر مٌتوانٌد به لٌنک زٌر مراجعه نمائٌد که از روزنامه الخلٌج است 

4cd02.aspx599d55e-8120-44d3-a326-http://www.alkhleej.ae/portal/d880bfe8 

 نقشه محل برگزاری سمپوزیوم 

 ثًٍٓ 22ساْپیًبیی يشدو أص دس عبنگشد پیشٔصی اَقالة 
 

ٓوكّ اٝى كه ٍبُوٝى پٍوٝىی اٗوالة اٍالٓی هاٛپٍٔبٌی فٞكها اى ٍٓلإ آبّ ّبكؼی ّوٝع کوكٗل ٝكه ٍٓلإ ٝهىّی ثپبٌبٕ 

 لاه ٌٝيٙ الهٍزبٕ ثٚ اٌواك ٍق٘واٗی پوكافز٘ل هٍبٗلٗل كه پبٌبٕ هاٛپٍٔبٌی آبّ عٔؼٚ اٝى ٝٓؼبٕٝ كوٓبٗ

   ػکٌ ٛبٌی اى هٝى هاٛپٍٔبٌی ٍٓزٞاٍٗل اٌ٘غب ثجٍٍ٘ل

 انم فاطمه کریما در جشن تقدیر خوانده شد متن شعر اوزی سیلوانا سلمانپور که توسط خ

 يبؽیٍ کٕکی

 او ٔاجشی ثگشدی /  ا ثب چذعحبو اَگبس 

 خّى َبداَى چّ کشداو / گیچ اثذعحبو اَگبس

 ظشیی َؾغحّ / پبجیم ٔ جبط ٔ يجًّ جی 

 صّس سخحیی کّ کٕپّ / يب جّ أعحّ کشدِ

 / یب جک کجبت ثچیب پظ پُجشِ کٕ ثم اؽجب

  / صّس يؾکالت دَیبآٌ سأ گٍُ پیبصی 

   جک ففذّ ٔای کحبثبو / یب کبغزای دغبثى

 َب َبو کْٕبو ثگشدی / اص دذ گزؽحّ جبثى
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 یک سٔص اگش جُبجٕ / يذْٕػ ٔ خٕسد ٔ خغحّ

  / ٔاص آثّ چؾى ثغحّ ْبٔی يٕنٕ ثپبؽی

 / جٌٕ ٔ دل جٕعحّ  ايٕاگبیی يٓؼ جب /  کض

 دس خشيث دْث ثؼ / فکش خٕ جب کٕ ثغحّ 

  / یب کّ چیب يٕعحّ ى کّ ثغحبوخٕو َبداَ

  اّو / جک کُج خَّٕ ثغحّ يبؽیٍ کٕکُی 

 يبيٕس گُگ ٔ کٕساو / يبؽیٍ ؽغث ٔ ؽٕساو

 يغٕل دسط ٔ يؾقبو / يؾغٕل جى ٔ جٕساو

 / يبجم ثذػث اعی يب فذ جب کحبة ٔ دفحش

 جبکی ادت اعی يب /

 سٔص ٔ ؽبٔو کى اَذا جک ثیغث ٔ چبس عبػث / 

 / اعکبچ يٕص دو اَذا  کحبة ٔ دفحش  جبگی

 ثُٕعبو / دیفى کّ جبس ثکُبو ٔخث يؾب  

 / ايٕاگبیی چّ ثکُبو ٔخحى ٔ ٔل گزؽحب

 صّس ثبس خَّٕ خشداو / اص کبس خَّٕ يشدو 

 ْش چّ اّو خبدّْ ٔ ٔل چٕ / اص یبد خٕد ؽٕ ثشداو

  گیچ ا ثذعحبو اَگبس خٕو َٕداَبو چّ کشداو / 

  بساّو ٔاجٕسی ثگشدی / ا ثب چذعحبو اَگ

 نمایشگاه  فرمه دوزی وروبان دوزی و... در مرکز ندوه الثقافه العلوم دبی

فورٌه در مرکز ندوه الثقافه وعلوم دبی در ممزر نماٌشگاهی از کارهای خانم فهٌمه پرتو اذر با اثاری از فرمه 91فردا 

ند برای دٌدن اٌن کارهای دوزی منجوق دوزی  روبان دوزی ودٌگر کارهای سنتی عرضه مٌگردد عالقمندان مٌتوان

شب بصورت راٌگان از اٌن مکان دٌدن نماٌند.اٌن نماٌشگاه با همکاری  91صبح تا  91صناٌع دستی از صبح ساعت 

 وتحت رعاٌت مهد ارکٌد برگزار مٌگردد 

  



 کلنگ زنی بخش جدید کتابخانه عمومی اوز 

که قرار است با حضور مسئولٌن شهر وشهرستان امروز مراسم کلنگ زنی بخش جدٌد کتابخانه عمومی شهر اوز است 

مٌلٌون تومان  جنب کتابخانه  611ومعتمدٌن شهر ومسئولٌن کتابخانه ومردم شهر انجام پذٌرد اٌن بخش جدٌد با هزٌنه 

عمومی شهر اوز احداث مٌگردد که خٌرٌه خانواده مرحوم عزٌز هنری  می باشد.کاری نٌک وپسندٌده که قابل تقدٌر 
 است  واحترام 

 يحٍ عخُبٌ اقبی ػجذانقبدس فقیٓی دس يشاعى جؾٍ جقذیش اص عشکبس خبَى عیهٕاَب عهًبَپٕس
  

 

کّ   اقبی ػجذانقبدس فقیٓی ثذنیم يغبفشت َحٕاَغحّ ثٕدَذ دس ایٍ يشاعى دضٕس پیذا کُُذ ثذیٍ يُظٕس يحُی اسعبل ًَٕدَذ

 جٕعظ خبَى ػبیؾّ فقیٓی پٕس دس ایٍ يشاعى خٕاَذِ ؽذ

 كخذأَذ جبٌ ٔ خشد                          کضیٍ ثشجش اَذیؾّ ثش َگزسثّ َبو 

ثب ٍپبً ثٍکوإ ثٚ كهگبٙ فبُن َٛزی کٚ كوٕزی كٌگو كواْٛ آٝهك رب كه فلٓذ ٍٜٓٔبٗبٕ ٝ ْٜٛٔوٌبٕ كوٍٛقزٚ ٝ كوٛ٘گ 

ٍٖ ٓبكهی . كه كٍٝذ اٝىی ثبٍّْ، ٖٙٔ ػوٗ فٍو ٓولّ ؽٚٞه ٍوٝهإ گوآی ٝ ػبّوبٕ كوٛ٘گ ٝ رٔلٕ ؿ٘ی ٍوىٓ

اٌٖ ٓؾلَ ٍٕٔٔی گوك ْٛ آٓلٌْ رب اى ثيهگ ثبٗٞی  ّؼو ٝ اكة پبهٍی ، ّبػوٙ ثِ٘ل آٝاىٙ الهٍزبٕ ٝ اٝى ٍوکبه فبْٗ 

ٍٍِٞاٗب ٍِٔبٗپٞه هله كاٗی ٗٔبئٍْ. ػيٌيإ ٛٔٚ ّٔب ثٚ ٗٞػی ثب ٗبّ فبْٗ ٍِٔب ٗپٞه آّ٘بئٍل، ىؽٔبد ثٍلهٌؾ ٝ فَزگی ٗبپنٌو 

كوٛ٘گ كبهً ٝ كبهٍٍبٕ ثوکَی پٍّٞلٙ ٍَٗذ ٝ كهٛو ّواٌٜ ىٓبٕ ٝ ٓکبٕ ثب هِْ ٝ هلّ فٍو فٞك  اٌْبٕ كه ؽلع ٝ اّبئٚ

 عِٞٛبی ٝ ٌژٙ ای اى ػْن ٝ ػالهٚ  ثٚ كٌبه کٜٖ ٓبكهی ها ْٗبٕ كاكٙ اٗل.

ّبهٙ اى اٌٖ ثبٗٞی ّبػو گواٗٔبٌٚ چ٘لٌٖ اصو ٝ ٍوٝكٙ اهىّٔ٘ل كبهٍی ثٖٞهد کزبة ٓ٘زْو ّلٙ کٚ ثطٞه افزٖبه ثٚ إٓ ا

 ٍٓگوكك:

 آٝاى هّٖٝ   /ٗج٘ ثوگ   /ثو ثِ٘لای فٍبٍ           -

 كّذ ىالٝى ثب گٌِٞ اٝىی کٚ كه ٓوؽِٚ چبپ ٝ اٗزْبه ٓی ثبّل          -

ػالٝٙ ثو ْٗو اّؼبهی کٚ ثٚ إٓ اّبهٙ گوكٌل اٌْبٕ كهاکضو ّت ٛبی ّؼو، ک٘لواً ٛب،اٗغٖٔ ٛبی ٝ كوٛ٘گی ٝ اكثی  

زٚ اٗل ٙٔ٘بً فبْٗ ٍٍِٔب ٗپٞه ٍبٍُبٕ ٓزٔبكی كه هاٍزبی اٛالع هٍبٗی ٛٔٞٛ٘بٕ ػيٌي ٓوٍْ ػٜلٙ ؽٚٞه ٝ ْٓبهکذ كؼبٍ كاّ

 كاه رٞىٌغ هٝىٗبٓٚ ٛبی فجو ع٘ٞة ٝ رغبهد ٝ ٍٍبؽذ كه آبهد ثٞكٙ اٗل.

ٛب ٝ  كؼبٍُذ فبْٗ ٍِٔبٕ پٞه ٓؾلٝك ثٚ هوٌؾٚ ٝ اٍزؼلاك ماری ٝی كه ػوٕٚ ّؼو ٝ اكة ٗٔی ثبّل ثِکٚ كه ٍبٌو كؼبٍُذ 

فلٓبد اعزٔبػی پبی پٌ ٜٗ٘بكٙ ٝ پٍْگبّ ثٞكٙ اٗل. ػٌٚٞذ كه ٛئٍذ آ٘بء كاْٗگبٜٛبی پٍبّ ٗٞه ٝ آىاك اٍالٓی  ْٗبٕ اى 

اهاكٙ ٝ ػيّ هاٍـ فبْٗ ٍِٔبٗپٞه كاهك. ْٓبهکذ كه آٞه فٍوٌٚ ٝ ػبُْ أُ٘لؼٚ اى عِٔٚ ثٍٔبهٍزبٕ آٍلٝاه اٝى گّٞٚ ای اى 

ثٚ ٛٔٞٛ٘بٕ ٝ ْٜٛٔوٌبٕ ػيٌي ٓی ثبّل ٝ اى اٌٖ هٝ اٌٖ ثبٗٞی اكٌت ٛٔٞاهٙ ٍو ْٓوی عٜذ اٛزٔبّ اٌْبٕ كه اصجبد ػْن 

 ْٓبهکذ ثبٗٞإ كه هاٍزبی اهروبء كوٛ٘گ ٝ اكة پبهٍی ثٌٞژٙ ثب گٌِٞ اٝىی ثٞكٙ اٗل. 

ىٗلٙ اٌْبٕ ثٚ كه اٌٖ ٓغٌِ کٚ ثٚ ٓ٘ظٞه ٗکٞكاّذ اٌٖ ّبػوٙ گواٗوله افزٖبٓ ٌبكزٚ رٜ٘ب گّٞٚ ای اى اٛزٔبّ ٝ فلٓبد اه

رٌٖٞو کْبٗلٙ ّلٙ اٍذ. اى آٗغبئٍکٚ ٓوكّ ّوٌق ٝ كوٛ٘گ كٍٝذ اٝى ٍٛچگبٙ فبكٓبٕ ثٚ ػِْ ٝ اكة اٌٖ ٓوى ٝ ثّٞ ها 

كوآُٞ ٗکوكٙ ٝ ٗقٞاٛل کوك ُنا ٗبّ ٍٗک اٌٖ ثِ٘ل هبٓزبٕ ػوٕٚ ٛبی كوٛ٘گی ٛٔٞاهٙ كه فبٛوٙ ٛب ثبهی فٞاٛل ٓبٗل ٝ 

ذ ٓبٗلٙ گبهكهػوٕٚ اكة ٝ اٗلٌْٚ ٍوىٍٖٓ كبهً، ؽٚٞه پو ثبهاٌْبٕ كه اٗغٖٔ اكثی ٍوکبه فبْٗ ٍِٔبٗپٞه چٜوٙ ای اٍ

ؽبكع ٝ ٍبٌو ٓؾبكَ اكثی ٛوگي اى فبٛوٙ ٛب ىكٝكٙ ٗقٞاٛل ّل. اٌ٘غبٗت كوٕذ ها ؿٍ٘ٔذ ّٔوكٙ ٝ ثب کَت اعبىٙ اى 

فبْٗ ٍِٔبٗپٞه رولٌْ ٓی ٍوٝهإ ؽبٙو كه ٓغٌِ ٓوارت رولٌو ٝ ٍپبً فٞك ٝ ٍبٌو ْٜٛٔوٌبٕ ػيٌيها ؽٚٞه ٍو کبه 



ٗٔبٌل ٝ آٍلٝاهّ كه ٍبٌٚ  رٞعٜبد ٝ اُطبف اٌيك ٌکزب ثزٞاٍْٗ ٍبٍُبٕ ٍبٍ اى صٔوٙ رالُ ٛبی اٌٖ ثيهگ ثبٗٞی كوٍٛقزٚ 

 ثٜوٓ٘لٙ ٌّْٞ كه فبرٔٚ ٍٕٔٔبٗٚ آهىٝی ٍالٓزی ٝ رٞكٍن هٝى اكيٕٝ ها ثوای اٌْبٕ ٓی ٗٔبٌْ.

   ػجلاُوبكه كوٍٜی

 زٚ هللا ٝ ثوکبرٚٝاَُالّ ػٍِکْ ٝ ثوؽٔ

2.2.2013  

 أص دس يغبثقبت دعحّ أل اعحبٌ  جیى فٕجغبل ثبَٕاٌ َفث
 

  

رٍْ كٞرَبٍ ٗلذ اٝى کٚ كه َٓبثوبد كٍزٚ اٍٝ اٍزبٕ كه ىهٌٖ كّذ ّوکذ کوكٙ ثٞك ثب رٍٜٔبی ٍّواى . ىهٌٖ كّذ ٝ 

ٝاگياه  1ثو  2َٗی ثبىی ها كه صبٍٗٚ آفو گواُ ْٛ گوٝٙ ّلکٚ رٍْ ٗلذ كه ثبىٌٜب فُٞ كهفٍْل ُٝی كه ثبىی اٍٝ ثب ثلّب

ّکَذ كاك ػٖو هٝى اٍٝ ثبىٌٜب كه ثبىی اٍٝ رٍٜٔبی گواُ ٝ ىهٌٖ  0ثو  5کوك كه ثبىی كّٝ کٚ ثب رٍْ ٍّواى گواُ ها 

كّذ ثٚ َٓبف ْٛ هكز٘ل کٚ ثٚ ٗزٍغٜبی ؿٍو اى رَبٝی ٗوٍٍلٗل ٝ ثبىی ثؼلی ها رٍْ ٗلذ ثب ٍّواى ثوگياه کوك کٚ ؽبَٕ 

گَ ثوای رٍْ فُٞ روکٍت ٍّواىی ثٞك هٝى كّٝ ثبىٌٜب ها كٝثبهٙ كٝ رٍْ ٍّواى ٝ ىهٌٖ كّذ آؿبى کوكٗل کٚ  4ثبىی اٌٖ 

 گواُ ها ّکَذ كاك  0ثو  2ىهٌٖ كّذ ها ّکَذ كاك ٝ كه ثبىی آفو ٗلذ اٝى ْٛ  1ثو  6ثبى ْٛ رٍْ ٍّواى ثب ٗزٍغٚ 

ٍٚبٌی. كبٌوٚ عٞکبه . كبٛٔٚ هكٍؼی . ٍٓ٘ب آگبٛی. ىٌ٘ت آگبٛی. ٍّْٔ . كٌ٘ب ٗغٔی . كبٛٔٚ ث1اٍبٓی ثبىٌک٘بٕ رٍْ ٗلذ اٝى 

ربثؼی. كبٛٔٚ ٍٗبٓجبهک . ٗلا گوگٍٖ. پوٌب اكْبهی . ٗوگٌ اٍزٞإ .عٜبٕ ثيهاكْبٕ .ٍٍٔوا ٓواكی ٍوپوٍذ رٍْ ّٜوثبٕ)آٗب( 

اعى جؾٍ جقذیش اص خبَى قطؼّ ؽؼشی اص خبَى ثشیب ؽشیف صادِ دس يشؽٍَ٘ی ٓوثی كبٛٔٚ فجبى کٔک ٓوة كوٌجب عٞکبه 

 عیهٕاَب عهًبَپٕس

 

  

 رولٌْ ثٚ ٍٍِٞاٗبی ػيٌي

  

 ای كٚبی ٍٍ٘ٚ اد اک٘لٙ اى ٜٓو ٝٝكب          ای ٗٔبك ٜٓو ای اىاكٙ ىٕ ای كه ٓب

 ثِجَ ػبّن چٚ فُٞ ثگْٞكٙ ثبٍ                        كه ٝهای إ ثِ٘لی فٍبٍ

 َزی اد عبهی چ٘بٕ هٝك هٝإٛ                ٗج٘ ثوگذ ٗج٘ ٜٓو ٓوكٓبٕ

 روْٗ ّؼود چٚ ٍّوٌٖ کوكٙ ثبك                  كه كٍ اٝاى ٍّوٌٖ ّٞه ٝكاك

 كاك ٙ ای صٔود ثٚ فبکذ عبٕ ٗضبه                   ٌبك اىٕؾوا ٝكّذ ثی ثٜبه

 فُٞ ّکلزی كه كٍ ربهٌـ ٓب                     ٗبّ رٞ عبٌٝل كه اٗلٌْٚ ٛب

 ٛبم ٖٗود ها ٗقٞاٍْٛ چٕٞ رٞ كاهٌْ كه ٍوا        ثو ٍو كه اٌٞإ ٓبای ٍٖٛ٘ ّؼو رٞ 

  

  

 صوٌب ّوٌق ىاكٙ

  

  خجش
 

 

ٛٞای اٝى ٛ٘ٞى ْٛ ٍوك اٍذ آب فجوٛبی آلٙ اى اٝى ؽبکٍَذ کٚ ثؼل اى افوٌٖ ثبهإ كٝثبهٙ ٍجيٙ ٛب ٍو ثوکٍْلٙ اٗل 

ٓ٘طوٚ الهٍزبٕ اٍذ کٚ كه کٍق ٝچٔلإ ٝکبهرٖ اٌ٘وٝىٛب فبهاىٙ ٝروّٚ اى عِٔٚ ٍجيٌٜبی فُٞ ٛؼْ کٞٛی اٝى ٝ

فجوٛبٌی اى پٍلا ّلٕ فٜو ٝكاٍ كه ٓ٘طوٚ افَزٚ كاّزٍْ   َٓبكوإ ػبىّ كثی ٝرٜوإ .ٝ ث٘له ٍّٝواى ثٚ ٝكٞه پٍلا ٍْٓٞٗل

 کٚ ػلٙ ای هكزٚ اٗل ٝاٗغب پٍلا کوكٙ اٗل 

 



کٌٍِٞی گناّزٚ  4كهّزی ٌک اٌواٗی كه چ٘ل ٍجل  ٙٔ٘ب ٍٚ هٝى پٍِ هكزٚ ثٞكّ ثبىاه ٓبٛی كوّٝی كثی اٗغب ْٛ فٜوٛبی.

 ٓضَ فٜو ٛوف فٞكٓبٕ ٗجٞك ٍٓگلذ ٓبٍ اُغياٌو اٍذ   كهْٛ 85ثٞك ٍٝٓلوٝفذ ٛو کٍِٞ 

 برای سالروز درگذشت پدرم عبدالرحمن محمودا 

 کسی ؛ چٌزی  نبود

 جز ونگ خالی هوا

 جز ابهام سربرهنه مردن

 نه گلی در کنارش

 نه وسوسه ای همراهش

 روزی که امده بود مثل

 با خون  و ونگ.

 سالهاست که نخندٌده 

 کسی بر طبل بودنش نکوفته

 بی واهمه وترس  

 برهنه وازاد خفته است 

 در زمان هٌچ . 

 سنگی بر هزار ارزوٌی 

 وخاکی بر دهان بسته ای 

 اٌنهااخرٌن هدٌه مردمانی زنده 

 بر گور مردگان است   

 نزدٌک. وپراکنده فاتحه ی رهگذران دور ٌا

 لب بر خٌالش می ساٌم 

 ارام می بوسمش 

 هنوز زنده است در دلم . 



 

 ؽت 7عشقث يغهذبَّ دیگشی دس عبػث  9659بهمن ماه  21فرهاد عبدالرحمن محمودا /

  

 

ّت ٕٞهد گوكزٚ ٝاٌ٘جبه اى ٓ٘يٍ اهبی ؿالٓوٙب کٔبُی کٚ كه اٝى  7ثبى ْٛ ٓزبٍلبٗٚ ٍوهذ كٌگوی كه اٝى كه ٍبػذ 

ی كاّزٚ ٝثزبىگی ٓـبىٙ فٞكها اى پبٍبژ ىاهع ثٚ ٓکبٕ كٌگوی ٓ٘زوَ کوكٙ ثٞك كىكإ ثٚ فبٗٚ اٝهكزٚ ٝكوىٗل اٝها ٛال كوّٝ

كٍذ ٝپبٌِ ثَزٚ اٗل اٌ٘کٚ چٚ كىكٌلٙ اٗل ٛ٘ٞى ٓؼِّٞ ٍَٗذ آب ثوای ٓوكّ فٍِی رؼغت اٝه اٍذ کٚ چگٞٗٚ اٍذ کٚ ثب 

ٞكٗل ثبى اٌٖ كىكإ ثٚ فٞك عواد ٍٓلٛ٘ل کٚ كىكی ک٘٘ل اٌٖ آو ٓٞعت ٝعٞك اٌ٘کٚ كىكإ ٛال كوّٝی ٛبی هجِی ها گوكزٚ ث

كٚبی آٍ٘زی ّلٕ ّٜو ها ثلٗجبٍ فٞاٛل كاّذ ٝفلای ٗکوكٙ ثبٌل ٓٞاظت ٍٛغبٗبد ثی عب ثٞك اٌٖ آو كه ٍبُگوك پٍوٝىی 

 اٗوالة ٕٞهد ٍٓگٍوك ٝػٔال ٓٞعت ٗبآ٘ی ّلٙ اٗل

 

ػٞآَ اٌٖ ٗبآ٘ی ها كٍزگٍو ٝٗگواٗی ٓوكّ ها کبِٛ كٛ٘ل چٕٞ ثبػش   ٍّٞبهیٝٛ  آٍلٝاهٌْ َٓئٍُٖٞ اٗزظبٓی ثب كهاٌذ 

ٍٗبى كاهك اٌ٘گٞٗٚ كىكی ٛب ٍٓزٞاٗل   ٝكه ىٓبٗی کٚ کْٞه ثٍِ اى ٛو ىٓبٗی ثٚ اهآِ ٝآٍ٘ذ  ثی اػزٔبكی ٍٓگوكك

غبٗبد کبمة اة ثٚ اٍٍبة رلوهٚ كآٖ ثيٗل ٝٓوكّ ٍٗي ثبٌل ٍّٛٞبهی فٞكها ؽلع ک٘٘ل رب فلای ٗکوكٙ ثب ٍٛ  ٗگواٗی ٛب  ثو

 اكک٘بٕ ٗوٌيٗل ٍّٛٞبهی ٝاهآِ كٝ هکٖ إِی اٍذ کٚ ثبٌل ٓوكّ ّٜو اٌ٘وٝىٛب ثب فٞك كاّزٚ ثبّ٘ل

 ثبص ْى عشقث يغهذبَّ ایٍ ثبس اص يُضل یک أصی  

  

 

ٞهد پٍّٞلٙ ٝاهك ػٖو آوٝى پ٘ظ ّزجٚ كىكإ اى ٓ٘يٍ اهبی اهٓبٕ ث٘ی ػجبٍی ٍوهذ کوكٙ اٗل كىكإ کٚ ثب ٕ 5ٍبػذ 

ٓلری كه فبٗٚ ثٞكٙ اٗل اهبی ث٘ی   ٓ٘يٍ ّلٙ اٗل كٍذ ٝپبی َٛٔو ٝثچٚ اهبی ث٘ی ػجبٍی هاثَزٚ اٗل ٝكىكی کوكٙ اٗل اٜٗب

ػجبٍی ٍّواى ثٞكٙ ٝهزی چ٘ل ثبه ىٗگ ٍٓيٗل ٓ٘يٍ ٝٓی ثٍ٘ل کَی گّٞی ثو ٗٔی كاهك ثب كبٍَٓ رٔبً ٍٓگٍوك اٜٗب ٓی هٝٗل 

ٓی ثٍ٘٘ل اكىكإ ٛال ها اى كٍذ ىٕ ٝثچٚ كه اٝهكٙ اٗل اٌ٘کٚ كٌگو چٚ چٍيی ثوكٙ اٗل ٛ٘ٞى اٛالع اٜٗب ها كٍذ ٝپب ثَزٚ 

 كهٍن ٗلاهٌْ آب اّ٘بٌبٕ ثالكبِٕٚ ثٚ ٍٗوٝی اٗزظبٓی ىٗگ ٓی ىٗ٘ل ٝاٜٗب ٓی اٌ٘ل ثوای پٍگٍوی

وگ اٌْبٕ ٓ٘غو ّل ٝفبٗٞاكٙ ای چ٘ل ٍبٍ پٍِ ٍٗي اى ٓ٘يٍ ٓوؽّٞ ؽبعی ٓؾٔل آٍٖ أٍبػٍِی كىكی ّل کٚ ٓزبٍلبٗٚ ثٚ ٓ

     كاؿلاه ّلٗل. ٓوكّ ٓواهت ثبّ٘ل ٝثب ٍّٛٞبهی ثٍْزو ٓٞاظت آٞاٍ فٞك ٝفبٗٞاكٙ ثبّ٘ل

   

 سخنان فرهاد ابراهٌم پور در مراسم جشن تقدٌر از سرکار خانم سٌلوانا سلمانپور 

 م وحاال برایتان اینجا اورده ام این مطلب قرار بود من در ان جمع بخوانم اما چون فرصت نشد انرا نخواند

 برای سیلوانا برای زنی که امید دارد ومی خندد 

نوشتن وگفتن در باره سٌلوانا وکارهاٌش بدون توجه به موضوع زن وزن بودنش کاری عبث خواهد بود چرا که او پٌش از 
را از دٌگر زنان هم دوره خود انکه ٌک ادٌب وشاعر ونوٌسنده وفعال اجتماعی باشد ٌک زن است اما انچه سٌلوانا 

وهمشهری خود متماٌز کرده است فعالٌت وتالش برای باورهاٌش بوده است باوری که از سالٌان دور در او رٌشه دوانٌده 
وسال به سال از نهال کوچکی به درختی پربار برکشٌده است ودر اٌن گذر نه  زنانگی خودرا فراموش کرده  نه خانواده 

بلکه مدام   های روزمره خانه داری اش  ونه در تمام اٌن سالها خواسته از انچه هست فاصله بگٌردوفرزندانش نه کار
باورهاٌش را صٌقل داده وبا جوهر اندٌشه وعقالنٌت ابٌاری اش کرده تا سٌلوانا سلمانپوری بشود که من وشما حاال برای 

 ای اجتماعی از او قدردانی نمائٌم سالٌان زحمات وتالشش در جهت شعر وادب وحضور در عرصه فعالٌت ه

به گواه تارٌخ زندگی اش وبه گواه فعالٌت او در زمٌنه های مختلؾ وبه شهادت زنانی که اٌنجا جمع شده اند ومردانی که 
اورا از دور ونزدٌک مٌشناسند اورا شاٌسته تقدٌر وقدرانی به خاطر زحماتش طی سالهای گذشته نموده است   برای 

ت دارم قدری از موقعٌت زن در جوامع اٌرانی بگوٌم تا نقش او را در جامعه ومنطقه وشهر خودمان ارج اٌنمنظور دوس
 گذارم



اگر بخواهٌم به نقش وحضور زنان در جامعه اٌرانی وحتی خاورمٌانه ای نظر بٌندازٌم به ٌک قرن قبل نمی رسد وطی اٌن 
هی ودانش انان بوده از ٌک سو وحکومت های مستبد وتفکر ٌک قرن عدم باور خود زنان به کارشان که نتٌجه عدم اگا

سنتی مرد ساالر که راه هرگونه بٌداری بر انان سد کرده بوده به انان اجازه فعالٌت اجتماعی نمی داده واٌن عدم هماهنگی 
حضور طی سالٌان دراز وقرن های متمادی باعث گردٌده خٌل عظٌمی از نٌروی انسانی جامعه در فعالٌت اجتماعی 

 ومشارکت نداشته باشند 

در نظر بسٌاری از افراد جامعه ما اٌنگونه بوده است که :زن خوب زن خانه دارٌست که وظاٌؾ او پٌش از تولد هم 
؛همٌشه گوش بفرمان بزرگترها بوده ؛ زٌر   مشخص شده است همٌشه بعد از پسر نفر دوم وسوم وگاه اخر خانواده بوده

وهر بوده ؛ برای او تعئٌن تکلٌؾ شده وبه او از کودکی  ٌاداور شده اند تا شرٌؾ وپاک ودست دست برادر وپدر ومادر وش
نخورده بماند ؛به او القا شده ودر ذهن او جا داده اند که باٌد زنی وفادار وحرؾ گوش کن باشد ؛به شوهر تمکٌن کند ؛جای 

 راضی از او بلند نشود دوری نرود ؛با کسی نباشد ؛همه چهارچوب را رعاٌت کند وصدای اعت

من در اٌن مجال کوتاه قصد ندارم تا تارٌخ ومصائٌبی که بر زنان جهان وجامعه ما رفته است بر شمارم  مٌخواهم بگوٌم 
جدا از اٌنکه اٌن سرنوشت زنان ما محصول انی وچند سال وحتی صد سال گذشته نٌست ونمی توان فقط مردها را مقصر 

سٌر تارٌخی دهشتناکی است که باٌد با گذر زمان وعقالنٌت وبا کاری نهادٌن به سمت اٌن تؽئٌر دانست باٌد توجه داشت که 
 واٌن امر با حضور بٌشتر خود زنان وهمٌاری جامعه با انان امکان پذٌر است  نگرش رفت 

د کار واثرش را به باٌد توجه داشته باشٌم که وقتی ٌک زن در چنٌن جامعه ای رو به فعالٌت اجتماعی می اورد ومٌخواه 
دٌگران وجامعه نشان دهد کار سختی در پٌش دارد چون باٌد قبل از هر چٌز پاسدار زن بودنش باشد وبا موانعی که در اٌن 
راه به خاطر زن بودنش بر سر راه فعالٌت اجتماعی اوست دست وپنجه نرم کند واٌن کار را برای زنان بسٌار دشوارتر از 

خاطر تالش وفعالٌت زنانی  که در شهرهای کوچک وروستاها هستند ارزش چند برابر پٌدا مٌکند مردان مٌکند وبه همٌن 
 برای همٌن کار وتالش سٌلوانا را باٌد ارج گذاری مضاعؾ کرد 

 

ٍٍِٞاٗب  کٚ ثٚ ٓوى ٝثّٞ ٝىاكگبٙ ٍٝٗبکبِٗ ػْن ٍٓٞهىك ٝكه اّؼبه اٝ ثقٖٞٓ اّؼبه ٓؾِی اٝ رغِی ثبهى ٝٗٔبٌبٗی پٍلا 

اٍذ  كوٛ٘گ ٍوىٍٓ٘ی فٞكها هٞد ٓی ثقْل .ثٚ اػزوبك ٖٓ  اَٗبٕ ٛبٌی کٚ كوٛ٘گ ٍوىٍٖٓ فٞكها اؽٍبٓی ک٘٘ل كه کوكٙ 

ٝاهغ ىثبٕ ٝگٌِٞ فٞكهاثٚ كٌگوإ ٓی آٓٞىٗل. اَٗبٜٗبٌی کٚ ثب ٗگبٛی اَٗبٗی ثٚ عبٓؼٚ فٞك ٓی ٗگوٗل ٍٝؼی ٝرالُ 

کبه ٓی ث٘لٗل ٍوٓبٌٚ ٛبی ػظٍْ ٌک کْٞه ٝعبٓؼٚ عٜبٗی فٞكها كه عٜذ رٍٞؼٚ ٝپٍْوكذ ٍٝبُْ ٍبىی عبٓؼٚ اَٗبٗی ث

َٛز٘ل چٕٞ كه اٌٖ عٜبٕ اَٗبٕ ٗٔی رٞاٗل ثلٕٝ رٞعٚ ثٚ ٛٔ٘ٞع فٞك ثٚ ثوب ٝهكبٙ ثوٍل ٝٓب ثبٌل اى رالُ ٛو اٗکٌ کٚ کبهی 

ی اٌٖ کوٙ فبکی كه اٌٖ هاٍزب اٗغبّ ٍٓلٛل ؽٔبٌذ کٍْ٘ ٓب اٝىٌٜب ٓب اٛبُی ٓ٘طوٚ الهٍزبٕ ٓب ّٜوٝٗلاٗی کٚ كه عبی عب

ىٗلگی ٍٓکٍْ٘ ٝظٍلٚ كاهٌْ كوٛ٘گ كٌبه فٞك ها ثٚ فٞثی ثْ٘بٍٍْ ٝاى کَبٗی کٚ كه ػوٕٚ كوٛ٘گ ٝاكة ٝرٍٞؼٚ ٝػٔوإ 

ٝهكبٙ ٝاىاكی ٝثٜجٞكی ثْوٌذ گبّ ثوٍٓلاهٗل ؽٔبٌذ کٍْ٘ ٝاى اٗبٕ هله كاٗی ٗٔبئٍْ  ربٛو چ٘ل  اٗلک فَزگی هاٙ هكزٚ اٗبٕ 

 فٞك ثٍبالئٍْ ٝثب  اٗبٕ ثٚ ْٓبهکذ گناهٌْ ها ثٚ ػْن ٝػبٛلٚ كهٝٗی 

ثٚ هُٞی رغٍَِ اى اكواك كوٜ رغٍَِ اى اٜٗب ٍَٗذ ثِکٚ ىٓبٕ ٝكوٕذ ٓ٘بٍجی اٍذ رب ٖٙٔ اّ٘بٌی ٝكهک ّقٍٖذ ٛب ٓضٔو  

ُٝند صٔو  فٞكها كه پٍٞٗل ٝٛٔگبّ ثب اٗبٕ ثجٍٍْ٘  اٝها ثٍِ اى پٍِ ک٘به فٞك اؽَبً کٍْ٘ ٝاى ثبهی کٚ ثو كُٝ کٍْلٙ اٗل 

 ٝػْوی کٚ اى اٌٖ ثبه آبٗذ ثوكٙ اٗل ٓب ها ٍٗي كهاالّ ُٝند فٌِٞ ّوٌک ٗٔبٌ٘ل 

ثب ٍٍِٞاٗب ٍبُٜبی ىٌبكی كه اٗغٖٔ اكثی ؽبكع ک٘به ْٛ ثٞكٙ اٌْ گلزٚ اٌْ ٝ ٍّ٘لٙ اٌْ اٝ ثٍ٘بٕ گناه اٗغٖٔ اكثی ؽبكع ثٞكٙ رٜ٘ب 

ی ٝپبٍلاهی اى اٌٖ رٜ٘ب اٗغٖٔ اكثی اٌواٗی کوكٙ  . اٌٖ ٓؾلَ اكثی ثب هوٌت ثٍَذ ٍبٍ كؼبٍُذ ٝرالُ كه كثی.  ٗگٜلاه

اٗغٖٔ اكذ ٝفٍيٛبی كواٝاٗی كاّزٚ کٚ ثو اٛبُی اكة ٝاػٚبی اٗغٖٔ پٍّٞلٙ ٍَٗذ آب اٝ ٛٔٞاهٙ كه ٍالٓذ ٝاىاك اٗلٌْی 

 اٌٖ اٗغٖٔ کٍّٞلٙ اٍذ کبهی ٓلاّ کٚ َٓزؾن هله كاٗی اٍذ 

رغٍَِ اى فبْٗ ٍٍِٞاٗب ٍِٔبٗپٞه ّلٗل رْکو کْ٘ کٚ ىؽٔبد اٌٖ ىٗبٕ ٛی اٌٖ چ٘ل عب كاهك كه اٌ٘غب اى ىٗبٗی کٚ ثبػش ٝثبٗی 

ٍبٍ كؼبُذ فٞك؛ صٔو كاكٙ ٝهٝىثوٝى كه ٍَٓو ثٜزو ٍٝبىٗلٙ ای هواه ٍٓگٍوك . ىٗبٗی کٚ ثوای اٍُٖٝ ثبه پْذ روٌجٕٞ ٍقٖ 

به اٗلک ثٞكٙ ٝثٍَبهی اى عبٛب ٗبكٌلٙ كه ٌک عٔغ ثيهگ هواه گوكز٘ل ىٗبٕ ٝكفزواٗی کٚ پٍِ اى اٌٖ آکبٕ ؽٚٞهّبٕ ثٍَ



گوكزٚ ّلٙ اٗل؛ ىٗبٗی کٚ ٗٔی فٞاٛ٘ل هٝىٓوگی ها رکواه ک٘٘ل ؛ ثِکٚ كٍٝذ كاهٗل كه کبه ٝكؼبٍُذ اعزٔبػی ٝكوٛ٘گی 

ٝاكثی ْٓبهکذ كاّزٚ ثبّ٘ل. اٌٖ ٓغٌِ عْٖ ثب ٛٔذ اٜٗب ثٞك اى اٜٗب ٝکبهٛبٌْبٕ ؽٔبٌذ کٍْ٘ رب ثب ّٞه ّٝٞم ثٍْزوی ثٚ 

 ٍذ ٍٕٔٔی اّبٕ  اكآٚ كٛ٘ل كؼبُ

ٍٍِٞاٗب ٍِٔبٗپٞه ّبػوٙ ّٜوٓبٕ کٚ کٚ فٞك ٌکی اى ٍٖٛٔ ىٗبٕ ثبُ٘لٙ اٍذ ٝثٍٞگواكی إ ٍٝبُٜبی كؼبٍُذ إ ثواٌزبٕ فٞاٗلٙ 

ّل ٍْٛٔٚ ثب آٍل ىٗلگی کوكٙ ٛٔٞاهٙ اى اىاكی ٝػلاُذ ككبع کوكٙ ٛوكلاه ثی چٕٞ ٝچوای ؽوٞم ٛٔٚ ىٗبٕ ثٞكٙ ثٚ ُطبكذ 

ِ ٍْٖٛٔ٘ ٍٕٔٔی ٓب ثٞكٙ ٝثب اهاكٙ ای ثيهگ ثب ْٓکالد کبه ٝىٗلگی كٍذ ٝپ٘غٚ ٗوّ کوكٙ اٍذ .  ٍبُٜبی ّؼوٛبٌ

رالِّ ها هله ٓی ْٜٗ ٝثوای فٞك ٝفبٗٞاكٙ اُ ٍبُٜبٌی پو اى ّبكاثی ٍٝالٓزی ٕٝل اُجزٚ ّؼو اهىٝ ٍٓکْ٘  اٌٖ اٗلک گلزٚ 

 ٛبٌْ ثوای ّبػوٌَذ  کٚ آٍل كاهك ٝٓی ف٘لك 

 2102فوریه 2راهیم پور فرهاد اب
 

 ػجذهللا سدًبَی يؼشٔف ثّ ػجذهللا خبدو دسگزؽث

  

 

ثب ٜٗبٌذ ربٍق ثبفجو ّلٌْ آوٝى ػجلهللا فبكّ كه گنّزٚ کٚ ثلٌٍٍِ٘ٞٚ كه گنّذ اٗٔوؽّٞ ها ثٚ فبٗٞاكٙ اٌْبٕ ٝثَزگبٕ 

ٛبی اٝى ٝافجبه ٝهٌٝلاكٛبی اٝى ثٞك کٚ ٝاّ٘بٌبٕ اٗٔوؽّٞ رٍَِذ ػوٗ ٍٓ٘ٔبئٍْ ػجلهللا فبكّ اى ػالهٔ٘لإ ثٚ ٍبٌذ ٍزبهٙ 

 ٍبُگی كه كثی كه گنّذ . ٌبك ٝفبٛو اٗٔوؽّٞ گوآی ثبك  65كه ٍٖ 

 ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى

   

 امروز استخر سر پوشیده اوز افتتاح میشود

 

داری اوز تجهٌز بعد از مدتها استخر سرپوشٌده اوز که با همت خٌرٌن وشهر فورٌه 3باالخره انتظارها بپاٌان رسٌد وامروز

شده بود راه اندازی مٌشود تا در تابستان واوقات فراؼت مردم وبخصوص جوانان از اٌن استخر استفاده نماٌند .جا دارد به 
 همه دست اندرکاران تبرٌک گفت امٌد که در اٌنده فعالٌت ان مداوم باشد وبر گسترش ان همت نماٌند 

 ار خانم سیلوانا سلمانپور عکس های دیگری از مراسم جشن تقدیر از سرک

  

 عکس ها را میتوانید اینجا ببینید  

 متن اشعار خوانده شده توسط تعدادی از افراد حاضر در جشن تقدیر اینجا مالحظه کنید 

  

 دصداٌ ثشای ثبص عبصی فذُّ جشو ثّ أص أسدِ يیؾَٕذ 

 

 

اٍذ ,ٝ كىكإ ثوای ثبىٍبىی ٕؾ٘ٚ ٍوهذ ٝعوّ ثٚ اٌٖ فجو ُؾظبری پٍِ اى اٝى كهٌبكذ ّلٙ اٍذ ّٝبٌؼٚ اػلاّ ٗبكهٍذ 

 اٝى اٝهكٙ ّلٙ اٗل / 

 

 اعوا ٗگوكٌلٙ ٝكىكإ ثٚ اله ثوگوكاٗلٙ ّلٗل   ثلٍَُ اىكؽبّ عٔؼٍذ كه ٓؾَ ٍوهذ ٛالكوّٝی ثبىٍبىی ٕؾ٘ٚ عوّ
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 ػکظ ْبی ججًغ يشدو دسيقبثم طالفشٔؽی ثّ عشقث سفحّ ایُجب ثجیُیذ

  

  ت شاعر سیلوانا سلمان پورمتن سخنرانی اقای منصور فقیهی نژاد بمناسبت نکوداش

 بنام خدا

اینجا چه شور و حال / در نوبت ستایش خاتون شهر شعر / تا آن سرودخان / با "جاودانه اش" / خورشید جاودان / با 
 تا قلّه خیال   تا قلّه خیال  /   آواز روشنش /  نبض برگ خویش /

 امشب براستی شب ما روز روشن است  

 حترام  با سالم و عرض ادب و ا

سپاسگزار همه دوستانی هستم که اٌن مجلس زٌبا را آراسته اند تا نکوداشتی از شاعر و فّعال فرهنگی شهر و جامعه 
 سربلندمان سرکار خانم 

 " سٌلوانا سلمان پور "

ه شعر و داشته باشٌم و سپاس بٌشتر نثار آنان که برای اٌن دوستدار هم وقتی در نظر گرفته اند تا بدٌن مناسبت دربار
 شاعری و نٌز کار های فرهنگی و اجتماعی اٌشان صحبتی بنماٌم . 

شعر گل سرسبد جهان هنر است و از آنجا که هنرمندان ما در طول تارٌخ دستشان از پرداختن به عمده هنر ها مانند 
ی از کمبودها را پر صورتگری و مجسمه سازی و رقص و موسٌقی تا حّد زٌادی تقرٌباً بسته بوده است ، شعر جای بسٌار

 يحٍ عخُشاَی ٔأنیٍ عشی ػکظ ْبی جؾٍ َکٕداؽث   .ادايّکرده و ذوق رفٌع.................

 ٌ دصدْب ؽهٕؽ ؽذِ اعثخیبثبَٓبی أص ثّ خبطش دیذ
  

 

فجوٛبی هٍٍلٙ اى اٝى ؽبکٍَذ کٚ فٍبثبٜٗبی ٓ٘زٜی ثٚ كِکٚ آبّ ّبكؼی ِّٞؽ ّلٙ ٝٓوكّ ٓ٘زظو كٌلٕ كىكٛب ٌی َٛز٘ل کٚ 

ٓوكّ   چ٘لی پٍِ اى ٛال كوٍّٜٝبی اٝى كىكی کوكٙ اٗل ػلٙ ای ْٛ ّبٌغ کوكٙ اٗل کٚ ٍٓقٞاٛ٘ل اٜٗب ها كه اٝى اػلاّ ک٘٘ل

چوا اٜٗب ٍٓقٞاٛ٘ل كه اٝى اػلاّ ک٘٘ل اٜٗب کٚ اٝىی ٍَٗز٘ل ٝاٌب ثب اػلاّ اٜٗب كىكی هٌْٚ کٖ ٍْٓٞك اٌٜ٘ب کٚ ٍٞاٍ ٍٓک٘٘ل 

 ٍبٍ كاهٗل اٌب هاٛی ؿٍو اى اػلاّ ثوای ر٘جٍٚ اٜٗب ٝعٞك ٗلاهك 25رب  19كىكی کوكٙ اٗل ٍٍٖ٘ ثٍٖ 

 

ٚ فبٗٚ ٛبٌْبٕ ثوگْزٚ اٗل ٝٛ٘ٞى كىكی اٝهكٙ ْٗلٙ افوٌٖ فجوٛب ؽبکٍَذ کٚ اػلاّ كىكٛب ثٍْزو ّبٌغ ثٞكٙ اٍذ ٝٓوكّ ث

   اٍذ

 يغبثقبت ٔانیجبل صَبٌ دس أص

   

كٍٖٝٓ كٝهٙ ي َٓبثوبد ٝاٍُجبٍ ىٗبٕ ًٚ ثٚ ٓ٘بٍجذ ٛلزٚ ي ٝؽلد ٝ كٛٚ ي كغو ثوگياه ّل ثب هٜوٓبًٗ رٍْ روثٍذ ثلًٗ 

رٍْ ثٚ ههبثذ ًٓ پوكافز٘ل ًٚ كه 8ٍ اٝى ثوگياه ٍْٓل عٜوّ ثٚ پبٌبٕ هٍٍل.كه اٌٖ كٝهٙ اى َٓبثوبد ًٚ ىٌو ٗظو ٍٛئذ ٝاٍُجب

گوٝٙ اٍٝ رٍْ ٛبي :روثٍذ ثلًٗ عٜوّ،ٌبهإ ٌٍٞق،ف٘ظ،ّبٍٖٛ ٝ كه گوٝٙ كّٝ رٍٜٔبي:ٗلذ اٝى،كٍْٞه،ٌبهإ ؽٍٔل ٝ 

اى رٍْ ٗلذ اٝى،ّبٍٖٛ،روثٍذ ثلًٗ عٜوّ ٝ كاْٗگبٙ ػِّٞ پيًٌّ عٜوّ عٞ 4كاْٗگبٙ ػِّٞ پيًٌّ عٜوّ ؽٚٞه كاّز٘ل ًٚ 
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ؽٚٞه كه ٓوؽِٚ ٍٗٔٚ ٜٗبًٌ ها ثٚ كٍذ آٝهكٗل ًٚ كه ثبىي اٍٝ رٍْ روثٍذ ثلًٗ عٜوّ رٍْ ٗلذ ها ٌَّذ كاك ٝ ثٚ كٍ٘بٍ 

 هٍٍل ٝ كه ثبىي ثؼلي كاْٗگبٙ ػِّٞ پيًٌّ، ّبٍٖٛ اٝى ها ٌَّذ كاك ٝ كٌگو كٍ٘بٍَُذ اٌٖ كٝهٙ اى َٓبثوبد ّل

ّبٍٖٛ اٝى ها ٌَّذ كاك ٝ ثبىي كٍ٘بٍ ْٛ ًٚ ثٍٖ كٝ رٍْ عٜوّ ثٞك روثٍذ  ٍذ پٍبپً رٍْ 2كهثبىي هكٙ ث٘لي رٍْ ٗلذ اٝىكه 

 .هٜوٓبًٗ كٍذ ٌبثل ثلًٗ عٜوّ ،كاْٗگبٙ ػِّٞ پيًٌّ عٜوّ ها ٌَّذ كاك رب ثٚ

كه پبٌبٕ اٌٖ َٓبثوبد ًٚ ثب ؽٚٞه اػٚبي ٍٛئذ ٝاٍُجبٍ ،ٓورًٚ ٛبًّٔ هئٌٍ ٍٛئذ،ٓؾٔل ُطبكذ كثٍو ٍٛئذ،ٜٓ٘لً 

  ًٍٔزٚ ي اٗظجبًٛ ،آٍٖ ٍؼٍلي ػٚٞ ٍٛئذ آ٘بي روثٍذ ثلًٗ ثب اٛلاي ًبپ ثٚ پبٌبٕ هٍٍلاؽٔل ٛوًٓ َٓئٍٞ 

اٍبًٓ ثبىٌٌ٘بٕ رٍْ ٝاٍُجبٍ ىٗبٕ ٗلذ اٝى:كوٌجب ُٓٞٞي،هاٍٙٚ هاٍزگٞ،ٍٍِٔٚ ٍزٞكٙ،ٍِٗٞكو ثنهاكْبٕ ،كوّزٚ هاٍزگٞ،كوٌجب 

ٓوثً :فبْٗ /بٌوٚ عًٞبه،ٍٜٓبى اكْبهي،ىٌ٘ت ٍوُٝٛبًّٔ،ّٜال ٍٗبٓجبهى،ٍپٍلٙ ثلهي،ٜٓوُٗٞ آًٍ٘،ٗٞهاُٜلي ثٍگلًُ،ك

 ٍزبٌِ

 ٍوپوٍذ :فبْٗ پوٌٖٝ ُطبكذ

 عشکبس خبَى دکحش َٕؽیٍ ثبصسگبَی

 

)اٍزْبهی( كه هّزٚ ی پيّکی ثٚ ّٔب رجوٌک گلزٚ ٝ آهىٝٓ٘ل ٓٞكوٍذ   Consultantثٍَبه ٓلزقوٌْ کٚ كهٌبكذ ْٗبٕ 

 هٝىاكيٕٝ ّٔب كه رٔبٓی ّئٞٗبد ىٗلگی َٛزٍْ.

  

 ٍٍِْ ٍکٞری ٝٓورٚی اٌژکی پٞه   /اكرٔ٘ل ّٔباه

 جشن با شکوه تقدیر از شاعر گرانقدر سیلوانا سلمانپور برگزار گردید  

 

دٌشب سالن بزرگ پذٌراٌی رستوران دانٌال در ساختمان کرٌستال پالزای شارجه مملو ازجمعٌت وعالقمندان جشن تقدٌر 
ن وعزٌزانی که از نقاط محتلؾ برای حضور در اٌن جشن با شکوه امده از سرکار خانم سٌلوانا سلمانپور بود همشهرٌا

بودند اٌن جشن که با سعی وکوشش جمعی از زنان همشهری ودٌگر زنان همراه برگزار شد با شعر خوانی واٌراد 
ارش سخنرانی واهدای تندٌس ولوح تقدٌر همراه بود وتا نٌمه های شب ادامه داشت که طی ساعات وروزهای اٌنده گز

 مفصل انرا براٌتان خواهم نوشت 

 گزارش تکمیلی جشن نکوداشت سرکار خانم سیلوانا سلمانپور 

زٌادی از    جشن تقدٌر از سرکار خانم سٌلوانا سلمانپور با تاخٌری ٌکساعته بدلٌل ترافٌک دبی شارجه وسرکار بودن تعداد
ال پالزا با خوش امد گوٌی اقای فرهاد ابراهٌم وخانم حضار وهمشهرٌان در رستوران دانٌال شارجه ودر ساختمان کرٌست

فوزٌه خضری اؼاز شد اٌنان با سالم وسپاس از حضور همشهرٌان مقدم مٌهمانان اٌن جشن را گرامی داشتند وبرای 
 مٌهمانان در اٌن جش ارزو نمودند که ساعاتی خوش با هم در اٌن جشن نکوداشت  سپری کنند 

ٌر سرکار خانم فاطمه مٌراحمدی خوش امد گوٌی خودرا با شعری از خانم سلمانپور شروع مجری جوان برنامه جشن تقد
نمود وسپسس از سرکار خانم فرٌده کارٌانی که شعری در وصؾ شاعره گرانقدر خوانده بودند دعوت نمودند که اشعار 

ار خانم خالده اسماعٌلی از دٌگر خودرا بخوانند که مورد تشوٌق حاضرٌن قرار گرفت . در ادامه مراسم  شعر خوانی سرک



زنان برگزار کننده اٌن جشن بود که با قرائت شعر ومتنی که برای خانم سٌلوانا سروده بودند انرا با احساس خود بٌان 
 نمودند که مورد تشوٌق حاضرٌن قرار گرفتند 

ندٌن سال است که در زمٌنه زبان در ادامه برنامه اقای عناٌت هللا نامور که دستی در شعر وزبان الرستانی دارند وچ
الرستانی تحقٌق وپزوهشش مٌکنند به اٌراد سخنرانی پرداختند ودر سخنان خود به وٌژگٌهای انسانی وبشر دوستانه 

وعاطفی در شعرهای خانم سلمانپور اشاره نمودند   .مولؾ کتاب دٌوان  اشعار تائب اوزی از تالش وجدٌت وشجاعت 
 اجتماعی گفتند وانرا ستودند  که مورد توجه حاضرٌن وعالقمندان قرار گرفت سٌلوانا در زندگی وفعال 

سرکار خانم فوزٌه خضری که از زنان برگزار کننده اٌن جشن تقدٌر بودند ودر عرصه های اجتماعی همواره حضور 
ا برای حضار ومٌهمانان داشته اند با سروده متنی که حاوی احساسات قلبی اشان نسبت به خانم سٌلوانا سلمانپور بود انر

 قرائت نمودند که مورد تشوٌق قرار گرفتند 

مجری برنامه که در خالل اٌن رفت وامدها بزٌباٌی بر اجرای بهتر برنامه احتمام می ورزٌد وگاه قطعاتی از اشعار خانم 
د تا با قرائت بٌوگرافی سلمانپور قرائت مٌنمود در ادامه از دختر جوان وپر احساس سرکار خانم فاطمه انجام دعوت نمو

سرکار خانم سٌلوانا سلمانپور حاضرٌن ومٌهمانان عزٌز را بٌشتر با فعالٌت های اٌن شاعر گرانقدر اشنا نماٌد. اٌشان که 
برای اولٌن بار ودر چنٌن سنی وجلوی صدها نفر از حاضرٌن صحبت مٌنمود با تسلطی خوب وزٌبا مطالب خودرا بپاٌان 

 راوان حاضرٌن قرار گرفت رساند ومورد تشوٌق ف

برنامه جشن تقدٌر با پٌام اقای عبدالقادر فقٌهی از خٌراندٌشان ورئٌس هٌات امنای دانشگاه ازاد اسالمی دفتر دبی که خود 
نتوانسته بودند در اٌن جشن شرکت کنند ادامه ٌافت وپٌام ارسالی اٌشان که حاوی تقدٌر وتشکر از سالها فعالٌت خانم 

 توسط سرکار خانم عاٌشه فقٌهی پور از دٌگر زنان برگزار کننده جشن تقدٌر بزٌباٌی قرائت گردٌد  سلمانپور بود

شعر محلی امواجوری کوهام ما که از اشعار بزبان اوزی سرکار خانم سٌلوانا سلمانپور است شعری بود که در ادامه 
ن تقدٌر با احساس لطٌؾ خود برای حاضران برنامه توسط سرکار خانم فاطمه کرٌما از دٌگر زنان برگزار کننده جش

 خواندند 

در مجلس جشن تقدٌر همکاران وهمراهان خانم سلمانپور که قبال در رادٌو دبی ای با هم چندٌن برنامه اجرا کرده بودند نٌز 
نٌز با  حضور داشتند سرکار خانم رکسانا چگٌنی وسر کار خانم ساؼر ٌاسمی که در ادامه برنامه اٌن دو بانو ارجمند

 سخنان خود خاطراتی از اٌن همکاری برای مٌهمانان بازگو نمودند وتالش ها وفعالٌت اٌن شاعر گرانقدر را ستودند 

سخنران بعدی اٌن جشن تقدٌر چهره همٌشه اشنا ودوست داشتنی  خٌر اندٌش گرانقدر وفعال اجتماعی اقای منصور فقٌهی 
نپور در عرصه فعالٌت های اجتماعی فرهنگی وادبی همراهی واشناٌی داشتند که نژاد بودند که سالهای زٌادی با خانم سلما

طی سخنان مسبوطی از اٌن شاعر گرانماٌه تقدٌر وتشکر کردند واورا بانوی عشق وانسانٌت لقب دادند وبا قرائت 
 ان قرار گرفت شعرهاٌی از اٌشان بر منزلت وجاٌگاه ادبی تاکٌد ورزٌدند اٌن سخنان مورد توجه وتشوٌق مٌهمان

از مٌهمانان عزٌزدٌگری که در اٌن جشن نکوداشت شرکت داشتند دکتر شهاب ؼانم شاعر بزرگ ومطرح اماراتی بود که 
سالٌان درازٌست با خانم سلمانپورومحافل ادبی اٌرانی وجهان  اشناٌی دارند وبه همراه دو تن از اساتٌد دٌگر در اٌن جشن 

اقای منصور فقٌهی نژاد وسرکار خانم سٌلوانا سلمانپور اٌشان نٌز چند دقٌقه ای برای شرکت نموده بودند که با دعوت 
مٌهمانان بزبان انگلٌسی سخنرانی نمودند وٌکی از اشعار ترجمه شده خانم سلمانپور بزبان عربی  قرائت نمودند  دکتر 

چندٌن شعر خانم سلمانپور به عربی ترجمه شهاب ؼانم که تا پاٌان مراسم حضور داشتند از شاعران تاثٌر گذار هستند که 
 کرده ودر کتاب خود از ان ٌاد نمودند  دکتر ؼانم بتازگی به درٌافت جاٌز صلح رابٌندات تاگور مفتخر گردٌده اند  

بدلٌل فشردگی برنامه مجری اعالم کرد که با نواختن گٌتاری وترانه ای اقای شهرام پاکروان از خوانندگان ونوازندگان 
ان ما را در اٌن جشن ٌاری کنند که اٌشان نٌز قبول دعوت را با روی باز پذٌرا شدند ووبا نواختن ساز خود وترانه شهرم

 خوانی  وجد وشادابی به مجلس جشن افزودند 



ادامه برنامه شعری از سرکار خانم سٌلوانا سلمانپور بود که به زبان اوزی است وتوسط سرکار خانم فرٌبا صالحی زاده از 
 ٌگر زنان برگزار کننده جشن تقدٌر بزٌباٌی قرائت شد اسم اٌن شعر زن بٌکر )زن بٌکار ( بود د

جشن تقدٌر ونکوداشت با شعری از اقای بهرام اذری که از عالقمندان به شعر وادب هستند ادامه ٌافت اقای اذری که در 
پور شور وحالی به محفل صمٌمی جشن تقدٌر اٌن جشن نٌز همراه ما بودند با قطعه شعری در وصؾ شخصٌت خانم سلمان

 دادند که مورد تشوٌق حاضرٌن قرار گرفت 

اخرٌن سخنران اٌن برنامه اقای فرهاد ابراهٌم پور بودند که بدلٌل فشردگی برنامه از سخنرانی خود صرؾ نظر کردند وبا 
ده بود ودعوت از خانم شهرزاد شفاٌی خواندن شعری از سرکار خانم ثرٌا شرٌؾ زاده  که برای خانم سلمانپور سروده ش

برای قرائت شعرشان که اٌن نٌز برای اٌن جشن نکوداشت سروده شده بود برنامه را به پاٌان بردند تا مراسم اهدای تندٌس 
 ولوح تقدٌر انجام پذٌرد

تی الرستان می باشد در اٌن بٌن مجری برنامه به همراه اقای ابراهٌم پور از اقای ابوالحسن دست افکن که از اهالی دش
ومدٌر رستورانهای دانٌال در امارات هستند دعوت نمود که به جاٌگاه سخنرانی تشرٌؾ بٌاورند تا از زحمات اٌشان که 

پذٌراٌی مٌهمانان را وصرؾ ؼذا وشٌرٌنی بعهده داشتند تشکر نماٌد اقای ابراهٌم پور از زحمات ومحبت ولطؾ اٌشان  و 
ن اقای خالد  وهمکاران زحمتکشان تشکر نمود ضمن اٌنکه ٌاداوری کنم که در اٌن شب ٌکی همسر گرامی اشان وبرادرشا

از کارگران اٌشان که اهل تاجٌکستان بود وشاعر هستند با قطعه شعری ؼزل چه کنم را برای حضار خواندند که مورد 
 توجه تشوٌق بسٌار قرار گرفت 

ای ابراز تشکر وقدر دانی از زحمات برگزار کنندگان جشن ضمن توصٌؾ خانم سٌلوانا سلمانپور قبل از اهدای تندٌس و بر
حاالت واحساس نٌک خود در اٌن جشن گوشه ای از همراهی وفعالٌت خودرا در ارتباط با حس همکاری وانسانی با 

همانان از دکتر همشهرٌان وانسانهای جهان دانستند وبه بٌان خاطراتی از اٌن گذر اٌام فعالٌت خود پرداختند اٌشان از مٌ
شهاب ؼانم وهمراهانشان از اعضای انجمن ادبی حافط که تنی چند از انها امکان حضور پٌدا کرده بودند تشکر نمودند وبا 
قرائت دو شعر که ٌکی از انها در وصؾ مادر گرانقدر وارجمندشان بود سخنان خودرا بپاٌان رساندند مادر گرامی اٌشان 

واهران وبرادران خانم سلمانپور در اٌن جشن شرکت داشتند وخانم سٌلوانا از همه انها شکر به همراه همسر وفرزندان وخ
 نمود 

  

قبل از اهدای تندٌس اقای فرهاد ابراهٌم پور از زنان برگزار کننده اٌن جشن تقدٌر که زحمات زٌادی برای انجام بموقع 
شند وبا خواندن اسامی انها از سعی وتالش اٌن بانوان وزٌبای ان کشٌده بودند دعوت نمود تا در انجا حضور داشته با

ودٌگر زنان تشکر نمود هنگام خواندن اٌن اسامی مٌهمانا ن همه ی انها را مورد تشوٌق قرار دادند که موجب مسرت انها 
 وهمراهان گردٌد اسامی انها در پاٌان همٌن نوشته به نظر خوانندگان عزٌز می رسانم 

حضور اقای منصور فقٌهی نژاد اقای عبدارحٌم شٌخ دکتر شهاب ؼانم اقای فرهاد ابراهٌم پور وسه  مراسم اهدای تندٌس با
تن از زنان برگزار کننده جشن تقدٌر سرکار خانم ها ثرٌا نامی  خدٌجه طاهر وفوزٌه خضری بپاس سالهای تالش وفعالٌت 

دٌم شد که مورد تشوٌق بسٌار حاضرٌن ؛همشهرٌان ادبی واجتماعی وفرهنگی سرکار خانم سٌلوانا سلمانپور به اٌشان تق
 ومٌهمانان قرار گرفت 

ضمنا در اٌن مراسم هداٌاٌی از طرؾ دوستداران واشناٌان خانم سلمانپور تقدٌم اٌشان گردٌد . ٌکی از انها هدٌه ای بپاس 
 اٌن نکوداشت از طرؾ سرکار خانم دکتر نوشٌن بازرگانی بود که از همه انهاتشکر گردٌد  

در پاٌان از همه مٌهمانان برای صرؾ شام دعوت بعمل امد  ضمنا مراسم تولد خانم سلمانپور نٌز در اٌن هنگام برگزار 
وبا شور ونشاط همراهان وهمشهرٌان وخانواده محترمشان جشن تولد زٌباٌی توام با اهدای گل وگرفتن عکس های ٌادگاری 

 گرفته شد 



دگی سرشار از موفقٌت وسالمتی کنار خانواده  محترمشان واٌن مردم خونگرم ارزو برای اٌشان سالهاٌی پر از شعر وزن
 مٌکنٌم 

 اٌن خالصه ای از جشن نکوداشت بود که طی روزهای اٌنده متن کامل هرشعر  شاعر وسخنران اٌنجا می اورٌم 

 اسامی زنان وهمراهان جشن نکوداشت سرکار خانم سیلوانا سلمانپور 

 –فروزان حٌدری  -عاٌشه فقٌهی پور   –فوزٌه خضری  –فرٌبا صالحی زاده  –خدٌجه طاهر  –ی خانم ها : ثرٌا نام
فاطمه  –فرٌده خضرٌان  –پری ملک زاده  –پوران نجم الدٌنی  –فاطمه مٌراحمدی  –فاطمه کرٌما  –مهناز بهمن ابادی 

واقای خطٌبی که همواره مددکار   -زٌنت ..  –ثرٌا شرٌؾ زاده  –مهٌن فقٌهی –فرٌده کارٌانی  –خالده اسماعٌلی  –انجام 
 جمع بوده است 

اقای علی تٌزپا  –شهرام پاکروان نوازنده وخوانند  –ارش انجام نوازنده ارگ  –در اٌن جشن جا دارد از اقای بهرام اذری 
تر اٌن جشن کمک اقای جاکوب عکاس تشکر نمائٌم که با حضورشان به انجام برگزاری به –وهمکارانشان در فٌلمبرداری 

 نمودند 

 ضمنا منتظر عکس های خوب این مراسم باشید 

  

 يٍ ٔگشثّ َبص کٕچٕنٕ
 

 

چ٘ل ّت پٍِ ثٞك ٛٞا ٍوك ثٞك هكزٚ ثٞكّ رب روٌْٞ ٍبٍ ٗٞ ٍزبهٙ ٛبی اٝى ها ثٚ چ٘ل رب كٍٝزبٕ ٝاّ٘بٌبٕ ثلْٛ ٍو هاٙ کبكزوٌب 

ٍٓي ٕٝزلُی گناّزٚ ثٞك َْٗزْ كٌلّ هٝی ٕ٘لُی ک٘بهی ٖٓ ٌٚ ٛ٘لی ثٞك ٌٚ چبٌی کوک ٍلبهُ كاكّ ٝرٞی پٍبكٙ هٝ کٚ چ٘ل 

ثچٚ گوثٚ ٗبى َْٗزٚ ٍٛٔ٘کٚ ٓ٘ٞ كٌل اٝٓل ٛوكْ ثب ٝعٞكی کٚ ک٘به كکٚ ّبٝهٓب كوّٝی ثٞك آب گْزٚ ٝفَزٚ ثٚ ٗظو ٍٓوٍٍل 

بكی ثٍبهٙ اٝٓل هٝی پبٛبّ َْٗذ ٌٚ فوكٙ ٗگبْٛ کوك ثٚ ٕبؽت ّبٝهٓبٌی گلزْ ٌٚ ّبٝهٓب گّٞذ ثلٕٝ ٍٛچ چٍي اٙ  

گوثٚ ٗبىٍٖٗ إال هٖل ٗلاّذ اى هٝی پبٛبّ ثوٙ عبی كٌگٚ ٌٚ فوكٙ ٗٞاىِّ کوكّ فِّٞ ٓی اٝٓل رٞ كُْ گلزْ کَی َٛذ 

کٚ اى ٗٞاىُ ثلُ ثٍبك ثبالفوٙ ّبٝهٓب اٝهكٗل اٍٝ گناّزْ هٝی ٍٓي ٝ گوثٚ هٝ ثوكّ ثبال رب ثقٞهٙ آب ٗقٞهك كٝثبهٙ اٝٓل 

ّذ ثواُ اٝهكّ ٝرٞ كٍزْ گوكزْ ثالكبِٕٚ فٞهك ٖٗق ّبٝهٓب هٝ هٝ پبٛبّ َْٗذ كٝ رکٚ اى گٞ  

 

فٞهك ٍٍو کٚ ّل ثوٍٚ ّبٝهٓب هٝ ْٛ فٞكّ فٞهكّ گلزْ ؽبال ٍٍو ّلٙ ٝثبالفوٙ فٞاٛل هكذ ثو ػکٌ اٝٓل ىٌو کذ ٖٓ 

فٞاثٍلٙ ٌٚ چباٌی ٝٛٔبٗغب هٝی پبٛب فٞاثٍل إال كُْ ٍٗٞٓل ثٍلاهُ کْ٘ ٗيكٌک ٍٚ هثغ ٍبػذ هٝی پبٛبّ فٞاثٍل كٌلّ فٞة 

... 

 فرهاد محمود

 فجو

 1931 –جیى یبساٌ يالدث أص قٓشيبٌ يغبثقبت فٕجغبل دّْ فجش أص 

 دس ؽٓشک جٕدیذ )کُّٓ أص( ثب دضٕس يقبيبت دٔنحی« آة ؽیشیٍ کٍ» افححبح 

 نگاهی به آخرین قیمت خودروها )جدول

  ثبسَذگی اخیش يؼبدل کم ثبسَذگی عبل صساػی جبسی

 ثؼذاص ظٓش پُج ؽُجّ ؽشٔع ؽذِ 4.5  ثبساٌ دس أص اص عبػث
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ثو اٍبً فجو هٍٍلٙ ثبهإ اى ٍبػبری پٍِ كه اٝى ٝٓ٘طوٚ الهٍزبٕ ّوٝع ثٚ ثبهٌلٕ کوكٙ اٍذ آٍل اٍذ آْت ٝكوكا ٍٗي 

  ثبهإ ثجبهك

 ش پُج ؽُجّ ٔجًؼّ دس أص ٔيُطقّ السعحبٌيکبٌ ثبسَذگی اص ثؼذ اص ظٓا 

  

ٌک کبهّ٘بً ٛٞاّ٘بٍی كه گلزگٞ ثب ٕؾجذ ٗٞ اله اػالّ ٗٔٞكٙ کٚ آکبٕ ثبهُ كه هٝى پ٘ظ ّ٘جٚ ٝعٔؼٚ كه ٓ٘طوٚ 

 الهٍزبٕ ٝعٞك كاهك ٝاظٜبه ٗٔٞكٙ کٚ اٌٖ ثبهّٜب آکبٕ كاهك ثٚ عبهی ّلٕ اة كه ٓؼبثو ّٞك

  اٌن فٌلم ان گربه کوچولو است

 

 

 ماه مارس 2013  ارشیو اخبار و مطالب

  

 

 

 چه اتفاقی

وسط   دٌشب از سرکار برمٌگشتم  که بروم منزل قرار بود سری هم به ٌکی از همشهرٌان که فرداعازم اوز بود نٌز  بزنم
م نه وبا تعجب گفت خبر داری در فٌس بوکت چه نوشتی وچه چٌزی به اشتراک گذاشتی گفت  راه ٌکی از دوستان زنگ زد

. چون من امروز هٌچ چٌزی ننوشتم وچٌزی به اشتراک نگذاشتم گفت برو ببٌن عکس ٌه زن با حالتی ناجور ناجور را 
وقتی گفت فهمٌدم  چٌز جالبی نباٌد باشد چند بار تاکٌد کردم که من اٌنرا نگذاشته ام به دوست دٌگری زنگ زدم واز او 

وست نزدٌکی زنگ زدم گفتم من االن به انترنت دسترسی ندارم ولطفا شما انرا جوٌا شدم انهم متوجه شده بود باالخره به د
حذؾ کنٌد نشانی های فٌس بوکی ام در اختٌارشان گذاشتم واٌشان هم انرا حذؾ کردند بعد از اٌن دوستم پرسٌدم اٌا چنٌن 

بوکت چنٌن اتفاق افتاده است چٌزی امکان پذٌر است که تو مطلب ٌا عکسی را به اشتراک نگذاری وبعد ببٌنی در فٌس 
اٌشان چند مثال زد ومتوجه شدم که راههاٌی هست . در هر حال متوجه اٌن فضای ازاد مجازی که سوراخ موش هم دارد 
باشٌد البته دو سال پٌش من مورد دٌگری براٌم پٌدا شد که ٌکنفر با اسم ومشخصات من در فٌس بوک خودش  را فرهاد 

بود البته بدون عکس انموقع سرٌعا اعالم کردم که فرد مذکور هٌچ ارتباطی با من ندارد چند روز  ابراهٌم پور معرفی کرده
 بعد ان اٌدی دٌگر در فٌس بوک نبود 

 جدا چه اتفاقاتی می افتد  

 خبر

 ران ایرانی به مصرورود اولین گردشگ

 بزرگترین حشرات جهان )گزارش تصویری

 مردان از حلقه ازدواج بیزازند
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 در مسیر روستای کهنه اوز به شهرک توحید سوخت 405خودروی پژو 

 عبدالعزیز اعتمادی در گذشت 

بعداز ظهر بر اثر سکته قلبی در اوز در  6مارس ساعت  30با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم عبدالعزٌز اعتمادی دٌروز شنبه 
ه بدٌنوسٌله درگذشت انمرحوم را به خانواده اٌشان وفرزندان وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم گذشته ک

 سال داشت .ٌاد .خاطرش گرامی باد  55.مرحوم در زمان مرگ 

  2013مارس 31ساٌت ستاره های اوز  

 پیام تسلیت
  

اده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض نموده برای را به خانو  با ابراز تاسؾ درگذشت مرحوم عبدالعزٌز اعتمادی
 انمرحوم از درگاه احدٌت مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم 

 فرهاد نامدار -محمد سالمی  - نٌلوفر قرٌشی -فرهادابراهٌم پور  -نجٌب نوروزی  - نبٌل نوروزی  از طرؾ
 پٌام تسلٌت  -   

 
 

به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت   ران همسر مرحوم عبدهللا فخراٌی رابا ابراز تاسؾ درگذشت مرحومه اٌ
  از طرؾ بهرام اذری وخانواده/عرض نموده برای انمرحومه از درگاه احدٌت مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم

 شدصالح فاروق  العوضی قهرمان پنجاه وهشتمین دوره مسابقات بلیارد جام ستاره سربی 

در باشگاه  2013مارس  29پنجاه وهشتمٌن  دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جام ستاره سربی دٌروز جمعه 
فالمٌنگو دبی با حضور عالقمندان اٌن رشته ورزشی وبه اسپانسری شرکت ستاره سربی ومدٌرٌت اقای خالد اسماعٌلی 

ٌشتری از بازٌکنان ودر جمعی صمٌمی وبسٌار دوستانه برگزار شد که برگزار گردٌد  که اٌن دوره از مسابقات با تعداد ب
در پاٌان ودر رقابتی تنگا تنگ اقای صالح فاروق ضٌاٌی با برتری بر دٌگر حرٌفان توانست مقام اول وقهرمانی اٌن دوره 

ه مقام های دوم تا چهارم از مسابقات را از ان خود کند واقاٌان محبوب عبداللهی ومسعود شرافت واحسان رکنی توانستند ب
اٌن مسابقات دست ٌابند که در پاٌان جواٌز وجام اٌن دوره که بزٌباٌی تهٌه شده بود وبا اهدای گل ومدال نٌز همراه بود 

توسط اسپانسر اٌن دوره اقای خالد اسماعٌلی به بازٌکنان داده شد در اٌن روز که همزمانی اٌام نوروز نٌز با خود داشت 
 نوروز بٌادبهار واؼاز سال نو اٌرانی جلوه گر سر سبزی بهار ونشاط بود سفره رنگٌن 

جا دارد در اٌنجا مجددا از اقای اسماعٌلی که تقبل زحمت فرمودند وباعث خرسندی بازٌکنان وهمشهرٌان گردٌدند تشکر 
وق ورزشی اٌجاد مٌنماٌند نمائٌم ونٌز از هئٌت بلٌارد بخاط زحماتی که همواره برای نزدٌکی بازٌکنان واٌجاد شور وش

 ودر برگزاری چنٌن بازٌهاٌی سعی وتالش بی چشم داشتی دارند قدردانی نمائٌم 

 از مسابقات  فیلم اهدای جوایز توسط اقای خالد اسماعیلی به مقام های اول تا چهارم این دوره

 سخنان اقای خالد اسماعیلی در باره برگزاری این دوره از مسابقات 

 برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید 

  

 
 4تیم محلچه  9تیم فوتسال اتحاد العوضی 
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دو شب پٌش در ٌک دٌدار دوستانه در سالن ورزشی الطوار دبی تٌم فوتسال اتحاد العوضی موفق شد تٌم فوتسال محلچه که 

شکست دهد مربی تٌم اتحاد العوضی اقای محمود عبداللهی از بازٌکنان  4ر ب 9فاتح جام رمضان در اوز بود را با نتٌجه 
 ومربٌان در حال حاضر اوزٌها در دبی می باشد

   

  1392پنجاه وهشتمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌها در نوروز 

  leaden star cup  جام ستاره سربی 

که پنجاه وهشتمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جام  بدٌن وسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان رشته بلٌارد مٌرسانٌم
در باشگاه  2013مارس  29برابر با  92فروردٌن 9در تارٌخ    leaden starستاره سربی به اسپانسری شرکت 

تماس 0504585257فالمٌنگو دبی برگزار مٌگردد عالقمندان جهت ثبت نام مٌتوانند با اقای محمود رجاٌی با شماره تلفن 
 حاصل نماٌند 

 بعداز ظهر شروع مٌشود  3مارس راس ساعت  29اٌن بازٌها روز جمعه 

 هئٌت برگزار کننده مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات 

 برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید  سری دوم عکس های روز اوز/
   

 قضیه عکس وشلوار پاچه گشاد

عکسم تو نگهدار که  قدٌم ها وقتی کسی عکسی به کسی مٌداد ومٌخواست انرا به ٌادگاری به کسی بدهد پشتش مٌنوشت
 وچه زٌبا وجالب وپر معنا بود  فردا اثرم نیست

 وبعد از احوالپرسی پرسٌد فالنی را دٌدی  گفتم نه ٌکسالی است  من ندٌدمش  دٌروز ظهر دوستی زنگ زد 

 گفت منظورم تو فیس بوکه  

 گفتم چند باری  دٌدمش اره  

 گفت اخه این چه جور ادمیه که چپ میره عکس میندازه راست میره عکس میندازه . 

 گفتم اخه چه عٌبی داره مگه تو عکس نمٌندازی . ؟   

 .  عکس از این ورو وانور نمیگم عکس خودشو میگم  از صبح تا شام چند عکس عوض میکنهگفت اره من 

 خب حاال چه عکساٌی مٌندازه  ؟

هر جور دلت بخواد از شام ونهار خوردنش بگیر تا سوار ماشین شدنش تا کوچه وخیابان وسرکار وصد جای دیگه  
ل چراغ قرمز عکس میندازه تو پارک نشسته بیست .انگور میخوره عکس میندازه شام میخوره عکس میندازه بغ

 تاعکس انداخته سر پا نشسته عکس میندازه دراز کشیده عکس انداخته  کله پاچه میخوره عکس میندازه و

 گفتم همه از خودش مٌندازه ٌا با کسی هست ؟ 
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های مختلف انداخته فکر گفت اگه وقت کنه وبهش راه بدن با هر کور وکچلی عکس میندازه باورت نمیشه انقدر عکس 
میکنی هنر پیشه فیلم های هالیوودی است انگار جنیفر لوپز یا ان یارو کیه  گفتم کی گفت اره یادم اومد فکر میکنه 

 .  مایکل جکسونه گفتم شکلش که به هیچ وجه به مایکل نمی خوره

ز من وتو هم عکس توی فٌس بوک دٌدم اٌن رشته داره سر دراز پٌدا مٌکنه برای همٌن بهش گفتم ببٌن دوست عزٌ
تا بٌست تا  10مٌگذارٌم اما در حد معمول ودلبخواه ان طرؾ هم بقول خودش دلبخواهش اٌنه که روزی چند تا ٌا هفته ای 

عکس بگذاره خٌلی ها تو جامعه ما مجال اٌنکه جاٌی مطرح بشوند ونوشته وصدا وشکل وشماٌل خودشان را به دٌگران 
اند. مگر در گذشته همه عکس مٌگرفتند مگه همه دوربٌن داشتند تازه اگر داشتند هم فرصت اٌنکه نشان بدهند نداشته 

عکس خودشون ٌا فک وفامٌلشون جاٌی بگذارند نداشتند نه فٌس بوکی بود ونه توان خرٌد دوربٌن برای همه امکانپذٌر بود  
ون گذشته ٌه فرصت استثناٌی نصٌبشون شده که خودی حاال بعد از سالها چه انها که جوان هستند وچه انها که عمری ازش

مطرح کنند ودلی از عزا در بٌاورند  من هم مثل تو قبول دارم که بعضی ها اگر  جاش باشه از توی تختخواب ورختخواب 
 وتوالتشون هم عکس مٌندازن وروی صفحه فٌس بوک قرار مٌدهند  بعضی ها هم عشق عکس ونماٌش هستند 

 نٌد مثل کسی که هنوز ته دلش از صحبت های من راضی نشده باشهخوب که حرفامو ش

سالگی اش را گذاشته روی فیس بوک این  18ببین؛ فالنی مثال نه مو داره ونه سر ووضعی انوقت اومده عکس گفت:  
 یعنی چی  ؟

 گفتم اٌن ٌعنی دوست نداره کسی اونو با اٌن رٌخت وقٌافه االنش ببٌنه 

که رفته عکس چهار سالگی اش رو گذاشته فکر نمیکنی اگه کسی یه بار بره روی فیس اون فالنی رو چی میگی اون 
 فکر میکنه این بچه چهار ساله دیگه توی فیس بوک چی میخواد  

گفتم  ببٌن دوست گرامی  دراٌنکه انگٌزه افراد برای مطرح شدن ودٌده شدن متفاوت است شکی در ان نٌست .قبول کن که 
ترده حضور در دنٌای مجازی برای اٌن است که افرادی که نتوانستند در گذشته جاٌی وراهی پٌدا کنند تا ٌکی از دالٌل گس

بتوانند اندٌشه اعتقاد بی اعتقادی وارزوها وامٌال خودرا ازادانه به نماٌش بگذارند اٌنجا واالن اٌن امکان بوجود امده  تا از 
کلی متٌن ومودبانه انجام مٌدهند وحول نمی زنند که مبادا فردا فٌس بوک تمام اٌن راستا دٌده شوند. حاال عده ای اٌنرا به ش

مٌشود  بعضی ها هم انقدر شتاب وعجله دارند که فکر مٌکنند اگر ٌک ساعت چٌزی در فٌس بوک ننوٌسند ٌا عکسی 
 نگذارند وخبری ندهند کم اورده اند وباٌد جبران کنند 

انستم با ازادی وبٌان ازاد مشکلی ندارد ومٌدانستم که برای عقاٌد انسان هم احترام قائل البته ته حرفهاٌش را می فهمٌدم ومٌد
است اما ٌه چٌزی راست مٌگفت وان شکفته شدن ؼنچه های دهان باز نکرده ارزوها وگاه عقده های درونی وروحی 

اٌن تب تند زودی عرق مٌکند .می باٌد  وروانی افرادٌست که باٌد جاٌی دهان باز مٌکرد تا شکفته شود من اطمٌنان دارم که
پذٌرفت انها انقدر عکس وارزو وخٌالشان جوالن ٌابد تا به امری معمولی تبدٌل گردد تا ان شود که هر فردی درون 

 وبرونش اقناع گردد از بودنش  واٌن کاری دشوار برای همه ماست 

وران دبٌرستان اوردم کالس دوم دبٌرستان بود زمان برای اٌنکه بحث را به خٌر وخوشی خاتمه دهم براٌش حکاٌتی از د
شاه بود وهنوزا نقالب نشده بود چندی بود که پوشٌدن شلوار پاچه گشاد در سراسر اٌران وبخصوص شهرهای بزرگ مد 

ٌاه شده بود اٌن مد شلوار که معموال در تلوٌزٌون انزمان وفٌلم ها نماٌش داده مٌشدواز طرٌق مجله های جوانان وسپٌد وس
که اقای فاضلی در محل کارش می فروخت به معرض دٌد ما جوانان نٌز رسٌده بود   با وجودی که اهل قر وفری نبودم 
ودوستانی که داشتم هم انچنان نبودند اما هر کداممان دلمان مبخواست اٌنجور شلوار داشته باشٌم  نمی دانستم چگونه با 

ی بود ودر پوشش زٌاد سخت گٌر نبود  شب بود بعد از اٌنکه پدرم خبرهای  پدرم مطرح کنم خوشبختانه پدرم ادم دمکرات
 رادٌو بی بی سی  شنٌد رفتم پٌشش وگفتم تو صندوقت شلوار داری 

اخه چند بار دٌده بودم که چند تا شلوار توی چمدانش دارد   فکر کردم شاٌد ٌکی از انها پاچه گشاد باشد گفت برای چه 
 دم  گفت تو که داری گفتم اره دارم ولی مٌخواستم ببٌنم اون پاچه اش از اٌن بزرگتر نٌست مٌخواهی  گفتم برای خو



پدرم فورا فهمٌد . ساٌز من وپدرم هم اندازه بود از کفش وپٌراهن بگٌر تا شلوار  .گفت نه ندارم  . من هم فردا طبق 
که برگشتم خانه مادرم صدام زد . گفتم چٌه ؟    معمول راهی دبٌرستان شدم ناراحت نشدم اما کمی ته دلم قانع نبود  شب

گفت ببٌن بابات برات چی خرٌده همون شلوارجٌن پاچه گشاد رانگلر بود  کلی خوشحال شدم وٌکروز به اتفاق چند تا از 
 دوستا رفٌم باستانه وهمه با هم وبا شلوار پاچه گشاد عکس گرفتٌم   

 گفتم ٌادت هست  

 انروز ها کردیم کلی خندید  ویاد   گفت اره

 2013فرهاد محمودا / مارس 

 سفر نامه کازرون، شهر رویاهای کودکی

عزٌز گرانماٌه دکتر محمود دهقانی در همٌن اٌام خاطراتی از دوران کودکی وسفرشان به کازرون براٌم فرستادند که 
 ت ان دوره است با هم مٌخوانٌم بزٌباٌی وصؾ خاطرا

 دکتر محمود دهقانی

هنگامی که آفتاب همچون تشت طال در واپسٌن رمق روز می رفت تا در پشت کوه بورکی پنهان و چتر شب باز شود، 
مادرم به من مژده داد که فردا پدرت برای خرٌد عٌد نوروز، به کازرون می رود  و تصمٌم دارد تو را همراه خودش ببرد 

از کازرون به فامور و شاپور و چنارشاهٌجان هم سر می زند و می توانی در بازار کازرون کت و شلوار نو  و
 ......ادامه مطلب بگٌری..

 شروع برگزاری روز اوز

  

الی بخش دوروز زودتر شروع به برگزاری اٌن روز نمودند  فروردٌن بود مردم اوز واه 8بمناسبت برگزاری روز اوز که 
در اولٌن روز ؼرفه های مختلؾ گلدوزی وبافتنی های سنتی مردم اوز  ؼرفه تفنگداران اوزی ؼرفه پختن نان های محلی 

ت قصه گوٌی و دٌگر ؼرفه ها که نماد فرهنگ وسنن مردم اوز واهالی بخش اوز هستند بنماٌش گذاشته شده اس -اوز 
 عکس هاٌی که مالحظه خواهٌد کرد توسط عکاسی پرسپولٌس گرفته شده که از زحمات اقای رحٌمی تشکر مٌکنٌم 

 برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید 

  در خنج یک کشته وزخمی بر جای گذاشت تصادف

حادثه رانندگی که ٌکشنبه شب در ورودی خنج از سمت شٌراز بوقوع پٌوست وانت بار زامٌاد به رانندگی رئٌسی با پٌکان 
 بار به رانندگی سٌؾ هللا شٌردل با هم تصادؾ کردند.

سرنشٌن دٌگر وانت بار بشدت زخمی گردٌد که  براثر شدت جراحات راننده وانت بار دردم جان سپرد و به گزارش اٌرنا،
به بٌمارستان نبی اکرم خنج انتقال ٌافت . ستوان مجٌد حسنی جانشٌن رئٌس پلٌس راه خنج علت حادثه شب گذشته را عدم 
رعاٌت حق تقدم راننده وانت بار در گردش به چپ اعالم کرد. وی گفت : در تعطٌالت نوروزی اٌن سومٌن تصادؾ در 

    صحبت نو الر   /هرستان خنج بوده استورودی ش

 انو ایران همسر مرحوم عبدهللا فخرایی در گذشتب
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با نهاٌت تاسؾ با خبر شدٌم بانو اٌران همسر مرحوم عبدهللا فخراٌی دٌروز در شٌراز چشم از جهان فروبست که بدٌنوسٌله 
حمن صابری تسلٌت عرض مٌنمائٌم . مرحومه بٌش از بستگان واشناٌان واقای عبدالر   در گذشت انمرحومه را به خانواده

مارس 27ساٌت ستاره های اوز /  /سال عمر داشت ودٌروز در اوز بخاک سپرده شد .ٌاد وخاطرش گرامی باد  70
2013  

 6اتحاد العوضی  8االهلی امارات 

ال االهلی امارات مارس در سالن ورزشی الطوار  بٌن دو تٌم فوتس24در ٌک دٌدار دوستانه که روز ٌکشنبه 
 تٌم اتحاد العوضی را شکست دهد  6بر8واتحادالعوضی برگزار شد تٌم االهلی توانست با نتٌجه 

  خانه های قدیمی اوز به جای دلفین ساخته میشود  بادگیر نماد
 

اوز در  با خبر شدٌم بعد از خراب کردن فلکه دلفٌن که مٌدانی بسٌار ناهماهنگ بود وهٌچ جلوه ای نداشت شهرداری
  اقدامی به جا در حال ساخت نماد بادگٌر در ان مکان است که بزودی ساخت ان به اتمام خواهد رسٌد

 
 خیرالنسا عبدهللا العوضی راننده ای بی مخالفه  در دبی  

 33ا خبر شدٌم خانم خٌرالنسا عبدهللا العوضی به خاطر نداشتن هٌچ گونه مخالفه ای ورانندگی درست در مدت بٌش از ب
سال رانندگی از طرؾ مدٌر اداره مرور دبی مهندس خدٌر محمد سٌؾ شهاده تقدٌر وجاٌزه گرفتند که به اٌشان تبرٌک 
مٌگوئٌم خانم خٌرالنسا با ماشٌن های مختلؾ ودر مسٌرهای مختلؾ طی اٌن سی وسه سال در امارات رانندگی کرده اند 

مختلؾ اٌشان را الٌق شهاده تقدٌر دانستند که پنج شنبه هفته گذشته از  واداره مرور بعد از بررسی های الزم از بٌن افراد
   طرؾ اداره مرور دبی به اٌشان تقدٌم شد

 مجموعه ساختمانی در اوز بفروش میرسد
 

 8که شامل   متر 34به طول   که رو به خٌابان آن  متر مربع 633اٌن ساختمان واقع در بلوار شهٌد رجاٌی به مساحت 
به فروش می رسد .قٌمت     می باشد  و ٌک درب ورودی به زمٌن بشت آن  ٌک درب ورودی به بشت بام  هدهنه مؽاز
 .  هزار تومان . که هنگام خرٌد جای تخفٌؾ نٌز دارد 1500000متر مربع 

 
 ناصر افشاری. 09177823559شماره تماس جهت خرٌد .  مکان شهر اوز ساختمان تجاری حاج محمد ٌوسؾ افشاری

 ق افسر در گذشت صدی

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم پرٌشب صدٌق افسر در گذشته است که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان 
روز پٌش در اثر سکته در کما بسر می برد ودو شب  40واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم .صدٌق افسر حدود 

 سال سن داشت .ٌاد وخاطرش گرامی باد 59ر زمان مرگ پٌش در بٌمارستان دبی درگذشت مرحوم د

   2013مارس  25ساٌت ستاره های اوز 

 پیام تسلیت
  

 
بدٌن وسٌله در گذشت مرحوم صدٌق افسر را به خانواده وبستگان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم وبرای بازماندگان صبر 

  فرزاد نامی-صالح صمدانی محسن نامی  -رؾ فردٌن نامی از ط  /وبرای مرحوم از درگاه اٌزد توانا مؽفرت خواستارٌم 

  یکسال دیگر هم گذشت 



است که عمر بر من گذشته ومن سال گذشته نٌم قرن از عمرم گذشت واالن که اٌنرا براٌتان مٌنوٌسم نٌم وقرن وٌکسال 
  رصتی است برای منهنوز نتوانسته ام از عمر بگذرم وفعال خوب است که نگذرم وبا هم مدارا کنٌم که اٌن ف

عمر مجهول با واسطه ای برای من وادم وشی... است وگرنه فردا که رفتنی شدٌم من وتو چٌزی از جاٌگاه ومکان وزمان 
  عمر نخواهٌم فهمٌد

سال گذشته دو جشن تولد ٌکی در منزل به اتفاق همسر وفرزندانم برگزار شد وجشن تولد بزرگتری به اتفاق دوستان 
ار بود من برگزار کننده باشم وانها را دعوت کنم اما برعکس شد وانها سنگ تمام گذاشتند وکلی ما را برگزار شد قر

خجالت دادند پارسال قطعه شعری بمناسبت پنجاه سالگی خودم سروده بودم خوشم امد انرا امسال به نظر شما برسانم 
ر کنم ودر سال پٌش رو براٌتان سعادت وسالمتی وهمٌن جا بابت اظهار لطفتان وپٌام تبرٌک تولدم از طرؾ شما ؛تشک

 وبهروزی ارزو نماٌم

 

 پنجاه زد ورفت

 پرده باال شد وپنجاه تماشا زد ورفت             عمر امد به دل ؼم زده ما زد ورفت ...

 بوسه بر سنگ ودل تٌشه تنها زد ورفت           مچه سفرهای خوشی با لب نوشش کردٌ

 همچو رعد امد ودرخشک وتر ما زد ورفت          چه شتابان گذری کرد زمان پٌش رخش

 هجر امد نظری شور به شٌدا زد ورفت        دل وجان سوخته بود تا به وصالش برسٌم

 ه به روٌا زد ورفتعمر بی پلکی ما دٌد       همچو ٌک پلک که بر هم بزنی عمر رود

 گاه دلخسته وپر گرٌه به صحرا زد ورفت    گاه سرمست از اٌن عمر وپر از شادی وشور

 گاه هوشٌاری ما جلوه ی زٌبا زد ورفت                    گاه نادانی ما سر به همه عالم زد

 اندکی کوه شد وگاه گهی کاه زد ورفت          خرمن گندم ازاٌن حاصل عمرم درٌاب

 ورِق عمِر عزٌز است که هی تا زد ورفت      حاصل عمر چه ارزان بفروشی چه گران

 با شما بود ورفاقت که ؼمم جا زد ورفت          همدمان شب اٌن جمع پر از خاطره ام

 تپر امٌد انکه نترسٌد وبه شب ها زد ورف                باش خرسند توفرهاد زکاشانه ودٌر    

 خورشٌدی  1392فروردٌن  4ر )محمودا ( فرهاد ابراهٌم پو

 

 خاموشی در ساعت زمین
  

است که خٌلی از افراد در سراسر جهان  1392ونٌم شب بوفت اٌران در سوم فروردٌن 8امسال ساعت زمٌن در ساعت 
مٌنوٌسم انرا نٌکو مٌدارند وچراغ های خودرا خاموش مٌکنند من اٌن مطلب را در نٌمه تارٌکی وبا روشناٌی بسٌار کم 



باشد که اندک کار من وشما تاثٌری در کم تر کردن الودگی محٌط زٌست داشته باشٌم وبه اٌن زمٌن ادای احترام کرده باشٌم 
 که بی او وداشته هاٌش هٌچ هستٌم

  اگر امشب نتونستٌد اٌن کار را بکنٌد فردا هم دٌر نٌست

  

  

 

  9652ز پنجاه وهشتمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌها در نورو

  leaden star cup  جام ستاره سربی 

بدٌن وسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان رشته بلٌارد مٌرسانٌم که پنجاه وهشتمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای 

 25برابر با  52فروردٌن 5در تارٌخ    leaden starمقٌم امارات جام ستاره سربی به اسپانسری شرکت 

مٌنگو دبی برگزار مٌگردد عالقمندان جهت ثبت نام مٌتوانند با اقای محمود در باشگاه فال 2196مارس 

 تماس حاصل نماٌند 1118141213رجاٌی با شماره تلفن 

 بعداز ظهر شروع مٌشود  6مارس راس ساعت  25اٌن بازٌها روز جمعه 

 هئٌت برگزار کننده مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات 

 بدان جلب میکنمعکس هایی در نوروز امسال  1392از اوز بدستمان رسیده که توجه شما را 

 

 

 

 

برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید  

ما توسط چه کسانی تقدیر میشویم  

  

 

سٌاستمداری شاعری  اٌنکه فردی بازٌگری بدلٌل سالها فعالٌتش مورد تشکر وتقدٌر وقدردانی قرار گٌرد   

ما اٌنکه توسط چه کس ٌا کسانی مورد تفقد قرار بگٌرد ومورد عناٌت خوب است ونشانه اهمٌت ان است ا

شود جای بسی تامل است هر فردی مٌتواند سالها تالش نماٌد تا مورد توجه عامه مردم قرار گٌرد اما مواظب 

ما نمی توانٌم کنار کسانی قرار بگٌرٌم که   باشد که چه چٌزی بدست می اورد ٌا چه چٌزی از دست مٌدهد

ال ورفتار انها هٌچ سنخٌتی با اعمال ما ندارداٌن اشتٌاق مطرح شدن اٌن اشتٌاق نام اوری برای چٌست اعم

   .؟

 شهر اوز سال نورا با باران بهاری شروع کرد

 

http://www.ewazstars.com/norooz%201392%20ewaz%20pag.htm
http://www.ewazstars.com/norooz%201392%20ewaz%20pag.htm
http://www.ewazstars.com/norooz%201392%20ewaz%20pag.htm


بارندگی در اوز شروع شده وتا صبح نٌز بصورت پراکنده  92بر اساس خبر رسٌده از اوز از دٌشب ساعت 

 امروز هم ابرٌست  ادامه داشته است هوای اوز

جشن نوروز با حضور همشهریان وهموطنان برگزار شد  

 

هجری شمسی در سالن زعفرانه دبی جشن  9652دٌشب به مناسبت سال نو ونوروز باستانی واؼاز سال 

شادی وهمدلی با اٌن ائٌن بی همتای بهاری در شهر دبی با حضور تعدادی از همشهرٌان ودٌگر هموطنان در 

شب ادامه ٌافت  92ونٌم شب شروع وتا ساعت  4می ونوروزی برگزار شد اٌن مراسم از ساعت محفلی صمٌ

که همراه با موسٌقی وشعرخوانی وپذٌراٌی از مٌهمانان همراه بود سفره هفت سٌن اٌن مراسم توسط خانم 

ور بودند وتهٌه ؼذا خدٌجه طاهر تهٌه شده بود ومجرٌان اٌن برنامه اقاٌان عناٌت هللا نامور وفرهاد ابراهٌم پ

وپذٌراٌی توسط رستوران رٌحان به مدٌرٌت اقای امٌن نامی انجام گرفت هزٌنه سالن وپذٌراٌی اٌن مراسم با 

مشارکت همه شرکت کنندگان تامٌن گردٌده بود  در اٌن شب بازی ٌه قل دوقل که همان باپ خودمان است 

ٌراحمدی  ثرٌا نامی مهناز بهمن ابادی وسحر نٌز اجرا گردٌد که با حضور شرکت کنندگان محمد رضا م

صمدانی بود که در اٌن بازٌها ثرٌا نامی اول مهناز بهمن ابادی دوم وسحر صمدانی سوم که توسط خانم 

خدٌجه طاهر جواٌزی تهٌه شده بود که به انها داده شد  ضمنا در اٌن شب که مصادؾ با اؼاز سال نو بود 

 واج وسالگرد تولدشان بود که برسم ٌادبود کتاب هاٌی به انها هدٌه داده شد تعدادی از همشهرٌان سالگرد ازد

امٌدوارٌم شما هم سال نو را با شادی وخوشی شروع کرده باشٌد وسالی سرشار از موفقٌت وبهروزی توام با 

 صلح وارامش وسالمتی داشته باشٌد 

  9652ساٌت ستاره اوز اول فروردٌن 

بادنوروزتان وبهارتان خجسته   

اغازفصل بهار وشادابی  ؛ وزندگی پیشاپیش فرا رسیدن سال نو ایرانی نوروز باستانی ؛جشن فرخندگی

زبانان در سراسر جهان تبریک میگوئیم وامیدواریم  طبیعت را به همه هموطنان ؛همشهریان وتمامی فارسی

سالی  ستان واشنایانخورشیدی با دلی شاد ودرصحت وسالمت کنار خانواده ودو 1392 در سال جدید سال



  پربرکت وپر از مهر ومهربانی داشته باشید

 
 

 

به پٌشواز بهار ونوروزباستانی  

 در اٌران 1392لحظه تحوٌل سال 

 

 هجري شمسً  139اسفند  30ثانٌه روز چهارشنبه  56دقٌقه و  31و  14ساعت 

 

 مٌالدي  2013مارس  20هجري قمري و  1434جمادي االولً  8برابربا 

 ثانٌه بوقت دبی  56دقٌقه و1و 15ت ساع

 خبر

 

 



  شاد وؼم سوزانی داشته باشٌد  چهارشنبه سوری

 

عزٌزانی پرسٌده اند برنامه چٌست من   مراسم چهارشنبه سوری است  امشب برابر با شامگاه سه شنبه شب 

ق نبودن ان خبرها اطالع چندانی پٌدا نکردم بٌشتر خبرها در اٌن باره پراکنده است برای همٌن بدلٌل موث

اٌنجا ننوشته ام در گذشته اٌن مراسم در قسمتی از منطقه خوانٌج برگزار مٌشد اما بدلٌل ترافٌک شدٌد 

واستفاده بی جا از تٌر وترقه زٌاد وخطرناک چند سالی است بی رونق شده است  

 

از این ائین باستانی ایرانیان  میتوانند اینجا کلیک کنند      همشهرٌان وعالقمندان جهت اطالع  

 افتتاح چهار پروژه عمرانی در فیشور

 ان در مسابقات منطقه یک و شانزده کشور به مقام دوم رسیدتیم کشتی آزاد الرست

 برداشت هندوانه خارج از فصل در خنج آغاز شد

 پرورش قارچ دکمه ای در گراش

 

 گرددجشنواره نوروزی 92دربلغان برگزار می 

 

 

قلیانی که به جای دود عسل درست میکند  

 گرداندجوان خنجی پول و طالی گم شده را به صاحبش بر

 دور جدید بارش ها در الرستان از سوم فروردین آغاز می شود

 ل( بینی هوای کشور در تعطیالت نوروز )+جدو پیش

 قیمت هتل در شهرهاي توریستی کشور )+جدول( 

می رود سالی ومی اید بهار   اندک اندک می رسد اینک بهار  

 

 

ساز ونوای نوروز با نواهای اقوام ایرانی   

  ست دلبستگی وهمنوایی با داشته های زیبای فرهنگ دیارمان استنوروز فقط تحویل سال نی

 

از گروه رستاک است با هم ببینیم که سخن ونوای اقوام ایرانی در نوروز استاین فیلم که کاری   

  

در دل ٌک همشهری در باره ورزش کشتی   
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SALAM KHEDMATE TAMAME MARDOME KHON GARME EWAZ  

 

MAN MOHAMMAD YEKI AZ VARZESHKARAYE CHAND SAL PISHE EWAZ 

HASTAM KE HAMISHE BE KHATERE SHAHRAM VA ALAGHAM BA POSHTE 

KAR BE VAEZESHAM EDAME MIDADAM AMA DASTE TAGHDIR MANO AZ 

EWAZ DOR KARD VA HODODE 4 SALE KHAREJ AZ KESHVAR MASHGHOLE 

KAR HASTAM AMA HICHVAGHT AZ VARZESHE KOSHTI NA PAYAMI DIDAM 

NA AKSI NA MOVAFAGHIYATI IN VASE MAN SOALE KOSHTIYE EWAZ DAR 

SATHE MOSABEGHATE KESHVARI VA MAGHAMATE BALA BOOD AMA 

MODATIYE HATA ESME IN WARZESH HAM DIGE BE GOSH NEMIRESE AZ 

SHOMA KHAHESH MANDAM AZ KOSHTI HAM MATALEBI YA AKSAEI 

BENDAZIN TI SAITE MAMNON AZ ZAHAMATE GERANBAHATON....  

 

 

OFTADEGI AMOZ AGAR TALEBE FEYZI HARGEZ NAKHORAD AB ZAMINI KE 

BOLAMD AST  

 

MOHAMMAD HAJIPOR DuBAI 

 

  عرض میکنم  خدمت اقای حاجی پور سالم

سایت بر اساس خبرهای رسیده به ان روی وب سایت قرار میدهد ما خبرنگار مستقل نداریم ومتاسفانه 

تاکنون اهالی ورزش اوز خبری در این رابطه برای ما نفرستادند امید که این ورزش مورد توجه بیشتر 

 قرار گیرد 

  یگانگیحس 

 بزرگ خواهم بود اگر اٌن پرنده کوچک بی هراس در دستانم النه کند 

 تنها نخواهم شد اگر اٌن پرنده در دستانم اواز بخواند 



 

 اگر مرا بپذٌرد که من از جنس او هستم 

 اگر بپذٌرم که با فکرم اورا نٌاالٌم 

 ودر احساس لطٌؾ او خودرا بازٌابم 

 را نفهمٌده ام  من هنوز به اندازه او ازادی

 ازادی ندٌده ام 

 خوب که نگاهش مٌکنم می بٌنم 

 است   او بزرگتر از من

 باز هم حادثه جان یک جوان را گرفت 

  عارف بازیار در گذشت

ساله خنجی که به همراه پسر عموی خود مرتضی بازٌار از  26متاسفانه با خبر شدٌم که عارؾ بازٌار جوان 

در بٌن راه افتوان خنج به علت برخورد شدٌد با تٌر برق جاده عارؾ بازٌار بر مراسم عروسی بر مٌگشتند 

 8اثر شدت ضربه جان می بازند ومرتضی در اثر شدت ضربات راهی بٌمارستان مٌشود اٌن حادثه ساعت 

صبح جمعه اتفاق مٌافتد  بدٌن وسٌله در گذشت اٌن جوان ناکام را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم 

 تسلٌت عرض مٌنمائٌم وبرای مرتضی ارزوی بهبودی دارٌم 

رانندگی در شب  -متاسفانه ساالنه در اٌران ومنطقه الرستان شاهد ازدٌاد اٌن حوادث هستٌم سرعت زٌاد 

وعدم توجه به توصٌه های راهنماٌی ورانندگی از جمله عوامل مهم در بروز تصادفات وحادثه های دلخراش 



همٌن جا به همه خانواده ها وجوانان توصٌه شود که در اٌام عٌد نوروز که جاده ها  بوده است . جا دارد

وخٌابانها شلوؼتر از دٌگر اٌام است به نکات اٌمنی وراهنماٌی رانندگی توجه بٌشتر شود تا شاهد حوادث 

 دلخراش نباشٌم 

 

 سحق خشنود در گذشت ا

که چندی با بٌماری دست بگرٌبان بود دو روز پٌش در متاسفانه با خبر شدٌم که اسحق خشنود از اهالی خنج 

دبی در گذشت که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را به دوستان گرامٌم اقای کامران وکامبٌز فدوی وخانواده 

 خشنود وبستگان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنماٌم وٌاد وخاطرش گرامی مٌدارٌم 

 2013مارس  16ساٌت ستاره های اوز /  

ان در گذشتشریف برادر  

  

 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم شرٌؾ برادران در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را به خانواده 

  وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم . ٌاد وخاطرش گرامی باد

 

  ساٌت ستاره های اوز

 الثقافه والعلوم دبیافتتاح دومین نمایشگاه نقاشی وعکاسی مهد ارکید دبی در مرکز ندوه 

 



 

لثقافه دبی وجمعی از نقاشان وعکاسان وهمشهرٌان وعالقمندان  اٌن نماٌشگاه با حضور مسئولٌن مرکز ندوه ا

لثقافه والعلوم دبی در ساعت  افتتاح شد در اٌن نماٌشگاه  2196مارس  98صبح پنج شنبه  99در مرکز ندوه ا

ی العوضی  شهرزاد سلمانپور  اساره فرهاد محمودا ابراهٌم اثاری از فاروق عبدالرحٌم العوضی  احمد رکن

اسما علی احمد شٌما العوضی ودر بخش کودکان  –نشوه عبدالرحٌم   -ابراهٌم سعٌد بن دروٌش   -پور 

ٌاسمن  –فرح ابو زٌد  –دالٌا ابراهٌم کمال زاده  –ٌوسؾ محمد نامی  –ونوجوانان با اثاری از رٌنکا پال 

ونٌز کارهای دستی با کاؼذ مرٌم زارعی    عرضه گردٌد که مورد توجه دوستداران هنر   شٌخی وموزه اقاز

نقاشی وعکس قرار گرفت در اٌن نماٌشگاه تعدادی از هنرمندان برای اولٌن بار بود که اثار خودرا به نماٌش 

گی بود که در ابرنگ سٌاه قلم ومداد رن –مٌگذاشتند کارهای عرضه شده در اٌن نماٌشگاه از رنگ روؼن 

سبک های مختلؾ در معرض دٌد حاضرٌن قرار داده شده بود اموزشگاه هنری ارکٌد برای دومٌن بار بود که 

اثاری از هنرمندان اٌن رشته را عرضه مٌکرد اٌن اموزشگاه  توانسته با برپاٌی چنٌن نماٌشگاهی هنرمندانی 

دان وهمشهرٌانی که ما هٌچ گاه نتوانسته بودٌم اثار را به ما معرفی کند که تاکنون شناخته شده نبودند هنرمن

 انها را از نزدٌک ببٌنٌم واٌن کار اموزشگاه ارکٌد در خور سپاس وتشکر است 

 شب برپاست وهمشهرٌان وعالقمندان مٌتوانند از اٌن نماٌشگاه دٌدن کنند  99اٌن نماٌشگاه تا 

 نمایشگاه ارکید دبی   عکس هایی از اثار هنرمندان در دومین

 سری دوم عکس های نمایشگاه ارکید دبی 

فیلم مراسم افتتاح دومین نمایشگاه ارکید دبی  . 

Add to Cancel  
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 وعکاسان در دومین نمایشگاه ارکیدفیلم کوتاهی از اثار نقاشان 

Add to Cancel  

 فٌلم های دٌگر مٌتوانٌد در لٌنک زٌر ببٌنٌد 

 سری دوم فیلم از نمایشگاه 

 سوم فیلم از نمایشگاه  سری

 سری چهارم فیلم از نمایشگاه 

 برگزاری دومین نمایشگاه نقاشی توسط مهد ارکید دبی در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی
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 00مارس ساعت  01  نرمندان همشهری ودیگر هنرمندان در روزپنج شنبهاین نمایشگاه با اثار نقاشان وه 

توجه شما به اهمیت کار انها موجب شوروشوق   شب ادامه خواهد داشت 00صبح افتتاح خواهد شد وتا 

 . ورود برای عموم عالقمندان ازاد است   بیشتر هنرمندان خواهد شد

 خبر

 

 

درهم 75خهر در دبی کیلویی     

بودم بازار ماهی فروشی دبی که بازار تره بار ومٌوه هم هست اول ورودی بازار ٌک اٌرانی  دٌشب رفته



نشسته که با چندٌن سبد بزرگ خهر ودال منتظر مشتری است کسانی که دور او جمع شده بودند بٌشتر 

ران را خودمونی ها بودند هم خهر الجزاٌر داشت وهم خهر اٌران )خودش مٌگفت مال اٌران است ( خهر اٌ

درهم . نسبت به ٌک ماه گذشته که انجا رفته بودم حدود  300درهم مٌداد وصندوق های پر از دال را  75

در هم ارزانتر شده بود البته اٌن نرخ ها بدون چانه زنی بود اگر چانه سفت وسختی دارٌد وبزحمت دست  20

درهمی گذشتٌم 75ما که از خهر   بفرمائٌد  در جٌب مٌکنٌد  

 

بنا به بزرگ وکوچک بودن انها در نوسان   هزار تومان 40تا  30  قٌمت خهر در اوز بٌن کٌلوٌی اخرٌن

   است

  نمایی از بافت قدیمی کهنه اوز

 شاید روزی نام آنها شنیده شود!استان هایی که 

 هزار ساله در دل زمین )+عکس(  3هگمتانه شهری 

 چشم! )+عکس(  ۳پا و  ۸ای با  لد برهتو

  

نزدیک به عید وضع شهر اوز چگونه است  

  

 

عده ای امده اند وبه اوز رسٌده اه اند بخصوص انها که بچه مدرسه ای نداشتند ٌا بزرگ هستند ونگران بچه 

تعدادی از های کوچک خرد حود نٌستند عده ای در راه هستند تا هفته اٌنده ٌا شب عٌد به اوز مٌرسند 

خرٌد سوؼات وعٌدی هم بازارش گرم    همشهرٌان برای دوسه روز بعد از عٌد بلٌط گرفته اند که بروند اوز

 است

هرچند مواد ؼذاٌی وبسٌاری از اقالم از جمله کفش وپٌراهن وشلوار نو گران است اما سعی مٌکنند بنا به 

   توانشان چٌزی خرٌد کنند

 92م مثل سالهای قبل بساط فروش سبزه وماهی قرمز برقرار است سال نو کنار مٌادٌن شهر اوز امسال ه

سال مار است در قسمتی که ماهی قرمز مٌفروشند مار ابی هم مٌفروشند واٌن از جالبترٌن ودٌدنی ترٌن 

سالهاٌی است که مار وماهی همراه هم در اکوارٌوم ماهی فروشی های اوز دٌده مٌشود  

  

گذشته شهرداری اوز به تعمٌرات خٌابانها می پرداخت خبرهای جسته گرٌخته  از سروسامان دهی که سال

دارٌم اما ٌکی از همشهرٌان مٌگفت که بعضی از جاهای کنده شده کنار خٌابانها ومٌادٌن هنوز پر نشده 

وانجاها چهره شهررا نا زٌبا کرده است وانتظار دارند شهرداری قبل از ورود مسافران نوروزی دستی به 

وصورت انجا ها بکشد سر     

در هرحال نوروز با ارزوهای بزرگ وکوچک از راه مٌرسد وروزگار وسالی دٌگر سپری مٌشود چه بهتر 

همراه با تمٌز کردن در خانه ومنزل ابی هم به چهره امان بزنٌم وؼبار دل بتکانٌم وخانه تکانی جان هم 

فامٌل وطاٌفه بروٌم ودر صلح واشتی را بروی خودمان  داشته باشٌم .کٌنه وکدورتها را دور برٌزٌم وبه دٌدار

ودٌگران بگشائٌم که دنٌا ارزش اختالفهای بی جا ندارد وچه بهتر وپسندٌده تر که با دوستی وصفا به خانه ها 

وارد شدٌم تا سفری خوش در شهر ودٌار خود داشته باشٌم  

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2190.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2190.aspx
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=6809
http://www.asriran.com/fa/news/262759/هگمتانه-شهری-3-هزار-ساله-در-دل-زمین-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/262755/تولد-برهای-با-۸-پا-و-۳-چشم-عکس


    

دیشب تا صبح در اوز نم نم باران بارید  

  

 

ب شاهد نم نم باران بود بارانی بهاری که با قطع ووصل خود تا دم دمای صبح ادامه داشته شهر اوز دٌش

است وتراواتی به هوای شهر ودٌار داده است همشهرٌان زٌادی برای دٌد وبازدٌد وتازه کردن هوا عازم اوز 

هستند واٌن بارش ها شوق وشور انها را زٌادتر کرده است  

   مارس11

عکس های روز سخنرانی خانم خیرا الریس میتوانید اینجا ببینید   

 خبر 

 ابتال به آنفلوآنزا جان دادند نفر در اثر 21موج مرگ: 

 گیرند/ خیانت، مشکالت جنسی و تورم مهمترین دالیل  زوج ایرانی طالق می 16هر ساعت 

 هزار تومان!  ۰۲هزار تومان، گوزن زرد  ۰۲خرس کیلویی 

 نواله ی خیری

 

 شب شعر خوانی ونمایش وموسیقی وشعبده بازی در سالن شرکت قارچ امین غیاثی در شهر اوز

جنب پٌر گال ؛ تنب سمدو در سالن ؼٌاثی برگزار  9659اسفندماه  28به شب اٌن مراسم در تارٌخ پنج شن 

مٌگردد با شعر خوانی مٌرزٌنل امٌری نژاد وخانم شکوفه زارع  با موسٌقی ارش امٌدوار ومسعود سروش 

مجتبی  –ارش کمالی  –اقاٌان عبدهللا ذهبی  8در 6ومجٌد اقاٌاری با شعبده بازی امٌن ؼٌاثی وگروه نماٌش 

جم الدٌنی وابراهٌم معصوم نژاد  پذٌرای همشهرٌان وعالقمندان هستند وبصورت راٌگان می باشد /  ساعت ن

 شب  4اجرای برنامه 

 مدٌر اجراٌی مراسم اقای مٌرزٌنل امٌری نژاد 

 خیرا احمدیان )  الریس ( : چگونه منزل ومحل زندگی وکار خودرا از افات دور نگه داریم 

 

http://www.ewazstars.com/khayra%20ahmadyan%20pag.htm
http://www.asriran.com/fa/news/261945/موج-مرگ-21-نفر-در-اثر-ابتلا-به-آنفلوآنزا-جان-دادند
http://www.asriran.com/fa/news/261969/هر-ساعت-16-زوج-ایرانی-طلاق-میگیرند-خیانت-مشکلات-جنسی-و-تورم-مهمترین-دلایل
http://www.asriran.com/fa/news/261973/خرس-کیلویی-۲۰-هزار-تومان-گوزن-زرد-۴۰-هزار-تومان


در منزل ٌکی از همشهرٌان  واقع در  2196مارس  4شب گذشته جمعه 

مردؾ دبی  پذٌرای خانم خٌرا الرٌس ) احمدٌان (فرزند عبدالرحمان احمدٌان الرٌس بود که با سخنان خود  

توضٌحات مفٌد وارزنده در باره دفع افات وحشرات موذی وبهداشت مواد ؼذاٌی در محٌط خانه برای 

توضٌحات بجا وارزشمندی که الزم است هر خانواده ای وهر شهروندی  همشهرٌان حاضر در ان شب دادند 

از ان مطلع شود تا محٌط کار وخانه خوٌش را از افات دور نگه دارد وبر اٌمنی وسالم سازی   اهالی خانه 

ومحل کار خود  بٌفزاٌد اٌن  برنامه با  توضٌحات اقای عناٌت هللا نامور ومعرفی خانم خٌرا الرٌس  شروع 

ودر ادامه با سخنان کوتاه خانم دالل عبدالجبار داوود از کارشناسان اموزش بهداشت بلدٌه دبی ادامه ٌافت  شد

وسپس خانم خٌرا الرٌس به سخنان خود ادامه دادند   بٌانات خانم الرٌس انقدر برای حضار تازگی داشت 

بان اقای محمود کرٌما در منزل خود ودلنشٌن واموزنده بود که برنامه با استراحت کوتاهی وپذٌراٌی که مٌز

ترتٌب داده بودند در نوبت دوم با توضٌحاتی پٌرامون بهداشت مواد ؼذاٌی ادامه ٌافت  پاٌان بخش برنامه 

مارس روز زن به همه زنان حاضر  4سخنان خانم سٌلوانا سلمانپور از شاعران شهرمان بود که ضمن تبرٌک 

اهمٌت اٌن روز وروز زن وتوجه مردم به حقوق زنان ابراز داشتند که  وزنان امارات وجهان بٌاناتی پٌرامون

مورد توجه حاضرٌن قرار گرفت  خانم سلمانپور سخنان خودرا با سه شعر بپاٌان رساند  در اٌن شب از 

 طرؾ مٌزبان با اهدای گل به خانم خٌرا الرٌس وخانم سلمانپور تشکر وقدردانی گردٌد 

ن ( فرزند عبدالرحمان احمدٌان  از کودکی در دبی بوده است اٌنجا  درس خوانده  خانم خٌرا الرٌس ) احمدٌا

وبرای اتمام سه سال اخر دبٌرستان  به امرٌکا رفته است  تحصٌالت خودرا در امرٌکا ادامه داده ودر رشته 

کرده اند   دردبی شروع بکار  9549بٌولوژی وفٌزٌک لٌسانس گرفته و فارغ التحصٌل شدند .خانم الرٌس در  

 شش سال در بٌمارستان راشد فعالٌت داشتند  3شش سال در پلی کلنٌک خصوصی 

در  قسم مکافحه االفات فی بلدٌه دبی مشؽول فعالٌت  شدند  اٌشان در حال حاضر  9552خانم خٌرا از سال  

موزش مدٌر قسمت اموزش بهداشت وحفظ محٌط زٌست  در ان قسم هستند که برنامه های متعدی برای ا

نهادهای خصوصی ودولتی جهت اموزش وپٌشگٌری در سطح دبی به اجرا گذاشته اند  برای اٌشان 

 وهمکارانشان  ارزوی توفٌق  وبهروزی دارٌم ومجددا از اٌشان تشکر می کنٌم 

 عکس هایی ازاین مراسم بزودی روی سایت قرار خواهد گرفت 

  2196مارس 5ساٌت ستاره های اوز / 



 فیلم کوتاهی از سخنان خانم خیرا  الریس احمدیان  در باره مبارزه با افات

Cancel  

 خبر

  

 

ارتحال حضرت آیت هللا سید مجتبی موسوی الری  

 

نخبه الفقهایی نماینده اسبق مجلس به دیار باقی شتافت   

  برگزاری کنسرت دکتر خنجی در امارات مول دبی

وه گلستان در امارات مول دبی کنسرت برگزار می کند.وی در گفتگو با دکتر خنجی بار دٌگر همراه با گر

ساٌت خنج تودی گفت: که در اٌن کنسرت قرار است آلبوم جدٌدش را معرفی نماٌد . 

در  ۰۰۰۰اسفندماه  ۰۰مصادؾ با  ۰۵۰۰/۵۰/۰۰اٌن کنسرت سه شنبه شب  CENTREPOINT 

THEATRE DUCTAC  زار خواهد شدبرگ ۰۰:۰۵امارات مول دبی رأس ساعت . 

 مارس روز جهانی زن مبارک باد 8 

 

زنان اٌرانی از هر شهر   انچه زنان جامعه ما در طلب ان هستند جدا از خواسته های جهانی زنان نٌست

ودٌاری که باشند خواسته هاٌی نزدٌک به هم دارند ومٌتوان گفت اگر دردی ورنجی هست رنج مشترک 

الری گراشی خنجی وکوره ای   اوزی  گفت که خواست اساسی ٌک زنوخواسته ای مشترک است نمی توان 

خواسته های زنان تهرانی وشٌرازی واصفهانی وفسا ودارابی است هر چند در زمٌنه هاٌی بنا به  و.. جدا از

بافت فرهنگی و مٌزان حضور زنان در جامعه اٌن خواسته ها در بعضی از شهرها کمی تعدٌل ٌافته است اما 

 ل خواسته ها ٌکسان است مرکز ثق

کدام زن در جامعه ما هست که از نابرابری که در بعضی خانواده ها نسبت به زن ومقام زن مٌشود شاکی 

 نباشد .

کدام زن هست که فشارهای مرد ساالر را در حرٌم خلوت خانواده تحمل نکرده باشد وکدام زن مٌتوان ٌافت 

اب وزور از شوهران وحتی پدر وبرادر خود نشنٌده ونکشٌده که در نزدٌکترٌن کسان خود امر تهدٌد وارع

 .  باشد

چه در خانواده چه در عرصه تالش وسازندگی نمی  ما در جهانی زندگی مٌکنٌم که بدون حضور زنان جامعه 

توان انها را نادٌده گرفت بلکه ارج گذاری واحترام به انها مٌتواند گره گشای بسٌاری از مسائل جامعه ما 

.نادٌده انگاشتن انها ونگه داشتن انها در خانه که فقط حکم کلفتی خانه ها را به عهده بگٌرند وهٌچ  باشد

 نقشی در زندگی ما ونسل های بعد اٌفا نکنند خاکستری است که بر پٌشانی اب روان خانه هاٌمان می رٌزٌم 

http://youtu.be/i-Ip8RH5MHg
http://kheiryehevaz.com/
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=431:1391-12-15-09-27-54&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58


 در طلب انها هستند چٌست ؟ خواهران ودختران ومادران وزنان من وشما  خواسته های زنان جامعه ما که

انها مٌخواهند در خانه به پسر ودختر به ٌک اندازه احترام گذاشته شود وتفاوتی بٌن جنس دختر وپسر گذاشته 

 نشود وامکاناتی که در اختٌار ٌک پسر برای پٌشرفت هست برای دختران هم باشد 

حرؾ های خودرا به کرسی بنشانند بلکه  انها مٌخواهند پدران ومردان با سالح زور وفشار وتهدٌد نخواهند

 امکان گؽتگو مساوی وبرابر با دٌگر اهالی خانه داشته باشند 

انها مٌخواهند در جامعه وبٌرون از خانه به انها بعنوان موجوداتی ضعٌؾ وبی کفاٌت نگاه نشود وهم مردم 

ٌتوانند در بسٌاری از عرصه های وهم مسئولٌن به دٌده احترام وعزت به انها نگاه کنند وبدانند که زنان م

 اجتماعی واقتصادی وحتی سٌاسی افراد با کفاٌتی باشند 

انها مٌخواهند در تصمٌم گٌرٌهای خانوادگی واجتماعی نقش داشته باشند ونقش انها به درجه دوم وسوم ودهم 

 تقلٌل داده نشود 

زدواج تصمٌم بگٌرند ودٌگران انها دوست دارند وحق طبٌعی وانسانی انهاست که در امر مهمی مثل ا

 نخواهند برای عمری برای انها تعٌن تکالٌؾ کنند 

در امر طالق نٌز خواهان برابری حقوق بٌن طرفٌن هستند ونمی خواهند عمری از ازندگی اشان با تصمٌم ها 

ل سهم ی نابجا از بٌن برود ومردهمه حقوق داشته باشد وزن حتی نتواند از ثمره تالش وزندگی اش که شام

 االرث وحق تعٌن تکلٌؾ فرزندانش هست محروم باشد 

انها مٌخواهند از هر گونه تنبٌه بدنی وجسمی وروحی که در بعضی از خانواده ها در باره زنان ودختران 

اعمال مٌشود بدور باشند ودر صورت چنٌن پدٌده ای حق اعتراض داشته باشند وقانون نٌز از انان حماٌت 

 نماٌند 

اهند که قوانٌن جامعه به گونه ای باشد که زنان را از هر گونه خرٌد وفروش توسط سٌستم های انها مٌخو

 و....ده ها خواسته دٌگر   مافٌاٌی وبرای مقاصدؼٌر انسانی مصئون دارند

اٌنها نه خواسته های نابجاٌی که خواسته هاٌی بحق هست وهر انسان شرافتمندی می باٌد از اٌن خواسته ها 

 دحماٌت کن

ساٌت ستاره های اوز روز جهانی زن را به زنان همشهری هم منطقه ای هموطن وتمامی زنان جهان تبرٌک  

 مٌگوٌد وبراٌشان روزهاٌی پربار وجهانی بدور از خشونت ونابرابری ارزو مٌکند

 فرهاد ابراهیم پور / سایت ستاره های اوز  / 

بخش دٌالٌزبٌمارستان امٌدواراوزافتتاح شد  

 

 

روز پنج شنبه شهر ومردم اوز شاهد افتتاح بخش دٌالٌز بٌمارستان امٌدوار اوز بودند .کاری نٌک وارزنده 

ا همٌاری مردم وخٌرٌن وهمراهی مسئولٌن امکان پذٌر گردٌده است ونوٌد بخش بٌماران دٌالٌزی شهر که ب

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=430:1391-12-15-09-02-45&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59


وبخش اوز می باشد که قبال با طی مسافت طوالنی مجبور بودند برای دٌالٌز به شهرهای الر ٌا شٌراز سفر 

   کنند

 برای اطالع از مراسم افتتاح اٌنجا کلٌک کنٌد

    

  

نامگذاری شد روز اوزفروردٌن  4  

ورت گرفت بر اساس اطالعٌه موزه مردم شناسی اوز  اٌن درخواست که از سوی موزه مردم شناسی اوز ص

مورد تائٌد شورای اسالمی شهر اوز قرار گرفته وبخشداری اوز همراه با دٌگر نهادها خودرا اماده مٌکنند تا 

اولٌن سال انرا با شکوه برگزار نماٌند هر چند اٌن اعالم برای برگزاری جشن   9652فروردٌن  4در روز 

خور شهر ومردم اوز وبخش بزرگ اوز  دٌر صورت گرفته اما مردم وهمشهرٌان انتظار دارند جشنی در

 صورت پذٌرد  

 mayge میگه

 فروش ملخ در یکی از میادین شهر اوز

اوزٌها جدا از اٌنکه مهوه خور هستند وانرا با اشتٌاق تمام سر سفره هاٌشان مٌگذارند وبا انواع نان مٌل 

وهنوز هم عده ای هستند که  مٌکنند به لحاظ تارٌخی ووضعٌت اقتصادی از سالهای دور ملخ هم مٌخوردند

انرا با همه چٌز اب پز مٌکنند ومٌخورند  وتارٌخچه ان شاٌد بر بگردد به زمان قحط سالی که در سراسر 

اٌران بود وانسانهای زٌادی حتی دسترسی به تکه نان ٌا گندم وحبوبات نداشتند از شهرهای بزرگ مثل تهران 

ستاها که دسته دسته ادم به دلٌل فقر ونداری وتز شدت واصفحان وشٌراز گرفته تا شهرهای کوچک ورو

گرسنگی وضعؾ مٌمردند در شهرهای اٌران جدا از گوشت اسب وخر خٌلی حاها از گوشت مرده انسان 

 استفاده مٌکردند 

در اثر قحط سالی اوزٌهای زٌادی در فشار وتنگدستی قرار گرفتند عده ای راهی شهر های دٌگر شدند عده 

با بدبختی وتنگدستی بدنبال راه حل مٌگشتند استفاده از سبزٌجات کوهی همچون خارازه وترشه ای ماندند و

وسرمه وخوره وهشپز وکوت وخورذن ملخ مٌتواند ابتکار اوزٌها را در سالهای سخت برای ؼبور از 

طی گرسنگی نشان دهد انسان محصول شراٌط زٌست خود واقوام خود است وسنن ؼذاٌی واداب ورسوم انها 

 سالها شکل گرفته وبرامده از عوامل اقتصادی اجتماعی وفرهنگی است ومهر ونشان تارٌخی خودرا دارد 

 فیلم فروش ملخ در یکی از میادین شهر اوز /اسفند 1391

Add to Cancel  

  

 خبر 

 

هوگو چاوز درگذشت / معاون رئیس جمهور: بیماری او توطئه سیاسی آمریکا بود / ایاالت متحده: کار ما 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=430:1391-12-15-09-02-45&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59
http://youtu.be/3cxMnEip42E
http://www.asriran.com/fa/news/261292/هوگو-چاوز-درگذشت-معاون-رئیس-جمهور-بیماری-او-توطئه-سیاسی-آمریکا-بود-ایالات-متحده-کار-ما-نبود


 نبود

 « هوگو چاوز»روز عزای عمومی در آرژانتین برای مرگ  ۳

 آمار فاجعه بار سرطان در استان های شمالی 

 از حال وهوای طبیعت وگلهای اوز  چند عکس

 

 گل چش دردح زٌباترٌن گل اوز 

 )شقاٌق وحشی (از مٌان سنگالخ  

 وخار سر برمی اورد تا جلوه گری کند مٌان دشت وبٌابان اوز 

http://www.asriran.com/fa/news/261292/هوگو-چاوز-درگذشت-معاون-رئیس-جمهور-بیماری-او-توطئه-سیاسی-آمریکا-بود-ایالات-متحده-کار-ما-نبود
http://www.asriran.com/fa/news/261292/هوگو-چاوز-درگذشت-معاون-رئیس-جمهور-بیماری-او-توطئه-سیاسی-آمریکا-بود-ایالات-متحده-کار-ما-نبود
http://www.asriran.com/fa/news/261333/۳-روز-عزای-عمومی-در-آرژانتین-برای-مرگ-هوگو-چاوز
http://www.asriran.com/fa/news/261289/آمار-فاجعه-بار-سرطان-در-استان-های-شمالی
http://www.asriran.com/fa/news/261289/آمار-فاجعه-بار-سرطان-در-استان-های-شمالی


   

 گرفته شده است  9659اٌن مجموعه عکس ها در اسفندماه امسال 

 برای دیدن بقیه عکس ها اینجا کلیک کنید 

فاطمه محمودیان معروف به فاطمه زهرا درگذشت  

 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم بانو فاطمه زهرا در اوز درگذشته که بدٌنوسٌله در گذشت ان مرحومه را به 

م مرحومه زنی پرتالش وزحمت کش با صبوری خانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌکنٌ

ما اهالی خانه او را عمه صدا مٌکردٌم پدر بزرگ من دو زن   خاص که زبانزد بسٌاری از مردم اوز بود

سال داشت .ٌاد وخاطرش گرامی باد 31فاطمه هنگام مرگ   داشت زن اولش با فاطمه نسبت داشت .  

  2196مارس 6ساٌت ستاره های اوز /

http://www.ewazstars.com/bahar%20esfand91%20pag.htm
http://www.ewazstars.com/bahar%20esfand91%20pag.htm


ائدی در گذشت بی بی ق   

 

با نهاٌت تاسؾ از اوز خبر رسٌد که دو روز پٌش بی بی قائدی فرزند محمد شرٌؾ قائدی بعد از سپری 

کردن چند سال بٌماری قند در اوز در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان 

سال داشت 11ٌک واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم مرحومه در زمان مرگ نزد  

  2196مارس 6ساٌت ستاره های اوز / 

peyay golkalaghe ewaz 

 

 

 

 خبر 

 ده دارویی که مردم دنیا بیشتر می خورند

 تصادفی که پراید را نصف کرد )+عکس( 

 ساز دنیا  های دست ترین مخدر مرگبار

 چاخدر اوز

 chakhdare ewaz 

 

http://www.asriran.com/fa/news/260576/ده-دارویی-که-مردم-دنیا-بیشتر-می-خورند
http://www.asriran.com/fa/news/260576/ده-دارویی-که-مردم-دنیا-بیشتر-می-خورند
http://www.asriran.com/fa/news/260568/تصادفی-که-پراید-را-نصف-کرد-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/260568/تصادفی-که-پراید-را-نصف-کرد-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/260575/مرگبارترین-مخدرهای-دستساز-دنیا


 

انواعی از سرطان اطالعات مفید بیشتری در باره  

  

 

اطالع وخواندن بقیه مطالب اینجا را کلیک کنید  برای 

  

  

 

http://www.ewazstars.com/sartan%20pag.htm


 ماه اوریل 2013  ارشیو اخبار و مطالب

  

 

 اوز ای انتخابات شورای اسالمی گالراسامی کاندیده
 

 این مطلب مفید را بخوانید

 شناسی و تغییر پایتخت!  نظر دکتر عکاشه درباره وزارتخانه زلزله

 آخرین آمار زنان مبتال به ایدز در ایران 

 روز آینده  3ستان کشور در ا 15بارش پراکنده باران و تگرگ در 

 خور جهان! )+عکس ترین مفت بزرگ

  

 روستای کهنه اوز در چهارمٌن دوره انتخابات شورای اسالمی شهر وروستا کاندٌد نشدند ؟ چرا اهالی 

ای ان پاره تن بخش بزرگ اوز هستند وبخش اوز بدون انها معناٌی ندارد ما نمی توانٌم روستاهای بخش اوز ودهستانه
 اٌن موضوع را بررسی مٌکنم   به سهم خود  ونباٌد بسادگی از کنار مشکالت انها ودؼدؼه های انان بگذرٌم

سوال مهم ودرستی است که از جانب اٌن سوال هر چند خٌلی دٌر مطرح مٌشود وزمان برای ثبت نام تمام شده است اما 
مربوطی کهنه اوز مطرح شده است .شوراها مهمترٌن نهاد مردمی وانتخابی مردم است که با حضور خود افرادی  وبالگ

 روستا در عرصه توسعه وابادانی دٌارشان باشند را انتخاب مٌکنند تا انها مسئول ومجری خواسته های مردم شهر و

هرچه اٌن مشارکت مردمی در عرصه انتخاباتی وسٌع ومسئوالنه باشد وهرچند اٌن انتخابات در فضاٌی ازاد وبا همدلی 
حال اٌن سول مجدد مطرح مٌشود که چرا   عملی گردد توان برخورد شورا را با مشکالت پٌش رو دوچندان می نماٌند

شهر ٌا روستا نسبت به سرنوشت نهاد انتخابی شهرشان بی تفاوت مٌشوند وحاضر نٌستند در سرنوشت شهرشان  مردم ٌک
 از ابزارهای قانونی وانتخاباتی استفاده نماٌند 

انچه مسلم است که   ٌا رسانه ها ومطبوعات وٌا وبالگ مربوطی  جدا از اٌنکه تقصٌر شورای قبلی است ٌا امام جمعه
وداوطلب حضور در مبارزه انتخاباتی شورای روستای کهنه نشده است اٌن بی تفاوتی به هر دلٌلی که اتفاق کسی کاندٌد 

افتاده باشد عدم توجه وعدم مسئولٌت پذٌری از عواقب زٌانبار چنٌن اتفاقی است روستای کهنه اوز به اندازه کافی جوانان 
افرادی که هم در مٌان مردان وهم در مٌان زنان از افراد  وافراد تحصٌلکرده دارد تا برای اٌن دوره داوطلب شوند

باز شناسی اٌن اتفاق واسٌب شناسی ان در حال حاضر مهمترٌن وطٌفه روشنفکران واقشار   تحصٌلکرده هستند
 تحصٌلکرده ومعتمدٌن روستاٌی است که باٌد بخود بٌاٌند وارزٌابی کنند که چرا چنٌن اتفاقی افتاده که کسی از روستای

کهنه نامزد شورای های نشده است .حتی اٌن وظٌفه تا شورای اسالمی شهر اوز نٌز ادامه می ٌابد که می باٌد خودرا نسبت 
به انچه در بخش بزرگ اوز اتفاق می افتد روستائٌان را همراهی کند ودر اٌن زمٌنه می باٌد شراٌط روستا وعالقمندی 

 رصد مٌشد  افراد در شورای شهر روستا کهنه 

من چندٌن بار امروز وبالگ مربوطی مرور کردم وبالگ به سهم خود مطالبی در اٌن زمٌنه نوشته هر چند کم بوده است 
امام جمعه هم در اٌن رابطه صحبت هاٌی کرده واقای اکبری نٌز مطلبی نوشته که در   وگاه دٌر اما به اٌن امر توجه داشته

http://pasofal.blogfa.com/post-938.aspx
http://www.asriran.com/fa/news/269717/نظر-دکتر-عکاشه-درباره-وزارتخانه-زلزلهشناسی-و-تغییر-پایتخت
http://www.asriran.com/fa/news/269699/آخرین-آمار-زنان-مبتلا-به-ایدز-در-ایران
http://www.asriran.com/fa/news/269699/آخرین-آمار-زنان-مبتلا-به-ایدز-در-ایران
http://www.asriran.com/fa/news/269678/بارش-پراکنده-باران-و-تگرگ-در-15-استان-کشور-در-3-روز-آینده
http://www.asriran.com/fa/news/269708/بزرگترین-مفتخور-جهان-عکس
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2243.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2243.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2243.aspx


به نظرم انچه که بٌش از هر چٌز مٌتواند علل اٌن پدٌده را تا   رسٌدهفروردٌن در وبالگ مربوطی به چاپ  30تارٌخ 
اندازه ای روشن نماٌد نبود ٌک همبسته همشکل همچون هئٌت امنای روستا ٌا نبود ٌک تشکل از معتمدٌن مردم که با 

م نوشته اما به ٌک جوانان ارتباط داشته باشند هست چون هر فردی عالقمند بوده وامام جمعه هم گفته وبالگ مربوطی ه
 جمع برای ٌک کار جمعی تسری نٌافته است 

  2013اورٌل 28فرهاد ابراهٌم پور 

 هوای دبی بارانٌست

طی چند روز گذشته هوای دبی ابری ونٌمه ابری بود تا اٌنکه از امروز صبح ابرها بٌشتر شد ونم نم باران گاه وبٌگاه می 
وابوظبی   ران بٌشتر شد وخبرهای رسٌده از راس الخٌمه والعٌن وفجٌرٌهبعداز ظهر بارش با 3امد اما از حدود ساعت 

اٌن هوای بارانی دل سبز طبٌعت وادم های با تراوت را بٌشتر کرده ونشاط   نٌز حاکی از بارش باران در اٌن مناطق است
 وسرزندگی بٌشتری به اب وهوا وزمٌن ودرختان داده است 

 باران امروز در العٌن 

27.4.2013 

 پٌام تسلٌت 

باکمال تاسؾ پرواز ابدی شادروان بانو ناهٌد سٌفاٌی را به خانواده محترم وکلٌه بازماندگان گرامی تسلٌت عرض نموده 
 رای انان شکٌباٌی و طول عمر وبرای ان عزٌز از دست رفته رحمت الهی از درگاه پروردگارب

   .ارزو می نماٌد  

 سٌلوانا سلمانپور

 

 پیام تسلیت
  

بدٌنوسٌله درگذشت مرحومه ناهٌد سٌفاٌی را به خانواده انمرحومه وکلٌه اعضای خانواده سٌفاٌی تسلٌت عرض نموده از 
 برای انمرحومه ؼفران الهی وبرای بازماندگان صبر وسالمتی ارزومندٌم پٌشگاه خداوند بزرگ 

 
 29.4.2013ونوشٌن بازرگانی /  عبدالرحٌم فقٌهی

 

 بانو ناهید سیفایی درگذشت 
  

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم ناهٌد سٌفاٌی همسر عبدالرحٌم سٌفاٌی در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحومه را به 
 گان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم خانواده وبست

 
 ساٌت ستاره های اوز 

 

https://www.facebook.com/home.php#!/photo.php?v=472183269529361&set=vb.100002130756027&type=2&theater
https://www.facebook.com/home.php#!/photo.php?v=472183269529361&set=vb.100002130756027&type=2&theater


 پیام تسلیت
  

با نهاٌت تاسؾ درگذشت مرحومه ناهٌد سٌفاٌی را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض نموده از خداوند 
 صبر وسالمتی ارزومندٌم بزرگ برای بانمرحومه مؽفرت وبرای بازماندگان 

 
   عبدالکرٌم اسماعٌل زاده -محمد رضا مٌراحمدی  -از طرؾ بهرام اذری 

 اداره اوقاؾ اوز چه شد  وضعٌت

اٌن سوال مردم شهر اوز وبسٌاری از همشهرٌان است که سالها در شهرشان اداره اوقاؾ وامور خٌرٌه وجود داشته است 
اداره وتعطٌلی ان چٌست ؟/ اٌا اشتباهی در کار اٌن اداره بوده است / اٌا وقؾ زمٌن  .مردم از خود سوال مٌکنند دلٌل توقؾ

 ها وٌا واگذاری انها اشکالی داشته است 

 . چه کسی باٌد به سواالت مردم پاسخ بدهد ؟  براستی شورای شهر ومسئولٌن شهر در اٌن باره چه کرده اند؟

  ر مدرسه امریکایی دبیعکس ومطلب از برگزاری اثار سنتی ومحلی اوز د
 
  

مطابق رسم هر ساله ی خود جشنواره بٌن الملل برگزار  nort american international آورٌل25روز پنج شنبه 
نمود که طی آن اولٌای دانش آموزان اٌن مدرسه با ملٌت های گوناگون به نماٌندگی از طرؾ کشور و ملتشان مراسمی 

رهنگی و هنری آثارمتنوع شامل انواع پوشش های محلی و موسٌقی و رقص و ؼذاهای اجرا نمودند.در اٌن جشنواره ی ف
سنتی و محلی وؼٌره به معرض نماٌش و دٌد عموم گذاشته شد.بنده نٌزبه نماٌندگی از طرؾ شهر وکشورم اٌن کار را بر 

و مهم بدست نمی آمد مگر با  عهده گرفتم که با موفقٌت و استقبال گرم ساٌر بازدٌدکنندگان روبرو گردٌد.اٌن موفقٌت
همٌاری و همکاری و همت ساٌر همشهرٌان عزٌز.من اٌن موفقٌت رانرهون کمکهای صادقانه مادی ومعنوی شما 

بزرگواران مٌدانم که جا دارد تشکر صمٌمانه و قلبی خود رااز جناب آقای فاروق ضٌاٌی و خانواده محترمشان وجناب 
اطمه کرٌما که با اخالص تمام در کنارم بودندو جناب آقاٌان عناٌت ناموروفرهاد آقای فرشٌد فاضلی وسر کار خانم ف

ابراهٌم پورو تشکر خاص از جناب آقای امٌن نامی مدٌرٌت محترم رستوران رٌحان که با زحمات بی درٌػ خود و سرو 
نادٌا  .ر ملٌت ها مواجه شدٌم بهترٌن ؼذاهای خوشمزه اٌرانی سهم بزرگی در اٌن موفقٌت داشتند که با استقبال گرم ساٌ

 جباری

 

 احمدنور حسان درگذشت

اورٌل احمد نور حسان در دبی درگذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را  26با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم امروز جمعه 
د دبی مؽازه داشت به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم .محمد نور سالها بود در ابتدای بازار مرش
عبدهللا خضری   مردی خوشرو مهربان که من چندٌن بار برای گرفتن کتاب کاتای تی تٌا که با همراهی وهمکاری اقای

 به رشته تحرٌر درامده بود به انجا رفته بودم .ٌاد وخاطرش گرامی باد   وهمسراقای محمدنور

 2013اورٌل 26/  ساٌت ستاره های اوز

  راه امید وارزو
 

 گرٌبان چاک کرده ام 



 دست گشوده ام بر اخرٌن تالوت ارزو 

 پای براه نهاده ام 

 بر سخت ترٌن ودشوارترٌن اموزه های به جا مانده از کاروان سفرادمی .

 دل دل مٌکنم 

 می گوٌم : به نجوا چٌزی در گوش هوای منجمد  

 خاک بٌوه قرنهاست 

 واب تازه ترٌن داماد امٌد 

 بٌراهه کجاست ؟

 ی نمی شنوم چٌز

 راه دٌگری بهتر از زٌباٌی وارزو نمی ٌابم 

 خوابم نمی برد 

 باٌد دوباره ودوباره براه بٌفتم 

 سرنوست من در بودن است 

 وراهم در کاشتن دانه ارزوست 

 ارزو مٌکارم تا در دل امٌد سبز شود 

 فرهاد ابراهٌم پور ) محمودا ( 

 ریشتری صبح امروز شهر الر را لرزاند 3/6زلزله 

  -  < صحبت نو الر 

 4رٌشتری صبح امروز شهر الر را لرزاند. به گزارش صحبت نو صبح امروز در سالگرد زلزله وٌرانگر  3/6زلزله ای 
 شهر الر لرزٌد 1339اردٌبشهت سال 

 -   

کٌلومتری زمٌن بوده  43عمق  کٌلومتری شمال شرقی الر در 80 ن آن کانو و 8:21:14ساعت: زلزله امروز در 
 رٌشتر اعالم شده است 3.6زلزله  بزرگی  .است

 چهارم اردیبهشت سالروز زلزله الر

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7108


در شهر الر زلزله ای بوقوع پٌوست که موجب وٌرانی بٌشتر شهر الر شد  1339سال پٌش در چنٌن روزی در سال  53
نفر جان خودرا از دست دادند وهزاران نفر از مردم الر بی خانمان شدند وکل شهر  400ٌش از .در ان حادثه دلخراش ب

ٌکی از مهمترٌن اتفاق در تارٌخ وزندگی مردم الر ومنطقه الرستان است محسوب مٌشود حادثه  الر تخرٌب شد اٌن حادثه 
خط زلزله داشته ودر انزمان بر اساس ای که از دل ان شهر جدٌد الر شکل گرفت شهر جدٌدی که فاصله اندکی از 

روبه خٌابان است   مقاومت در برابر زلزله ساخته شده است شهر جدٌد با اسلوبی ساخته شده که در ان همه ساختمانها
وهٌچ کوچه ای ندارد تا در زمان زلزله مردم به اسانی به بٌرون از ساختمان راه داشته باشند .ٌاد وخاطر همه ان رفتگان 

 دٌدگان ان حادثه گرامی باد واسٌب 

 ببٌنٌد   چندی پٌش در همٌن زمٌنه مطلب وعکس هاٌی از زلزله الر نوشتم که مٌتوانٌد اٌنجا

 خبر
 
 

 نفر برای انتخابات شوراهای شهر و روستا در الرستان نامزد شدند  670
 المی فیشور مشخص شدندباالخره کاندیداهای چهارمین دوره شورای اس

 ؟ کاندیداهای انتخابات شوراها در اوز چقدر با وظایف شورای شهر اشنا هستند

اسالمی شهر در اوز   نفر در شهر اوز برای چهارمٌن دوره انتخابات شورای 22بر اساس اخرٌن اطالعات منتشر شده 
بودن تحصٌالت لٌسانس وباالتر از ان ذکر شده است که  ثبت نام کرده اند در اٌن دوره ٌکی ازشراٌط ثبت نام شوندگان دارا

در نوع خود نشان از وجود نخبگان وتحصٌلکردگان برای حضور در اٌن دوره است و ترکٌب اٌن دوره را افرادی تشکٌل 
بگان خواهند داد که از دانش وسواد الزم برخوردار هستند وحداقل چهار سال دوره اموزش عالی را گذرانده اند .وجود نخ

برای جامعه داشته  ودانش اموختگان در عرصه فعالٌت های اجتماعی وسٌاسی وفرهنگی مٌتواند ثمره دهی بٌشتری 
  بخصوص در شهرهای کوچک که نٌاز بٌشتری به فعالٌت نخبگان وجود دارد  باشد 

 که پٌش می اٌد وهر شهروندی دؼدؼه انرا دارد اٌن است .  سواالتی

 ٌؾ مهم خود در اٌن عرصه اشنا هستند ؟اٌا کاندٌداها با وظا

 اٌا اٌن افراد مٌدانند که چه مسئولٌتی در قبال مردم وتوسعه شهر مٌخواهند بعهده بگٌرند ؟ 

 شناخت انها از مشکالت مردم وشهر چه اندازه است ؟

 برنامه انها برای حضور در شورای شهر اوز چٌست ؟

 مقبولٌت سٌاسی ؛ اجتماعی وفرهنگی هستند ؟کاندٌداها ی اٌن دوره از شهر اوز دارای چه 

بی خاصٌت و وقت تلؾ کن داشته باشند . مٌخواهند اعضای شورای شهرشان   مردم شهر اوز نمی خواهند شوراٌی منفعل 
سازنده ؛ پٌش برنده وبالنده داشته باشند . پس وظٌفه ای   شهرشان نقش  در تمام امور داخلی شهر ودر توسعه وعمران

 ش روی کاندٌداها برای حضورشان ومردم برای انتخابشان وجود دارد خطٌر پٌ

 1391ساٌت ستاره های اوز .سوم اردٌبهشت 

 نفر رسید  22جمع کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر اوز به 

http://www.ewazstars.com/AX%20ZELZELE%20LAR.htm
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برای چهارمٌن دوره بر اساس اخرٌن خبرها از اوز اقای صباؼی رئٌس شورای شهر اوز نٌز به جمع دٌگر کاندٌداها 
زٌر داوطلب کاندٌد چهارمٌن دوره انتخابات   انتخابات شورای شهر اوز پٌوسته است .طبق اخرٌن گزارشها تاکنون اافراد

اٌن ماه مشخص مٌشوند چند نفر از انها تائٌد صالحٌت  1391اردٌبهشت  28برای شورای شهر اوز هستند که در تارٌخ 
 اٌن افراد وارد عرصه انتخابات شورای اسالمی شهر اوز مٌشوند   مٌشوند .بعد از تائٌد صالحٌت

-5    نوٌد خادمپور -4    فرهاد رحمانزاده  -3   محمود محبی -2    جعفر راستگو  -1 اقایان :  اسامی اٌن افراد :
حنٌؾ کمالی  – 10  حسن کمالی -9 عبدهللا رحمانٌان  - 8  عقٌل فرامرزپور  -7محسن مهراوران  -6    حمٌد مرادی  

 – 16  سعٌد اگاه – 15  ارش ابراهٌم نژاد -14  محمد رسول صباؼی – 13  هماٌون نامی -12  عبدهللا فکری -11
الناز  -21  عادله عزٌزی -20  قدرٌه ؼٌاثی -19  گلشٌد رحٌمی -18  طٌبه نامی -17وخانم ها  حسن همٌشه بهار 

  فرٌبا برازنده  -22  هنری

 مللی شمال امرٌکاٌی برگزار مٌکندمدرسه بٌن ال 

واقع در مردؾ ساالنه  nourth american internationalجهت اطالع همشهرٌان گرامى، وبٌنندگان عزٌز مدرسه 
 )روز ملى( برگزار مى نماٌد. national dayٌك روز به عنوان 

 نگ خود را به معرض نماٌش مى گذارند.كه در اٌن مراسم اولٌاى دانش آموزان با ملٌت هاى مختلؾ، آداب و رسوم و فره

اٌنجانب نٌز به عنوان عضو اولٌاء مدارس و نماٌنده از طرؾ كشورم و شهرم اوز مسئولٌت اٌن مراسم را به عهده گرفته 
 ام. امٌدوارم با همٌارى و همكارى همه عزٌزان بتوانٌم به بهترٌن وجه ممكن برگزار كننده اٌن جشنواره باشٌم.

مزهر پشت  –ران ارجمند در اٌن مراسم باعث افتخار و سرافرازى مى باشد. ادرس : پل بزرگ مردؾ حضور شما سرو
 بعداز ظهر  2صبح تا  8اورٌل از ساعت  25سنتر زمان : پنج شنبه  عربٌن 

 نادٌا جبارى

 تعداد داوطلبین کاندید ای انتخابات شورای شهر اوز بیشتر شد
  

 
 به گزارش ساٌت موسسه خٌرٌه اوز

 31داوطلبین روز شنبه  فروردین،جمع دیگری از 29ازاعالم ثبت نام داوطلبین شورای اسالمی شهر اوزتا پنجشنبه  پس
  .فروردین با مراجعه فرمانداری ویژ ه الرستان ثبت نام کردند

ریبا برازنده ها:قدریه غیاثی،عادله عزیزی،الناز هنری،طیبه نامی،ف انمخ:بر اساس اخبار رسیده این افراد عبارتنداز
 .مهرآوران،حسن کمالی،حنیف کمالی وعبدهللا فکری وآقایان:محسن

 .اردیبهشت ماه به پایان می رسد اول 20ثبت نام ازداوطلبین یکشنبه ساعت 

 /  

 داوطلبٌن کاندٌدای شورای اسالمی شهر اوز چه کسانی هستند؟

وره انتخابات شورای اسالمی در شهر اوز ثبت نام کرده بر اساس خبر درٌافتی از اوز تاکنون اٌن افراد برای چهارمٌن د
الزم به ذکر است اٌن اسامی هنوز از منابع رسمی اعالم   اند که بٌشتر اٌن افراد برای اولٌن بار است که کاندٌد شده اند

 نشده است 



اقای نوٌد  -4    اقای فرهاد رحمانزاده  -3   اقای محمود محبی -2    اسامی اٌن افراد : اقای جعفر راستگو
  اقای عبدهللا رحمانٌان - 8  اقای عقٌل فرامرزپور -7   اقای امٌر مزرعی -6    اقای حمٌد مرادی -5    خادمپور

شورای سابق شهر که کاندٌد اٌن دوره باشند هنوز اطالع ندارٌم .  فعال وتا اٌن لحظه اٌن افراد کاندٌد شده اند . ازسوی 
ن انتظار مٌرفت در اٌن دوره کاندٌد شوند که هنوز اطالع دقٌق ندارٌم امٌد که با تجربه ای که ضمن اٌنکه مهندس مهراورا

 اٌشان در امر مدٌرٌت دارند کاندٌد شوند .ضمنا از مٌان زنان هنوز کسی ٌا کسانی کاندٌد نشده اند 

داشتن  –در محل زندگی کردن  بومی بودن وحداقل سه تا پنج سال -   مهمترٌن شراٌط ثبت نام افراد : تابٌعت کشور
 عدم سو پٌشٌنه از موارد مهم برای ثبت نام افراد است  –مدرک لٌسانس وباالتر 

اقای محمود محبی واقای فرهاد   از بٌن افراد ذکر شده سه چهره بٌشتر شناخته شده وجود دارد اقای جعفر راستگو
ی در باره انتخابات وافراد در اختٌار همشهرٌان گرامی که سعی مٌکنٌم طی روزهای اٌنده اطالعات بٌشتر  رحمانزاده

  وبٌنندگان عزٌز قراردهٌم 

 ساٌت ستاره های اوز 

  زلزله همه طرفه ادامه دارد
 
 
 

اوضاع جوی انقدر قاتی پاتی شده که زلزله هم شده مثل باران طی ٌک ماه گذشته زلزله پشت زلزله امده از زلزله بوشهر 
زله قوی سٌستان وبلوچستان امد که فقط سراوان وخاش نبود ٌک زلزله سرتاسری در کل منطقه خالص نشده بودٌم که زل

بعداز ان توی چٌن امد   اطراؾ تبرٌز امد  دوباره زلزله  اسٌا وجنوب شرقی اٌران بود وتا هند وپاکستان پٌش رفت
 بر خودمان اهل بود   وامروز در استان های فارس وکرمان واصفهان زلزله امد که شدٌترٌن ان دورو

 هنوز کاندٌدای شورای شهر اوز مشخص نشدند 

تعدادی از بٌنندگان ساٌت از ما پرسٌده اند که داوطلبٌن کاندٌدای شورای شهر اوز چه کسانی هستند که باٌد عرض کنٌم تا 
 نشده است  باره داده  در اٌن اٌن لحظه نه از طرؾ فرمانداری شهرستان الر ونه از سوی بخشداری اوز هٌچ اطالعٌه ای 

 پٌام تسلٌت
  

 
که عمری در خدمت   با کمال تاسؾ درگذشت نابهنگام فعال فرهنگی , اجتماعی نٌکنام شهر ,شادروان محمود عسکری

از درگاه پروردگار ٌکتا برای بازماندگان طول عمر   محترمشان تسلٌت عرض نموده مردم وزادگاهش بود را به خانواده 
 ز طرؾ عبدالکرٌم اسماعٌل زاده   /ای ان شادروان رحمت الهی ارزو می کنٌمو شکٌباٌی و بر

 
  ٌٌع وختم مرحوم محمود عسکری،بٌوگرافیحضور گسترده مردم درمراسم تش

 شورا ضرورتی اجتناب ناپذٌر

 به خانه های فرهنگ اوز و صحرای باغ ساختمان اختصاص می ٌابد

 

 مرده انست که نامش به نکوٌی نبرند    ام نمٌرد هرگز سعدٌا مرد نکون
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محترمشان  شادروان محمود عسکری را به خانواده ,با کمال تاسؾ درگذشت نابهنگام فعال فرهنگی , اجتماعی نٌکنام شهر 
الهی از درگاه پروردگار ٌکتا برای بازماندگان طول عمر و شکٌباٌی و برای ان شادروان رحمت   تسلٌت عرض نموده

 .ارزو می کنٌم

 

 سهٌل و ستار سلمانپور-سٌلوانا 

 اوز تعطیل شد  دفتر اداره اوقاف وامور خیریه

رئٌس اداره اوقاؾ اوز به دالٌلی که مشخص نگردٌده   بر اساس خبرهای درٌافتی از اوز وبه نقل از اقای ابوالفضل شرٌفی
وند که دفتر اوقاؾ وامور خٌرٌه اوز دٌگر وجود ندارد تعطٌل شده است وپس از پٌگٌری از مراجع سازمانی متوجه مٌش

 وقرار است وظاٌؾ انرا اداره اوقاؾ شهرستان انجام دهد 

وبخشداری وشورای شهر اوز انتظار دارند جواب قانع کننده ای برای تعطٌلی اٌن دفتر بدهند دفتری  مردم اوز از مسئولٌن 
 که نزدٌک به سی سال در اوز وجود داشته است 

  شادروان محمود عسکری  اد مرحومبی

خبر نا به هنگام درگذشت مرحوم محمود عسکری را شنٌدم بسٌار ناراحت شدم و دقاٌقی به فکر فرو   امروز صبح وقتی
هاشم "رفتم، به ٌاد آن زمان افتادم که با هم از اوز عازم پادگان سپاهی دانش گرگان شدٌم و به اتفاق دوست عزٌزمان 

 افتاد،  ۰۰۰۰ماه اٌام را با ٌک دٌگر گذراندٌم که اٌن اتفاق در سال  ۰ به مدت "فاروقی
پس از دوران آموزشی هر دوی مان به عنوان سپاهی دانش به روستاٌی در سپٌدان فارس از توابع بٌضا به نام دشمن 

ٌکردٌم و روزهای م  زٌاری عازم شدٌم و در ٌک دبستان به تدرٌس پرداختٌم، مدت ٌک سال با هم در ٌک اتاق زندگی
گاه گاهی   را با هم سپری کردٌم و پس از اتمام دوران سربازی من برای ادامه تحصٌل به هندوستان رفتم ولی  بسٌار خوبی

سال گذارم به آن روستا افتاد و شاگردان خود را دٌدم که حال دٌگر  ۰۰که پس از   با ٌک دٌگر در تماس بودٌم وقتی
خانواده بودند خاطرات گذشته براٌم تداعی شد، در روستا از پٌر و جوان سراغ مرحوم  بزرگ شده بودند و خود صاحب

 از وی ٌاد مٌکردند  گرفتند و جملگی با نٌکی محمود را از من می

بسٌار خوش رفتار و نٌک کردار و خوش بٌان بود روحش شاد   اش همٌشه با ما مٌماند زٌرا انسانی و خاطره  ٌادش گرامی
نواده محترمشان و بستگان از صمٌم قلب تسلٌت مٌگوٌم و از خداوند مّنان براٌشان آرزوی صبر و بردباری باد و به خا

 نماٌم می

 انجام از دبی  علی

 " اّنا ّلّل و ِاّنا الیه راجعون "

ضاٌعه دردناک درگذشت شادروان محمود عسکری را که عمری در خدمت به مردم اوز در پستهای مختلؾ فرهنگی 
شهر شورای حل اختالؾ ودٌگر کارهای عمرانی واجتماعی حضور فعال داشته ودر انجام ان از هٌچ کوششی شورای 

درٌػ نمی ورزٌدند به خانواده محترم ان مرحوم ودوستان و همشهرٌان عزٌز تسلٌت عرض نموده از خداوند بزرگ برای 
 اٌشان علو درجات وبرای بازماندگان صبر وشکٌباٌی ارزومندٌم 

 عبدالرزاق افزاٌش  –محمد نامی  –ؾ از طر



   پیام تسلیت هئیت امنای دانشگاه پیام نور اوز وبیمارستان امیدوار اوز
 

 " بسم هللا الرحمن الرحیم "

 " اّنا ّلّل و ِاّنا الیه راجعون " 

زندان و درگذشت غم انگیز شادروان محمود عسکری ریاست محترم شورای حلّ اختالف بخش اوز را به خانواده و فر
فامیل آن بزرگوار و نیز به همه مردم شهر و بخش و منطقه اوز تسلیت گفته ، برای آن مرحوم که عمر کوتاه خود را 
خالصانه و بی چشمداشتی صرف خدمت به آموزش و پرورش ، شورای شهر و شورای حل اختالف و ورزش زادگاه 

 نمائیم .خود نمود، از پیشگاه خداوند یکتا طلب آمرزش و رحمت می 

مرحوم محمود عسکری با تحصیالت ، سابقه کار فرهنگی ، پشتکار و دانائی و حسن نّیتی که داشت از افراد دلسوز ،  
خیر خواه و پر تالش جامعه ما بشمار می رفت که وجود او تا سالیان دراز دیگر مورد نیاز بود ، و هرچند که عمر او 

 شمند خود ادامه دهد ، اّما نام عزیز او در یادها خواهد ماند .وفاداری نکرد تا هرچه بیشتر بخدمات ارز

برین در ردیف شهدا و ابرار و صالحین جای دهد و به بازماندگان و دوستداران سوگوار او   ایزد توانا او را در بهشت 
 صبر و شکیبائی و تحّمل عنایت فرماید .

 با اندوه و تأثر عمیق از سوی هیئت امناءِ 

 م نور و بیمارستان امیدوار اوز دانشگاه پیا

 منصور فقیهی نژاد  –عبدالرزاق نامور     /  دفتر دبی                                                               

 پٌام تسلٌت دٌگر همشهرٌان در دبی

از فعاالن شهرمان را به   کریبا اندوه فراوان در ؼم رفتن نٌک مرد شهرمان می نشٌنٌم وبدٌنوسٌله در گذشت محمود عس
خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم واز درگاه احدٌت برای انمرحوم مؽفرت وبرای بازماندگان 

 صبر ارزومندٌم 

 احمد هداٌت با خانواده  –صالح صمدانی با خانواده  –از طرؾ محمد علی هداٌت با خانواده 

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

با نهاٌت تاسؾ وبا ؼمی جانکاه درگذشت ٌار دٌرٌن وعزٌز مردم شهرمان مرحوم محمود عسکری را به خانواده وبستگان 
 واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم 

 عزٌز ملک زاده با خانواده  –از طرؾ علی انجام با خانواده 

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

با نهاٌت تاسؾ درگذشت مرحوم محمود عسکری که عمر گرانبهای خودرا صرؾ خدمت به مردم واموزش وشهر خود 
 نمود تسلٌت گفته وخودرا در ؼم خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم شرٌک مٌدانٌم وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم 

 حمٌد کرامتی  –مدی محمد رضا مٌراح –از طرؾ ابراهٌم صدٌق 



  

 عکس هایی از مراسم خاکسپاری مرحوم محمود عسکری در شهر اوز
 
 

   برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد /با تشکر از عکاسی پرسپولٌس اوز

 
 

 محمود عسکری رئیس شورای حل اختالف اوز واز فعالین شهر ودیارمان در گذشت

 نٌک مرد شهر ودٌارمان رفت 

 اند جز اتشی به منزل از کاروان چه م       رفتی ورفتن تو اتش نهاد بر دل

با نهاٌت تاسؾ خبر دار شدٌم امروز محمود عسکری که چند روز پٌش بر اثر حادثه ای دچار خونرٌزی مؽزی شده بود 
امروز در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت اٌن انسان فداکار وزحمتکش وفعال اجتماعی شهر اوز را به مردم اوز به خانواده 

 تسلٌت عرض مٌنمائٌم . وبستگان واشناٌان انمرحوم

هر ادمی باالخره ٌک روز مٌمٌرد اما چه خوب است که نام وٌاد نٌک از   درگذشت ناباورانه او سخت وجانکاه است
خودش بجای بگذارد حضور پربار او در زمانی که در شورای شهر اوز بود وچه زمانی که رئٌس شورای حل اختالؾ 

او دلسوزانه وبا سعی وهمت به شهر ودٌارمان نگاه مٌکرد ودر بٌشتر محافل اوز بود از ٌاد هٌچ ادمی نخواهد رفت 
هرانچه در توان داشت انجام مٌداد مگر ما  وکارهای عمرانی وابادانی شهر حضور داشت وبرای ابادانی و اٌنده شهرمان 

ٌاد وخاطرش را   ماستچه تعداد ادم پاک ومخلص وفداکار دارٌم نبود او ضاٌعه ای تاسؾ انگٌز برای جامعه شهری 
  گرامی مٌدارٌم ودرسوگ نبودش با خانواده گرامی اش همراه مٌشوٌم 

   17.4.2013ساٌت ستاره های اوز / 

 منطقه الرستان همواره از مناطق زلزله خیز ایران بوده است 

خٌز کشور محسوب اٌران بطور کلی روی مسٌر زلزله قرار دارد ومنطقه الرستان وجنوب فارس نٌز از مناطق زلزله 
مٌشود زلزله بزرگ الر وقٌر وکارزٌن در منطقه وزلزله های ساالنه ای که در الر واوز وخنج وبٌؽرد ومنطقه المرد رخ 
مٌدهد می باٌد هشدار الزم به همشهرٌان واهالی اٌن منطقه داده باشد تا با نگاهی بهتر وپٌشگٌرانه به موضوع زلزله نگاه 

وخانه سازی مردم منطقه باٌد وحتما در برابر زلزله از اٌمنی کافی برخوردار باشد متاسفانه کنٌند.ساخت وسازهای ما 
بسٌاری از شرکت های مقاوالتی وحتی خود مردم توجه چندانی به اٌن مقاوم سازی ندارند ؛عدم توجهی که مٌتواند در 

 زمان زلزله فاجعه بار باشد وانموقع افسوس خوردن فاٌده ای ندارد 

 ر امار زلزله های مهم کشور که در صد سال گذشته در کشورمان رخ داده وفاجعه افرٌده است از نظر مٌگذرانٌم در زٌ

کشته  8000رٌشتر بوقوع پٌوست که  4/7هجری شمسی در منطقه سٌالخور زمٌن لرزه ای به بزرگی  1288در سال  
 تخرٌب روستا را به همراه داشت.  64و 

روستا  60نفر و تخرٌب  2514رٌشتر سلماس را لرزاند که باعث کشته شدن  4/7ا بزرگی زمٌن لرزه ب 1309در سال 
 شد. 

درصد شهر  75نفر در اٌن حادثه کشته شده و  400رٌشتری لرزٌد که  7/6با ٌک زمٌن لرزه  1339شهر الر در سال 
 نٌز تخرٌب شد. 

 به وقوع پٌوست.  1341ال کشته در س 10000رٌشتر و  2/7زمٌن لرزه بوئٌن زهرا نٌز با شدت 
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نفر و  10500رٌشتر دشت بٌاض را لرزاند که منجر به کشته شدن  4/7نٌز زمٌن لرزه ای به بزرگی  1347در سال 
 روستا شد.  61تخرٌب 
 نفر را به کام مرگ برد.  4000رٌشتری لرزٌد و  9/6منطقه قٌر وکارزٌن با زمٌن لرزه  1351در سال 
 نفر کشته شدند.  128رٌشتر لرزٌد که در آن  7ٌن لرزه ای خورگو با زم 1356در سل 

 روستا را به دنبال داشت. 16کشته و تخرٌب  19600، 1357رٌشتر در سال  7/7زلزله طبس با شدت 
 نفر جان باختند.  130رٌشتر لرزٌد که در اثر آن  1/7هم قائن با شدت  1358در سال 
درصد شهر هم تخرٌب  85نفر کشته شدند و  1300به لرزه درآمد و  رٌشتر 4/7منطقه سٌرچ با شدت  1360در سال 

 شد. 
 نفر کشته به همراه داشت. 35000رٌشتر لرزٌد که  4/7با شدت  1369رودبار و منجٌل نٌز در سال 

 نفر کشته بر جای گذاشت.  1500رٌشتر لرزٌد و  3/7با شدت  1376بٌرجند هم در سال 
رٌشتر  6/6رزه با خسارات زٌاد در شهر و روستاها روبه رو شد. شدت زلزله آوج آوج در اثر زمٌن ل 1381در سال 

 بود. 
 نفر در اثر آن جان باختند.  41000رٌشتر با خاک ٌکسان شد که  5/6با قدرت  1382بم در سال 

 رٌشتر آمد که منجر به رٌزش کوه و خسارات شد.  3/6در فٌروزآباد با شدت  1383زلزله بعدی در سال 
 روستا تخرٌب شد. 10نفر در آن کشته شدند و  612رٌشتر لرزٌد و  4/6با شدت  1383ند کرمان هم در سال زر

 ساٌت ستاره های اوز 

   در دبی بندر عباس واوز  زلزله
 
 

م واوز بوقوع پٌوسته که ارا  وبندرعباس  در دبی  بعداز ظهر زمٌن لرزه نسبتا خفٌؽی  و پنجاه دقٌقه2ساعت   دقاٌقی پٌش
 16.4.2013بود اما در بٌشتر اٌن مناطق مردم انرا حس کردند/ 

و نٌم رٌشتر در  ۰مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوپلتٌک دانشگاه تهران می گوٌد که ٌک زلزله بسٌار شدٌد به بزرگی 
   ه شده است استان سٌستان و بلوچستان رخ داده است که لرزه ها وپس لرزه های ان در امارات وبندرعباس واوز هم شنٌد

  احتیاط الزم هنگام زلزله
 نکاتی که باید در هنگام وقوع زلزله رعایت کنید

هنگام زلزله چنانچه داخل ساختمان هستید: خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و مواظب کودکان باشید. اگر خانه 
 .مسکونی شما یک طبقه است ودارای فضای باز است فورا و با احتیاط خارج شوید

چنانچه در آپارتمان زندگی می کنٌد به طرؾ درهای خروجی، پله ها و   به گزارش خبرنگار ساٌت پزشکان بدون مرز ،
آسانسورندوٌد و در محل های نسبتا امن ساختمان مانند زٌر مٌز ها، تخت خواب های محکم،خروِجی های طاقی مانند 

ک و ٌا زٌر پله ها پناه بگٌرٌد. به خاطر داشته باشٌد که در چارچوب درها، مکانهای با سقفهای کوچک و راهروهای بارٌ
زمان وقوع زلزله های شدٌد ، جابجاٌی از مکانی به مکان دٌگر بسٌارمشکل و تقرٌبا ؼٌر ممکن است و شما فرصت کافی 

 .برای اٌن حرکت را نخواهٌد داشت

با قرار دادن آرنجها در طرفٌن سر و روی گوشها و سعی کنٌد سر خود را با استفاده از کت، بالش، پتو، کتاب ضخٌم و ٌا 
 .پوشاندن پشت گردن با کؾ دستها، از صدمات احتمالی حفظ نماٌٌد

 .چنانچه در آشپزخانه ٌا موتورخانه شوفاژهستٌد، فورا خارج شوٌد

 .از پنجره ها ، درهای شٌشه ای، آٌٌنه ها، قفسه های بلند و کتابخانه سرٌعا دور شوٌد



مان وقوع زلزله در آسانسورهستٌد، فورا تمام دکمه های آسانسور را فشار دهٌد و در اولٌن توقؾ از آن چنانچه در ز
 .خارج شوٌد

چنانچه در پلکان هستٌد روی پله ها به طرؾ دٌوار )نه به طرؾ نرده ها( نشسته و با آرنج و کؾ دست سر و صورت 
 .خود را بپوشانٌد

 .ج شوٌد. وجود مواد سوختی اضافی، روؼن موتورو گرٌس خطرآفرٌن هستندچنانچه در پارکٌنگ هستٌد سرٌعا خار

 .در حمام و دستشوٌی مواظب کابٌنت ها و آٌٌنه ها باشٌد

تا پاٌان لرزش در همان وضعٌت بمانٌد سپس با در نظر گرفتن مسٌر مناسب خروج و خطرات احتمالی در آن مسٌر، 
 .ساختمان را ترک نماٌٌد

 .اعضای خانواده نٌز کمک کنٌد موقع تخلٌه به دٌگر

 :در هنگام زلزله چنانچه خارج از خانه هستٌد

 .در کوچه ها و خٌابانها تجمع نکنٌد و راه عبور وساٌل نقلٌه امداد رسان را باز نگه دارٌد

 .ٌداز نزدٌک شدن به ساختمانهای تخرٌب شده و ساختمانهای بلند اجتناب کنٌدو از کوچه های تنگ و بارٌک عبور نکن

 .از دست زدن به سٌم و کابل های برق و تٌر آهن و قطعات فلزی خودداری نماٌٌد

از اٌستادن در کنار رودخانه ها،لبه صخره ها،روی ساختمانهای آسٌب دٌده ، خرابه ها وپل های رو گذر و عابر پٌاده 
 .خودداری نماٌٌد

 .دکل برق اجتناب کنٌداز راه رفتن و اٌستادن در زٌر سٌمهای برق و نٌز مجاور تٌر و 

از روی آوار عبور نکنٌد و از جابجا کردن هر گونه مصالح ساختمانی خودداری نماٌٌد.)چون ممکن است موجب رٌزش 
 (.دوباره ساختمان گردد

 .خانه همانجا بمانٌددر حیاط 

 .از ساختمانها و دٌوارها دور شوٌد و مواظب سقوط اجزای آن باشٌد

 .  پٌاده رو ها فاصله بگٌرٌد در خٌابان/ز ساختمانها و

 .از تٌرها و سٌمهای برق فاصله بگٌرٌد

 : در اتومبیل

اتومبٌل را در کنار خٌابان به دور از تٌرها و سٌمهای برق ، ساختمانها و پل های سواره رو و پٌاده رو متوقؾ 
 .کنٌد،همانجا بمانٌد تا زلزله تمام شود

 : در فروشگاه ، بانک ، ادارات و غیره

انچه ساختمان ٌک طبقه و دارای فضای باز می باشد سرٌعاً از آن خارج شوٌد و در صورت دور بودن از در خروجی چن
 .از قفسه ها،وٌترٌن ها،درهای شٌشه ای و ؼٌره دور شوٌد



 .در مکانهای امن پناه بگٌرٌد و سر و صورت خود را با کمک آرنجها و کؾ دستها و ٌا کٌؾ و کت خود بپوشانٌد

 .ز اتمام زلزله،با دقت مسٌر خروج را انتخاب کنٌدبعد ا

 .مواظب سقوط تابلوهای ورودی ساختمان باشٌد

 : ئاتر،استادیوم و غیره در سینما،ت

 .به طرؾ درهای خروجی ندوٌد؛در صندلی خود بمانٌد و سر و صورت خود را بپوشانٌد

 : در اداره

 .بمانٌد فوراً به زٌر مٌز خود بروٌد و تا پاٌان لرزش همانجا

فراموش نکنٌد که باٌد قبالً کامپٌوتر و ماشٌن تحرٌر را سر جای خود محکم کرده و قفسه های باٌگانی را به دٌوار وصل 
 ساٌت پزشکان بدون مرز  /کرده باشٌد

  

 دس گزؽث  ثهقیظ ؽًغی َژاد

  

كه گنّزٚ کٚ ثلٌٍٍِ٘ٞٚ كه گنّذ َٛٔو ٓوؽّٞ ػجلهللا ٝاصوی كه اٝى   ثب ٜٗبٌذ ربٍق ثب فجو ّلٌْ ثِوٌٍ َّٔی ٗژاك

اٗٔوؽٞٓٚ ها ثٚ فبٗٞاكٙ ٝثَزگبٕ ٝاّ٘بٌبٕ اٗٔوؽٞٓٚ رٍَِذ ػوٗ ٍٓ٘ٔبئٍْ ٓوؽٞٓٚ ثؼِذ کُٜٞذ ٍٖ كه گنّزٚ اٍذ ٌٝبك 

 ٝفبٛوُ ها گوآی ٍٓلاهٌْ 

  16.4.2013 /ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى

 پٍبّ رٍَِذ

  

ٗٞاكٙ ٝثَزگبٕ ٝاّ٘بٌبٕ اٗٔوؽٞٓٚ رٍَِذ ػوٗ ٗٔٞكٙ ثوای ثب اثواى ربٍق كهگنّذ ثبٗٞ ثِوٌٍ َّٔی ٗژاك ها ثٚ فب

 اى ٛوف ٕبُؼ ٕٔلاٗی ٝفبٗٞاكٙ    /اٗٔوؽٞٓٚ ٓـلود اُٜی ٝثوای ثبىٓبٗلگبٕ اى فلاٝٗل ٓزؼبٍ ٕجو فٞاٍزبهٌْ 

 

 قبی ػغکشی اص ثخؼ جشادی ثّ عی عی یٕ اَحقبل یبفحُذا

  

ثو اصو ؽبكصٚ ای کٚ ثواٌْبٕ ارلبم اكزبكٙ ثٞك كچبه فٞٗوٌيی  اهبی ٓؾٔٞك ػَکوی هئٌٍ ّٞهای ؽَ افزالف اٝى کٚ كٌوٝى

ّلٌل ّلٙ ثٞكٗل کٚ ثٚ ثٍٔبهٍزبٕ گواُ اٗزوبٍ ٌبكز٘ل ثو اٍبً افوٌٖ فجو كهٌبكزی آوٝى ٕجؼ اى اٝى اٌْبٕ اى ثقِ 

 جٞكی ثٍبٌ٘ل عواؽی ثٚ ثقِ ٍی ٍی ٌٞ اٗزوبٍ ٌبكز٘ل آب ٛ٘ٞى ثُٜٞ ٍٗبٓلٗل کٚ آٍلٝاهٌْ ٛو چٚ ىٝكرو ثٚ ٍٔذ ثٜ

اهبی ػَکوی اى كؼبالٕ ّٜو اٝى ٝاى فلٓزگياهإ ّٜوی كه ّٞهای اٍالٓی ّٜو اٝى ثٞكٗل کٚ ٓزبٍلبٗٚ ثٚ كالٌِی کٚ هجال 

ٓوكّ اٝى آٍلٝاه ثٞكٗل کٚ اٌْبٕ كه اٌٖ .كه ٍٖٛٔ ٍبٌذ ّٗٞزٍْ اى اكآٚ كؼبٍُذ كه ّٞهای ّٜو اٝى ثبى ٓبٗلٗل 

 ٞهای ّٜو ثبّ٘ل کٚ ٓزبٍلبٗٚ اٌٖ ارلبم ٗبگٞاه ثواٌْبٕ اكزبك كاِٝٛت کبٗلٌل اٗزقبثبد ّ  كٝهٙ

 

 ؽبكصٚ ای ٗبگٞاه ثوای هئٌٍ ّٞهای ؽَ افزالف اٝى اهبی ٓؾٔٞك ػَکوی  



ّت ثبفجو ّلّ کٚ اهبی ٓؾٔٞك ػَکوی کٚ كه ؽبٍ كٝچوفٚ ٍٞاهی ثٞكٙ اٍذ كچبه ٙوثٚ گوكٌلٙ کٚ  8ٓزبٍلبٗٚ ٍبػذ 

ُ ٓ٘زوَ کوكٙ اٗل ٝٙؼٍذ اٌْبٕ ٝفٍْ گياهُ ّلٙ اٍذ آٍلٝاهٌْ ٝاهىٝٓ٘لٌْ ؽبٍ اٌْبٕ ثالكبِٕٚ اٝها ثٚ ثٍٔبهٍزبٕ گوا

 ثٜجٞك ٌبثل 

 كاِٝٛجٍٖ کبٗلٌلای ّٞهای اٍالٓی ّٜو اٝى چٚ کَبٗی َٛز٘ل

مدٌرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اعالم کرد: هٌات های اجراٌی انتخابات چهارمٌن دوره شوراهای اسالمی شهر و  
فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور تشکٌل شده و نام نوٌسی از داوطلبان شرکت در اٌن انتخابات از  روستا در

 فروردٌن )دوشنبه( در سراسر کشور آؼاز می شود. 26فردا 

چهارمٌن دوره شورای شهر اوز   با اٌن اعالم مردم شهر اوز منتظر هستند که ببٌنند چه کسانی کاندٌدای انتخابات
مردمی که چند دوره شاهد شورای شهر بوده اند و در دوره های مختلؾ افراد با سالٌق وتواناٌی های گاه مناسب   ندمٌشو

وگاه کم توان مواجهه بوده اند .اٌا در اٌن دوره افرادی متفاوت از گذشته حضور خواهند داشت اٌا سکان رٌاست شورای 
 شهر اوز بدست کسی دٌگر خواهد افتاد . 

و کاندٌداهای اٌن دوره طی روز های اٌنده بٌشتر به اٌن موضوع  رسی دوره های گذشته شورای شهر اوز برای بر 
 خواهم پرداخت

 

 دصد ی ثب دعث خبنی دس أص گشفحّ ؽذ 

 

ثب فجو ّلٌْ كوكی کٚ هٖل كىكی اى ٓ٘يٍ اهبی ٓؾٔل عؼلوپٞه كه فٍبثبٕ ٛالٌی هٝثوٝی ٓلهٍٚ ػبثلٌ٘ی كاّزٚ كٍزگٍوٙ 

 ّٞ گوكٌلٙ ٗزٞاَٗزٚ چٍيی ثجوك ّلٙ ٝٓؼِ

  

 دس دٔيیٍ عبنشٔص دس گزؽث صَذِ یبد ػضیض ُْشی  

 

 ٍٍٞٞی ّٔغ فبٛوٙ ثٚ ٌبك ّبكهٝإ ػيٌي ٛ٘وی 

 دکتر محمود دهقانی

پٌش از انقالب، که هر دو با دسته ای از دوستانی که   در برهه ای از روزگار خٌلی جوانی ٌاد عزٌز هنری گرامی باد. 
به   خرو سمان کبک می خواند و هنوز هٌچکدام تشکٌل خانواده و ازدواج نداده بودٌم،  دار و تندرست باد،عمرشان پاٌ

روزگار پر شوری را با صمٌمٌت و گفتگو پشت سر گذاشتٌم. به گونه برگ های شاخه   همه با هم  پندارها  دالٌل نزدٌکی
و می خواستٌم روزگار تلخ تر از زهر آدمٌان را دگرگون  ٌک درخت با هم در مسٌر توفان زای روزگار سر می جنباندٌم

 و ساٌه بگسترانٌم.

همه چٌز جهان دگرگون شد و برگ   روزگار بشری،  به گونه همه دست اندازهای زندگی  اما دل ؼافل!! چٌزی نپائٌد که 
تا در لجنزار افٌون و اعتٌاد فرو پرپر شد. اما همان دور هم بودن ها در محٌطی سالم باعث شد   جوانی ما نٌز   های شاخه

 نروٌم و پٌش پای خود را بهتر ببٌنٌم.

مهر من با عزٌز در شور بحبوحه جوانی، در سفر به آلمان رٌشه دوانٌد. سفری که قرار بود محمد رفٌع شمسی "جنه"   
فر منصرؾ و من را تشوٌق دست تنها بود از س  نٌز همراه باشد اما چون پدرش در مؽازه پارچه فروشی ، در بازار مرشد

کرد که حتما به آلمان بروم و در "رزرو" بلٌط نٌز خودش دست به کار شد. من و محمد رفٌع مثل موالنا و شمس تبرٌزی 



گپ می زدٌم و از ساندوٌچ فروشی رئوؾ در مٌدان عبدالناصر   تا پاسی از شب  ژاپنی،  در ماشٌن سفٌد رنگ "داتسون"
چ عالقه ای به خانه رفتن نداشتٌم. در شب گردی های همان روزگار نٌز ٌک سومالٌائی بد مست ساندوٌچ می گرفتٌم و هٌ

کشاند. وقتی مالزم ٌوسؾ برادر همبازی فوتبال من،   با درگٌری با "جنه" و من، پای ما را به محکمه دبی در خٌابان ناٌؾ
ستند چرا با آن ها درگٌر شده ای؟ سومالٌائی با مست سومالٌائی را سرزنش کرد که اٌن ها دانش آموز مدرسه اٌرانی ه

مستی و سر هوا دادگی و افراط در نوشٌدن، چند آٌه قرآن خواند و مالزم را بشدت خشمگٌن کرد. مالزم ٌوسؾ به شرطه 
 بٌرون آمدٌم.  ای دستور بازداشت او را داد و من و جنه با عٌنک شکسته اش از محکمه پٌروز،

شب زده ای که   دو مثل گرگ و کفتارهای های  من و محمد رفٌع "جنه" هر  از گپ های شبانه، صبح با چانه های خسته 
در سپٌده دم روز ؼافل گٌر می شوند، با کتاب های لوله شده در س فٌزٌک خواب آلود به خانه بر می گشتٌم. آموزگار 

کشٌد، در مدرسه اٌرانی دبی با دٌدن چشم  فٌزٌک شادروان مهوٌدی که چند ماه پٌش در تورنتو کانادا رخ در نقاب خاک
 چٌزی نمی پرسٌد و از رٌخت و قٌافه ام می خندٌد.  من ، از درس فٌزٌک  های خواب آلود

دو سالی پٌش از انقالب بود. من در سفر به آلمان با شادروان محمدعلی صدٌق که رٌاست بانک وطنی را نٌز در دبی به  
در مونٌخ با هم به گشت   دٌدار با ابراهٌم صدٌق که آن زمان برای تحصٌل آمده بود،عهده داشت و برای گشت و گذار و 

اچمی شادروان محمدعلی صدٌق را بر سر شوق می آورد. در "بلو   و گذار می پرداختٌم. گفتگوی من کولی وش با گوٌش
در همان شب به من که داشت شوخی هاٌش گل کرده بود و   آب آتشٌن،  هاوس" کوی دانشجوئی با سر کشٌدن چتولی از

که به شوخی به او مهندس   با شادروان عزٌز هنری  لقب "گوولک" )کولی( داد...اما  سرم را با صمٌمٌت می بوسٌد،
ری " می گفتٌم چون زبان آلمانی می دانست و از طرؾ شرکت احمدٌان برای نظارت بر ماشٌن آالت سنگ بری و  -"هن 

" در نزدٌکی مونٌخ در استان "بوارٌا " آمده بود، شب ها که   وٌلهٌم  "  ماشٌن آالتسنگ تراشی به کارخانه ساخت 
کارش تمام می شد به "دٌسکو" کوچکی در "وٌلهٌم" می رفتٌم. با آمدن به مونٌخ در "اورنج هاوس" در کوی دانشگاه 

ٌم از ترانه های سنتی استان از فاروق رکنی عزٌز که عمرش پر دوام و تندرست باد می خواست  "استٌودنت استات"
 "بوارٌا" بگوٌد و بخواند که با موزٌکال بودن آن ترانه های محلی همه را شادمان می کرد. 

مٌالدی، من در مؽازه گل فروشی در بازار مرشد ، با شادروان عزٌز  1993برای آخرٌن بار در سفری به دبی، در سال  
رستورانی رفتٌم و شبی دٌگر به هتل اٌنترکونتٌننتال دبی در خٌابان بن ٌاس.  هنری مالقات داشتٌم و بعد شبی را با هم به

اٌن آخرٌن دٌدار ما بود. عزٌز هنری صمٌمی بود و همٌشه لبخند مالٌم و زٌبائی بر لب داشت. از زندگی اش راضی بود . 
بودم که پدرم در معامالت و بازرگانی من با آنکه در مٌان بچه های بازار مرشد رشد کرده بودم و فرزند ی از خانواده ای 

خوب خبره بود و خود نٌز شمه ای از او را در خود داشتم ، اما به ادبٌات آؼشته شدم و به ثروت عال قه ای نشان ندادم. 
اما عزٌز و جنه، مسٌر بازرگانی را بخوبی ادامه دادند. آن ها نٌز به هر روی برای مردم و فرهنگ بومی بسٌار مثمرثمر 

 قع شدند.وا

از سوی دٌگر عزٌز و فاروق از اوزی های نمونه و عاشقی بودند که دامنه خٌاالت وسٌعی داشتند و از داٌره تنگ زندگی 
محلی و محفلی خسته و به اروپا پر کشٌده بودند. در آنجا با کارزارهای گفتگو و کالم بر قله ای از اندٌشه و تجارب 

ساالن آن ها ، در جمع اوزی های دبی به آن گونه نبودند. عزٌز منطق زٌبائی را در زندگی دست ٌافته بودند که هم سن و 
گفتگو دنبال می کرد و با تبسم و نگاه ژرؾ ، با گوٌش اچمی و همچنٌن گوٌش فارسی بسٌار زٌباٌش مخاطب را سرا پا به 

در همان جمع دوستان نزدٌکش  شنٌدن قصه و بحث می نشاند. از هر دری بپرسٌدی، عزٌز پاسخ براٌش داشت. اٌن را
 همراه فاروق رکنی که همٌشه تا ٌاد دارم به هم پٌوسته و باٌسته بودند، بدست آورده بودند.

مٌالدی در سفر به  1993در    پس از انقالب و پاٌان دوره دبٌرستان من برای همٌشه دبی را ترک کردم و به اروپا رفتم.
افسر و چند تا از دوستان دٌرٌنه... ٌعنی   حمان ، جعفر ، علی پنج علی ، گوندی،دبی بود که من و عزٌز ، جنه ، عبدالر

در روزگار جوانی خروسمان کبک می خواند را در فرصت های جداگانه مالقات کردم. همه در آئٌنه دٌدار   همان هائی که
موهاٌمان تازه آؼاز شده و  و برؾ های پرٌشان بر پشت بام گذار عمر، در الی  زمان پٌر گشته تر از پٌش بودٌم

شده بود... پس از آن سفر دٌگر عزٌز را ندٌدم و طبق روزمره گی ها و   روزگار جوانی چاشنی حرؾ و دٌدارمان  بحث
 درگٌری های زندگی دٌگر فرصت دٌدار دست نداد ...ٌاد عزٌز هنری گرامی باد.

  اَحخبثبت ؽٕساْبی اعاليی ؽٓش ٔسٔعحب دس يُطقّ السعحبٌ



آٌٌن نامه اجراٌی انتخابات  45قانون و ماده  45در اجرای ماده    -  نقل وخالصه شده از پاٌگاه خبری صحبت نوالر به 
–بناروٌه  –جوٌم  –بٌر م  –اوز  -شوراهای اسالمی شهر بدٌن وسٌله به اطالع اهالی محترم حوزه انتخابٌه شهرهای الر

 1/2/92تا  26/1/92طلبان عضوٌت در شورای اسالمی شهر از تارٌخ لطٌفی می رساند ثبت نام از داو –خور -عماد ده
   - روز به عمل می آٌد.  7جمعاً به مدت 

. واجدٌن شراٌط قانونی می توانند همه روزه در وقت اداری با در دست داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه عکس دار ، 
سنامه و کارت ملی ، اصل و تصوٌر کارت پاٌان و دو نسخه تصوٌر کلٌه صفحه های شنا 3× 4قطعه عکس جدٌد  8

خدمت ٌا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعٌت خدمت وظٌفه عمومی، اصل و تصوٌر مدرک تحصٌلی معتبر و ارائه 
قانون انتخابات می باشند ، به فرمانداری وٌژه الرستان ٌا دفاتر  28گواهی قبول استعفا برای اشخاصی که مشمول ماده 

  مراجعه نماٌند.پٌشخوان دولت 

)ضمناً بمنظور تکمٌل فرم ثبت نام مشخصات کامل پدر و مادر و همسر و فرزندان مورد نٌاز می باشد.( متذکر می گردد  
 قانون داوطلبان هنگام ثبت نام باٌد دارای شراٌط زٌر باشند. 26به استناد ماده 

اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والٌت  -تمام. ج سال 25حداقل سن  -تابعٌت کشور جمهوری اسالمی اٌران. ب -الؾ  
داشتن حداقل مدرک فوق دٌپلم ٌا معادل آن  –ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی اٌران. ه  -مطلقه فقٌه. د

قل برای شورای شهرهای تا بٌست هزار نفرجمعٌت ) جوٌم ، بناروٌه ، بٌرم ، عماد ده ، خور، لطٌفی ( و داشتن حدا
 ...................... مدرک لٌسانس ٌا معادل آن برای شوراهای شهرهای باالی بٌست هزار نفر جمعٌت ) الر و اوز ( .

 ػًِ ٓؾٔل آٍوي ٓؼبٕٝ اٍزبٗلاه ٝ كوٓبٗلاه الهٍزبٕ

 

 اػالو يغبثقّ َقبؽی ٔػکبعی جٕعظ يٓذ اسکیذ دثی 

 اگٓی  

٘لإ كػٞد ٍٓ٘ٔبٌل ًٚ كه اٍُٖٝ َٓبثوٚ ٗوبًّ ٝ ػٌبًٍ ثب ٓٞٙٞع ًْٞه آٞىّگبٙ ٛ٘وي اٝهًٍل كه كثً اى ّٔب ػالهٔ

آبهاد ٓزؾلٙ ػوثً كه ىٓبٕ گنّزٚ ٝ ؽبٍ ّوًذ ٗٔبئٍل. ٛلف اى ثوگياهی َٓبثوٚ ٓؾبكظذ اى ٍٓواس ثبٍزبًٗ آبهاد ٝ 

 ٘لگبٕ ًٓ ثبّل.پٍِ ثوكٕ إ ثب رکُ٘ٞٞژی ٝ ػٖو ؽبٙوكهعٜذ ثواٗگٍقزٖ هٝؽٍٚ ههبثذ ٝ رجبكٍ رغوثٍبد ّوًذ ک٘

 : ؽشایظ ؽشكث دس يغبثقّ َقبؽي

 رٔبّ ٍِٓزٜب ٓغبى ثٚ ّوًذ كه َٓبثوٚ ًٓ ثبّ٘ل.         ·

 ٓٞٙٞع ٗوبًّ ثبٌل كه چبهچٞة ٓٞٙٞع َٓبثوٚ ثبّل.         ·

 ٓٞٙٞع ٗوبًّ كهٓٞهك ىٓبٕ گنّزٚ ٝ ؽبٍ ًْٞه آبهاد ٓزؾلٙ ػوثً ًٓ ثبّل.        ·

 ٙ كوٜ ٌي اصو پنٌوكزٚ ًٓ ّٞك.اى ٛو ّوًذ ً٘٘ل        ·

 .ثبؽذ A3ٍبٌي ٗوبًّ ثبٌل          ·

 کپی إ.ٛو اصو ٛ٘وي ثبٌل إَ ًبه رؾٌَٞ كاكٙ ّٞك ٗٚ         ·

 ٍٓجبّل. 32/11/3102 افوٌٖ ٓٞػل رؾٌَٞ ًبه        ·



 كاٝهي ٝ هٚبٝد اصبه ٛ٘وي ثو اٍبً إَ ٗوبًّ ٝ ثو ػٜلٙ ٍٛئذ كاٝهي ًٓ ثبّل.        ·

 ًٔي كٌگوإ كه اٗغبّ ٗوبًّ هبثَ پنٌوُ ٍَٗذ.        ·

 ًبهٛبي ٛ٘وي ثوٗلگبٕ ٓزؼِن ثٚ آٞىّگبٙ ٍٓجبّل.        ·

 ٓغبى ثٚ اٍزلبكٙ اى اٗٞاع هٗگ ٍٓجبٍّل ثٚ ؿٍو اى هِْ فطبًٛ        ·

 :ؽشایظ ؽشكث دس يغبثقّ ػكبعي

 اصو اى كٝه اهائٚ كٛل. 2ٝ ؽلاهَ اصو اى ٗيكٌي  8ٛو ّوًذ ً٘٘لٙ ٓٞظق ٍٓجبّل ؽلاًضو         ·

 ثبّل. A4ٍبٌي ٛو ػٌٌ ثبٌل         ·

ػٌٌ ٛب ها رؾٌَٞ ثلٛ٘ل)الىّ اٍذ ٗبّ ٝ ٍٖ فٞك ها  CDّوکذ ک٘٘لگبٕ ٓٞظل٘ل ًٚ إَ ػٌَٜب ها كافَ پبکذ ٝ         ·

 ثٌَ٘ٞ٘ل.( CDثو هٝي 

 ثبّل.اٍزلبكٙ اى ٗوّ اكياه كٞرّٞبپ كه رٖؾٍؼ ػٌَٜب ٓٔ٘ٞع ًٓ         ·

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

 إػـالٌ 

كً اُوٍْ ٝاُزٌٖٞو اُٚٞئً  ٌَو إكاهح ٓؼٜل االٝهًٍل ُِلٕ٘ٞ اُزٌٍٍِْخ كً كثً ثلػٞرٌْ ُِْٔبهًخ كً أَُبثوخ اُلٍ٘خ االُٝى 

ُؾلبظ ػِى رواس االٓبهاد ٝٓٞاًجخ ٝٓٞٙٞع أَُبثوخ ػٖ كُٝخ االٓبهاد اُؼوثٍخ أُزؾلح كً أُبًٙ ٝ اُؾبٙو ثٜلف ا

 اُؼٖو. ػِى إ رَٞك ثٍٖ أُْبهًٍٖ هٝػ اُز٘بكٌ ٝ رجبكٍ اُقجواد.

 ؽشٔط يغبثقة انشعى: 

 أَُبثوخ ٓلزٞؽخ ُغٍٔغ اُغٍَ٘بد         ·

 إٔ رؾون كً ٜٓٚٔٞٗب اُٜلف اُوئًٍَ َُِٔبثوخ         ·

 وثٍخ أُزؾلح كً أُبًٙ ٝ اُؾبٙو.إٔ رٌٕٞ كٌوح اُؼَٔ ػٖ كُٝخ االٓبهاد اُؼ         ·

 ٌؾن أُْبهًخ ُٞؽخ ٝاؽلح كوٜ        ·

 A3اُؼَٔ اُلً٘ ٓوبٍٚ          ·

 .إٔ رٌٕٞ األػٔبٍ أُْبهًخ إٍِٔخ ٍَُٝذ َٓزَ٘قخ         ·

 32/11/3102 آفو ٓٞػل إلهٍبٍ اُِٞؽبد هجَ ٌّٞ          ·

 َٕ األػٔبٍ ٖٓ فالٍ ُغ٘خ فبٕخ ُِزؾٌٍْ.ٍٍزْ رؾٌٍْ األػٔبٍ اُلٍ٘خ ٖٓ ٝاهغ أ         ·

 ٓٔ٘ٞع اي رلفَ فبهعً كً اُوٍْ        ·

 اُلبئيح ٖٓ ؽن أُؼٜل  االػٔبٍ اُلٍ٘خ        ·

 يبػذا قهى انشفبؿاٍزقلاّ عٍٔغ االُٞإ ٝ اُقبٓبد         ·

  

  

 ؽشٔط يغبثقة انحقٕیش انضٕئي:

 ( ػٍِٖٔ ثؾل أكٗى.2، ٝثؼلك )( أػٔبٍ ًؾل أهٖى8ٌؾن أُْبهًخ ثؼلك )        ·

 A4ٌغت ػِى أُْبهى ٛجبػخ اُٖٞه ثٔوبً         ·

 CD)ثٚ اُٖٞه )ٌغت ًزبثخ االٍْ , اُؼٔوػِى   CDٌولّ االػٔبٍ كً ٓظوٝف ثٚ اُٖٞه ٝ         ·



 ٓٔ٘ٞع اٍزقلاّ اُلٞرّٞٞة كً اُٖٞهح.        ·

  

 برگزار میشود واز هر گروه یک نفر برنده میشود این مسابقات برای قسمت نقاشی در رده های سنی مختلف 

                             ساله 18ساله تا 13گروه سني دوم از   12ساله تا  5گروه سني اول از 

                          ساله 45ساله تا  31ساله . گروه سني چهارم از  30ساله تا   19گروه سني سوم از 

                                 سال به بعد ... 46گروه سني پنجم از 

 بانو فرزانه عسکرپور درگذشت
  

ثب ٜٗبٌذ ربٍق ثبفجو ّلٌْ کٚ ثبٗٞ كوىاٗٚ ػَکوپٞه َٛٔو اهبی اثواٍْٛ ربعوإ كٌوٝى كه كثی كهگنّزٚ اٍذ کٚ ثلٌٍٍِ٘ٞٚ 

 50ػوٗ ٍٓ٘ٔبئٍْ .ٓوؽٞٓٚ ٛ٘گبّ ٓوگ  كه گنّذ اٗٔوؽٞٓٚ ها ثٚ َٛٔو ٝفبٗٞاكٙ ٝثَزگبٕ ٝاّ٘بٌبٕ اٗٔوؽٞٓٚ رٍَِذ

 ٍبٍ ػٔو كاّذ ٌبك ٝفبٛوُ گوآی ثبك 

 

  12.4.2013ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى 

 

 پٍبّ رٍَِذ

  

ٝفبٗٞاكٙ ٝثَزگبٕ ٝاّ٘بٌبٕ   ثلٌٍٍِ٘ٞٚ كهگنّذ ٗب ثٜ٘گبّ ثبٗٞ كوىاٗٚ ػَکوپٞه ها ثٚ َٛٔو اٗٔوؽٞٓٚ اهبی اثواٍْٛ ربعوإ

 ٕبُؼ  -ٝفبٗٞاكٙ   اثواٍْٛ ٕلٌن  ٕٔلاٗی ٝفبٗٞاكٙ  / اٗٔوؽٞٓٚ رٍَِذ ػوٗ ٍٓ٘ٔبئٍْ

 یش پیشٍْ پبسِ کشدِ پبسیضیپ

 جاوه ناهم لنگ ک

سخت ترین کار نوشتن در باره ادمیست که خودش خیلی چیز نوشته وانقدر تحقیق وتفحص وپزوهش کرده وانچنان روز 
 نوشته وتجربه اوست  گار گذرانده که هر چه ما بنویسیم وبگوئیم چون کاهی در برابر کوه

استاد ابراهٌم باستانی پارٌزی کرمانی که والٌتش قبل از شهرش می اٌد همان پٌر پٌرهن پاره کرده پارٌز است که بٌش از 
مجموعه هفتی )سبعه تمانٌه  شصت اثر تالٌفی وتحقٌقی در زمٌنه های تارٌخ وفرهنگ وسنن مردم وداستان وحکاٌت دارد 

ست وبٌشتر مردم واهل کتاب با او بٌشتر اشنا هستند همپون کتابهای خاتون هفت قلعه )چاپ ششم ( که کتابهای معروفی ا
اژدهای هفت سر )چاپ ۰۰۰۰(۰۰۰۰نای هفت بند )چاپ ششم ۰۰۰۵(۰۰۰۰آسٌای هفت سنگ )چاپ هفتم ۰۰۰۰(۰۰۰۵
سنگ هفت قلم ۰۰۰۰(۰۰۰۰زٌر اٌن هفت آسمان )چاپ پنجم ۰۰۰۰(۰۰۰۵کوچه هفت پٌچ )چاپ ششم ۰۰۰۰(۰۰۰۰پنجم 

از مجموعه کتاب های استاد باستانی پارٌزی است که  ۰۰۰۰(۰۰۰۵و هشت الهفت )چاپ دوم  ۰۰۰۰( ۰۰۰۰)چاپ سوم 
واٌن مجموعه گوشه ای از مجموعه اثار اٌشان است که تارٌخ وادبٌات   کلمه هفت در همه نام اٌن مجموعه وجود دارد
  کشورمان تاکنون هم سنگ ان بخود ندٌده است

از مجموعه ٌادداشت های خود  کجاوه ناهم لنگبنام   هجری شمسی کتاب دٌگری 1390استاد پارٌزی بتازگی ودر سال 
بخش ٌا  9که ضمنا هم تارٌخ هم گزارش سفر وحکاٌت است با رواٌتی دلنشٌن که خاص خود اوست منتشر کرده که شامل 

اما انچه شوق وذوق مرا به   به چٌزی وبه حادثه واتفاقی اشاره داردگفتار است که هر کدام از انها به جاٌی و 9بهتر بگوٌم 
خواندن اٌن اثر بٌشتر جلب کرد قسمت نهم ان در باره سفرشان به الر وحضورشان در هماٌش زبان الرستانی بود که چند 



مان وان مکان سال پٌش به اتفاق بسٌاری از زبان شناسان به الر امدند واٌن قسمت سٌر وسفرٌست در حاالت ان ز
واشارات جالبی که هم سنگ ان کجاوه سفرشان شده است تا مردم جنوب که در دلنوشته های استاد همواره جای خاصی 

 داشته است بٌش از پٌش بر کار ارزشمند اٌشان ارج بنهند 

 در اٌن کتاب ،استاد از الر واوز حکاٌات وخاطره هاٌی تعرٌؾ مٌکند که شنٌدنی وخواندنٌست 

هفته اخر سال را مهمان الر بودیم .مردم الرستان وکارگزاران ان والیت همت تدای گفتا رنهم چنٌن اؼاز مٌکنند : در اب
کرده بودند وگروهی کثیر را از اهل تحقیق دعوت کرده بودند که در همایش زبان شناسی ومردم شناسی الرستان شرکت 

ها ونظق های تشریفاتی .بعد از ظهر سخنرانیها شروع شد وان  اسفند مراسم رسمی بود وپیام 23کنند ......صبح جمعه 
نیز چهار پنج ساعت ادامه داشت ودر سه چهار مجلس جداگانه که اتفاقا سالنهای هرکدام نیز با دیگری فاصله زیاد 

وس را تحت داشتند ......چنان که فی المثل مخلص پاریزی دلم میخواست سخنرانی دکتر النا مالچوا خانم محققه محجبه ر
 ونشنیدم  -  عنوان واژگان گویش الری گواه وگویای طبیعت وتاریخ ایینهای مردم الرستان؛ بشنوم

استاد در اٌن کتاب چندٌن بار از اوز وافراد اوزی نام برده است که چه به لحاظ تارٌخی وچه از نظر توجه ٌک استاد 
 ٌدا مٌکند تارٌخ کشورمان به سرزمٌن ما مردم جنوب اهمٌت دوچندان پ

: نکته مهم این است که الر با وجود اینکه سرزمین معتبر پارس است اسمش در شاهنامه اٌشان در باره الر می نوٌسد 
که شناسنامه کل ایران ودفتر حضور وغیاب کل والیات اریایی است نیامده ؛ در حالی که گرگین میالد کل افسانه  –

طیبی اهل قشم یک بیت در شاهنامه یافته ؛انجا که تقسیم سرزمین ها مطرح واسطوره اش به الر مربوط میشود .دکتر خ
است وفردوسی بیتی دارد که مصرع دوم ان این است : به گرگین میالد هم الد داد ....یعنی به جای الر قافیه طوری 

 بودکه می بایست الد خوانده شود 

ت در بخش مردم شناسی سخنان دکتر علی بلوکباشی را در دلم میخواسدر باره اوز سخن استاد از اٌنجا شروع مٌشود : 
  باب شرحی بر تاریخ دلگشای اوز بشنوم به دلیل اینکه خودم بر چاپ جدید این کتاب مقدمه نوشته ام

در همین الر این چهار بازار سنگی امام قلی خان برای فروش چهار من در باره تجارت در گذشته الر می نوٌسد : 
ته نشده ؛الر پسابندر بستک وعباسی وسیراف است که بارانداز کشتی های حامل کاالی هندی بود خرمای بیزو ساخ

 وکیش پیش بندر ان است 

استاد پارٌزی که رشته سخنش به هر کرانه وگوشه اٌران می رسد و شناخت خوب ومفٌدی از مناطق مختلؾ دارد در باره 
دکتر بدرالزمان قریب ودکتر ژاله اموزگار ودکتر ارفعی ) که ٌد : دکتر ارفعی وبدرالزمان قرٌب وژاله اموزگار مٌگو

متخصص کتیبه های ایالمی است واصال جنوبی یعنی هم بوشهری هم بندرعباسی وهم الری وهم اوزی است ( تقریبا 
استادان منحصر وانگشت شمار خواندن کتیبه های پیش از اسالم هستند ودکتر ارفعی طبعا در این مجلس حضوری 

 عارفانه داشت 

در اٌن سفر به الرستان مٌهمانان را به دٌدن وخوردن ؼذاهای سنتی دعوت مٌکنند که  مسئولٌن برگزار کننده هماٌش  
این مهویه که همان مهیاوه ) ماهی اب ( باشد خودش یک پا محصول   توضٌح استاد در باره مهوه خٌلی شنٌدنی است :

( باان اشنایی کامل دارم .مرحوم حیدر اسدی الری که 1322تا  1316ن بودم ) راه فلفل است . من روزگاری که سیرجا
گاهی مارا به این  –در کاروانسرای الریهای سیرجان مغازه داشت واغلب به پدرم قرض میداد وبه پاریز هم می امد 

دیدنی است نه شنیدنی مهیاوه مهمانی می کرد . مهیاوه معجونی است که توصیف کردنی نیست وضیاء العلمای بیرجندی 
هزار جور دواهای تند وتیز راه فلفل را دریک خمره می ریزند وماهی موتو را بران اضافه میکنند وماهها می ماند   !

 ...  اخر کار معجونی میشود که اگر توی توپ بریزی می ترکد وبا همه اینها ان را روی نان می مالند ومی خورند

 مهٌاوه دارد که در پانوٌس مطلب می نوٌسند که واقعا خواندنی است  توضٌحات دٌگری در باره استاد 



وبقول  به استاد باستانی پارٌزی در هماٌش زبان شناسی الرستان از طرؾ شهردار الر کلٌد طالٌی شهر اهدا مٌشود  
 خودش از اٌن به ببعد همشهری اش کردند 

که  –بارک هللا   رای ما سوغات اوردند وبقول ایرج افشاردر ضمن عنوان همشهری نیز ب  اٌشان در اٌن باره مٌگوٌند
عضو هئیت امنای کتابخانه ها ! حاال باید اقای محمد محمودی از متعینین اوز واز   شدی باستانی پاریزی الرستانی

پاریزی راه باقیماندگان مولف کتاب تاریخ دلگشای اوز بگوید که ایا در کتابخانه های اوز وجناح هیچ کتابی از باستانی 
  پیدا کرده یا نه ؟

 امت واحد اوزی 

 استاد در باره امت واحد اوزی می نوٌسد : 9در ٌکی از گفتارهای بخش 

مرحوم حاج محمد کرامتی نویسنده کتاب تاریخ دلگشای اوز در اوایل کتاب خود می نویسد / اوز که از جمله مملکت 
ب بخود گرفته که خالی از غرابت نیست .طوایف متنوعه که از ایران ونقطه ای است از نواحی فارس نیز شکلی عجی

// مثال طایفه امرا از سلسه   حاج محمد بعد اضافه می کند   اجناس ناس واز هر دیاری افرادی در ان مجتمع شدند /
که در سران اعراب ودیار بعیده ... به صحرای خوشاب رحل اقامت انداخته اند .ونیز از ایل حبشه )خمسه؟( محسوب 

اردوی امیر تیمور گورکانی یافت شده اند .طبقه خواج که این لقب ترک وخواجگان ماوراء النهر است نیز در سلک جنود 
امیر صاحبقران جمعی محال گرمسیرات تمرکز یافته اند . سپس نویسنده از حضرات مشایخ وزمره اخوندها در قریه فداغ 

نی ریز ( ومحال مزایجان وبلوک خنج  -مده وطوایفی دسته دسته تبریز ) ضنوگروه روسا ومالها که از بلوک دارابجرد ا
امثال ابوالوردی  –وفیشور وکهن خلیلی وتنگ زونی وقسمتی از افغانی وبرخی از بلوک هرمی وپاره ای از قبایل ایلیاتی 

احده متشکل به نام وقادلی ومرگماری وغیره اشتمال گردید . معجون اسا همه اصناف را یک ذات گشته ویک امت و
 اوزی متشهر امده ودر بعضی نوشتجات که اوز را عوض می نویسند دور نیست که به لحاظ گرفته باشند 

استاد پارٌزی در اٌن مورد بارها با اسناد و منابع تارٌخی از اوز وتحوالت گذشته اوز ٌاد مٌکند. به نظرم اٌن کتاب برای 
ی از لحاظ تارٌخی ومردم شناسی است. من هنوز فرصت مطالعه کامل اٌن کتاب پٌدا اهالی الرستان وما اوزٌها نکته اتکاٌ

   نکرده ام اما همٌن اندازه موجب شوق ودلبستگی من به خواندن کتاب شده است

 کسانی که مٌخواند به اٌن کتاب دسترسی پٌدا کنند مٌتوانند به دوستان واشناٌان خود که در اٌران واوز هستند تماس بگٌرند
 خرٌداری نماٌند  1390نشر علم سال   از استاد ابراهٌم باستانی پارٌزی کتاب کجاوه ناهم لنگو

 هدٌه کرده اند که از اٌشان تشکر مٌکنم   دوست وهمشهری گرانماٌه ای ٌک جلد از اٌن کتاب را به رسم ٌادبود

  1392فروردٌن  21فرهاد ابراهٌم پور / 

 ریزی خالصه ای از زندگی نامه استاد پا

کرمان متولد شد. وی تا پاٌان   هـ.ش در پارٌز ، از توابع استان 1304ماه  محمد ابراهٌم باستانی پارٌزی در سوم دی  ""
پارٌز تحصٌل کرد و در عٌن حال از محضر پدر خود مرحوم حاج آخوند پارٌزی هم بهره   تحصٌالت ششم ابتداٌی در

 برد. می

تحصٌالت خود را در دانشسرای مقدماتی  ۰۰۰۵و سال ترک تحصٌل اجباری، در سال پس از پاٌان تحصٌالت ابتداٌی و د
در دانشگاه تهران  ۰۰۰۰برای ادامٔه تحصٌل به تهران آمد و در سال  ۰۰۰۰کرمان ادامه داد و پس از اخذ دٌپلم در سال 

 تارٌخ تحصٌالت خود را پی گرفت.  در رشتهٔ 

ٌل شد و برای انجام تعهد دبٌری به کرمان بازگشت. در همٌن اٌام با همسرش، التحص از دانشگاه تهران فارغ  1330  در
خورشٌدی که در آزمون دکتری تارٌخ پذٌرفته شد، در کرمان ماند. باستانی  1337حبٌبه حاٌری ازدواج کرد و تا سال 



دربارٔه ابن اثٌر دانشنامٔه دکترای خود ای  نامه پارٌزی دورٔه دکترای تارٌخ را هم در دانشگاه تهران گذراند و با ارائٔه پاٌان
با مدٌرٌت مجله داخلی دانشکده ادبٌات شروع کرد و تا  ۰۰۰۰را درٌافت کرد.وی کار خود را در دانشگاه تهران از سال 

د ماه است.استاد باستانی پارٌزی در مردا وقت آن دانشگاه بوده و رابطٔه تنگاتنگی با اٌن دانشگاه داشته استاد تمام ۰۰۰۰سال 
استاد دٌگر دانشگاه تهران  ۰۰حکم بازنشستگی خود را، به صورتی ؼٌرمترقبه و همزمان با بازنشستگی  ۰۰۰۰سال 

 . "" درٌافت کرد

 
 

 اٗغٖٔ فٍوٌٚ اٝى 91ٓبٛٚ كّٝ ٍبٍ  6گياهُ ػِٔکوك 
  

 ؼ اى ػٔن كبعؼٚ ىُيُٚ ثّٜٞورٌٖٞوی ٝاٙ
  (ّٜو کبکی ثّٜٞو ثؼل اى ىُيُٚ )ػکٌ 

 در المرد  دزدی از طالسازی

خرداد شهر المرد  15به گزارش خبرگزاری فارس از المرد، پٌش از ظهر امروز ٌک مؽازه طالسازی واقع در خٌابان  
گرم طال  18هزار تومان به همراه  700مٌلٌون و  مورد سرقت سارقان قرار گرفت.در اٌن سرقت سارقان موفق شدند ٌک

زه به وسٌله برش دٌوار وارد اٌن مؽازه طالسازی شده و جالب اٌنکه ٌک را مورد سرقت قرار دهند.سارقان از پشت مؽا
خرداد شهر  15شود متعلق به سارقان بوده کشؾ شده است.خٌابان  تلفن همراه در نزدٌکی اٌن مؽازه طالسازی که گفته می

 92/01/20هاٌی است که بٌشترٌن تعداد مؽازه در آن قرار دارد/  المرد ٌکی از خٌابان

 خبر
 
برهای در ٌافتی از اوز حاکٌست که قٌمت خهر در پاٌان روزهای تعطٌالت نوروزی وزمان برگشت مسافران به دٌگر خ

 هزار تومان رسٌده است 50تا  45شهر ها وخارج از کشور به کٌلوٌی 
   
 

 ثب دضٕس يیًٓبَب92ٌأنیٍ جهغّ ْیئث يذیشِ دس عبل 

 

 پیام تبریک بمناسبت سالروز تولد اقای جعفر صادق العوضی

 ومندٌم اورٌل سالروز تولدتان را تبرٌک مٌگوئٌم وسالهاٌی پر از شادابی وسالمت کنار خانواده براٌتان ارز 4در 

وجمعی    ابراهٌم صادقی –مزدک مٌراحمدی  –فرشٌد فاروقی  –محسن نامی  –عبدالرحٌم صدٌق   از طرؾ همکاران 
 وساٌت ستاره های اوز   از بازٌکنان بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات

 هوای اوز نیمه ابری هوای دبی بارانی 
 

صبح نم نم باران شروع شد که بٌشتر شل باران بود تا باران  10هوای امروز دبی از صبح ابری بود تا اٌنکه از ساعت 
چون هوا ی گرد وخاک گرفته ومه اولد ان با بارانی شروع شد که انرا تبدٌل به گل وشل کرده بود اما ٌک ساعت بعد هوا 

در کوچه وخٌابان شد  بهتر وبهتر شد تا اٌنکه ساعت ٌازده ونٌم باران با شدت بٌشتر ادامه پٌدا کرده وموجب راه افتادن اب
البته در بعضی از خٌابانها سرعت ماشٌن ها کند شده وترافٌک اٌجاد گردٌده زٌاد است ولؽزندگی خٌابان نٌز باعث 

    تصادفات گردٌده است نمونه ان لٌز خوردن اتوبوس در چهار راه گلداری بود که عکس ان می بٌنٌد
 تفٌلم کوتاهی که خواهٌد دٌد از اٌن بارندگی اس
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 كثی كه ٌکْ٘جٚ هٝى ثبهٗلگی كٍِْ
.  

   

 باالخره دبی باران امد

دوختٌم چٌزی نٌامد جز گرد  با امدن باران در اوز ومنطقه الرستان دلمان برای باران لک زده بود واز بس چشم به اسمان
وخاکی که مدام بٌشتر وبٌشتر شد .اما انکه امٌد باران به دل می پروراند زمانی انرا در اؼوش خواهد گرفت .هوای دبی 

ونٌم شب شروهع به وزش باد شدٌد کرد تا اٌنکه از پس انهمه گرد 4که از عصر با گرد وخاک وتوام با ابر بود از ساعت 

اران با رٌد وخاک وگرد وهر انچه در هوا بود بر زمٌن نشاند ودل زمٌن را شاد وتراوت وتازگی به اب وخاک وباد تند ب
   وهوای دبی داد

 ومن دٌدم چٌزی بهتر از اٌن شعر کوتاه نمی توانم بگوٌم 

 گرد وؼبار ملول عصر 
 را 

 با بوسه باران شب زمٌن واسمان شستم 
 دلداده خٌالم شدم 

 ٌز پای وسوار خاطره های گر
 ای زندگی ......

 لذت بودنت به نسٌمی بند است و

 نبودنت به هٌچ جاٌی سرٌز نمی شود

 پس ببار

 ر شاخه های سبز توببار تا بر س

 اواز سر خوش پرندگان باشم

 3.8.2196/ فرهاد محمودا 

 

 در شهر اوز 2013اوریل 6عکس های شب بارانی جمعه وروز بارانی شنبه 
 

اٌن عکس ها مربوط به بارندگی اٌن شب واٌن روز    باران از جمعه شب شروع شده بود وتا صبح شنبه ادامه داشته است
   برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید    /به شهر داده است است که تراوت وتازگی

 بارش دومین باران بهاری در شهر اوز

  اٝى ّٜو كه ّ٘جٚ هٝى ثبهٗلگی اى کٞربٛی كٍِْ/
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شب شروع که بارش نسبتا  92بارش باران در شهر اوز ومنطقه الرستان از جمعه بعدازظهر ودر شهر اوز از ساعت 

بح ادامه ناودانها ) رچنه ( سرازٌر شده است باران نم نم وگاه زٌاد وگاه تند تا ص خوبی بوده است تا جاٌی که اب باران از 
  خ صبح ابری وپراکنده گزارش شده است 9صبح بر شدت ان افزوده است هوای اوز در ساعت  3داشته وساعت 

  2013اورٌل 6

 خبر 
 

چند روز تعطٌالت نوروز گذشت واکثر مردم شهر راهی کار وفعالٌت خود مٌشوند تا سالی دٌگر با تالش وکوشش راهی 
اسان نٌست واحتٌاج به همٌاری وهمکاری وتوسعه وپٌشرفت دارد   بند راهی کهبرای بهروزی وموفقٌت بٌشتر خود بٌا

مردمان بٌشتری از مواهب زندگی بهره مند شوند کار سختی است چون نابرابری وبی عدالتی همچنان برگرده مردمان   تا
 بهروزی داشته باشٌدامٌد که شما در اٌن سال پٌش رو روزها وماهاٌی پر از شادٌوسالمتی و  دنٌا سنگٌنی مٌکند

  جمعه بارانی در الر وحومه
 صحبت نو الر  به گزارش خبری

فروردٌن در الر و حومه آؼاز شده بود مقارن عصر امروز تبدٌل به  16جمعه  از صبح امروز  باران پراکنده ای که 
 رگبار بهاری شد

بٌشتر ی داشته است. انتظار می رود  به گزارش صحبت نو، اٌن رگبار پراکنده در شرق الر و بخش صحرای باغ شدت
 اٌن بارندگی در روز شنبه در جنوب فارس افزاٌش ٌابد

  

 ْٓکَ كه فلٓبد اٌ٘زوٗذ ٝ اٌواََٗ كه هٍٝزبی کٜ٘ٚ اٝى

 ما چندان هم مردمان بافرهنگی نیستیم 

اٌن زباله ها را نه مرٌخی ها بر پهنه طبٌعت اٌران رٌخته اند و نه پای استکبار جهانی در مٌان است ؛ 
ما مردم با فرهنگ اٌن کار را کرده اٌم ، همان هاٌی که به زٌباٌی از گذار به دموکراسی سخن می 

 .اكآٚ ..   ، با معنوٌت تمام نماز اول وقت می گوٌٌم

 بانو فاطمه ارجمندی در گذشت 

وز در گذشته است که با نهاٌت تاسؾ با خبر شدٌم که بانو فاطمه ارجمندی همسر مرحوم ٌوسؾ ابراهٌم پور در ا 
بدٌنوسٌله در گذشت انمرحومه را به پسر عموهاٌم محمود ومنصور ودختر عموها وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت 

   وچند سال عمر کرد . ٌاد وخاطرش گرامی باد  31فاطمه ارجمندی زن عموی من بود که   عرض مٌنماٌم

 ساٌت ستاره های اوز 

 ر ایرانیوتماشاگ سلایر حریم سلطان 

تا حاال برای شما اتفاق افتاده که کسی به هوٌت ومنش شما توهٌن کند برای شما اٌا پٌش امده که تارٌخ تحرٌؾ شده ای به 
را وارانه جلوه   اٌا تا حاال پٌش امده که کسی ٌا کسانی سنن وتارٌخ مردم کشورتان  خورد شما بدهند وهٌچ حرفی نزنٌد

.  مده که ؼذاٌی بخورٌد وبا سس وچاشنی خوشمزه ای به شما بدهند وندانٌد ان ؼذا چی بود وسر اخر براٌتون پٌش ا  دهند
 فقط به خودمان دروغ نگوئٌم وکمی فکر کنٌم . 
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به نظر شما چند درصد از تماشاگران اٌرانی سلایر حرٌم سلطان مٌدانند اٌن سلایر مربوط به چه دوره ای از تارٌخ ترکٌه  
رابطه انزمان ترکٌه با اٌران چگونه بوده است ؟  از ما از وقاٌع واقعی انزمان اطالع دارٌم چند درصد   وجهان است

ورابطه اش با دٌگر کشورها چه مٌزان است ؟ چقدر شخصٌت های اٌن   شناخت ما از حکومت اندوران حرٌم سلطان

ٌرانی فاقد اٌن اطالعات هستند وانچه درصد از تماشاگران ا 51به باور من  سلایر را در گذر تارٌخی اشان مٌشناسٌم . 

براٌشان جذابٌت دارد فضای حرمسراٌی وتوطئه درون حرمسرا وعشوه وکرشمه های ان وزد وبندهای درونی ان حول 
 قدرت وتاثٌر پذٌری مردان وزنان از اٌن ماجراست 

ی ودروغ و رٌا وتزوٌر ورقابت و پنهان کار  سکس وروابط جنسی اٌا هنوز هم در جامعه ما تفکر حرمسراٌی که 
درونماٌه رقابتی بٌن زنان است وجود دارد؟ واگر هست چقدر ؟ اٌا هنوز مردان ما مانده و وامانده جلوه ها وجلوگری زنان 

مٌتواند انها را بی وقفه  اٌنچنٌنی هستند که ٌک فٌلم ترکٌه ای که بٌشتر بر مبنای جذب مخاطب بٌشتر ساخته شده است 
 سلایر کند پٌگٌر ادامه اٌن 

واگر چنٌن است فٌلم های ترسناک   اٌا اٌن حرؾ درست است که هر فٌلم پر مخاطبی فٌلم خوب وارزنده وقابل تماشاست
   وپر از خشونت وجنگ وٌا فٌلم های پرومو که اتفاقا مخاطبان زٌادی هم دارد چگونه است

م ها قٌاس کنٌم اما بٌراه نٌز نٌست که بگوئٌم صرؾ جذب اشتباه خواهد بود هر وقت بخواهٌم اٌن فٌلم را تماما با اٌن فٌل
مخاطب نشان ارزشمندی وکٌفٌت فٌلم است اٌنکه هر شخصی مٌتواند بر اساس شعور وعالٌق واحساس خود فٌلمی ٌا 

داستان وحکاٌتی براٌش جذاب باشد عٌن ازادی است ودور نگه داشتن وممنوع کردن ان جفای بزرگی در ازادی عقٌده 
 وصد البته عرصه نماٌش است  وبٌان

قبل از اٌنکه بسراغ دٌگر قسمت های اٌن بررسی بروم بد نٌست سخنان رئٌس جمهور ترکٌه اقای رجب طٌب اردوؼان را 
 در باره اٌن فٌلم بشنوٌم 

سخن می گفت، سازندگان سلایر را به ناآگاهی از تاریخ ترکیه « هفته نوسازی»آقای اردوغان که در مراسم گشایش 
برخی مدعی هستند که ما در تاریخ کشورمان جز جنگ و لشکرکشی و توطئه و متاسفانه یک حرمسرای »متهم کرد: 

بزرگ چیزی نداشته ایم. بیگانگان می توانند تاریخ ما را هر جور که دلشان خواست تعریف کنند، اما باید تاریخ و تمدن 
 «خ باید راهنمایی برای ساختن آینده باشد.خودمان را درست بشناسیم و درست معرفی کنیم. این تاری

دانم چرا سلایر  در همین حال بازیگر نقش سلطان سلیمان به کسانی که از این سلایر انتقاد کردند حمله کرده و گفت: نمی
 اند و من از اعالم لغو ساخته ادامه این سلایر ناراحتم. موفقی که این همه درآمد داشت را متوقف کرده

ما »گفت: « حریم سلطان»ترکیه در انتقاد از سلایر « کوتاهیه»ن چندی پیش در جریان دیدارش از استان اقای اردوغا
سال از  ۳۲ایم و سلطان سلیمانی که در این سلایر معرفی شده کسی است که  چنین اجدادی که در سلایر ارائه شده نداشته

 ها گذراند. عمرش را برائ فتح و جنگ روی اسب

 ۰۲۰۲یلیک رئیس بخش مالکیت فکری وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه گفت که ترکیه تنها تا پایان سال اما عبدهللا چ
 اند.  میلیون آن را دیده ۰۶۲میلیون دالر درآمد داشته و  ۵۶میالدی از صادرات سلایر تاکنون 

  ستخوب که دقت کنٌد  می بٌنٌد اهداؾ اٌن جلوه گری وتحرٌؾ تارٌخ برای سازندگان فٌلم چٌ

اری به همٌن سادگی مٌلونها نفر در سراسر جهان فٌلمی می بٌنند که به گفته خود مسئوالن ترکٌه تحرٌؾ تارٌخ انهاست  
انهم در دورانی اٌن تحرٌؾ تارٌخ صورت مٌگٌرد که در قرن بٌست وٌکم هستٌم ودنٌای ارتباط ورسانه است ومطبوعات 

ر اٌن باره بخواند کجاست که بروند تحقٌق کنند تا بٌشتر از اٌن وقاٌع وکتاب وجود دارد.  اما کٌست که برود کتاب د
تارٌخی بدانند پس در قرن ارتباطات باز  دچار معلولٌت فکری واندٌشه  هستٌم  اندٌشه ای که متاسفانه به جای پٌدا کردن 

 راه به بٌراهه می رود 



که مردم از ادامه قهوه تلخ هم بی بهره شدند ومجبورند  بماند که متاسفانه اهالی فرهنگ وادب ورسانه کشور انچنان شده
برای گذران اوقات فراقت وتفرٌح  به سراغ اٌن گونه فٌلم ها بروند بماند که ما ادعای فرهنگ دوهزار پانصد ساله را 

کری اساسی دارٌم و از صد سال تارٌخ کشورمان بی خبر وبی اطالع هستٌم  اری همه اٌنها بماند وباشد تا ما من وشما ف
 برای اٌنگونه شدن وخودمون بکنٌم  اما خواهشمندم با اٌن دالٌل توجٌه نکنٌم 

 از دربار عثمانی.« حرٌم سلطان»پوشش واقعی زنان در دربار عثمانی و تصور خٌالی کارگردان و فٌلمنامه نوٌس 
 تصوٌر مستند را با لباس طراحی شده برای مجموعه را مقاٌسه کنٌد

 

آٌد تالش  همانگونه که از نامش برمی شود، شناخته می« حریم سلطان»که در ایران با نام « سده باشکوه»سلایر تاریخی 
به نماٌش درآورد و با به « سلطان سلٌمان اول ٌا قانونی»دارد تا با رواٌتی تحرٌؾ شده و ساختگی، اما پرشکوه از زندگی 

دهد، مخاطب  سرگشته جهان را  ار اٌن سلطان عثمانی رخ میهاٌی که در حرمسرا و درب ها و دسٌسه تصوٌرکشٌدن توطئه
 تا پاٌان سلایر همراه خود کند 

جدا از اٌنکه سلطان سلٌمان اول برای مردم ترکٌه سلطانی جهانگشاه بوده وتوانسته با قدرت وکشتار سرزمٌن های زٌادی 
ونٌم کٌلومتر مربع برساند موجب 6کٌه را به فتح کند وامپراتوری عثمانی را تا اروپا وقفقاز  گسترش دهد وقلمرو تر

افتخاری برای ترکٌه های خواهد بود اما برای ما وبسٌاری از کشورهای مورد تهاجم همچون مجارستان واترٌش ودٌگر 
کشورها چنٌن نبوده است . می بٌنٌد ما براحتی در نااگاهی می نشٌنٌم وبه چٌزی نگاه می کنٌم که نه تنها ماٌه خدمت 

 اری برای ما نبوده است بلکه از جمله شاهان وحاکمانی بوده که به کشور ما چندٌن بار تجاوز کرده است وافتخ

دهد که سلطان سلٌمان عثمانی که ما اٌرانٌها انرا مشتاقانه نگاه مٌکنٌم  در کنار متجاوزان دٌگر  تارٌخ به روشنی گواهی می
رؼم  سپاه او، علی .تش به خون اٌرانٌان بسٌاری آؼشته استدس… به اٌن سرزمٌن، چون اسکندر، چنگٌز، تٌمور و 

مٌالدی به اٌران ٌورش آورد و اٌرانٌان  ۰۰۰۰تا  ۰۰۰۰های  مٌلی شاه تهماسب صفوی به جنگ، سه بار بٌن سال بی
وی خوٌش بسٌاری را در قفقاز، تبرٌز، اورمٌه منطقه اذرباٌجان و کردستان و بؽداد قتل عام کرد و در پی اٌن کشتارها، 

 را رهبر جهان اسالم و جانشٌن خلفای عباسی خواند

کرد.  مٌالدی در منطقه مدٌترانه حکومت می ۰۰۰۰تا  ۰۰۰۰ٌک قدرت سٌاسی امپراتوری بود که از  امپراتوری عثمانی
افرٌقا هاٌی از شمال  مٌالدی( مناطق اسٌای کوچک اکثر  خاورمٌانه ، قسمت ۰۰اٌن امپراتوری در اوج قدرت خود )قرن 

مٌلٌون  ۰/۰شد. قلمرو رسمی حکومت عثمانی در اوج قدرت به  ، قسمت جنوب شرقی  اروپا  تا قفقاز را شامل می
رسٌد. دولت عثمانی در انزمان  شامل قلمروهای اناتولی  وسورٌه وفلسطٌن وعراق وارمنستان  کٌلومتر مربع می

ٌونان وصربستان والبانی وبوسنی ورومانی را در اروپا شامل می وکردستان در اسٌا  ومصر ولٌبی در افرٌقا وبلؽارستان و
  شد

 منشاء عثمانی ها 

ای از تر کمنها  )طاٌقه قاٌی( بودند که در اواخر امپراتوری سلجوقٌان از ترکستان به اسٌای صؽٌر کوچ  عثمانٌان شاخه
راندند. ترکان  ند در اٌن سرزمٌن فرمان میکردند. در آن زمان سلجوقٌان روم  که قسمتی از سلسله دولتهای سلجوقی بود

ای و متحد سالجقه تبدٌل شدند وبعدا جانشٌن سلجوقٌان  عثمانی اندک اندک در نواحی ؼرب آناتولی به ٌک قدرت منطقه
 گشتند. اٌشان نام خود را از عثمان اول پسر ارطؽرل  که رهبر اٌل اٌشان بود گرفته بودند.

سلطان محمد دوم   معروؾ به سلطان محمد فاتح   بود که توانست با تصرؾ قسطنطنٌه ٌکی از سالطٌن سرشناس اٌشان 
)استانبول (  به فرمانروائی امپراتوری روم شرقی  پاٌان دهد. تارٌخنگاران اٌن زمان را پاٌان قرون وسطی واؼاز 

 دانند. رنسانس می



مٌالدی شکست  ۰۰۰۰سماعٌل اول  صفوی را در سال سلطان سلٌم نؤه سلطان محمد فاتح  بود که در جنگ چالدران شاه ا
داد و عثمانی بر مناطق ؼربی اٌران دست ٌافت در نتٌجه نواحی ؼرب اٌران که شامل اذرباٌجان  سرزمٌن کردستان ، و 

های بعدی آذرباٌجان به اٌران برگردانده شد ولی سرزمٌن کردستان وعراق دراشؽال  عراق بود از اٌران جدا شد. در جنگ
 ماندند. عثمانی باقی

 اما سلطان سلیمان کیست ؟

و گاه « کبٌر»)مٌالدی((، مشهور به  ۰۰۰۰سپتامبر  ۰)مٌالدی( در ترابوزان؛  ۰۰۰۰آورٌل  ۰۰سلطان سلٌمان ٌکم، )
 ( و سلٌمان قانونی، سلطان عثمانی و مشهورترٌن شهرٌار از اٌن خاندان سلطنتی است.Lawgiverو )« قدرتمند»

(، والی ۰۰۰۵سپتامبر  ۰۰به عنوان فرزند سلطان سلٌم ٌکم به دنٌا آمد و تا قبل از مرگ پدرش ) ۰۰۰۰ال سلٌمان در س
 مانٌسا بود.

سرباز جنگی، در سال  ۰۰۵۵۵۵ترٌن کارهای سلٌمان، محاصره وٌن با  او بعد از مرگ پدر جانشٌن او شد  از مهم 
مان همچنٌن با موفقٌت با شاه تهماسب صفوی پادشاه اٌران در سومٌن لشکرکشی او به سوی مجارستان بود. سلٌ ۰۰۰۰

تبرٌز پاٌتخت پٌشٌن اٌران را  ۰۰۰۰ژوئن  ۰۰جنگٌد. ارتش سلٌمان زٌر فرمان وزٌر بزرگش ابراهٌم پاشا، توانست در 
از ناحٌه  دسامبر همٌن سال به بؽداد دست ٌابد. در دوره شاه تهماسب، پاٌتخت اٌران به دلٌل خطری که ۰فتح کند و در 

شد، به شهر قزوٌن منتقل شده بود. سلطان سلٌمان سه بار به اٌران لشکرکشی کرد. وی ٌکبار تا  عثمانی احساس می
 نشٌنی شد. سلطانٌه زنجان هم پٌش آمد، ولی به دلٌل برؾ و کوالک سنگٌن مجبور به عقب

( دهمٌن امپراتور عثمانی است 1495-1566)وٌا همان  سلٌمان قانونی « سلطان محتشم»سلطان سلٌمان اول، معروؾ به 
سال بر آسٌای صؽٌر حکومت راند. بسٌاری از پٌشرفت ها و افتخارات دولت  46به مدت  1566تا  1520که از سال 

لشکرکشی بزرگ قلمرو عثمانی را از همه سو توسعه داد. در  13عثمانی حاصل اقدامات و تالش های او بود. سلٌمان در 
 تا دروازه های وٌن پٌش رفت. 1528از بالکان و شرق اروپا را فتح کرد و در سال ؼرب بخش بزرگی 

 اٌن گوشه ای از تارٌخ ؼٌر تحرٌؾ شده زمان سلطان سلٌمانی است که سلایر ان تحت عنوان حرٌم سلطان مشاهده مٌکنٌد 

دهم  گفت ول کن بابا  عجب به دوستی گفتم مٌخواهم ٌک کار تحقٌقی کوچک وجمع وجور در باره اٌن سلایر انجام ب
حوصله ای داری . گفتم هندی ها  تشنه که مٌشن اب ٌخ نمی خورند اما من وقتی اب خنک وتگری مٌخورم کٌؾ مٌکنم . 

 گفت متوجه شدم 

  2013اورٌل 4فرهاد محمودا / اول پنج شنبه شب 

  سری دوم عکس های سیزده بدر از اوز
 
 

 يی ثیُیى ثب ْى ایُجباٌن عکس ها تعدادی از همشهرٌان فرستاده اند که 
   

 از اوز ودبی  92گزارشی از روز سیزده بدر 

امسال نٌز مانند سالهای قبل روز سٌزده فروردٌن از اولٌن ماه بهاری بٌشتر مردم اوز در دشت وصحرا وبٌابان اطراؾ 
ا هم از روز شهر اوز سپری کردند همانگونه که قبال هم اشاره شده بود تعداد زٌادی از همشهرٌان چند روز قبل وبعضی ه

دوازدهم فروردٌن راهی دشت ودمن اوز شده بودند تا اٌنکه مردم اوز روز سٌزدهم گروه گروه فامٌل به فامٌل خانواده به 
خانواده راهی دشت وبٌابان اوز شدند تا سٌزده بدر کنند وشور ونشاط فروردٌن وبهار بٌن خود قسمت کنند تا نحسی وکٌنه 

  ند و جای بٌشتری برای اتحاد واتفاق وخوشی وهمدلی در دلهاٌشان باز کنند ونفرت وجداٌی از خود دور کن
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شهر ودٌار خود شده بودند تا کنار انها از  از همشهرٌان در خارج از اوز راهی  امسال نٌز مانند سال قبل تعداد زٌادتری 
امسال تعداد چادرها بٌشتر شده   کنند لذت بهار بهره بٌشتری ببرند تا بگوٌند وبخندند وٌاد وخاطرات گذشته خودرا مرور

بود وبعضی از اٌن چادر ها انقدر بزرگ بود که مٌتوانست چند خانواده را در خود جای دهد واٌن ابتکار وکار بجا 
البته تعداد چادرهای کوچک وٌکنفره   ودرستی بود که جای امنتر وبهتر وبزرگتری در اختٌار فامٌل وطاٌفه قرار مٌدهد

ده بود وباز اٌن نشاندهنده اٌن است حاال که تعداد خون ها ) کلبه های بٌابانی ( زٌاد تر نشده مردم خود به فکر نٌز زٌاد ش
خود باشند وراه در اوردن چادر مسافرتی دٌده اند . از دٌگر فضاهای دٌدنی تنوع ؼذاهای درست شده در اٌن روز بود 

ودند اما از برنج وشامی وبرنج رشتبا با گوشت ومرغ وکباب درست کرده ب  هرچند بٌشتر پالو وگوشت اوزی لی تش
گرفته تا دٌگر ؼذاها تزئٌن سفرهای مردم در سٌزده بدر اوز در دل طبٌعت بکر بود تا کنون خبر وگزارشی از حادثه ای 

 د درٌافت نکردٌم وخوشبختانه به خوبی وخوشی سٌزده بدر شده وبٌشتر مردم شهر به خانه هاٌشان باز گشته ان

  بدر در دبی   سیزده

از همشهرٌان به پارک ممزر امده بودند همشهرٌانی که از  در دبی مردم زٌاد تکلٌفشان روشن نبود اما تعداد قابل توجهی 
حوالی ظهر وتعدادی نٌز از بعداز ظهر به پارک ممزر امده بودند در گوشه های مختلؾ پارک به اتفاق دوستان ٌا فامٌل 

اما تعداد اٌرانی ها نسبت به سال گذشته بٌشتر بود گروه موسٌقی   صرؾ نهار ٌا گفت وشنود بودند وطاٌفه خود مشؽول

ونٌم 1بعداز ظهر شروع به نواختن موسٌقی در مٌدان بزرگ وسط پارک ممزر کردند که تا ساعت  2امده بود که ازساعت 

سٌزده بدر دٌدم حضور تعداد قابل توجهی از  ادامه داشت وشور وشعفی اٌجاد کرده بود از نکات مهمی که اٌنبار در
خودمونی ها بود که مٌتوانم بگوٌم نٌمی از کسانی که امسال در پارک ممزر بودند وبرای سٌزده بدر امده بودند خودمونی 

ی واٌن را باٌد به فال نٌک گرفت ضمن اٌنکه برای اولٌن بار دٌدم در داخل پارک ممزر بوفه ساندوٌچی اٌران ها بودند 
هاٌدا مشؽول فروختن ساندوٌچ وبالل ذرت بود ناگفته نگذارم که همشهرٌان ساکن دبی وشارجه وکال امارات در دٌگر 

   پارک ها بوده اند که خبر زٌادی از انها ندارم

 اران اما نکته ای که من همٌشه گفته ام وباز همٌشه ان عده نادٌده گرفته اند بی توجهی بسٌاری از صاحبان کار ومؽازه د
اوزی وخودمونی هاست که تعداد زٌادی از انها اجازه مرخصی به کارگران وکارمندانشان در اٌن روز نداده اند تا کنار 

بعد از ظهر باشد . اما نکردند وتوجٌه انها هم گره  خانواده خود در اٌن سٌزده بدر باشند مرخصی که مٌتوانست فقط ٌک 
 نمی کند  ای از اٌن بی توجهی ومال اندوزی باز

 براٌتان ادامه سال نو وبهار ونوروز خوش وخرمی ارزو مٌکنم 

 عکس های این روز در اوز ودبی میتوانید اینجا ببینید 

 

 در مهد ارکید دبیبرگزاری مسابقه نقاشی 
  
مهد ارکٌد دبی اعالم نموده بزودی مسابقه نقاشی در اٌن مهد برگزار مٌگردد نقاشان می باٌد اثر خودرا در اٌن محل بر  

 به نفرات اول تا سوم نٌز جواٌزی نقدی تعلق خواهد گرفت  تابلو حک کنند
  

  تماس حاصل نمائٌد 042556692جهت اطالعات بٌشتر با شماره تلفن 

 

 سیزده بدر میریم ممزر
  

فروردٌن است ومردم اٌران اٌن روز را بٌرون از خانه های خود سپری مٌکنند وبه  13برابر با   روز سه شنبه دوم اورٌل
جوانان دم بخت سبزه گره مٌزنند وبه جشن وشادی می   دامن طبٌعت می روند وبقولی نحسی وبدشگونی بدر مٌکنند
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 پردازند 
روز پٌش رفته اند وتمام خون های اطراؾ را گرفته  4ز اوز حاکٌست که تعدادی از همشهرٌان از حدود خبرهای رسٌده ا

اند وعده ای هم با زدن چادر چندٌن روز است که در صحرا ودشت های اوز تا اخر روز سٌزده بدر مٌمانند عکس هاٌی 
 که از اوز فرستاده شده خود گواه اٌن مدعاست 

است من هنوز اطالع قطعی ندارم اما از چند تا از دوستان که سوال کردم انها گفتند ما مٌرٌم ممزر اما در دبی چه خبر  
نهار تو پارک مٌخورٌم .عده ای هم مٌگفتند ما سرکار   مٌگفت ما از ساعتهای ده صبح مٌرٌم  مثل پارسال که رفتٌم انجا

 ٌن دوست :ما که مٌرٌم ممزر شما خودتون مٌدونٌد در هر حال بقول ا  هستٌم واز بعد از ظهر به بعد مٌرٌم انجا
امٌدوارٌم تجار محترم بازار واوزٌهاٌی که به اٌن ائٌن باستانی اعتقادی دارند بگذارند ان چند تا همشهری کارمند  

ی در هر صورت شادابی وسالمت .  وکارگری که دارند بروند اٌن روز را کنار خانواده خود در مراسم سٌزده بدر باشند
 واٌام خوشی براٌتان ارزومندم

 
  برای دیدن عکس های نوروزی در دشت اوز وبندرعباس اینجا را کلیک کنید

   

  1392وز همراه با گشت وگذار مردم اوز در نور

وپٌدا کردن جای مناسبی در اٌن روز از دؼدؼه های مردم شهر اوز در اٌن اٌام   نوروز وفرا رسٌدن روز سٌزده بدر
   است

وتٌر اندازی با  امسال هم در برزگان سوبر مارکت سبزعلی وذرت مکزٌکی و فالفلی در کنار آن اسب سواری و لهبر گاله
 ر ٌک جاٌزه داره هم دارٌمبا3خال  توفنگ بادی هرکس بزنه وسط

از بندرعباس هم دٌروز عکس هاٌی براٌمان فرستاده اند که با هم می بٌنٌم هم چادر زنی اوزٌها هم حال وهوای بندرعباس  
در اٌن اٌام هر چند نوشته اند که بدلٌل حجم زٌاد مسافران اقالم ؼذاٌی خٌلی گران شده تا جاٌی که هر کٌلو ماهی هوور به 

تومان  1000دٌدم راست مٌگن وقتی ٌک درهم   هزار تومان نٌست 40تومان رسٌده وپٌراهن خوب کمتر از هزار  25
    هزار تومان البته گفتند 40در همی مٌشه  40است پٌراهن 

 . تومان  2000تومان . سٌب زمٌنی  2500بٌاز   تومان 3000گوجه رفته کٌلو .

 
 

 

 ماه می 2013  ارشیو اخبار و مطالب

 خبر

 حمام تاریخی حاج رئیس اوز در یک نگاه

 نامه و درخواست اهالی روستای کهنه اوز از اداره آبفای روستایی الرستان

  یکصد.هفتاد وهشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه اوز برگزارشد

  شعری از شیخ بهایی در باره امید

 همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن       همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن
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 ز وجود بی نٌازش طلب نٌاز کردن              شب جمعه ها نخفتن بخدای راز گفتن 

 ز مناهی و مالهی همه احتراز کردن          به مساجد و معابد همه اعتکاؾ جستن 

 وظٌفه باز کردن دو لب از برای لبٌک به        ز مدٌنه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن

 که بروی نا امٌدی در بسته باز کردن           به خدا که هٌچ ٌک را ثمر آنقدر نباشد 

  

 بر بنفش گلی وگلی قد کشٌده از دامن خار/ گلگاری سرزمٌن من   زٌباست پروانه
 
 
 

کاندیدای نهایی انتخابات ریاست جمهوری/ هاشمی و مشایی تایید  8وزارت کشور: اعالم رسمی نام 
 نشدند

 -6محمدرضا عارف  -5حسن روحانی  -4محسن رضایی  -3غالمعلی حدادعادل  -2سعید جلیلی  -1
 اکبر والیتی علی -8دباقر قالیباف محم -7سیدمحمد غرضی 

اسامی نامزدهای احراز صالحٌت شده ٌازدهمٌن دوره انتخابات رٌاست جمهوری به طور رسمی توسط وزارت کشور 
 .اعالم شد

 
 .تاٌٌد نشد 92همچنٌن صالحٌت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندٌار رحٌم مشاٌی برای انتخابات رٌاست جمهوری 

 
کاندٌدای نهاٌی تاٌٌد صالحٌت شده برای انتخابات  8، براساس بٌانٌه وزارت کشور، اسامی عصر اٌران به گزارش 

 :رٌاست جمهوری اٌنده به اٌن شرح است
 

 سعٌد جلٌلی فرزند محمدحسن -1
 

 ؼالمعلی حدادعادل فرزند رضا -2
 

 محسن رضاٌی فرزند نجؾ -3
 

 زند اسدهللاحسن روحانی فر -4
 

 محمدرضا عارؾ فرزند مٌرزا احمد -5
 

 سٌدمحمد ؼرضی فرزند سٌدرضا -6
 

 محمدباقر قالٌباؾ فرزند حسٌن -7
 

 اصؽر  اکبر والٌتی فرزند علی علی -8
 

 افراد ردصالحٌت شده

http://www.asriran.com/fa/news/274976/وزارت-کشور-اعلام-رسمی-نام-8-کاندیدای-نهایی-انتخابات-ریاست-جمهوری-هاشمی-و-مشایی-تایید-نشدند
http://www.asriran.com/fa/news/274976/وزارت-کشور-اعلام-رسمی-نام-8-کاندیدای-نهایی-انتخابات-ریاست-جمهوری-هاشمی-و-مشایی-تایید-نشدند
http://asriran.com/


 
آنها از سوی همچنٌن افراد زٌر نٌز از جمله چهره های مطرح داوطلب کاندٌداتوری رٌاست جمهوری بودند که صالحٌت 

 :شورای نگهبان احراز نشد
کٌا، کواکبٌان، زاکانی، محمدباقر خرازی، منوچهر متکی، صادق  اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفندٌار رحٌم مشاٌی، سعٌدی

نٌا، علی فالحٌان، اکبر اعلمی، پروٌز کاظمی، ابراهٌم  احمدی، حسٌن نصٌرزاده، حسن سبحانی علی  واعظ زاده،
   حسن نواب، طهماسب مظاهری، مسعود پزشکٌان، قدٌری ابٌانهاصؽرزاده، ابوال

 
 فردا سه شنبه وضعٌت تائٌد صالحٌت انتخابات رٌاست جمهوری اٌران مشخص مٌشود

روز تعٌن سرنوشت داوطلبان انتخابات رٌاست جمهوری در اٌران است که توسط شورای  2013ماه می  21فردا  
ورود به انتخابات مشخص خواهد شد اٌنکه چه تعداد از افراد تائٌد صالحٌت مٌشوند  نگهبان افراد تائٌد صالحٌت شده برای

 تا فردا باٌد منتظر بود وگوش به شاٌعات وخبرسازٌها نداد 

 

   

 کشتار تا کی؟

 دیدن این صحنه ها برای انسان امروزی مباهات وافتخار نیست  

ندگان دامن دشت وصحرا افتخاری ست که دست از ان بر نمی متاسفانه هنوز برای بعضی از اوزٌها کشتار حٌوانات وپر
دارند من بارها وبارها در اٌن ساٌت همشهرٌان وبٌنندگان عزٌز را به اٌن امر توجه داده ام که به هر کسی که اٌن عمل 

نشاندهنده عمق  بتازگی چند عکس از اوز بدستمان رسٌده که  فجٌع انجام مٌدهد گوشزد کنٌد تا دست از اٌن کشتار بردارند
را از  برای لحظه ای لذت وتنوع حاضرند نسل هر چه پرنده وحٌوانات دشت ودمن  اٌن فاجعه است اٌن افراد خودخواه 

 عکس را ببٌنٌد وخود قضاوت کنٌد   مٌان بردارند واٌن نه نشانه فرهنگ وتمدن است ونه نشان دانش وانسانٌت اٌن افراد

وعصبانی بود مٌگفت کسانی که اٌن کار مٌکنند عاقبت به خٌر نمی شوند  ه زٌاد ناراحت چندی پٌش دوستی که از اٌن مسئل
 وروزی بالٌی سرشان می اٌد 

 تمام کاندیداهای انتخابات شورای اسالمی شهر اوز تائید صالحیت شدند

شهر اوز ثبت نام  لحظاتی پٌش از اوز باخبر شدٌم که تمامی افرادی که برای چهارمٌن دوره انتخابات شورای اسالمی
نفر تعداد زٌادی به نظر مٌرسد اما اٌن  7نفر برای برگزٌدن  22کرده بودند خوشبختانه تائٌد صالحٌت شدند هر چند تعداد 

جای بسی امٌدواری است که نسل جوان ما پا پٌش گذاشته وحاضر به قبول مسئولٌت شده ومٌخواهد در اٌنده شهر ودٌارش 
 بٌشتر اشناخواهم کرد   زهای اٌنده شما همشهرٌان وبٌنندگان را با اٌن کاندٌداهاتاثٌر گذار باشد . طی رو

-5    نوٌد خادمپور -4    فرهاد رحمانزاده  -3   محمود محبی -2    جعفر راستگو  -1 اقایان :  اسامی اٌن افراد :
حنٌؾ کمالی  – 10  حسن کمالی -9  عبدهللا رحمانٌان - 8  عقٌل فرامرزپور  -7محسن مهراوران  -6    حمٌد مرادی  

 – 16  سعٌد اگاه – 15  ارش ابراهٌم نژاد -14  محمد رسول صباؼی – 13  هماٌون نامی -12  عبدهللا فکری -11
الناز  -21  عادله عزٌزی -20  قدرٌه ؼٌاثی -19  گلشٌد رحٌمی -18  طٌبه نامی -17وخانم ها  حسن همٌشه بهار 

  فرٌبا برازنده -22  هنری

  2013ماه می  17ساٌت ستاره های اوز 



 
 بیست وهشت اردیبهشت سالگرد بزرگ شاعر جهان حکیم عمر خیام نیشابوری 
  

 
 احوال مرا عبرت مردم سازٌد             چون مرده شوم خاک مرا گم سازٌد

 وز کالبدم خشت در خم سازٌد                 خاک تن من به باده اؼشته کنٌد
 

   باز امده ای کو که به ما گوٌد راز              تگان اٌن راه درازاز جمله رف
 چٌزی نگذاری که نمی اٌی باز         هان بر سر اٌن دو راهه آز ونٌاز 

 مسعود شرافت قهرمان پنجاه ونهمین دوره مسابقات بلیارد جام فردوسی شد

المٌنگو دبی شاهد پنجاه ونهمٌن دوره مسابقات بلٌارد از ساعت سه بعد از ظهر باشگاه ف  2013ماه می  17جمعه  امروز
شب بطول انجامٌد ودر رقابتی فشرده  10اورزٌهای مقٌم امارات جام فردوسی بود که در پاٌان اٌن مسابقات که تا ساعت 
ترتٌب  ساسان سلٌمانی ومحمود رجاٌی به  اقای مسعود شرافت به مقام اول اٌن مسابقات دست ٌافت واقاٌان صالح فاروق

به مقام های دوم تا چهارم اٌن دوره دست ٌافتند وجواٌز وهداٌای اٌن دوره که توسط هئٌت بلٌارد ترتٌب داده شده بود وبا 
الزم به ٌاداوری است که در اٌن مراسم لوح ٌادبود   حضور اقای عبدالکرٌم اسماعٌل زاده به بازٌکنان برنده داده شد

وعالقه اشان به مسابقات بلٌارد به اقای نٌما احمدٌان داده شد .در مراحل پاٌانی  بزرگداشت فردوسی به پاس حضورشان
نٌز هئٌت بلٌارد کٌکی به مناسبت ودر سپاس از حضور بازٌکنان تهٌه دٌده بود که کلمه چهار ی که بر ان کٌک نقش بسته 

اب وباد واتش وخاک  ات بخش زمٌن عنصر حٌ 4بود ٌادگار شعر وشعار وکالم دٌرٌنه فردوسی پاکزاد است که بر نقش 
اٌن دوره از بازٌها به همت خود بازٌکنان شکل گرفته بود وهمچون گذشته جا دارد از حضور بازٌکنان   تاکٌد مٌکند

 وتالش هئٌت بلٌارد تشکر کنٌم 

  برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد 

  

  صالحه فقیهی پور در گذشت

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم امروز صالحه فقٌهی پور فرزند محمد بعد از گذرندان ٌک دوره چند ساله سخت بٌماری در  
گان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض اوز در گذشته است که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحومه را به خانواده وبست

 سال داشت . ٌاد وخاطرش گرامی باد  36مرحومه در زمان مرگ حدود   مٌنمائٌم

  16.5.2013ساٌت ستاره های اوز / 

 پٌام تسلٌت
  

 
با ابراز تاسؾ وؼمی جانکاه درگذشت مرحومه صالحه فقٌهی پور را به خانواده وبستگان واشناٌان تسلٌت عرض مٌکنٌم  

 را در ؼم خود شرٌک بدانند وما
 

 عزٌز ملک زاده  -صالح صمدانی  -  حمٌد کرامتی  - ابراهٌم صدٌق -محمد رضا مٌراحمدی 

 پٌام تسلٌت 
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با ابراز تاسؾ وتاثر درگذشت مرحومه صالحه فقٌهی پور را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم وخانم عاٌشه فقٌهی 
 مرحوم از خداوند بزرگ مؽفرت وبرای بازماندگان صبر خواستارٌم پور تسلٌت عرض مٌنمائٌم برای ان

پوران  –پری ملک زاده  –فاطمه کرٌما   -خدٌجه طاهر  –ثرٌا نامی  –مهناز بهمن ابادی  –فوزٌه خضری   از طرؾ :
 -جی نظری حا زٌنت  –گلی قربانی  –مهٌن فقٌهی  –فروزان حٌدری  –فاطمه مٌراحمدی  –خالده اسماعٌلی  –نجم دٌنی 

 نؽمه دهقانی  -فرٌبا شجری -ثرٌا شرٌؾ زاده   -فرٌده خضرٌان  –فرٌده کارٌانی  –مهناز کرٌما  -   فرٌبا صالحی 

 اغاز به فعالیت انجمن ادبی باران دبی

ر دٌشب انچه سالها در سرم بود تحقق پٌدا کرد وانجمن ادبی باران دبی د با سالم ودرود به همه عالقمندان شعر وادب 
از انجا که بسٌاری از شاعران ونوٌسندگان در دبی گاه فرصت اٌن را پٌدا نمی کنند  فضای مجازی فٌس بوک شکل گرفت 

که دور هم جمع شوند چه به لحاظ مسافت ودوری افراد چه به لحاظ ساعات کاری ضرورت ٌک محفل مجازی از اٌن 
رتی با انجمن ادبی حافظ دبی دارد ونه دقٌقا در ان راستا وان شاعران ونوٌسندگان بٌشتر احساس مٌشد اٌن انجمن نه مؽاٌ

محافل حرکت مٌکند بلکه مستقل است اما تفاوت ان اٌن است که در اٌن انجمن مجازی فقط اعضای انجمن ادبی باران که 
مٌکند وبه  خود شاعر ونوٌسنده هستند در ان حضور مثمرثمر خواهند داشت وانجمن اعضای خودرا از مٌان انها انتخاب

مٌخواهٌم با دوستان شاعر ونوٌسنده در اٌن فضای مجازی همراه شوٌم وبه بحث   بررسی ونقد اشعار انها خواهد پرداخت
وتبادل نظر در حوزه شعر وادبٌات بپردازٌم انهم فقط با حضور شاعران ونوٌسندگان وکسانی که خود شاعر ٌا نوٌسنده 

شعر از  5اخرٌن عکس خود مشخصات سنی ومکانی خود وحداقل  4در3ک عکس هستند افراد برای ثبت نام می باٌد ٌ
کنند خوشحال خواهٌم شد  اٌمٌلfarhademe@gmail.comشعرهای خود برای انجمن ادبی باران دبی به اٌن ادرس 
 اب ٌا نوشته ای از خود منتشر کرده اند نٌز ذکر نماٌند سوابق وفعالٌت شعری خود نٌز ذکر کنٌد واگر کسانی کت

 16.5.2013فرهاد ابراهٌم پور /

  افتتاح کلنیک دندانپزشکی وازمایش طبی در شهر اوز

کلٌنٌک داندانپزشکی و آزماٌشگاه طبی شهر اوز با حضور قائم مقام وزٌر و رئٌس دانشگاه علوم پزشکی شٌراز افتتاح 
  شد.

متر مربع زٌر بنا مجهز به تمام وسائل و تجهٌزات و اماکن 900طبقه با 2ت نو اٌن کلٌنٌک در به گزارش صحب  - 
مٌلٌارد لایر به همت حاج احمد خلوتی فٌشوری به ٌادمان همسر مرحومه اش حاجٌه 10مربوط با هزٌنه ای افزون بر 

 سال ساخته شده است.2فاطمه بنار در مدت 

اندار و فرماندار وٌژه الرستان گفت: تامٌن سالمت مردم در اولوٌت کاری دولت است در آئٌن بهره برداری معاون است  
ودولت در بخش نرم و سخت افزاری بهداشت و سالمت کشور سرماٌه گذاری بسٌار کرده است. علی محمد امٌری افزود 

 100بٌمارستان با  7رستان پزشک خارجی بود و اکنون در اٌن شه 7قبل از پٌرزی انقالب شهرستان الرستان فقط دارای 
٪ اٌن پزشکان نٌز متخصص هستند. فرماندار انتخابات را مظهر حماسه سٌاسی 50پزشک خدمات رسانی می کنند و 

 دانست.

امام جمعه اوز نٌز ضمن سپاسگزاری از بانی خٌر اٌن طرح گفت : مال و ثروت زٌور دنٌاست ولی کار خٌر زٌور دنٌا   
زٌز قاضی زاده اضافه کرد که ماه رجب ماه بسٌار خوش ٌمنی است و عبادت در اٌن ماه بسٌار و آخرت است. شٌخ عبدالع

اجر و ثواب دارد. رئٌس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس نٌز اظهار داشت کار، خٌر بزرگوار 
  حاج احمد خلوتی نمونه ای از همت واالی مردم اٌن منطقه است.

مٌلٌارد تومان 250مجمع خٌرٌن در فارس تشکٌل و تا کنون خٌران بٌش از  81ادی اٌمانٌه گفت: در سال دکتر محمد ه 
کمک کرده اند. و ابتکار تاسٌس مجمع خٌرٌن مورد رضاٌت مقام معظم رهبری قرار گرفت و دستور به اشاعه فرمودند. و 

بت خٌرٌن استان فارس بوٌژه الرستان و اوز که در مجمع در استانهای کشور فعال شده است که از اٌن با 20هم اکنون 
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مٌلٌارد تومان ازسوی دولت برای تامٌن 600اٌن راه پٌشگام بوده اند صاحب اجر می شوند. اٌمانٌه در پاٌان گفت . سالی 
 سالمت مردم فارس هزٌنه می شود.

دانپزشکی و آزماٌشگاه طبی اوز اهدا شد. در پاٌان لوح تقدٌر به حاج احمد خلوتی فٌشوری سازنده ساختمان کلٌنٌک دان  
گفتنی است که اٌن مجتمع خدماتی درمانی به نام حاجٌه فاطمه بنار اوزی نامگذاری شد. در آئٌن بهره بردای دکتر 

فرامرزی رئٌس دانشکده بهداشت الرستان ، دکتر نصری رئٌس شبکه بهداشت و درمان الرستان و گروهی از مردم و 
  اوز و فٌشور حضور داشتند. مسئوالن الرستان،

 
 اردیبهشت سالگرد حکیم وشاعر فردوسی بزرگ گرامی باد  25

 
امروز مصادؾ با بزرگداشت شاعر پارسی سرای اٌران حکٌم ابولقاسم فردوسی است که توجه شما را به مطلبی در اٌن 

 باره جلب مٌکنم 
 /جهان به به نٌکی بود ٌادگار     نباشد همی نٌک وبد پاٌدار

  ادامه مطلب

 خبر 
 
 

 رئٌس دانشکده علوم پزشکی الرستان درمراسم تجلٌل ازاساتٌد دانشکده بهداشت اوزدکتر فرامرزی 

  فهرست کسانی که احتماالً تأیید صالحیت می شوند

:  

  (کپسول خواب در فرودگاه ابوظبی )+عکس

  

 پنجاه ونهمین دوره مسابقه بلیارد جام فردوسی
  

 
به اطالع کلٌه بازٌکنان رشته بلٌارد مٌرسانٌم که پنجاه ونهمٌن دوره مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات جام حکٌم 

در باشگاه فالمٌنگو دبی برگزار مٌگردد اٌن دوره از بازٌها با همت خود بازٌکنان  2013ماه می  17ر تارٌخ فردوسی د
 برگزار مٌشود خواهشمندٌم افرادی که ثبت نام کرده اند در تارٌخ ذکر شده 

 بعدازظهر شروع مٌشود  3در محل برگزاری مسابقات حاضر باشند بازٌها راس ساعت  5.2013. 17جمعه 
  
 هئٌت بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات خبر 

 
 

  از افراد تائٌد صالحٌت شده خبری ندارٌم
طی چند روز گذشته وبه نقل از صحبت نو الر تعدادی از کاندٌداهای الر تائٌد صالحٌت نشدند وباز بر اساس ان خبر تنی 

 ده اند چند در شهرستان گراش برای انتخابات شوراهای اسالمی شهر تائٌد صالحٌت ش
تاکنون از اوز خبری مبنی بر تائٌد ٌا رد صالحٌت ثبت نام کنندگان اوزی برای شورای شهر درٌافت نکرده اٌم الزم به  .

 نفر برای انتخابات شورای اسالمی شهر اوز ثبت نام کرده بودند  22ذکر است که از شهر اوز 
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 مصدوم برجا گذاشت 12زلزله شیراز 

 مجري مناظره ها كیست؟ 

 دبٌرستان اٌرانٌان دبی و بخشنامه کلٌسا.

 دکتر محمود دهقانی

انقالب در مدرسه اٌرانی دبی، هنگامی که دوست عزٌز ابراهٌم شکوهنده که  درگذار سبز و خرم روزگار نوجوانی پٌش از
ٌاد و صفاٌش بخٌر در لٌست دانش آموزان بر تابلو مدرسه اسم من را جلوتر از خود من دٌد، دٌدم با ساعت های پشت 

ثمر خوبی نداده  سرمانده و تفرٌح های زنگ زنگار بسته حٌاط مدرسه بذر دٌمی حاصل درس خواندن من در آن سال 
برای کم بودن ٌک نمره که می شد از قانون "تک ماده" آن روزگار استفاده کرد، من تجدٌد آورده بودم. با خٌالی آشفته  و 

و پرٌشان چون به دلٌل فرا رسٌدن سن سربازی نمی توانستم گذرنامه اٌرانی از کنسولگری بگٌرم و می خواستم پس از 
به دفتر سر پرستی  ٌک نمره تک ماده  پاکستانی به مصر سفر کنم، دست پاچه برای   گذرنامهسال ها نخستٌن تابستان با 
 مدرسه اٌرانٌان دبی رفتم.

آقای عبدالحسٌن بدره ای سر پرست کل مدارس اٌرانٌان ، برادر سرلشکر بدره ای آژدان شاه بود. در پٌش از انقالب   
رشناس نظامی، حقوقی و تارٌخی در اٌران بودند. در بحبوحه انقالب، سر بٌشتر آموزگارهای مدرسه ما از خانواده های س

لشکر بدره ای بوسٌله انقالبٌون در اٌران کشته شد. من با آن که در روزگار گل عمر و نوجوانی در پٌش از انقالب برای 
نه بسٌار دلسوزانه محمد روز خوش نداشتم اما با پشتوا برون مرز هم   سرنگونی رژٌم فعالٌت داشتم و از سوی ساواک

ضٌائی ، شادروان دکتر پروٌز اطمٌنان معاون رادٌو تلوٌزٌون اٌران در روزگار سرپرستی  مرحوم  ٌگانه برادر خانم، 
صادق قطب زاده و از سوئی شهٌد عراق آٌت هللا حکٌم و فرزندش در دبی احساس امنٌت داشتم که احتماال در جائی دٌگر 

 شت. گسترده از آن خواهم نو

با اٌن پٌش در آمد به ادامه خاطرات مدرسه بر می گردٌم... وقتی آقای عبادی مدٌر مدرسه زٌربار نرفت و گفت می توانی 
کل سرپرستی مدارس اٌرانی پٌش از انقالب در دفتر کارش   به سرپرستی مراجعه کنی، آقای عبدالحسٌن بدره ای رئٌس

پذٌرفت. با آن که از شلوؼی های سٌاسی من هم شنٌده و آگاه بود، به  نجا رفتم من را که برای استفاده از "تک ماده" به آ
عبدالرضا مستخدم مدرسه دستور داد تا ٌک استکان چای براٌم بٌاورد. آن روز دوستان دٌگرم حٌات خضری که هم اکنون 

ای دٌگر که از نوشتن نام آن ها در کلورادو امرٌکا زندگی می کند و محمدعلی کی که در تورنتو کاناداست، همراه چند ت
به انتظار نشسته بودند و چٌزی نپائٌد دٌدم  می گذرم، خمٌازه کنان در بٌرون دفتر برای در خواست استفاده از "تک ماده" 

آن ها هم با گونه های سرخ شده از خنده وارد دفتر شده و پشت سر من به صؾ نشسته بودند و هرٌک با استکان چای که 
 آورد و با صدای کلنجار دنداهاٌشان با نبات خشک و سخت همراه چای، منتظر معجزه "تک ماده" بودند.عبدالرضا 

آقای بدره ای سرپرست مدارس اٌرانٌان مرد قد بلندی بود و با عٌنک بقوال ته استکانی که بر روی چشم داشت بذله گو و   
تؽٌٌر ی همراه تبسم در صورتش نماٌان شد و گفت   کمبا دانش آموز مهربان بود. پس از خواهش و درخواست من ، کم 

 اما حاال چرا تک ماده؟ بهتر است شهرٌور با نمره خوب قبول شوٌد و پرسٌد مگر می خواهٌد چکاره بشوٌد؟. 

من با شناخت از اٌن که بٌشتر آموزگارهای مدرسه برادران و ٌا از خوٌشاوندان نظامٌان باال رتبه در اٌران بودند از 
عٌت استفاده کردم و گفتم: آقا وهللا من که می خواهم خلبان نٌروی هوائی بشم. خندٌد و خنده اش کش دارتر از پٌش شد، موق

 بی وقفه گفتم: بله آقا.  به نقطه ای زل زد و گفت: تو و خلبانی؟!

نمره خوب داشته باشد... آقای بدره ای عٌنکش را جابجا کرد و گفت: مطمئن هستی، چون اٌن تک ماده برای خلبانی باٌد  
ظاهرا رمانتٌک   من بی خبر از همه چٌز مثل کسی که خٌار را از قسمت تلخ آن دندان زده باشد با زبان الکن و نپخته

ادبی به سبک عٌن هللا باقر زاده در سلایر صمد آقا، لب و لوچه ام را جمع و جور کردم و گفتم آقا ٌک بار ارفاق خودش 
 ما تاثٌر مثبت بگذارد تا ما بتوانٌم به پدر، مادر و برادران و خواهران خود کمک کنٌم.می تواند در آٌنده 
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آقای بدره ای که از استدالل من خنده اش گرفته بود در پاسخ به من، با هوای اتاق دفتر کارش که دوتا "کولر" حسابی آنجا  
اٌت مستخدم کلٌسای "سن پٌترز" را تعرٌؾ کرد. دار را سرکشٌد و حک را خنک کرده بود، استکان کمربارٌک چای نبات 

نمی دانم آقای بدره ای آن حکاٌت را از کجا شنٌده ٌا خوانده بود، اما حکاٌت تا به امروز در خاطر من است که برای 
 نخستٌن بار، آن را بازگو می کنم.

د گفت: درنخسٌن دهه های اٌن سده که بو آقای عبدالحسٌن بدره ای که همسرش دبٌر ادبٌات دبٌرستان اٌرانٌان دبی نٌز  
"سن پٌترز" واتٌکان بخشنامه ای به همه مراکز مذهبی از  خواندن و نوشتن داشت همگانی می شد، از طرؾ کاتدرال 

جمله کشٌشان، راهبه ها و خدمتکاران فرستاده شد. در بخشنامه نوشته شده بود کسانی می توانند به کار خود در کلٌساها 
که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند. کلٌسا ها و مراکز مذهبی نٌز پس از درٌافت بخشنامه، کارکنان و  ادامه بدهند

کلٌسا که چندٌن فرزند  مستخدم هائی که خواندن و نوشتن نمی دانستند را اخراج کردند. در آن مٌان ٌکی از مستخدم های 
 ، برکنار شد.خرد و درشت داشت نٌز از کار تمٌزکاری و جاروگری کلٌسا

روز ؼم انگٌزی که مستخدم بی سواد نامه برکناری را درٌافت و راهبه ای آن را براٌش خواند با ؼم و درد، کلٌسا را  
بسوی خانه ترک کرد تا بخشنامه شوربختی وآن سٌه روزی را با همسرش نٌز در مٌان بگذارد. در بٌن راه با فرو رٌختن 

شده بود، هوس پک زدن به ٌک نخ سٌگار کرد. چندٌن دقٌقه در خم کوچه اٌستاد تا شاٌد آوار ؼم و سر نوشتی که دچار آن 
بتواند از رهگذران ٌک نخ سٌگار بگٌرد اما همه دست تنگ و جٌب خالی خود را بهانه کردند و به او سٌگار ندادند. با 

پر رفت و آمد کوچه به  در خم  خودش فکر کرد بهتر است حاال که از کار برکنار شده برود پاکت سٌگاری بخرد و
رهگذرانی که مثل او دلشان گرفته بود نخ سٌگار بفروشد. مردم هم چون می خواستند کمکی کرده باشند نخ سٌگار خود را 

 دٌگر از مؽازه نمی خرٌدند و از اٌن دست فروش جدٌد می خرٌدند. 

اخراج شدن از کلٌسا، بٌرون آورده است.   ز ؼصهاو را مشؽول کرده و ا  کوچک در پاٌان هفته مستخدم دٌد اٌن کار 
پولش را روی هم جمع کرد و رفت ٌک بسته سٌگار خرٌد و به خم کوچه برگشت. رهگذران هم برای کمک به او سعی 
داشتند نخ های سٌگار را از او بخرند. برخی پا فراتر گذاشته برای کمک به او دٌگر از مؽازه سٌگار نخرٌدند و پاکت 

 ود را از اٌن خرده فروش که بر سر راه بود می خرٌدند.سٌگار خ

باران زمستان در امان بودند و  چند ماهی گذشت ٌک جعبه تخته ای ساخت و در خم کوچه نشست و سٌگارها ٌش نٌز از  
دامه به کار خرده فروشی سٌگار ا خٌس نمی شدند. چتری هم بر سر خود و جعبه باز کرد و در تابستان در زٌر ساٌه اش 

 داد.

ٌکی دوسال گذشت از شهرداری اجازه بر پا کردن ٌک "کٌوسک" گرفت و نه تنها نخ سٌگار بلکه پاکت و جعبه سٌگار  
هم فروخت و سعی کرد مالحظه حال مشتری را داشته باشد، اما مشترٌان چون صداقتش را می دٌدند پول خرده را از او 

ه "کٌوسک" حاال که وضعش بهتر شده بود مؽازه را گرفت و نه تنها نخ نمی گرفتند. با خالی شدن ٌک مؽازه نزدٌک ب
و روزگارش به آنجا رسٌد که چند سال پس از آن صاحب   سٌگار و پاکت و جعبه، بلکه کارتن سٌگار هم می فروخت. کار

حبه می کردند. در با او به عنوان بزرگترٌن سرماٌه دار، مصا بزرگترٌن شرکت دخانٌات شد و روزنامه ها می آمدند و 
 آن مٌان خبرنگاری که گفته های بسٌار ساده و بی آالٌش اٌن سرماٌه دار را می شنٌد، از او پرسٌد:

 "شما در دانشگاه رم درس اقتصاد خوانده اٌد؟ ".

 صاحب شرکت بزرگ دخانٌات گفت:" نه".

 خبرنگار پرسٌد : "پس کجا تحصٌل کرده اٌد؟".

 م".گفت: "من جائی تحصٌل نکرده ا

 مذهبی و مکتبی شما باٌد خٌلی باال باشد که اٌن همه استعداد خدا نصٌب شما کرده؟".  خبرنگار پرسٌد: "سواد



 گفت: "نه، سواد مکتبی هم ندارم. من اصال سواد خواندن و نوشتن ندارم".

 ه می شدٌد!؟"چ   گفت: "شما سواد ندارٌد و ثروتمندترٌن فرد هستٌد ، اگر سواد داشتٌد  خبر نگار با تعجب

 مرد ثروتمند شقٌقه اش را خاراند و گفت: " اگر سواد دار بودم جاروگر و نظافت چی کلٌسا بودم"
 خبرهای انتخاباتی 

 نام کاندیداها در دفتر هاشمی چه گذشت و چه شد که آمد؟  در آخرین روز ثبت

 گره خورده است « آخرین فصل زندگی سیاسی هاشمی»به « ایران»سرنوشت 

روز  5هاشمی و مشایی/ پایانی دراماتیک پس از  90های جهان به ورود دقیقه  واکنش رسانه
 نویسی در انتخابات )+جدول نام

  

  :وگو با اٌلنا زٌباکالم در گفت

 خواهی به نفع هاشمی کنار بروند طلب فارغ از سهم كاندیداهای اصالح

  تصاویری با دست های انسان
 
 

 برای دٌدن اٌن تصاوٌر زٌبا اٌنجا کلٌک کنٌد
   

 لطفا به تومان حساب نکنید

دوستی که برای نوروز وبهار به اوز رفته بود نکات جالب وشنٌدنی از شهراوز ونظر بعضی از افراد نسبت به همشهرٌان 
عزٌز که حال اسمش بگذارٌد جمشٌد مٌگفت همه فکر  در دبی داشت که مطمئنا برای شما هم جالب خواهد بود . اٌن دوست

مٌکنند هر که دبی کار مٌکند روی پول خوابٌده فکر نمی کنند که خٌلی از افرادی که در دبی کار مٌکنند حقوق بگٌر هستند 
و از وحتی اوز هم کمتر است مٌگفت اقا جمشٌد که از دوستان قدٌمی است و من ودرامدشان از بعضی از افراد در دبی 

اوال که اقا جمشٌد در خانه وٌالٌی خودش  سالها پٌش مٌشناسه ومٌدونه که من حقوق بگٌر هستم با هم رفته بودٌم خونشون 
زندگی مٌکرد که چهار اطاق وحٌاط بزرگی داشت اشپزخانه بزرگ کولرهای اسپلٌت وماشٌن پزو ودرامدی که حداقل 

ه تو در دبی چقدر حقوق مٌگٌری من هم بی انکه بخواهم چٌزی پنهان کنم مٌلٌون تومان بود وقتی از من پرسٌد ک 2ماهی 
طرؾ مثل اٌنکه عقرب زده باشدش گفت ده هزار درهم بالفاصله خانمش را   هزار درهم مٌگٌرم 10سال  20گفتم بعد از 

ساب کرد ده هزار بالفاصله ماشٌن حساب زودتر از شربت رسٌد وح  صدا زد گفت مٌشه اون ماشٌن حسابو برداری بٌاری
من هم که نخواستم توی   هزار تومان وگفت ماشاهلل وضعتون خٌلی خوب شده 380مٌلٌون 9درهم با نرخ االن مٌشود 

 هزار تومان وبهش گفتم مٌشه اٌنها را هم حساب کنی گفت چی ؟ 400مٌلٌون 9ذوقش زده باشم گفتم اره مٌشه 

مٌلٌون وپانصد هزار تومان گفت مگه مٌشه گفتم اره خٌلی هم 4ی بنوٌس هزار درهم ٌعن 5گفتم بنوٌس اجاره خونه ماهی  
ٌک ساختمان شلوغ است که اشپز خانه اش اندازه ٌک ربع اشپزخانه  5فلت دو اطاق خوابه توی طبقه  مٌشه تازه اٌن ٌک 

تبش خوابٌد گفتم باز  کمی  وصدها چٌز دٌگر که توی ٌک خانه وٌالٌی هست هم ندارٌم  توست حٌاط ندارٌم باؼچه ندارٌم
باز   مٌلٌون وپانصد هزار تومان1درهم ٌعنی ماهی  1800با اون ماشٌن حسابت بنوٌس باٌت اب وبرق وتلفن وانترنت هم 

هزار  750درهم البته مدرسه اٌرانی ٌعنی  850بابت مدرسه دولتی ٌکی از بچه هاٌم با سروٌس ماهی   بنوٌس
عدد که ٌک لقمه نون هم ازش در نمٌاد وفقط باٌد وحتما پرداخت کنٌم با اون ماشٌن  گفتم جمشٌد جان جمع همٌن سه  تومان

http://www.asriran.com/fa/news/272626/در-آخرین-روز-ثبت-نام-کاندیداها-در-دفتر-هاشمی-چه-گذشت-و-چه-شد-که-آمد
http://www.asriran.com/fa/news/272505/سرنوشت-ایران-به-آخرین-فصل-زندگی-سیاسی-هاشمی-گره-خورده-است
http://www.asriran.com/fa/news/272622/واکنش-رسانههای-جهان-به-ورود-دقیقه-90-هاشمی-و-مشایی-پایانی-دراماتیک-پس-از-5-روز-نامنویسی-در-انتخابات-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/272622/واکنش-رسانههای-جهان-به-ورود-دقیقه-90-هاشمی-و-مشایی-پایانی-دراماتیک-پس-از-5-روز-نامنویسی-در-انتخابات-جدول
http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1392/02/Small/71485.jpg
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http://www.youtube.com/watch?v=ryFQFzN6AMk
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 6750000سرعت حساب کردنش کم شد باالخره حساب کرد گفت مٌشود   حسابت حساب کن ببٌن چقدر مٌشه
 تومان  2650000مٌلٌون وچهارصد هزار تومان چقدر باقی مٌمونه گفت 9گفتم از  تومان 

هزار تومان گفتم گوشت هندی نه  23مادرت را بٌامرزد گفتم شما ٌک کٌلو گوشت چقدر مٌخری گفت گفتم خدا پدر و
 17تومان گفتم تو دبی کٌلوٌی   6500هزار تومان مٌخرٌم گفتم مرغ تو اوز کٌلوٌی چنده گفت  35اٌرانی ما کٌلوٌی 

 40تا  25ی کٌلوٌی بٌن هزار تومان تو دب 18تومان. ماهی شٌر تو اوز کٌلوٌی  16000ٌعنی   درهم
هزار تومان ٌا بٌست هزار تومان اما تو  10تو اوز وٌزٌت دکتر چنده   هزار تومان . 35هزار تومان تا 24  ٌعنی درهم 

گفتم ٌک ازماٌش کلی در اوز چقدر  هزار تومان  140درهم است ٌعنی  150دبی وٌزٌت دکتر معمولی بٌمارستان اٌرانی 
درهم است ٌعنی  1000تا صد هزار تومان گفتم اما در بٌمارستان اٌرانی دبی  60گفت حدود  است گفت خٌلی گفتم چقدر

گفت اگه   درهم پر نمی کنند خدا نکنه ادم اٌنجا مرٌض بشه 500مٌلٌون تومان گفتم ٌک دندان توی دبی کمتر 1حدود 
بهار اٌنجا باشم وفامٌل وجماعت را تو  هم اومدم اٌنجورٌه بٌا اٌنجا دندون بکش گفتم اتفاقا اٌنبار با ٌک تٌر دو نشون زدم 

 وهم ٌک چک کامل بکنم و دو تا دنونام اٌنجا پر کنم .  نوروز ببٌنم

به اٌنجا که رسٌدم دٌگه چٌز زٌادی برای گفتن در باره درامد زٌاد ادم هاٌی مثل من نداشت مگه اٌنکه بگه  دوست گرامٌم 
جان درست مٌگی اگه خوب حواست به خرج  ما کم هم می اری گفتم عزٌز با اٌن وضع که مٌگی با خورد وخوراک حت

.دوستم وخانمش که   ودخل نباشه اره سر ماه کم می اری اٌنجا ؼرٌبٌست ونمی تونی دستت پٌش هر کس وناکس دراز کنی
تٌد وبهتون صحبت های منو داشتن خوب رصد مٌکردن تا چٌزی از توش در بٌارن خانمش گفت ولی اونجا شما خٌلی راح

 خوش مٌگذره ازادی دارٌد وشوهرش هم اضافه کرد باالخره باری تفرٌحی وصدتا چٌز دٌگه داره که اٌنجا ما ندارٌم 

گفتم اقا جمشٌد من با اٌن قسمتی که شما مٌگٌد تا اندازه ای موافقم اٌنکه خانم ها هرجور مٌخواهند می پوشند وهر جور 
بت روی کسی نٌست به شما حق مٌدهم اما فکر نکنٌد؛ ادم های مثل ما شبانه روز در مٌخواهند مٌگردن وفشاری از اٌن با
وته جٌب چٌزی مانده باشه سری به انجا می زنند. ان  زور بزنه هفته ای اگه بشه  بارها ومراکز تفرٌحی صؾ کشٌدٌم 

جاها بزکش کمتره بعضی جا زٌر فقط بعضی   لعبتکانی که شما مٌگٌد لعبتکان پولی وؼراضه ای توی همه جای دنٌا هست
 پوششه وبا ما کاری ندارند و.. 

گفتم سنگ تموم گذاشتٌد . گفتند خواهشم   ٌواش ٌواش خانمش سفره را روی مٌز پهن کرد واز ما خواست برٌم سر سفره
چٌز  مرغ وگوشت وسوپ وساالد وترشی وماست وسبزی همه مٌکنٌم بعد چند سال اومدی اٌنجا خٌلی خوشحال شدٌم . 

بعداز اون دٌگه از درامد ودبی و وضع انجا حرفی نزدٌم ودو  روی سفره پر برکت انها بود جای شما اقا فرهاد خالی بود 
 .  دونگ حواسمو دادم به ؼذا ونوش جان کردٌم ٌادم رفت خارزه وترشه نٌز سر سفره بود

ساعتی دٌگر انجا بودم واز خاطرات گذشته  بعد از ؼذا ٌکی دو  گفت  اقا جمشٌد که مٌخواست صحبت رو خالصه کنه 
حرؾ زدٌم واز خانم وخودش تشکر کردم وموقع خداحافطی به شوخی بهشون گفتم لطفا با تومان حساب نکنٌد اما اگر 

فقط انطرؾ  ما هم مثل شمائٌم  ما را با تجار گرانماٌه ٌکی نگٌرٌد.  ودرامد ودخل  حساب کردٌد اٌنجوری حساب کنٌد 
 ابٌم 

  2013می 11اد ابراهٌم پور )محمودا( فره

 جمعی از اوزیها در پیر قهار در گذشته ای نه چندان دور
  

 
 
 
 

 توسط اقای زٌن العابدٌن رجاٌی در اطاق کناری پٌر کهار گرفته شده است  50وٌا  1345اٌن عکس در سالهای 
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 خبر

 ساخت سالن ورزشی شهرک توحید کهنه کلید خورد

 صدور هندوانه و طالبی اوز به کشورهای عراق و امارات

 
وز ومنطقه باٌد هشٌاری خودرا داشته باشند از ٌاد زلزله های اخٌر را باٌد جدی گرفت بخصوص اهالی الرستان ومردم ا

نبرٌم که ما از وجود زلزله از فبل خبردار نمٌشوٌم زلزله هاٌی که طی ٌک ماه گذشته رخ داده هشدار است به ما که زمٌنه 
 های احتٌاط را رعاٌت کنٌم

 هرمزگان« آبدان»و « بندر جاسک»ریشتری در  4و  5زلزله 

 ریشتری میناب را هم لرزاند  4زلزله 

 اهالی روستای کهنه اوز هنگام قطع شبکه برق روستا هم می توانند از سٌم کارتهای اٌرانسل استفاده نماٌند !

  هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بخش اوزانتخاب شدند

 

 محمد زرنگار در گذشت
  

بدلٌل کهولت سن در امرٌکا در گذشته که بدٌنوسٌله درگذشت انمرحوم را به   با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم محمد زرنگار
ٌنمائٌم . محمد زرنگار برادر بزرگ اقای عبدالرحمن احمدٌان بود انمرحوم تسلٌت عرض م  خانواده وبستگان واشناٌان

 ساٌت ستاره های اوز /سال عمر کرد ٌاد وخاطرش گرامی باد 96و

  

 شروع نم نم باران در اوز 
  

از نٌم ساعت پٌش در شهر اوز بارش باران شروع شده است که امٌدوارٌم ادامه داشته باشد هوای دبی نٌز هم اکنون نٌمه 
 ری و ابرٌستاب

 
 

 شروع پرواز هواپیمایی ماهان از الر به دبی 
 

فرودگاه بٌن المللی الرستان زٌن پس شاهد پرواز هواپٌمای ماهان از الر به   به گزارش وبالگ خبری روٌدادهای الرستان
 دبی وبلعکس خواهد بود ودر هفته دو پرواز در روزهای دوشنبه وپنج شنبه خواهد داشت
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 شین نزدیک پاتریس اوزواژگونی ما

صبح امروز ٌک ماشٌن نزدٌک رستوران پاترٌس اوز از جاده خارج شده است وعکسی که مالحظه مٌکنٌد مربوط به 
ماشٌن متعلق به اهالی اوز نبوده است وتاکنون خبر دٌگری بر جرح وزخمی افرد ٌا افراد اٌن ماشٌن   همٌن حادثه است
 درٌافت نکردٌم 

7.5.2013 

 من زنده دل ندانی چیستزاندرون 
  

 ان خار وگل با مؽزی سبز وشاداب همان گل گاری پر از خار است

 
 تقدٌر وتشکر از همدردی اتان 

 وآن تازه بهار زندگانی دی شد         افسوس که نامه جوانی طی شد

 فریاد ندانم که کی آمد کی شد      آن مرغ طرب که نام او بود شباب

تشٌٌع ،تدفٌن ؛ترحٌم وختم زنده ٌاد همسر و مادر عزٌزمان مرحومه ناهٌد سٌفائی شرکت  مراسمازسروران گرامی که در 
صمٌمانه سپاسگزارٌم  اند واز نقاط دور و نزدٌک حضوری وتلفنی ما را مرهون محبت های خوٌش قرار داده اند نموده

 .شرکت نمائٌم امٌدوارٌم در مراسم شادی همه عزٌزان 

 فرزندان عبدالرحٌم سٌفائی و

 پرواز به ابوظبی ومسقط بزودی از فرودگاه الر

در حال حاضراز اعالم گردٌد که    به گزارش صحبت نو ودر پی تشکٌل اولٌن جلسه شورای حمل ونقل استان فارس
ٌک پرواز به مقصد قطر  -پرواز به مقصد کوٌت 2فرودگاه الرستان روزانه ٌک پرواز به مقصد دبی و بصورت هفتگی 

از به مقصد تهران و ٌک پرواز به مقصد شٌراز انجام مٌشود و اخٌرا نٌز در پی بازدٌد مهندس حسٌنٌان مدٌر کل پرو3 -
منطقه جنوب کشور از امکانات و تجهٌزات فرودگاه و اٌستگاه آسمان در فرودگاه الرستان،مقرر گردٌده –هواپٌماٌی آسمان 

/ ت امکان پرواز نجؾ ومشهد نٌز از اٌن فرودگاه انجام گرددکه در آٌنده نزدٌک پرواز ابوظبی و مسقط و در صور
 92اردٌبهشت  15خالصه از صحبت نو الر 

 الٌز بٌمارستان اوز با پذٌرش بٌمارعمال موردبهره برداری قرارگرفت خش دٌب

 عکس های برگزٌده عارؾ حاجی پور در آثار منتخب داوران نخستٌن جشنواره عکاسی بوی خاک الرستان

 

  golgari  گل گاری
 

این گل خاردار زیبا تمثیل ونماد عشقی جان سخت است که برای رسیدن به گل زیبای   اوز استاکنون فصل گل گاری در 
ان باید از خارهایش گذشت عاشقان جوان چه خوب است انرا هدیه ای گرانبها بدانند تا معشوق خودرا در راستای سختی 

    وفراز ونشیب رسیدن بدان بیازمایند 
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 واه تا واقعٌتساخت فلکه بادگٌر اوز از دلبخ

شهرداری اوز در اقدامی به جا فلکه بی ترکٌب و بی مفهوم ونازٌبای دلفٌن را برداشت وبه جای ان مٌدان بهتری با نماد 
بعد از . وجنوب کشورمان در گذشته بوده است ساخت  بادگٌر که از اثار سنتی در ساخت وساز بنای بسٌاری از مردم اوز 

ٌس بوک وجاهای دٌگر قرار گرفت که هرچند ذوق وشوق مردم وهمشهرٌان را در ساخت ساخت ان تعدادی از عکس در ف
اٌن بادگٌر نشان مٌداد اما با واقعٌت کمی فاصله داشت برای همٌن چند روز پٌش ٌکی از همشهرٌان عکسی بسٌار واضع 

  وروشن و خٌلی واقعی از ان بادگٌر برای ساٌت فرستاده که توجه شمارا بدان جلب مٌکنم

 در شهر اوز 1392قٌمت اقالم ؼذاٌی در اردٌبهشت ماه 

بٌشتر اقالم ؼذاٌی وماٌحتاج عمومی مردم همچنان رو به باالست ودر بٌشتر   بر اساس گزارش درٌافتی از اوز قٌمت 
 موارد اجناس گرانتر شده اند وافراد کم بضاعت ومتوسط جامعه قدرت خرٌد نسبت به گذشته پٌدا مٌکنند 

ت .ماهی سنگسر ک  12000ت ماهی شهری ک 11500. ماهی هور کٌلو  تومان 25000خی کٌلو گوشت چر 
ت  6000ت .مرغ گرم کٌلو  5000خرچنگ کٌلو   ت 22000ت .ماهی شٌر ک 12000ت .مار ماهی ک 12500

 ت 8000ت. دل مرغ ک  2200ت سنگدان مرغ کٌلو  2000   ت. جگر مرغ ک 6500مرغ منجمد کٌلو 

 ت25000ت .گوشت بز کٌلو 25000کٌلو   هزار ت ..گوشت شتر25000کٌلو  گوشت گوساله

ماکارونی   ت 1700گوجه نٌم   ت رب 4000رب گوجه فرنگی بزرگ ٌک کٌلوی  تومان  4900تن ماهی جنوب 
ت  1800ت.نوشابه شرکت عالٌس  2000ت نوشابه خانواده ببسی  1200گرمی 450ت.ماکارونی  2000گرمی 900

ت. کنسرو نخود سبز  2200ت .کنسرو خاوٌار بادمجان 2000کنسرو قورمه سبزی  .ت 1500خارجی  .نوشابه قوطی
ت. خٌارشور شٌشه بزرگ  3500ت قارج قوطی  1500  ت .لوبٌا قوطی کوجک 2200ت لوبٌا قوطی مشکوت  2000
ت  5200ت همبرگر مخصوص  2200ت . همبرگر معمولی  2200درشت   ت خٌارشور شٌشه بزرگ 4500رٌز 

 7000ت.تخم مرغ شانه  6000ت. سوسٌس مهمولی  7000سوسٌس کوکتل کٌلو 

ت.بنٌر مثلثی  2500ت .بنٌر بگاه کوجک 5200ت. بنٌر روزانه  3500.بنٌر مانی ماس  تومان 3250پنٌر سفٌد بگاه 
س ت. ماست کوجک مانی ما 3500ت. ماست مانی ماس  4200ت بنٌر گاله . 1000ت. بنٌر خامه کوجک  2500
 2800ت تن ماهی سٌحون  4900ت.. تن ماهی ساحل  2500ت. شٌر بگاه  7000مانی ماس   ت. ماست ستلی 3000

 1700ت .هوٌج ک  3000ت لٌمو شٌرٌن ک  4500ت برتقال ک  4500نارنگی ک  تومان  3000مٌوه .سٌب کٌلو  
ت سٌب زمٌنی  2000ه ک ت گوج 1000ت .بٌاز ک  800ک  ت هندوانه 5500ت. موز ک  1500ت خٌار سبز ک 

  . ت 1300ت .طالبی ک  1000ت. کلم کمری  800ت .بادمجان ک  1500ک 

 2ت روؼن ماٌع  14500لٌتری 4ت روؼن ماٌع  84000کٌلوی 17ت روؼن جامد  24000کٌلوی 5روؼن جامد 
ج احمد تبرن 250000ت .برنج ابوطالب  3800گرمی  850  ت روؼن ماٌع 5200لٌتری 1ت روؼن  10500لٌتری 

ت عدس سبز ک  4500ت..خشک بار نخود کٌلو  200000ت.برنج تعسٌن  205000ت .برنج پامجال  205000
ت .لوبٌا چشم بلبلی ک  4000لوبٌا قرمز ک .ت  4500ت لبه کٌلو  4500ک   ت ماشک 5000ت عدس قرمز 5000
 1100ک   ت .آرد معمولی 1300ت .آرد سفٌد کٌلو  2200ت شکر کٌلو  3800

 دبی با ٌادی از فردوسی وسعدی شٌراز در شارجه  انجمن ادبی حافظ جلسه

چهارشنبه شب اول ماه می جلسه دٌگری در شارجه امارات برگزار نمود که در اٌن جلسه که در   انجمن ادبی حافظ دبی 
ی شٌراز بود اردٌبهشت ماه برگزار شد با ٌادی از شاعر حماسه سرا فردوسی بزرگ ونٌز ٌادی از شاعر سخن سرا سعد

که بترتٌب توسط خانم سٌلوانا سلمانپور واقای منصور فقٌهی نژاد مطالب واشعاری در باره اٌن دوشاعر خوانده شد بحث 



وگفتگوی جالبی که با حضور اعضا وعالقمندان انجام گرفت ودر زمٌنه های مختلؾ ادبی اثار اٌن بزرگوان صحبت 
بدلٌل   ز شعری از موالنا ودو شعر از پدرشان شاه زمان برای حضار خواندنددر اٌن شب شاعری از تاجٌکستان نٌ  گردٌد

 طوالنی بودن بحث وگفتگو در اٌن شب فرصت شعرخوانی شاعران انجمن ودٌگر حضار فراهم نشد 

 انتظار هست جلسات بعدی با تعداد بٌشتری از عزٌزان وعالقمندان برگزار گردد جلسه بعدی انجمن ادبی حافظ در تارٌخ
 ماه می برگزار مٌگردد وبه اشعار واثار شاعر معاصر زنده ٌاد سهراب سپهری اختصاص دارد  15

 

 اسدی ثٓؾث سٔص جٓبَی کبسگش يجبسک ثبد 11أل يبِ يی  
 

هٝى ٍبىٗلگبٕ عٜبٕ هٝى رالّگوإ ػوٕٚ رٍُٞل ٝپٍْوكذ هٝى اَٗبٜٗبٌی کٚ ثٍْزوٌٖ ثبه ٍبفذ ٍٝبى عٜبٕ ٝرٍُٞل  

 اٜٗبٍذ ٓجبهک ثبك ٓؾٖٞالد ثو كُٝ 

اردٌبهشت روز جهانی کارگر است روز انسانهاٌی که با قدرت ونٌروی خود در ساخت  11امروز اول ماه می برابر با 
جهانی کوشا بوده وهستند که متاسفانه خود از اٌن مواهب کمترٌن بهره را می برند کارگران جهان در سالروز خود ضمن 

برخواسته ها ونٌازهای خود تاکٌد مٌورزند متاسفانه در بسٌاری از کشورهای جهان  تجمع وحضور در گردهماٌی های خود
هنوز هم از تجمع مسالمت امٌز کارگران جلوگٌری مٌشود وحتی مورد سرکوب قرار مٌگٌرند .شاٌد ما در منطقه الرستان 

اما طرفداران طبقه کارگر زٌاد انچه در گذشته راجع به طبقه کارگر گفته مٌشد عمال طبقه وتشکل مشخصی نداشته اٌم 
ونٌز در جرٌان  32داشته اٌم بخصوص در شهر اوز که روشنفکران وهواخواهان انقالب طی سالهای قبل از کودتای سال 

از هواداران طبقه کارگر محسوب مٌشدند .اٌن گراٌش در منطقه الرستان هٌچگاه عمٌق نبوده است  57شکل گٌری انقالب 
ی که در جرٌان مبارزات ملی شدن نفت که در ابادان ودر شرکت نفت کار مٌکردند جرٌان مستقل جز تعداد اندک افراد

ومتشکلی که هماهنگ با کارگران اٌران وجهان باشد نداشته اٌم .اما اٌن امر باعث نشده تا مردم الرستان نسبت به خواسته 
ظاهر به حماٌت از کارگر ومنافع انها مٌکردند اما بودند تعداد های انان نا اگاه بمانند جدا از افرادی که بٌشتر ادعا داشتند وت

اندکی که تا اخرٌن لحظه عمر خود به طبقه کارگر اٌمان واعتقاد راسخ داشتند محمد کلک ودادی چپی در اوز از اٌن اندک 
گران جهان ارزش ادم هاٌی بودند که تا اخرٌن لحظه عمرشان بر اٌمان واعتقاد خود پای فشردند وبرای مبارزات کار

واحترامی در خور قائل بودند ومثل خٌلی ها نبودند که همٌنکه به پول وثروت رسٌدند از تعدی وظلم وفشار به هٌچ فردی 
 ابا نداشته وندارند حال ان فرد اٌرانی باشد ٌا هندی وبنگالی .

هم اٌنرا بگوٌم که من وشما نه به تنهاٌی که شاٌد خٌلی ها بگوٌند شما دٌد منطقی راجع به اٌنگونه ادم ها ندارٌد اما مٌخوا
حتی با ٌک تشکل قوی هم نمی توانٌم بسادگی بر سٌطره عظٌم وحجٌم جهان سرماٌه داری که با هزار فرٌب ودؼل وبا 
 تسلط بر منابع مادی کشورها موجب فقر وبدبختی مٌشوند پاٌان دهٌم اما بدلٌل اٌنکه ما اکنون همه اٌن توان را ندارٌم نمی
توانٌم از حقانٌت ٌک موضوع چشم پوشی کنٌم ومثل کسی که انگار از قافله عقب افتاده دنباله رو اٌن جماعت چپاولگر 

اما مٌتوانٌم در اٌن ؼارتگری شرٌک نباشٌم    جدی وهمه گٌر با اٌن ؼارتگری ندارٌم  باشٌم ما اگر امروز امکان مقابله 
مٌتوانٌم برای ارزشی که برای جامعه وانسانها  ه به دٌگر اقشار جامعه نگاه مٌکنٌم مٌتوانٌم به کارگران انگونه نگاه کنٌم ک

اٌجاد مٌکنند با احترام ٌاد کنٌم مٌتوانٌم اضافه کارٌش را بدهٌم به درد دلش گوش کنٌم به خواسته هاٌش توجه داشته باشٌم 
طبقه کارگر وزحمتکشان جهان بودند نه تنها اٌنگونه  .متاسفانه متاسفانه خٌلی از انهاٌی که من مٌشناسم وزمانی هم طرفدار

رفتار نمی کنند بلکه کارگرانشان حتی برای خواسته های کوچک ومعمولی اشان هم وحشت دارند بسراغ انها بروند فکر 
انها مٌکنند اگر با کارگر شان که تامٌن کننده منافع انهاست صحبت کنند انها لوس مٌشوند وپررو مٌشوند بقول ٌکی از 

فکر کن اٌنکار را هم کردی چقدر به احترام تو اضافه مٌشود .حکاٌت در  مٌگفت نباٌد روی خو ش به کارگر نشان بدهی 
 اٌن باره متاسفانه انقدر زٌاد است که فرصت دٌگری می طلبد .

ر امروز دٌگر ان گذر تارٌخ ودقت در مبارزات توامان کارگران ودٌگر اقشار جامع موٌد اٌن نکنه است که طبقه کارگ
پرولتاری سابق نٌست که فقط با دٌکتاتوری خود مٌتواند به خواسته هاٌش برسد بلکه در تعامل وهمبستگی با خواسته های 
همه اقشار زحمتکش جامعه است که مٌتواند بر خواسته هاٌش بٌش از پٌش پای بفشارد کارگر امروز ان اندازه به خواسته 

خواسته ازادی ودمکراسی اهمٌت مٌدهد کارگرامروز فقط با توان بازوٌش کار نمی کند  های مادٌش توجه دارد که به
مهندسان وتکنسٌن ها ومدٌران جز وکل که در عرصه های دٌجٌتالی کار هستند نٌز کارگر محسوب مٌشوند کارگران 



م که روزبروز بر دانش خود می امروز فقط اقشار بٌسواد وکم سواد نٌستند بلکه ما با کارگران وزحمتکشانی سروکار دارٌ
 افزاٌند تا بتوانند با هماهنگی بٌشتر از حق وحقوق خود دفاع نماٌند .

 َى َى ثبساٌ دس ؽٓش أص 

  

 

  ثٚ ثؼل اٝى ّبٛل ْٗ ْٗ ثبهإ ثٞك کٚ رب پبٍی اى ّت اكآٚ كاّزٚ اٍذ7كٌْت اى ٍبػبد 

 
 ماه ژوئن 2013  ارشیو اخبار و مطالب

 خبر

 ٍٖٔ كٝهٙ َٓبثوبد ثٍِبهك ْٓؼٞك ّواكذ ٝ اؽٔل هٙبٌیهٜوٓبٗبٕ ّٖز

كه ثبّگبٙ كالٍٓ٘گٞ كثی ّٖزٍٖٔ كٝهٙ َٓبثوبد ثٍِبهك اٝىٌٜبی ٓوٍْ آبهاد كه كٝ گوٝ ا  2013ژٝئٖ  28كٌوٝى عٔؼٚ 

ٓؾٔٞك  ا اهبی َٓؼٞك ّواكذ ثٚ ٓوبّ اٍٝ اٌٖ كٝهٙ كٍذ ٌبكذ ٝاهبٌبٕ  ٝة ثوگياه ّل کٚ ثؼل اى ٍبػذ ٛب ثبىی اى گوٝٙ

كه گوٝٙ ة ٍٗي اهبی اؽٔل هٙبٌی ثٚ ٓوبّ اٍٝ كٍذ   هعبٌی ٝ ٍٛت ٛبٛوی ثزورٍت ثٚ ٓوبّ ٛبی كّٝ ٍّٝٞ كٍذ ٌبكز٘ل

 ٌبكز٘ل   ٌبكذ ٝاهبٌبٕ ٍؼٍل ٍٙبٌی ٝٓؾٔل اٝاهٙ ثزورٍت ثٚ ٓوبّ ٛبی كّٝ ٍّٝٞ اٌٖ َٓبثوبد كٍذ

 ثوای كٌلٕ ثوٍٚ ػکٌ ٛب اٌ٘غب کٍِک کٍ٘ل 

 ٍوکبه فبْٗ ٍٛجٚ ٗبٓی ثٚ ّٞهای ّٜو اٝى هاٙ ٌبكذ 

  ٍٗي ٕبؽت کوٍی ّلٗل ىٗبٕ؛ ثب رـٍٍوروکٍت ّٞهای اٍالٓی ّٞهای ّٜواٝى

لاهی ٌٝژٙ الهٍزبٕ ٝعبثٚ عبٌی ٗلو ٓ٘زقت ٛلزْ ْٝٛزْ)آهبی كوٓب5/4/92ٗ ٓٞهفٚ 788134ثواٍبً اٛالػٍٚ ّٔبهٙ 

 .ّلٗل ّٞهای اٍالٓی كٝهٙ چٜبهّ ّٜو اٝى،ىٗبٕ ٍٗي كهاٌٖ كٝهٙ ٕبؽت کوٍی ٝفبْٗ ٍٛجٚ ٗبٓی( ؽٍٔل ٓواكی

های،ٌٗٞل  2294های،ٓؾٔٞك ٓؾجی ثب3060های،ٓؾَٖ ٜٓوآٝهإ ثب 3156ثواٍبً اٌٖ اٛالػٍٚ آهبٌبٕ:عؼلوهاٍزگٞثب

ثٚ  های 1427های ٝفبْٗ ٍٛجٚ ٗبٓی ثب 1712های،ٛٔبٌٕٞ ٗبٓی ثب 1857های،كوٛبكهؽٖٔ ىاكٙ ثب 1867ثب فبكٓپٞه

های ٝآهبی آهُ اثواٍْٛ  1282های،فبْٗ اُ٘بىٛ٘وی ثب 1378آهبی ؽٍٔل ٓواكی ثب.ػ٘ٞإ اػٚبی إِی اٗزقبة ّلٗل

ّٞك ثواٍبً ثبىّٔبهی ّؼجٚ افن های  گلزٚ ٓی.اٗل ثٚ ػ٘ٞإ اػٚبی ػِی اُجلٍ ّٜو اٝى اٗزقبة ّل1076ٙٗژاكثب

ّ٘بفزٚ ّلٙ اٍذ/  فّٞبثی اٝىآهای فبْٗ ٍٛجٚ ٗبٓی اكياٌِ ٌبكزٚ ٝثٚ ػ٘ٞإ ٗلو ٛلزْ ٝاىاػٚبی إِی ّٞها ٓلهٍٚ

  ث٘وَ اى اٗغٖٔ فٍوٌٚ اٝى /

 ّٖزٍٖٔ كٝهٙ َٓبثوبد ثٍِبهك عبّ اٍزبك عٍَِ ّٜ٘بى

بى ٗٞاىٗلٙ ثوعَزٚ ربه کْٞه کٚ چ٘لی پٍِ كهگنّذ ّٖزٍٖٔ كٝهٙ ثٍبك اٍزبك ثيهگ ٍٍٓٞوی اٌوإ اٍزبك عٍَِ ّٜ٘

كه ثبّگبٙ كالٍٓ٘گٞی  2013ژٝئٖ  28َٓبثوبد ثٍِبهكاٝىٌٜبی ٓوٍْ آبهاد ثب ؽٚٞه ثبىٌک٘بٕ اٌٖ هّزٚ عٔؼٚ اٌٖ ٛلزٚ 

 ٍْٓٞك  ثؼل اى ظٜو ثوگياه ٍٓگوكك .اٌٖ كٝهٙ اى ثبىٌٜب ثٚ ٛٔذ فٞك ثبىٌک٘بٕ اٌٖ هّزٚ ثوگياه 3كثی ٍبػذ 

 ٛئٍذ ثٍِبهك اٝىٌٜبی ٓوٍْ آبهاد

 اٌٖ ٍٍٓٞوی ىٌجب ها اى گوٝٙ ثبٗٞإ ّٜوىاك ثجٍٍ٘ل ٝثٌْ٘ٞل
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 ثالٍ ثالُْ ٍّواىی

 

    ربه ٝرٔجک رٍٜٞ كٝ ثبٗٞ اى گوٝٙ ّٜوىاك

 

 

 فجو

 

 ّوٛخ أثٞظجً رٚجٜ ّقٍٖٖ إطبكا ؿياالً كً ؿٍبصً

هوٓ ٓقلهاد ّلٙ  802ٛياه 141ّٝوٛٚ كثی كه فالٍ ٌک ٍبٍ ٓٞكن ثٚ کْق ٝٙجٜ ٌک ٍٍِٕٓٞ ٝ

 / اٍذ

 رٞٓبٕ ّل 3320علٍٝ هٍٔذ ٍکٚ ٝ اهى كه چٜبهّ٘جٚ/ كاله 

  !کبهثوك عبُت ٍُٔٞروُ کٚ ٗٔی كاَٗزٍل 10

 هلَ ٝ ٌک کٍِل  10

 

 ٍبُٚ 29ٓبكهی کٚ ثوای ٍالٓزی كفزوُ رٞٓٞهفٞك ها كوآُٞ کوك/ ٍِٓٚ ٛبی ىٗلإ پبكاُ كلاکبهی ٓبكه 

   رٞٓبٕ 870كهْٛ -هٍٔذ ٛال، ٍکٚ ٝ اهى كه ثبىاه آوٝى 

 اٍزبك آٝاى اٌواٗی كهگنّذ )+ػکٌ

  ()+ػکٌ رٜ٘ب ٛٞاپٍٔبي رْوٌلبرً فًٖٕٞ كه اٌوإ

 آٍو هطو اى هلهد ک٘بهٙ گٍوی کوك/ ٕق ٓوكّ ثوای ثٍؼذ ثب آٍو عٞإ

 ( فٞكهٌٝی ثب چوؿ ٛبی ػغٍت )ػکٌ

  

 ٍٗٔٚ ّؼجبٕ كه ٓؼٜل اهکٍل كثی وگياهی عْٖ ث

كه ٓؼٜل اهکٍل كثی کٚ ٓؾَ آٞىُ ٛ٘وی ٗوبّی ٝفطبٛی ٝػکبٍی اٍذ ٛ٘وعٌٞبٕ اٌٖ ٓؼٜل ثٚ ارلبم 23.6.2013كٌْت 

ثبٗٞإ ػالهٔ٘ل ثٚ ٓؼٜل اهکٍل كه عْٖ ٍٗٔٚ ّؼجبٕ کٚ رؼلاكی اى ٓبكهإ اٌٖ ٛ٘وعٌٞبٕ ٍٝٗي رؼلاكی اى ثبٗٞإ اٝىی ٝكٌگو 

ثوای ٛ٘وعٌٞبٕ ٝکٞكکبٕ اٌٖ ٓؼٜل ثوگياه ّلٙ ثٞك ّوکذ کوكٗل ٝثب ٍّوٌ٘ی اى ٍٜٓٔبٗبٕ پنٌواٌی گوكٌل ٝثٚ ٛ٘وعٌٞبٕ 

اه ٍْٓٞك كفزو ٝپَو ثوٍْ ٌبكثٞه ٛلاٌبٌی كاكٙ ّل اٌٖ کبه ٍٗک ٓؼٜل اهکٍل ثوای كٍٖٝٓ ثبه اٍذ کٚ اى ربٌٍٍ إ ثوگي

عبكاهك اى َٓئٍُٖٞ اٌٖ ٓؼٜل ٍوکبه فبْٗ فلٌغٚ ٛبٛو اُؼٞٙی ٝ ٓلٌو ٓؼٜل ٍوکبه فبْٗ ٍٝٛجٚ ٝكٌگو كٍذ اٗلهکبهإ 

 رْکو ٗٔبئٍْ 

 

 ٍٍِٓٞٗی اى ٛالكوّٝی كهفْبٕ گواُ+ ػکٌ ۰۵ٓٚ ٍوهذ َِٓؾبٗ
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 .ٝ هثغ آوٝى ٍبههٍٖ َِٓؼ اى ٛالكوّٝی كهفْبٕ كه ک٘به گواُ ٍ٘زو ٍوهذ کوكٗل ۱ٔؽلٝك ٍبػذ 

ٍوٛ٘گ كّٝ کؤٌی عبٍْٖٗ كوٓبٗلٛی اٗزظبٓی ّٜوٍزبٕ گواُ رٍٞٙؾبد كه ٓٞهك ٗؾٞٙ ٍوهذ ها ثٚ رکٍَٔ رؾوٍوبد كه 

ٓؾٔٞك كوٍٞكٙ ٓبُک ٛالكوّٝی كهفْبٕ اٍذ ٝ كه ٗيكٌکی اٌٖ ٛالكوّٝی، كٝ ٛالكوّٝی اٌٖ ٓٞهك ٓٞکٍٞ کوك. ؽبط 

   اكآٚ ٓطِت....كٌگو ٍٗي ٝعٞك كاهك. اٌٖ ٛالكوّٝی كه ٌکی اى ٓواکي ِّٞؽ ٝ رغبهی ّٜو گواُ

 فجو

 اؽٚبهٌٚ كاكگبٙ ثوای گٞگُٞ، ٛبٌلٙ، ؽٍٔوا ٝ ٍُال كوٝٛو )ػکٌ( 

ا  ٍبُٚ ّل )+ػکٌ(  69ٌوإ پله گٍزبه کالٍٍک 

 اٌواٍٗبٕ ؽبٓی هٝؽبٗی كه آٓوٌکب چٚ ٓی گٌٞ٘ل؟ 

 هٌٝبٍٗبٕ اى ٓلٌوػبِٓی پوٍپٌٍُٞ ً٘به گناّزٚ ّل/ كٝ گيٌ٘ٚ عبٍْٗ٘ی

 ه ٓ٘طوٚ اٝى چٚ کَبٗی َٛز٘ل؟ؽٍٞاٗبد ك ٍٕبكإ ٝهبرالٕ 

ثؼل اى اٌ٘کٚ چ٘ل ػکٌ اى کْزبه ؽٍٞاٗبد كه اٝى ثلٍزٔبٕ هٍٍل رؼلاكی اى ْٜٛٔوٌبٕ اى ٓب ٍٞاٍ کوكٗل کٚ ػبٓالٕ اٌٖ 

کْزبه كغٍغ چٚ کَبٗی َٛز٘ل اى اٗغب کٚ كه ّٜوٓبٕ کَبٗی َٛز٘ل کٚ كٍٝزلاه ٓؾٍٜ ىٌَذ َٛز٘ل ٝاى اٌٖ ارلبهبد 

ثبّ٘ل اٍبٓی رؼلاكی اى اٌٖ اكواك ثوای ٓب كوٍزبكٙ اٗل کٚ ثٚ ُؾبظ ؽوٓذ فبٗٞاكگی اٜٗب اى ْٓقٖبد  ٗبفّٞبٌ٘ل ٗگوإ ٓی

کبَٓ اٜٗب ٓؼنٝهٌْ آب ٍؼی كاهٌْ ثب اػالّ اٍٝ اٍْ ٌب كبٍِٓی اٜٗب ْٛلاه كٍْٛ کٚ كٍذ اى اٌٖ کبه ثکْ٘ل ٝثوای كه اٝهكٕ 

. ّ ّ . ػ ؿ .ط   ػ ُ –: اُق ٝة   اٌٖ اكواك ث٘بّ ٛبی  يٗ٘ل پٍٞ ُٝند فٞهكٕ اٜٗب ثٚ ٛجٍؼذ ٝكاّزٚ ٛبی إ ُطٔٚ ٗ

 ٝاهبی پ کٚ ٓزبٍلبٗٚ ؽلاهَ چٜبه ٗلو اى اٌٜ٘ب كه کبه فوٌل ٝكوُٝ گّٞذ ٍٕل ٝثيکٞٛی ٝهٞچ ٝاٗٞاع پوٗلگبٕ َٛز٘ل   ا

 10وػلك رٞٓبٕ کجک کْزٚ ّلٙ 30000ٛگياهُ كٌگوی کٚ كه ٌبكذ کوكٌْ ؽبکی اى اَٗذ کٚ گّٞذ ٍٕل ها کٌٍِٞی 

ٛياه رٞٓبٕ گّٞذ هٞچ ٗو ث٘لهػجبً ٌب پبىٕ کٌٍِٞی  20فوگُٞ کٞٛی ٛو ػلك  –ٛياه رٞٓبٕ ٛو ػلك 5ٛياه رٞٓبٕ رٍٞ 

  ٛياه رٞٓبٕ  25

 ٛياه رٞٓبٕ  40کجک ىٗلٙ  –ٛياه رٞٓبٕ  20كٍَٗ ىٗلٙ   آبه كوُٝ ىٗلٙ پوٗلگبٕ گواٗزو اٍذ

اٍذ گلزٚ اٗل چٕٞ گّٞذ پبىٕ ٝهٞچ ثٚ ُؾبظ ؿٍوهبٗٞٗی ثٞكٕ ٝعؤٌٚ  ٍٞاٍ کوكٌْ چوا گّٞذ ٍٕل اى هٞچ ٝپبىٕ گواٗزو

ٍ٘گٍٖ ٗٔی رٞاٗ٘ل ثٚ ٛو کٌ ثلوّٝ٘ل ٝٓؼٔٞال ثٚ اكواك اّ٘ب كوٝفزٚ ٍْٓٞك كه ٕٞهری کٚ گّٞذ ٍٕل ٍٓزٞاٗ٘ل ثٚ ٛٔٚ کٌ 

ک اٍذ اْٜٗ كه گْذ کج 2ّکبه ٌک چُٞٚ ٝ  ٙٔ٘ب كه عٞاى ّکبهثبٗی ثوای رل٘گ ٍٞىٗی اْٜٗ كه ىَٓزبٕ ؽن  ثلوّٝ٘ل

 ٗٚ اٌ٘کٚ کلک ثج٘لٗل ٝعبی ٓقٖٞٓ كهٍذ ک٘٘ل 

پوٍٍلّ اٌب كه اٝى ٓبٓٞه ّکبه ثبٗی ٗلاهك گلز٘ل ٗٚ ٝكه اله َٛذ ٝاٜٗب ْٛ چٚ ٍٓک٘٘ل ٝچٚ کوكٙ اٗل ٓب اٛالػی ٗلاهٌْ اٜٗب 

فجو ک٘ل ٝكٌگوی کٚ ؽَٔ ک٘٘لٙ  اٙبكٚ کوكٗل کٚ ثوای ٍٕل فٍِی ٛب كٝ ٓبٍّٖ ثب ْٛ ٍٓوٝٗل ٌکی عِٞكاه کٚ اگو ٓبٓٞه آل

كهٕل اى ٛجٍؼذ ٝؽِ ٝؽٍٞاٗبد إ رٍٜٞ ٍٖٛٔ ْٜٛٔوٌبٕ فٞكٓبٕ كه  80ٍٓگلذ هاٙ كواه ىٌبك اٍذ ٝٓزبٍلبٗٚ   اٍذ

 ٓ٘طوٚ اى ثٍٖ هكزٚ اٍذ 

ی ّٞٗل ٍٓگلذ ََٗ کْی ٝؽٍٞإ ٍٓگلذ ثبٌل ثٚ ْٜٛٔوٌبٕ فٞكٓبٕ ثگٞئٍل کٚ كٍذ اى اٌ٘کبه ثکْ٘ل کٚ ػبهجذ ثٚ فٍو ٗٔ

 کْی ٝکْزبه كآٖ اٜٗب ٌب فبٗٞاكٙ اّبٕ ها ٍٓگٍوك 

آٍلٝاهٌْ ْٜٛٔوٌبٕ ٝٛوکَی کٚ كٍذ ثٚ اٌٖ کْزبه ٝؽٍْبٗٚ ََٝٗ کْی ؽٍٞاٗبد ٍٓيٗل ثقٞك اٌ٘ل ٝكٍذ اى اٌٖ کبه ثکْ٘ل 

ٓطِت فٞاٍزٚ اٍذ کٚ كه ؽلع ٓؾٍٜ ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى ٛی چ٘لٌٖ ٍبٍ اٌٖ آوْٜٓ ها گّٞيك کوكٙ ٝٓلاّ ثب ػکٌ ٝ
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ىٌَذ فٞكٓبٕ کّٞب ثبٍّْ کبهی کٚ ربکٕ٘ٞ ٍٛچ ٜٗبك ٍٝبىٓبٗی ٍٝٛچ ْٗوٌٚ ٝٓطجٞػبری ٍٝٛچ ٝة ٍبٌزی اٗوا پٍگٍوی 

ٗکوكٙ اٍذ ٓطجٞػبد ٓؾِی كه هجبٍ اٌٖ كبعؼٚ ثيهگ َٓئٍٞ َٛز٘ل ٝثبٌل ثٖٞهد ٓلاّٝ اٗوا ثٚ فبٍٛبٕ گّٞيك ک٘٘ل ٓگو 

 ٗی اى فٞك كه اٌٖ ىٓوٙ ثبّ٘ل اٌ٘کٚ فٞك ٌب کَب

 1392رٍوٓبٙ 2كوٛبك اثواٍْٛ پٞه 

 فجو

 هزار تومان  100تومان شد / طال زٌر  2950دالر 

  ٍٛئذ ٓلٌوٙ)ٍّٞ( اٗغٖٔ فٍوٌٚ اٝه اٗزقبة ّل

 ك؟ٍبفذ ثٍٞزبٕ هٍٝزبی کٜ٘ٚ چٚ ٓٞهغ کٍِل ٓی فٞه

 رٍُٞل َٓوطی ثب ٗبّ الهی كه فبهط اى ؽٞىٙ ّٜوٍزبٕ ٛبی الهٍزبٕ ، ف٘ظ ٝ گواُ پٍگوك هبٗٞٗی كاهك

 ول شٌوع اٌدز در کشور نهادهای فرهنگی هستند متهم ردٌؾ ا

  

هجَ كه كثی ٝکال آبهاد گوٓب كٌورو ثٚ رٖ ٓوكّ َْٗذ ٍْٛٔٚ اى ٍٗٔٚ   ربثَزبٕ ّوٝع ّل / آَبٍ ثو فالف ٍبُٜبی

كوٝهكٌٖ ٜٝٗبٌزب اى اٍٝ اهكٌجْٜذ ٌؼ٘ی ٓبٙ اٝهٌَ گوٓب ثو ّلد فٞك ٓی اكيٝك آب آَبٍ رب چ٘ل هٝى پٍِ گوٓب ّلد 

 ٍٗبكزٚ ثٞك ٍْٝٓٞك گلذ ٌک ٓبٙ ٍٝٗٔی كٌورو آل آٍلٝاهٌْ كٌو آلٙ ٝىٝك ْٛ ثوٝك 

 ٍيثبٗی عبّ عٜبٗی )+ػکٌرظبٛواد ثيهگ كه ثوىٌَ ػٍِٚ ٛيٌ٘ٚ ٓ

 پٍبّ رجوٌک ٍُٝؼٜل ػوثَزبٕ ثٚ هٝؽبٗی

  ک٘٘ل ٞكکبٕ فٞك ٍوٛبٕ ٛلٌٚ ٓیٓبكهاٗی ثٚ ک

 ثبى ْٛ کْزبه

   

اٌٖ چٚ هٍٍَٔذ کٚ ٛو کَی ثقٞكُ اعبىٙ ٍٓلٛل ثوای چ٘لهؿبى ََٗ ؽٍٞاٗبد ٓ٘طوٚ ها اى ثٍٖ ثجوٗل فجوٛب ٝػکٌ ٛبی 

ی ٌب کْزٖ ٍٝو ثٚ ٍَٗذ کوكٕ عٞعٚ رٍـ  هٍٍلٙ اى اٝى ٝاهؼب ٗگوإ ک٘٘لٙ اٍذ کْزٖ ثچٚ ٛبی ربىٙ ثلٍٗب آلٙ کجک ٝرٍٜٞ

ٌب چُٞٚ فٞكٓبٕ اى ثٍٖ ثوكٕ ٝؽٍْبٗٚ ثچٚ گ٘غْک ثوای اٌ٘کٚ ػلٙ ای فّْٞبٕ ٓی اٌل کٚ ُند ثجوٗل رب اٗغب   ٛٔبٕ ٍٕل

 پٍِ فٞاٛل هكذ کٚ ٓؾٍٜ ىٌَذ اٝى ها ثٚ ٗبثٞكی فٞاٛل کْبٗل

   

 ٓبٍّٖ كٌبٍُي كٌگوثٚ ثقِ كٌبٍُي ثٍٔبهٍزبٕ اٝى افزٖبٓ ٌبكذ 2

 2ٝاهاٝى کٚ ثب ٛٔذ اٗغٖٔ فٍوٌٚ اٝىٝاػزٔبكؽٍوٌٖ هاٙ اٗلاىی ّلٙ ثٞك ٝاىاهكثٍْٜذ ٓبٙ ثب ثقِ كٌبٍُي ثٍٔبهٍزبٕ آٍل

  .ٓبٍّٖ ٓغٜيّل 4ٓبٍّٖ كٌبٍُي كٌگو ثٚ  2ٓبٍّٖ كٌبٍُيپنٌوا ی ثٍٔبهإ كٌبٍُيی ثٞكثب هٍٍلٕ 

كٍزگبٙ ٓبٍّٖ كٌبٍُي  2ٙ،ثب ربٍٖٓ اػزجبهی ٓؼبكٍ ٌک ٕل ٍٍِٕٓٞ رٞٓبٕ رٍٜٞ اٗغٖٔ فٍوٌٚ اٝى ٝپٍگٍوی ٛبی اٗغبّ ّل

 .رؾٌَٞ ثٍٔبهٍزبٕ گوكٌل 28/3/92كوىًٌ٘ٞ ٍبفذ آُٔب ٕ اى ّوکذ رغٍٜياد پيّکی ٛالٍ فوٌلاهی ّل ٝكهٓٞهفٚ 
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ٓووهّل پٍگٍوی ٛبی الىّ ثٚ ٓ٘ظٞه ٖٗت ٓبٍّٖ ٛبی كٞم اُنکو رٍٜٞ ثٍٔبهٍزبٕ اٗغبّ گوكك رب ثقِ كٌبٍُي ثٍٔبهٍزبٕ ثب 

ثٍٔبه كٌبٍُيی كهثقِ كٌبٍُي ثٍٔبهٍزبٕ رؾذ كهٓبٕ  11إ كٌبٍُي ٓ٘طوٚ ثبّل.كهؽبٍ ؽبٙو رقذ هٝىاٗٚ كهفلٓذ ثٍٔبه 4

 ثٍٔبههبثَ اكياٌِ اٍذ. 20هواه ٓی گٍوٗل کٚ ثب اكياٌِ رؼلا كٓبٍّٖ رب ٍوق 

 19.6.2013ثٚ ٗوَ اى اٗغٖٔ فٍوٌٚ اٝى /

 آٍٖ آبٗذ كه گنّذ

  

ذ كه ٍّواى كه گنّزٚ اٍذ کٚ ثلٌٍٍِ٘ٞٚ كه گنّذ اٗٔوؽّٞ ها ثٚ فبٗٞاكٙ ثب ٜٗبٌذ ربٍق ثب فجو ّلٌْ کٚ كٌوٝى آٍٖ آبٗ 

ٍبٍ ٍٖ كاّذ . ٌبك ٝفبٛوُ ها  80ٓوؽّٞ كه ىٓبٕ ٓوگ ؽلٝك   ٝثَزگبٕ ٝاّ٘بٌبٕ اٗٔوؽّٞ رٍَِذ ػوٗ ٍٓ٘ٔبئٍْ

   گوآی ثبك

  19.6.2013ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى 

 عْٖ اٍُٖٝ ٍبُگوك ٓؼٜل اهکٍل كه ٗلٝٙ اُضوبكٚ كثی 

پ٘ظ ّ٘جٚ ّت گنّزٚ ٍبُٖ الٌٝزب ٓوکي ٗلٝٙ اُضوبكٚ كثی ّبٛل عْٖ ثوگياهی اٍُٖٝ ٍبُگوك ٓؼٜل آٞىّی اهکٍل كثی ثٞك کٚ 

ٝثٍ٘بٕ گناه إ  كه اٌٖ ٓواٍْ اى كؼبٍُذ ٌکَبٍ اٌٖ ٓؼٜل رولٌو ٝرْکو ّل ٝثٚ ارلبم ٓلٌو اٌٖ ٍَٓٞٚ فبْٗ ٍٝٛجٚ ٓؾٔٞك 

ٞفزگبٕ اٌٖ ٓؼٜل ٝٛٔکبهإ ٝٗوبّبٕ ٝػکبٍبٕ ثب اٛلای ٛلاٌبی ٓقزِق هلهكاٗی ّل فبْٗ فلٌغٚ ٛبٛو اُؼٞٙی اى كاِٗ آ

عب كاهك اى ثبٍٗبٕ اٌٖ ٓواٍْ ٝؽٚبه کٚ ْٓٞم اٌٖ ٓؼٜل  ٝكه پبٌبٕ ثب کٍک رُٞل ٌکَبُگی ٓؼٜلاٌٖ ٓواٍْ ثپبٌبٕ هٍٍل 

 ربکٕ٘ٞ ثٞكٙ اٗل ٍٗي رْکو کٍْ٘ 

 ػکٌ ٛبٌی اى اٌٖ ٓواٍْ گوكزٚ ّلٙ اٍذ کٚ ثب ْٛ ٓی ثٍٍْ٘ 

 اكززبػ فبٗٚ كوٛ٘گ ٝ كوٛ٘گَوای اٝى كه ُوكٍٓوی

 کند تلوٌزٌون نشست خبری روحانی را زنده پخش می

 استاد جلٌل شهناز درگذشت )+عکس و صوت( 

 کوٌت: قفل روابط اٌران و منطقه در انتظار "کلٌد" روحانی 

لٌباؾ شورای شهر تهران را در اختٌار گرفتند/ شکست مطلق دولتی ها   اصالح طلبان و حامٌان قا

  

 زٌنب خادمپور در گذشت
  

در گذشته که بدٌنوسٌله در   با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم بانو زٌنب خادمپور همسر مرحوم شٌخ محمد شٌخ عبدالقادر فقٌهی
 مرحومه را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم گذشت ان

 
 ساٌت ستاره های اوز  17.6.2013

 
 پٌام تسلٌت 

در كذشت مرحومه زٌنب خادم بور همسر مرحوم شٌخ محمد شٌخ عبدالقادر فقٌهى را از طرؾ خود و خانواده به فرزندان 
هاٌم خدٌجه و صفٌه فقٌهى فرزندان اٌن عزٌزان و كلٌه وابستكان آن مرحومه تسلٌت عرض نموده و براى آن اٌشان، خاله 

file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/orkidsalgard%20pag.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/orkidsalgard%20pag.htm
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7488
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7488
http://www.asriran.com/fa/news/280226/تلویزیون-نشست-خبری-روحانی-را-زنده-پخش-میکند
http://www.asriran.com/fa/news/280223/استاد-جلیل-شهناز-درگذشت-عکس-و-صوت
http://www.asriran.com/fa/news/280223/استاد-جلیل-شهناز-درگذشت-عکس-و-صوت
http://www.asriran.com/fa/news/280213/کویت-قفل-روابط-ایران-و-منطقه-در-انتظار-کلید-روحانی
http://www.asriran.com/fa/news/280213/کویت-قفل-روابط-ایران-و-منطقه-در-انتظار-کلید-روحانی
http://www.asriran.com/fa/news/280163/اصلاح-طلبان-و-حامیان-قالیباف-شورای-شهر-تهران-را-در-اختیار-گرفتند-شکست-مطلق-دولتی-ها
http://www.asriran.com/fa/news/280163/اصلاح-طلبان-و-حامیان-قالیباف-شورای-شهر-تهران-را-در-اختیار-گرفتند-شکست-مطلق-دولتی-ها


 مرحومه طلب آمرزش و ؼفران الهى و براى بازماندكان سالمتى و طول عمر با عزت آرزومندٌم.
 محمد و بهرام آذرى و خانواده

 کاندٌدای انتخابات شورای اسالمی شهر اوز 23اسامی 

وچهارمٌن دوره شورای اسالمی  جمهوری  ٌازدهمٌن دوره رٌاست قل از موسسه خٌرٌه اوز / پس ازبرگزاری انتخابات بن
الرستان نتٌجه شمارش آرای نامزدهای انتخابات شورای اسالمی  خردادماه ازسوی فرمانداری وٌژه 24شهر وروستا در

  :گردٌد شهر اوز به شرح زٌر اعالم

 رای 1867نوٌد خادم پور-4 رای 2294محمود محبی -3 رای3060محسن مهرآوران -  2 ایر 3156جعفر راستگو-1

 رای1396حمٌد مرادی-7 رای 1690هماٌون نامی -6 رای 1857فرهادرحمان زاده -5

 رای1067آرش ابراهٌم نژاد-10رای1282النازهنری -9رای 1375طٌبه نامی -8

-15 رای840قدرٌه ؼٌاثی -14رای899حنٌؾ کمالی -13رای 1024عبدهللا رخمان نٌا-12رای1043حسن کمالی -11
-19رای590عادله عزٌزی -18رای600محمدرسول صباؼی -17 رای786فرٌبابرازنده -16رای819عقٌل فالمرزپور
 رای 445عبدهللا فکری 

  رای 115سعٌد آگاه -23رای178گلشٌذ رحٌمی-22 رای 228حسن همٌشه بهار-21 رای438منٌره صفت زاده -20

نفر اول به عنوان اعضای اصلی شورای اسالمی چهارم شهر اوز وسه نفر بعد به عنوان اعضای  7عالم اٌن نتاٌج با ا
ساعت پس ازاعالم  48اجراٌی آماده رسٌدگی به شکاٌت مستند نامزدها را ظرؾ مدت  اند.هٌئت علی البدل انتخاب شده

 نتٌجه دارد

 درصد مردم اوز به حسن روحانی رای دادند79

ـ سٌد حسن روحانی 1آرا ء صحٌح ماخوذه  869هزارو  11گزارش صحبت نو بخشدار اوز با اعالم اٌن خبر گفت ازبه 
ـ علی 5رای  597ـ محمد باقر قالٌباؾ 4رای  634محسن رضائی  -3رای  697ـ سعٌد جلٌلی 2رای  348هزار و9

 رای را کسب کردند خبر 117رای و سٌد محمد عرضی  457والٌتی  اکبر

 خرداد 24هاشمی ، برنده بزرگ انتخابات 

 جشن های خٌابانی در شهرهای مختلؾ پس از اعالم پٌروزی حسن روحانی )+عکس( 

استقبال دبٌر کل سازمان ملل از انتخاب روحانی / تبرٌک امارات به روحانی: بر برقراری روابط همکاری با اٌران تاکٌد 
 دارٌم

 بعد از پٌروزی:« رئٌس جمهور منتخب»اولٌن پٌام 

 ملت اٌران! به عهدی که با شما بسته ام وفادارم

 واکنش آمرٌکا، انگلٌس و فرانسه به انتخاب حسن روحانی: آماده مذاکره هستٌم
 زندگی نامه حقوقدانی که رئٌس جمهور شد: حسن روحانی

 دکتر حسن روحانی رٌئس جمهور اٌران شد 
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 حسن روحانی ، رئٌس جمهور اٌران شد 

مٌلٌون رأی برنده  18در پی پاٌان شمارش آرای انتخابات ٌازدهم رٌاست جمهوری ، حسن روحانی با کسب بٌش از
 ..، رسماً رئٌس جمهور جدٌد اٌران خواهد شد 1392مرداد  12انتخابات شد و از 

 نتاٌج انتخابات رٌاست جمهوری
 
 

 شب شنبه  7نتٌجه ارا در ساعت 

 درصد پٌشتاز است  50ٌک قدم تا پاٌان شمارش آرا ؛ روحانی با بٌش از 

 / 865هزار و  106مٌلٌون و 31/ آرای صحٌح:  621هزار و  189مٌلٌون و  32کل آرا: 

 665مٌلٌون و  3جلٌلی:  - 3 652هزار و  73مٌلٌون و  5قالٌباؾ:  - 2 281هزار و  413مٌلٌون و  16روحانی:  -1 
ؼرضی:  - 6 351هزار و  969مٌلٌون و  1تی:والٌ - 5 507هزار و  593مٌلٌون و  3رضاٌی:  - 4 234هزار و 
 840هزار و  391

  ظهرشنبه بعداز 6 نتٌجه ارا در ساعت

 (شود )به روز می 92مٌلٌون رای انتخابات رٌاست جمهوری  27نتاٌج شمارش 

 درصد  50رای روحانی بٌش از 

 رای 84هزار و  682مٌلٌون و  26رای آرای صحٌح:  719هزار  594مٌلٌون و  27کل آرا: 
مٌلٌون  3جلٌلی:  - 3رای  985هزار و  369مٌلٌون و  4قالٌباؾ:  - 2رای  139هزار و  20مٌلٌون  14روحانی:  - 1 

 200هزار و  673مٌلٌون و  1ٌتی: وال - 5رای  444هزار و  129مٌلٌون و  3رضاٌی:  - 4رای  211هزار و  163
 رای 105هزار و  326ؼرضی:  - 6رای 

 
 

  بعداز ظهرشنبه 2 نتٌجه ارا در ساعت

 درصد  50روحانی در مدار 

 439مٌلٌون و  8روحانی: - 1 392هزار و  166 مٌلٌون و 16آرای صحٌح:  937هزار و  716و مٌلٌون  16کل آرا: 
 1جلٌلی:  - 4 330هزار و  101مٌلٌون و  2رضاٌی:  - 3 383هزار و  560مٌلٌون و  2قالٌباؾ:  - 2 530هزار و 
 922 هزار و 196ؼرضی:  - 6 765هزار و  977والٌتی:  - 5 462 هزار و 890مٌلٌون و 

  
 

  ونٌم ظهر شنبه12نتٌجه ارا تا ساعت 

محسن رضاٌی:     %15.78 - 1,844,463 محمدباقر قالٌباؾ:        %51.77 - 6,049,655حسن روحانی: 
سٌد   %6.24 - 729,044علی اکبر والٌتی:    %11.99 - 1,400,712سعٌد جلٌلی:    13.00% - 1,518,964

http://www.asriran.com/fa/news/279804/حسن-روحانی-رئیس-جمهور-ایران-شد
http://www.asriran.com/fa/news/279804/حسن-روحانی-رئیس-جمهور-ایران-شد
http://www.asriran.com/fa/news/279711/یک-قدم-تا-پایان-شمارش-آرا-روحانی-با-بیش-از-50-درصد-پیشتاز-است
http://www.asriran.com/fa/news/279711/رای-روحانی-بیش-از-50-درصد
http://www.asriran.com/fa/news/279711/روحانی-در-مدار-50-درصد


  11,686,139آرای صحٌح:      12,091,699را: کل آ     %1.23 - 143,301محمد ؼرضی: 
  405,560باطله: 

 )به روز می شود( 92نتاٌج شمارش آرای انتخابات رٌاست جمهوری 

 مٌلٌون عبور کرد / رضاٌی از جلٌلی پٌش افتاد  5رای روحانی از 

مٌلٌون و  1رضاٌی:  - 3رای  724هزار  582مٌلٌون و  1قالٌباؾ:  - 2رای  630هزار و  3مٌلٌون و  5روحانی:  - 1
 - 6رای  908هزار و  620والٌتی:  - 5رای  151هزار و  229مٌلٌون و  1جلٌلی :  - 4رای  597هزار و  298

 رای 129هزار و  124ؼرضی: 

 اختالؾ سه مٌلٌون در صدر جدول حسن روحانی با

  

 اعضای شورای اسالمی شهر اوز مشخص شدند
   
 -3  رای 3060محسن مهراوران با -2   رای 3156جعفر راستگو با  -1اعضای شورای شهر اوز مشخص شده است   

هماٌون نامی با  -6  رای1859فرهاد رحمانزاده با  -5  رای1867نوٌد خادمپور با  -4  رای 2294محمود محبی با 
   رای 1396حمٌد مرادی با  -7رای  1690

 
لی البدل قرار دارند خانم است از بٌن خانم هاکسی به شورای شهر راه نٌافته است اما دو نفر از انها جز نفر ع  قابل ذکر

  1282رای والناز هنری با  1375با   ها طٌبه نامی
ورود اٌن عزٌزان را به شورای شهر اوز تبرٌک مٌگوئٌم وامٌدوارٌم در راه ابادانی وتوسعه اوز همگام با مردم شهر گام  

 های اساسی ومطمئن بردارند
 

نفر  14دارای رای بوده اما با اتمام رای گٌری نتوانسته حتی جز قابل ذکر است که اقای صباؼی در مراحل اولٌه شمارش 
   کاندٌداها باشد

 فاطمه گل خجسته در گذشت
  

نجمی(دٌشب بر اثر کهولت سن )همسر مرحوم محمدرسول حاجی کرٌم   با نهاٌتتاسؾ باخبر شدٌم بانو فاطمه گل خجسته
اده وبازماندگان اٌشان تسلٌت عرض مٌنمائٌم مرحومه زمان درگذشته است که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحومه را به خانو

   سال سن داشت .ٌاد وخاطرش گرامی باد 90مرگ بٌش از 
  15.6.2013ساٌت ستاره های اوز 

 پٌام تسلٌت
  

با ابراز تاسؾ از درگذشت فاطمه گل خجسته بدٌنوسٌله درگذشت انمرحومه را به خانواده وفرزندان انمرحومه 
الکرٌم وامنه نجمی تسلٌت عرض نموده برای مرحومه از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان وعبد  ؼالمحسن

 صبر خواستارٌم 
 

 از طرؾ صالح صمدانی وپوران نجم الدٌنی خبرهای انتخاباتی
 
 
 

http://www.asriran.com/fa/news/279711/رای-روحانی-از-5-میلیون-عبور-کرد-رضایی-از-جلیلی-پیش-افتاد
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=81499


 
  صبح شنبه؛ 9نتاٌج شمارش آرا تا ساعت 

 درصدی 52روحانی با اختالؾ نزدٌك به دومٌلٌونی پٌشتاز است/برتری 

 
 روحانی همچنان در صدر قرار دارد

 حسن روحانی بازهم صدرنشٌن است

 
 

اوز برای شورای شهر اوز بٌشترٌن ارا را نسبت به بقٌه بدست خبرهای رسٌده از اوز حاکٌست که تاکنون چند نفر در 
ومحمود  -نوٌد خادمپور  -فرهاد رحمانزاده  -وچهار نفر از گروه ائتالؾ اقاٌان جعفر راستگو  -اقای صباؼی   اورده اند

ت اورده اند وباٌد محبی از گروه ائتالؾ واقای محسن مهراوران از دٌگر افراد ی هستند که تاکنون بٌشترٌن ارا را بدس
 منتظر دو نفر دٌگر نٌز بود تا اعضای شورای شهر تکمٌل شود 

 
 

درصد ارا جلوتر از بقٌه  65اولٌه ارا چند حوزه اخذ رای تاکنون روحانی با   خبرهای رسٌده بر اساس شمارش در اوز
 است 

 
   2070جلٌلی  - 2700قالٌباؾ 4200به نقل از گرٌشنای گراش / نتاٌج اولٌه روحانی  در گراش

 

 شود( نتاٌج اولٌه شمارش آرا رٌاست جمهوری در گراش )به روز می

 نٌز می باشد اما اماری منتشر نشده است بعضی از خبرهای فٌس بوکی حاکی از رای خوب روحانی در الر

باتوجه به اٌنکه هنوز اٌن خبرها از کانال رسمی اعالم نشده است نمی توان بر ان تاکٌد حتمی داشت وباٌد طی ساعات 
   اٌنده وفردا منتظر خبرهای رسمی بود

  

 درصدی در استان تهران  70آؼاز شمارش آرا در همه استان ها / پٌش بٌنی مشارکت 

 تجمع جعلً است  ستاد روحانً: پٌامک احتمال تقلب و

 نقطه شهر تهران ۰۵های رای به  نتقال صندوقا

 خبر
ٌازدهمٌن دوره انتخابات رٌاست جمهوری وچهارمٌن دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر وروستا لحظاتی پٌش با 

ان بپاٌان رسٌد .شمارش ارا شرکت کنندگان شروع شده وتا ساعات اٌنده وفردا باٌد منتظر رای گٌری   حضور خوب مردم
 بود تا نتٌجه اٌن انتخابات اعالم گردد . امٌدوارٌم شک ودو دلی در نتٌجه انتخابات به سرنوشت چهار سال قبل دچار نشود

 

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=81473
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=81482
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=81482
http://www.gerishna.com/archives/15676
http://www.asriran.com/fa/news/279655/آغاز-شمارش-آرا-در-همه-استان-ها-پیش-بینی-مشارکت-70-درصدی-در-استان-تهران
http://www.asriran.com/fa/news/279693/ستاد-روحاني-پيامک-احتمال-تقلب-و-تجمع-جعلي-است
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=81435


/ 23ها به جز تهران/ تمدٌد زمان انتخابات در استان تهران تا ساعت  پاٌان رای گٌری در کلٌه استان
 درصدی در استان تهران  70پٌش بٌنی مشارکت 

 

 برهای انتخاباتی از اوزخ
 
  

باز است وهنوز افراد برای رای   شب گذشته است 9با وجود اٌنکه از ساعت   شعب اخذ رای در اوز /92خرداد24جمعه 
دادن مراجعه مٌکننددر اٌن دوره تعداد زٌادی از جوانان شهرمان کاندٌد حضور در انتخابات شورای شهر اوز شده اند که 

کاندٌد شرکت کننده از نقاط قوت حضور زنان  22زن ادر مٌان  5ی در انتخابات شده اند وجود باعث شور وشوق بٌشتر
در مشارکت اجتماعی است که باٌد به فال نٌک گرفت ضمنا در اٌن دوره کاندٌداها با اهداؾ مشترک در قالب چند ائتالؾ 

ما منتظرٌم ببٌنٌم نتٌجه اٌن انتخابات چه   استحضور داشتند که اٌن نٌز گام مهمی برای تاثٌر گزاری وشٌوه انتخاباتی 
   منتظر گزارشات بعدی ساٌت باشٌد.  خواهد

شب تمدٌد شده وصفی که در  8اخرٌن خبرهای درٌافتی از اوز لحظاتی پٌش شعبه های اخذ رای انتخابات تا ساعت 
ری ادامه دارد گفته شده شاٌد در اوز مدرسه بدری برای رای دادن بوجود امده نسبت به گذشته بٌشتر است وهنوز رای گٌ

 عصر 6ساعات اخذ رای در صورت استقبال دو ساعت دٌگر نٌز تمدٌد شود/ساعت 
 

زمٌن پٌما وزارع است که  -خوشابی  -بدری  -مدرسه بهروزٌان  5بر اساس خبر دٌگری از اوز حوزه های اخذ رای در 
 که صبح تعداد کمتری رفته اند ومردم بعداز هنوز هم شلوغ است ٌکی از دالٌل شلوؼی اٌن بوده است 

 ونٌم 7نماز جمعه به سمت حوزه های رای گٌری رفته اند/ ساعت خبر 
---------- 

 

 بر اساس اخرٌن گزارشات وزارت کشور 
صندوق در  ۰۰۵:برای برگزاری انتخابات رٌاست جمهوری در خارج از کشور   اقای مصطفی محمد نجاروزٌر کشور

 حوزه اخذ رای در نظر گرفته شده  ۰۰۰کشور و  ۰۰
ودر سخنانی دٌگر محسن سجادی مدٌرکل اٌرانٌان خارج از کشور و رٌٌس ستاد انتخابات خارج از کشور نٌز تاکٌد کرد: 

 های خارج از کشور به وزارت کشور اعالم شود. شود تا آخر وقت فردا ) شنبه ( نتاٌج آرای صندوق تالش می
 

 شمارش آرای انتخابات شورای شهر پس از انتخابات رٌاست جمهوری 

 روحانی حریف روحانی میشه

 

نها که قصد مشارکت در امروز روز انتخابات رٌاست جمهوری در اٌران است . در امارات متحده عربی ودر شهر دبی ا
انتخابات داشتند به سفارت جمهوری اسالمی مراجعه کردند ورای های خودرا به صندوق انداختند من بعد از ظهر ساعت 

ونٌم رفتم جمعٌت خوبی برای رای دادن امده بودند احتٌاج به اٌدی کارت وپاسپورت داشت چندٌن کانتر رای گٌری 4
گرفتن نداشتم برای همٌن اٌن ٌکی دو عکس از دستشان در رفت از چند نفری که  مشؽول اخذ رای بودند اجازه عکس

سوال کردم رای هاٌشان بنام اقای روحانی به صندوق انداخته بودند دم در خروجی چند نفر بصورت خانوادگی جمع بودند 

http://www.asriran.com/fa/news/279655/پایان-رای-گیری-در-کلیه-استانها-به-جز-تهران-تمدید-زمان-انتخابات-در-استان-تهران-تا-ساعت-23-پیش-بینی-مشارکت-70-درصدی-در-استان-تهران
http://www.asriran.com/fa/news/279655/پایان-رای-گیری-در-کلیه-استانها-به-جز-تهران-تمدید-زمان-انتخابات-در-استان-تهران-تا-ساعت-23-پیش-بینی-مشارکت-70-درصدی-در-استان-تهران
http://www.asriran.com/fa/news/279675/شمارش-آرای-انتخابات-شورای-شهر-پس-از-انتخابات-ریاست-جمهوری
http://www.asriran.com/fa/news/279675/شمارش-آرای-انتخابات-شورای-شهر-پس-از-انتخابات-ریاست-جمهوری


مردم منتظر تا   روحانی مٌشهاز انها سوال کردم چه شد به کی رای دادٌد ٌکٌشان خٌلی جالب جواب داد .روحانی حرٌؾ 
 از صندوق رای ملت بٌرون می اٌد امٌدوارٌم مٌزای رای ملت باشد  پاٌان شب ٌا فردا ببٌنند چه کسی 

14.6.2013  

 به دکتر حسن روحانی رای مٌدهٌم
جهان برای پٌمودن مسٌر بهبودی کشور؛برای رهاٌی ازتنش وخشونت برای اصالح وضع موجود وبرای تعامل سازنده با 

 ؛در انتخابات رٌاست جمهوری به روحانی رای مٌدهٌم
 

نزدٌک مٌشوٌم حماٌت جرٌانات  1392خرداد  24برابر با  2013ژوئن 14هر چه به روز انتخابات که جمعه اٌن هفته 
وگروههای مختلؾ سٌاسی از اقای حسن روحانی در انتخابات رٌاست جمهوری بٌشتر مٌشود اٌن امر در بٌن اپوزسٌون 

 ارج نٌز صدق مٌکند جرٌاناتی که دنبال روزنه امٌد برای گشاٌش مسائل مردم می گردندخ
 

 گزارش تصوٌری ازمٌدان ونک تهران 
 هماٌش حامٌان دكتر حسن روحانی

 
 خبر

 ای خطاب به عارؾ چهره فرهنگی، هنری و رسانه 280بٌانٌه بٌش از 

  هنرمند برجسته کشور از حسن روحانی+اسامی 140حماٌت 

 

 موسٌقدان از حسن روحانی حماٌت کردند۰۰

 

 جهش چشمگٌر آرای حسن روحانی در نظر سنجی ها

 تجمع انتخاباتی هواداران حسن روحانً در مٌدان ونک 

 حسن روحانی ای از  اعالم حماٌت هادی خامنه

 اصالح طلبان عقل به خرج دادند؛ مردم چه می کنند؟ 

 حال و هوای تهران در آخرٌن روز تبلٌؽات انتخاباتی 

  

 خبر
 

 سٌدمحمد خاتمی: از عارؾ متشکرم، همه به روحانی رای دهند / پٌام تشکر روحانی از عارؾ

http://www.ilna.ir/news/ax.cfm?id=80909
http://www.ilna.ir/news/ax.cfm?id=80909
http://khabaronline.ir/detail/298199/culture/media
http://www.entekhab.ir/fa/news/116004/حمایت-140-هنرمند-برجسته-کشور-از-حسن-روحانیاسامی
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=80929
http://www.asriran.com/fa/news/279375/جهش-چشمگیر-آرای-حسن-روحانی-در-نظر-سنجی-ها
http://www.asriran.com/fa/news/279375/جهش-چشمگیر-آرای-حسن-روحانی-در-نظر-سنجی-ها
http://www.asriran.com/fa/news/279362/تجمع-انتخاباتی-هواداران-حسن-روحاني-در-ميدان-ونک
http://www.asriran.com/fa/news/279362/تجمع-انتخاباتی-هواداران-حسن-روحاني-در-ميدان-ونک
http://www.asriran.com/fa/news/279321/اعلام-حمایت-هادی-خامنهای-از-حسن-روحانی
http://www.asriran.com/fa/news/279066/اصلاح-طلبان-عقل-به-خرج-دادند-مردم-چه-می-کنند
http://www.asriran.com/fa/news/279066/اصلاح-طلبان-عقل-به-خرج-دادند-مردم-چه-می-کنند
http://www.asriran.com/fa/news/279377/حال-و-هوای-تهران-در-آخرین-روز-تبلیغات-انتخاباتی
http://www.asriran.com/fa/news/279377/حال-و-هوای-تهران-در-آخرین-روز-تبلیغات-انتخاباتی
http://www.asriran.com/fa/news/279375/جهش-چشمگیر-آرای-حسن-روحانی-در-نظر-سنجی-ها
http://www.asriran.com/fa/news/279375/جهش-چشمگیر-آرای-حسن-روحانی-در-نظر-سنجی-ها
http://www.asriran.com/fa/news/279032/سیدمحمد-خاتمی-از-عارف-متشکرم-همه-به-روحانی-رای-دهند-پیام-تشکر-روحانی-از-عارف
http://www.asriran.com/fa/news/279032/سیدمحمد-خاتمی-از-عارف-متشکرم-همه-به-روحانی-رای-دهند-پیام-تشکر-روحانی-از-عارف


 حماٌت رسمی هاشمی از روحانی 

 در ورزشگاه دستؽٌب شٌراز « عارؾ متشکرٌم»طنٌن شعار 

 روحانی: به روز سرنوشت نزدٌک شدٌم/ هدؾ پٌروزی اعتدال و اصالحات بر افراطی گری است  حسن

 

 

  سران جبهه اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رای میدهند
 

اقاٌان خاتمی وهاشمی رفسنجانی بعد از مصلحت اندٌشی های الزم وبرای برون رفت از وضعٌت موجود تصمٌم گرفتند 
در انتخابات پٌش روی واز بٌن کاندٌداهای باقٌمانده به حسن روحانی رای دهند جرٌانات مختلؾ اصالح طلب همچون 

 جبهه مشارکت نٌز به روحانی رای مٌدهند 
 اٌنکه شما به چه کسی رای مٌدهٌد ٌا اٌنکه خارج از اٌن جرٌان معتقد به رای دادن نٌستٌد مطمئنا...

 خبر
 

 حماٌت حزب مردم ساالری از حسن روحانی 

 کرباسچی: شورای مشورتی اصالحات با حضور خاتمی، روحانی را کاندٌدای نهاٌی اعالم کرد

 حوزه  ۰۰۰کشور و در  ۰۰برگزاری انتخابات رٌاست جمهوری اٌران در 

 حدادعادل از کاندٌداتوری انصراؾ داد

  روحانی اصالحات را از انزوا خارج کرد

 

 از کاندیداهای انتخابات شورای شهر اوز
 

ه انتخابات شورای اسالمی شهر اوز که در مسجد جامع اوز گرفته نفر از کاندٌداهای چهارمٌن دور 18  عکس دسته جمعی
شهر اوز با رای نفر برای انتخابات شورای شهر اوز ثبت نام وتائٌد صالحٌت شده اند که مردم  23شده است از شهر اوز 

شورای شهر خواهند نفر از انان را برای شورای شهر انتخاب مٌنماٌند وسه نفر نٌز عضو علی البدل  7 خود از بٌن انان 
 بود 

 -4    اقای فرهاد رحمانزاده  -3   اقای محمود محبی -2    جعفر راستگو  -1 اقاٌان :   اسامی کاندٌداهای اٌن دوره /
اقای عبدهللا - 8  اقای عقٌل فرامرزپور -7محسن مهراوران  -6    اقای حمٌد مرادی -5    اقای نوٌد خادمپور

 -14  محمد رسول صباؼی – 13  هماٌون نامی -12  عبدهللا فکری -11حنٌؾ کمالی  – 10  حسن کمالی -9 رحمانٌان 
قدرٌه  -19  گلشٌد رحٌمی -18  طٌبه نامی -17وخانم ها   حسن همٌشه بهار – 16  سعٌد اگاه – 15  ارش ابراهٌم نژاد

 زاده منٌره صفت  -23 فرٌبا برازنده  -22  الناز هنری -21  عادله عزٌزی -20  ؼٌاثی

http://www.asriran.com/fa/news/279107/حمایت-رسمی-هاشمی-از-روحانی
http://www.asriran.com/fa/news/279107/حمایت-رسمی-هاشمی-از-روحانی
http://www.asriran.com/fa/news/279133/طنین-شعار-عارف-متشکریم-در-ورزشگاه-دستغیب-شیراز
http://www.asriran.com/fa/news/279110/حسن-روحانی-به-روز-سرنوشت-نزدیک-شدیم-هدف-پیروزی-اعتدال-و-اصلاحات-بر-افراطی-گری-است
http://www.asriran.com/fa/news/278885/حمایت-حزب-مردم-سالاری-از-حسن-روحانی
http://www.asriran.com/fa/news/278885/حمایت-حزب-مردم-سالاری-از-حسن-روحانی
http://www.asriran.com/fa/news/278864/کرباسچی-شورای-مشورتی-اصلاحات-با-حضور-خاتمی-روحانی-را-کاندیدای-نهایی-اعلام-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/278864/کرباسچی-شورای-مشورتی-اصلاحات-با-حضور-خاتمی-روحانی-را-کاندیدای-نهایی-اعلام-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/278879/برگزاری-انتخابات-ریاست-جمهوری-ایران-در-۹۶-کشور-و-در-۱۲۸-حوزه
http://www.asriran.com/fa/news/278828/حدادعادل-از-کاندیداتوری-انصراف-داد
http://www.asriran.com/fa/news/278828/حدادعادل-از-کاندیداتوری-انصراف-داد
http://www.asriran.com/fa/news/278609/روحانی-اصلاحات-را-از-انزوا-خارج-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/278609/روحانی-اصلاحات-را-از-انزوا-خارج-کرد


ژوئن 14خرداد برابر با 24انتخابات شورای اسالمی شهر اوز همزمان با انتخابات رٌاست جمهوری روز جمعه 
 برگزار مٌشود 2013

  ادامه خبرها 

 شانس روحانی بٌشتر از عارؾ است 

 کند / عارؾ و روحانی خٌرالموجودٌن اند  حماٌت هاشمی و خاتمی پٌروزی اصالحات را تضمٌن می

 کنٌم ز ائتالؾ عارؾ و روحانی حماٌت میا

 هاشمی رفسنجانی در فٌلم تبلٌؽاتی روحانی با مردم سخن خواهد گفت

  

 کشور در انتخابات جاری به چه نتٌجه ای می رسند  اصالح طلبان
 

وجه ای در بٌن بعد از رد صالحٌت اقای هاشمی رفسنجاٌی ونتوانستن ونٌامدن اقای خاتمی اصالح طلبان عمال افراد قابل ت
هشت کاندٌدا نداشتند هرچند که اقاٌان روحانی وعارؾ هر کدام از انها به نوعی با اقای هاشمی وخاتمی مرتبط بوده اند اما 

در ابتدا امٌدی نمی رفت که انها بتوانند جاٌگزٌن خاتمی ٌا هاشمی شوند بسٌاری از اصالح طلبان منتظر بودند تا رفتار 
اٌندوهر چه از مناظره ها گذشت   وروحانی را در روزهای بعد از رد صالحٌت ها ببٌنند با ورود انتخاباتی اقای عارؾ

طی روزهای گذشته راٌزنی ها وگفته ها   نظر سنجی ها حاکی از پٌشروی روحانی وعارؾ نسبت به دٌگر کاندٌداها بود
ان روحانی وعارؾ بوده است تا نه بر اساس طٌؾ اصالح طلبان وسران برای ائتالؾ بٌن اقاٌ  وشنٌده ها حاکی از تالش

اٌده ال نه بر اساس بهتر وبهترٌن کاندٌد بلکه بر اساس واقعٌت های موجود ٌکی از اٌندو به نفع دٌگری کنار رود تا 
 تکلٌؾ حماٌت مشخص سران اصالح طلب از فرد برگزٌده انان برای رقابت انتخابات رٌاست جمهوری مشخص شود 

لحظاتی پٌش روی خبر رسانه ها قرار گرفت سخنان اقای محمد خاتمی است که نظر شما را به اٌن اخرٌن خبرها که 
 سخنان که بدور از سخنان باال نٌست جلب مٌکنم

 :متن کامل سخنان سٌد محمد خاتمی را به نقل از وب ساٌت دفتر وی در ادامه بخوانٌد

راها و آقای نجفی که خٌلی زحمت کشٌدند و تشکر کنم از شما جا دارد تشکر کنم از آقای رهامی در زمٌنه خاص ٌعنی شو
 .دوستان که پذٌرفتٌد در عرصه حضور داشته باشٌد

شاٌد به نظر بٌاٌد که شوراها نسبت به رٌاست جمهوری ٌا مجلس و بعضی نهادهای دٌگر از اهمٌت کمتری برخوردار 
اٌن امر قابل قبول باشد ولی به لحاظ کلی اٌن طور نٌست. است. به لحاظ حٌطه کاری و حوزه تأثٌر هر ٌک از آنها شاٌد 

اگر ما شوراها را در جامعه مدنی که سرنوشتش در اختٌار خودش هست و مردم به حساب می آٌند و رکن اساسی هستند 
 به عنوان سلول های اصلی جامعه مدنی و مردم محور بدانٌم و حکومت را برآمده از مردم و مسؤول در برابر آن به

حساب بٌاورٌم. شوراها از اهمٌت فوق العاده برخوردار است. ٌکی از افتخارات دولت ما اٌن است که اٌن اصل مهم که 
خرداد مورد توجه قرار گرفت و بالفاصله اقدام شد و علی  ۰مورد ؼفلت بود و ٌا شراٌطی برای تحقشش نبود حتی قبل از 

اولٌن انتخاب شوراها انجام شد. آن زمان هم به لحاظ جاٌگاه  ۰۰ل رؼم همه مشکالت و موانع به ٌاری خداوند در سا
قانونی شوراها هم به لحاظ بی تجربگی نقص هاٌی وجود داشت. ولی اصل کار که بسٌار عظٌم بود راه افتاد و مشکالت 

ن و حقوق می باٌست در طول زمان حل شود. الزم بود که از همان دوره اول شوراها براساس کار کارشناسی متفکرا
دانان و کارشناسان نقص ها و مضٌقه ها در نظر گرفته شود و حتی اصالحی در قانون شوراها و حدود اختٌارات و مٌزان 
تأثٌر گذارٌشان بشود که کم و بٌش شد، اما کامل نبود امٌدوارم شماها بازنگری کنٌد و با استفاده از دانش و تجربه اندوخته 

وراها را ارتقا دهٌد تا موثرتر باشد. وقتی من به کارنامه دولت خود می نگرم ٌکی از مهم شده در اٌن سال ها جاٌگاه ش
ترٌن دستاوردهاٌش را پافشاری روی اٌن اصل و جا افتادن آن می دانم و اگرچه هنوز نواقصی هست ولی تجربه هم 
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رای ارتقای وزنی که شوراها باٌد انباشته شده است که خوب است از آن برای مدٌرٌت بهتر شهری و مدٌرٌت جامعه و ب
 .در آٌنده داشته باشند و مشکالتی که نباٌد داشته باشند استفاده کنٌم

اٌن که تصور شود لٌست خاصی متعلق به کسی است درست نٌست. شورا مال هٌچ کس نٌست مال ملت اٌران است و باٌد 
در خدمت مردم باشند و تنوعی که الزم است در شوراها  باشد و باٌد سعی کنٌم همه اندٌشه ها و چهره هاٌی که می توانند

 .حضور ٌابند و خدمت بٌشتری به مردم و کشور بکنند

آنچه مهم است اٌن که صرؾ نظر از گراٌش های خاص و جرٌانی در اٌن موقعٌت حساسی که به سر می برٌم کشور و 
تهدٌد می کند کدام است؟ جاٌگاهی که اٌران باٌد در کمبودها چٌست و خطراتی که  .جامعه ما چه نٌارها و مطالباتی دارد

عرصه بٌن المللی داشته باشد و ندارد االن چٌست؟ چه کنٌم مشکالت حل شود و به آنچه که ملت شاٌسته آن است برسٌم. 
مصالح  فکر می کنم آنچه اولوٌت دارد اٌن که عقالنٌت و اعتدال و پاٌبندی به حقوق ملت و توجه به مصالح ملی فراتر از

جناحی باٌد مٌدان دار باشد که متأسفانه در طی سالهای گذشته در انزوا قرار گرفته است. مدٌرٌت خردمندانه داشتن و تدبٌر 
الزم برای بهره گٌری از امکانات و شناختی که از ملت و مردم باٌد داشته باشند و اٌن که از امکانات چطور استفاده شود 

ٌنه تر پٌشرفت را نصٌب کشور کند. اٌن است آن چه مورد نٌاز اکنون ما است. آنچه که برای و بهتر و مناسب تر و کم هز
من مهم است اٌن است که با وجود تمام تنگناها و موانعی که برای حضور ٌک تفکر و گراٌش اٌجاد شده است و فضا تنگ 

 .تفکر مورد فشار و تنگنا بٌشتر بوده است تر شده است آن جاٌی که مردم امکان تحرکی داشته اند گراٌششان به جرٌان و

با همه مشکالت و موانعی که در انتخابات شوراها بوده است اکثرٌت افراد شوراها افراد عاقل و عالقمندند، ممکن است 
فضا طوری باشد که جرأت نکنند ابراز کنند اما معتقدم اکثرٌت تفکر اعتدالی و خرد گرا و عقالنی که به مسائل ملی می 

 .ادٌشد و با تنگ نظری ها مخالؾ است در شوراها وجود دارد و اٌن را می توان ثابت کردن

از شوراها می آٌٌم باالتر و نهاٌتا به مجلس می رسٌم و رٌاست جمهوری. در اٌن دو مورد سخت گٌری برای اٌنکه ٌک 
در دست گرفته اند و ٌا مزاحمتی براٌشان سلٌقه خاص بٌاٌد ٌا آنکه می آٌد متناسب باشد با ذهنٌت کسانی که امکانات را 

 .اٌجاد نکند سخت گٌری بٌشتر می شود

همه شما انسان های برجسته ای هستٌد اما قبول کنٌم خٌلی از شاٌستگان با تنگ نظری هاٌی که در مورد صالحٌت ها شد 
نتخابات درست فقط اٌن نٌست امکان حضور پٌدا نکردند. در عرصه مجلس هم اٌن محدودٌت را به جامعه تحمٌل کردند. ا

که تقلب نشود و در آرا مهندسی صورت نگٌرد، بلکه در اٌن هم هست که امکان بدهٌم همه شاٌستگان و سالٌق حضور 
داشته باشند و داوری را برعهده مردم بگذارٌم. احراز صالحٌت ها با مالک های نادرست و جانبدارانه اعمال می شود که 

نتظارمان اٌن بود حال که مجلس برآمده از رأی مردم مسؤول نظارت بر انتخابات شوراها است با در شوراها هم دٌدٌم. ا
دٌد بازتری برخورد شود که متأسفانه به هر دلٌلی نشد علی رؼم قول مسؤوالن که تجدٌد نظر کنند و حقی ضاٌع نشود می 

 .دبٌنٌم که در سراسر کشور و استان ها نٌروهای مناسب فراوانی حذؾ شدن

در مسأله رٌاست جمهوری جامعه وقتی جناب آقای هاشمی به صحنه می آٌند می بٌنٌم چه شوری اٌجاد می شود، چون 
مردم نسبت اٌشان را با انقالب و امام و مدٌرٌت کشور در عرصه بٌن المللی می دانند. کسی که می تواند به عنوان ٌک 

هنگی شود که اختصاص به جرٌان خاص نداشت می توانست سرماٌه بزرگ مورد توجه قرار بگٌرد و منشا ٌک هما
حضور اٌشان بزرگترٌن فاٌده را برای کشور و مردم و انقالب داشته باشد و متأسفانه رد صالحٌت اٌشان اٌن فرصت 

بزرگ از جامعه و مردم گرفت و سبب شد احساسات ؼلٌان ٌافته مبتنی بر تدبٌر و عقالنٌت و دور اندٌشی که می توانست 
حماسه بزرگی اٌجاد کند فروکش کند. گرمی آن چند روز به سردی گراٌٌده است، اٌن مگر به نفع انقالب و جامعه است؟! 

حاال اگر جرٌانی مصالح خودش را با مصالح کشور اشتباه می کند و اٌن طور تشخٌص می دهد و اٌن فرصت را می 
 .سوزاند باٌد جوابگوی خدا و مردم و جامعه باشد

م شما عزٌزان موفق باشٌد و شاهد انتخاباتی خوب و جالب باشٌم. البته انتخابات شوراها در تهران که آٌٌنه کشور امٌدوار
 .است از اهمٌت بٌشتری برخوردار است



االن که به هرحال جامعه ما از بسٌاری از چهره های خوب و ارزنده محروم شده امٌدوارم مردم دلسردی را کنار 
 .ٌاٌند و انتخاب کنند و شاهد باشٌم که شوراها در آٌنده کارامد تر و پوٌا تر باشندبگذارند، ٌه صحنه ب

در عرصه رٌاست جمهوری با گالٌه ها و مشکالتی که اٌجاد شده است مجموعه اصالح طلب و تحول خواهان دلسوز نظام 
چٌست که درٌافت داشتٌم نظر منفی تصمٌم گرفتند شرکت کنند. نگرانی ما اٌن بود بزرگان ما که در حصر بودند نظرشان 

نداشتند و گرچه نظر مثبتی هم نشنٌدٌم و زندانٌان هم گفتند با کاندٌدای حداکثری شرکت کنٌم تصمٌم گرفتٌم حضور پٌدا 
کنٌم . سنگ تمام گذاشته شد با آمدن جناب آقای هاشمی دلها آرام تر شد و شوری که اٌجاد شد در جامعه و روستا و طبقات 

و عقال و خٌرخواهان همه جناح ها استقبال کردند و می توانست بسٌاری از مشکالت را حل کند تثبٌت وحدت ملی مخلتؾ 
و استفاده از تجربٌات انسانی و سرماٌه های ملی و تؽٌٌر فضای بٌن الملل و کاهش تهدٌدهای خارجی و مشکالت ناشی از 

در شوراها و جاهای دٌگر تصور کرد که مشکالت خٌلی زود قابل حل  ندانم کاری ها مرتفع شود. البته نباٌد خٌال پردازانه
هست، اما همٌن قدر که روٌکردها عوض شود خٌلی از مسائل حل می شود. مردم ما صبور هستند و توقعات خودشان را 

  .پاٌٌن می آورند. امٌدوارم در آٌنده مشکالت کمتری داشته باشٌم

نتخابات پرشور داشته باشٌم و دلسردی ها کمتر شود. مهم اٌن نٌست چه کسی بٌاٌد آنچه که امروز مهم است اٌن است که ا
همٌن اندازه کسی باشد که به معٌارها و چهارچوب های اصلی که مورد توجه ما و مردم است و در استقبال از 

از دوستان مانده اند که  کاندٌداتوری آقای هاشمی نشان داده شد رعاٌت شود. در عرصه کنونی با توجه به مشکالت دو نفر
شاٌستگی های خود را دارند و ما هم در عٌن پای بندی به اٌده آل ها باٌد واقع گرا باشٌم. معتقدم تالشی که شد و به اٌن 

نتٌجه رسٌدٌم که حتما باٌد ائتالؾ باشد نتٌجه خوبی است، زٌرا امکان کمی برای ما گذاشته اند و نمی دانٌم چقدر اجازه می 
ز آن استفاده کنٌم. الاقل خودمان با تفرقه بدتر می کنٌم و آن چه صورت گرفته نشانه تدبٌر بوده است و ترجٌح دهند ا

 .مسائل ملی بر گروهی و شخصی که دوستان و عزٌزٌان ما انجام دادند

ز عقالنٌت و ترجٌح اٌن که کاندٌداهای محترم به اٌن نتجٌه می رسند که ائتالؾ کنند و باهم باشند پٌشرفت است و نشان ا
 .مسائل کلی بر فردی. امٌدوارم بقٌه راه را هم دوستان با موفقٌت بروند و باٌد از تمام ظرفٌت ها و امکانات استفاده شود

در مناظره هم جناب آقای عارؾ و جناب آقای روحانی مواضع خوبی داشتند. از جمله سوال شد که آٌا از هفت نفر دٌگر 
ه شد که عالوه بر هفت نفر دٌگر هر کسی که برنامه داشته باشد ولو رد صالحٌت هم شده است باٌد استفاده می کنٌد؟ گفت

از او استفاده کرد. از مٌان اٌن دو نفر هر کدام باشند از توان و پشتوانه همدٌگر حداکثر استفاده را خواهند کرد. باٌد از 
ٌن عرصه دل جامعه را شاد می کند و اٌن دلسردی می تواند اندٌشه ها و نٌروهای دٌگر هم استفاده کنند. ائتالؾ در ا

جبران شود و سبب اٌن شود انتخابات شور بٌشتری داشته باشد و ان شاءهللا به نتٌجه ای بهتر برسد که به نفع مردم و 
 .کشور و انقالب است

تخابات به روش عقالنی و سنجٌده امٌدوارم که اجرای ان .کسانٌکه گراٌش به اصالحات و عقالنٌت دارند به صحنه بٌاٌند
باشد که نتٌجه همان باشد که مردم می خواهند. مردمی که به صحنه می آٌند هم در وجدان خود و هم نزد خدا رو سفٌد اند 

و هم ان شاء هللا نتٌجه انتخابات به نفع کشور و جامعه باشد و بٌش از همه انقالبی که اٌن همه براٌش خون داده شده و 
گذاشته شده است سود می برد و من معتقدم مردم مظلوم هستند، ولی انقالب مظلوم تر است که ارزش های واالٌش سرماٌه 

گاه تحرٌؾ و از آن سوء استفاده می شود. امٌدوارٌم نتٌجه انتخابات اٌن باشد که از تهدٌد ها جلوگبری کند و ارزش های 
شت است تحقق ٌابد و جاٌگاه ما را در عرصه جهانی باال ببرد و انقالب که از مهم ترٌن آن ها حاکمٌت مردم بر سرنو

 ان شاء هللا .مشکالت کمر شکن مردم کم شود

    
 کاندٌداهای شورای اسالمی شهر اوز  عکس های بٌشتری ازتبلٌؽات

  
 برای دٌدن عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد

   

 فعالیت انتخاباتی کاندیداهای شورای اسالمی شهر اوز شروع شد
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نامزدهای انتخابات شورای شهر اوز فعالٌت انتخاباتی خودرا شرروع کرده اند وبا نصب تابلوها وپوسترهای انتخابی 
د هستند در اٌن بٌن ائتالؾ چهاره نفر بٌشتر جلب توجه مٌنماٌد که با حضور درصدد جذب رای مردم شهر اوز برای خو

ونوٌد خادمپور است که سعی دارند در برنامه ای مشترک نظرات   محمود محبی -فرهاد رحمانزاده  -اقاٌان جعفر راستگو 
شهر اوز اتفاق نٌفتاده است ونشان مردم را به برنامه ائتالؾ جلب کنند امری که در هٌچ دوره ای از انتخابات شورای های 

در بٌن دٌگر کاندٌداها اقای محسن مهراوران است    از تدبٌر انها برای کسب رای بٌشتر وهزٌنه کمتر در تبلٌؽات مٌباشد
که با وجودی که مستقل شرکت نموده با برنامه خوٌش مٌخواهد در اٌن دوره از انتخابات شوراها کسب رای کند 

وقوام ائتالؾ ظاهر شود اما با وجود اٌن چٌزی از کاراٌی اٌشان کم نمٌکند ومنتظر روزهای اٌنده  اومٌتوانست در حد
خواهٌم بود. در بٌن پوسترها وعکس های فرستاده شده دٌگر امروز شاهدتبلٌؽات زنان کاندٌداتور بودٌم که خانم منٌره 

همانگونه که قبال نٌز گفته اٌم نباٌد در تحوالت جاری   صفت زاده از کاندٌداهای اٌن دوره تبلٌؽات خودرا شروع کرده است
شهرمان که انتخابات شورای شهر ٌکی از انهاست منفعالنه بگذرٌم وبگوئٌم هرکه امد برای ما فرقی نمٌکند .هر ادمی 

به ٌک تواناٌی دارد که با دٌگری متفاوت است واز سوی دٌگر روند گذشته نشان داده است که شورای شهر اوز احتٌاج 
تحول جدی دارد نسلی که در اٌن دوره کاندٌد شده اند هر چند تجربه چندانی در مدٌرٌت شهری نداشته اند اما نسلی هستند 

که جوان وپر از انرژی هستند وافرادی هستند که تحصٌالت عالٌه دارند وحداقل لٌسانس هستند بسٌاری از انها سابقه خوبی 
امٌدوارٌم اٌن افراد با برنامه  مردم هستند ونشانه های پاکی وصداقت در انها دٌده مٌشود. در کار خود دارند ومورد احترام 

 وارد انتخابات شورای شهر شده باشند وبا مردم شهر چشم انداز برنامه هاٌشان برای مردم بازگو کنند 

اجتماعی وسٌاسی وظٌفه دارند افراد باتجربه شهر وکنشگران عرصه   فرصت زٌادی تا انتخابات شورای شهر نمانده است 
که حامی اٌن جوانان پر شور ونشاط باشند تا مسٌر ابادانی شهر ودٌارمان با انتخاب افرادی پاک وکارامد و انساندوست 

 سرعت بگٌرد 

 1392خرداد 16فرهاد ابراهٌم پور )محمودا( 

  عکس های رسٌده در همٌن حد بوده است 

 مسلمانان تعطٌل عمومی استفردا معراج حضرت محمد پٌامبر بزرگ 
 
است . بسٌاری از دواٌر دولتی وبخش   پنج شنبه دولت امارات بمناسبت معراج حضرت رسول تعطٌل اعالم کرده  فردا 

خصوصی نٌز تعطٌل هستند اما بر اساس شنٌده ها وطبق روالی که بسٌاری از اوزٌها وخودمونی ها طی سالهای گذشته 
وهنوز بر خالؾ خٌلی از ادعاهاٌشان هٌچ توجهی به حقوق کارگران   اٌن امر درٌػ مٌورزندداشته ودارند متاسفانه از 

 انها نٌز می باشد ندارند  وکارمندان خود که تعطٌلی در اٌن روز حق قانونی
 

منافع شاٌد باورتان نشود که ما کسبه وبازارٌها وصاحبان موسساتی دارٌم که به ظاهر ادعای مسلمانی دارند اما به خاطر 
 چرا؟ .خود حاضر نٌستند مؽازه خودرا تعطٌل کنند وبه کارگران خود در اٌن روز مرخصی بدهند

 
 
جا دارد اٌنجا از ان دسته از تجار گرامی اوزی وخودمونی که رعاٌت حقوق قانونی کارگران خود مٌکنند وبه قوانٌن  

   ام مٌگذرانند تشکر نمائٌمحقوقی واجتماعی اٌنجا در عرصه مناسبتهای اٌام اعٌاد وعزا احتر
 خبر  

 گاؾ شگفت انگٌز رسانه ملی در مناظره کاندٌداها )+عکس

 هفت تٌر كشً دو جوان در اتوبان صدر و تونل نٌاٌش! 

 اعتراض مسافران به تاخٌر در پرواز تهران شٌراز 

 مطبوعات در خوزستان   خبرنگار قدٌمً  فجٌع  قتل
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 رٌشتری بشاگرد را لرزاند  4.4زلزله 

 سال پٌش  30دبی در  روزنامه الخلٌج  عکسی ازٌک همشهری در

اٌن عکس که توسط ٌکی از همشهرٌان که چندروز پٌش از اوز امده وانروزها را خوب بٌاد دارد سالها ان تکه روزنامه 
 را پٌش خود نگه داشته وبراٌم اورده است 

مٌدهد کنار ٌک مؽازه به اٌن عکس متعلق به مرحوم خواجه محمد شرٌؾ خواجه محمدباقر نامی اوزی است که نشان 
 احتمال زٌاد بازار اوزٌها ٌا مرشد نشسته است .

 مٌالدی در مستشفی )بٌمارستان ( البراحه دبی فوت نمود ه که ٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم  4.7.1987مرحوم در

 خبر

 بٌانٌه روحانی درباره حقوق اقوام: تدرٌس زبان مادری عملی می شود

 به معاون جلٌلی: با آن سند دوصفحه ای پر از ؼلط آبروی اٌران را در جهان بردٌدپاسخ ستاد روحانی 

 بزرگان جرٌان اصالحات نباٌد سكوت كنند

  !ساله پنج قلو زاٌٌد 23زن 

 شدگی در مازندران  نفر بر اثر ؼرق 214مرگ 

 دهد!  خوابی، احتمال خٌانت به همسر را افزاٌش می کم

 ماشین در کمربندی اوز  واژگونی

دٌروز ٌکشنبه عصر ماشٌن اقای اکبر قاسمی نژاد کارمند شهرداری اوز که فرزند اٌشان رانندگی مٌکرده بدالٌلی که هنوز 
اعالم نشده در کمربندی اوز پائٌن تر از مسجد مٌرزاٌی از جاده خارج و وازگون گردٌده که خوشبختانه اسٌب چندانی ندٌده 

ولورده شده است .ان حوادث وحوادث مشابهی که تاکنون در اوز اتفاق افتاده وباعث داؼدار شدن خانوادها اما ماشٌن له 
شده است هنوز خٌلی ها را سر عقل نٌاورده است که ماشٌن خودرا در اختٌار جوانانی که تجربه رانندگی چندانی ندارند 

ستند وگواهٌنامه نٌز ندارند نگذارند .خوشبختانه اٌنبار به خٌر واحساساتی رانندگی مٌکنند ودٌده شده حتی در سنٌن پائٌن ه
 گذشته است 

 خبر
 
 

 در شهر اوزت مرحوم محمودعسکرٌبرگزاری مراسم نکوداش
  

   

 خانه وکاشانه خودرا دریابیم

 کاروانسرای لرد مٌری اوز فرهنگسرای شهر مٌشود 
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ساٌت ستاره های اوز در سلسه مطالبی به موضوع کاروانسراهای اوز پرداخت واز جمله انها  1390بهمن ماه سال 
وظٌفه خود دانستٌم که راه پاره ای پٌدا کنٌم تا اٌن مٌراث کاروانسرای لرد مٌری بود واز وضعٌت اسفناک ان گفتٌم 

فرهنگی امان مرمت وبازسازی شود تا اٌنکه چندی قبل باخبر شدٌم تنی چند از عالقمندان همت نموده واقای امٌن بحرانی 
ست نمودند وسرکار خانم فروغ هاشمی دوتن از دوستداران مٌراث فرهنگی شهرمان طی نامه ای از شهرداری اوز درخوا

تا اٌن مکان به خانه فرهنگ اوز اختصاص ٌابد ساٌت ستاره های اوز ضمن سپاس وتشکر از اٌن دو هنرمند گرامی از 
قبول شهرداری برای مرمت ان استقبال نموده امٌد که هر چه زودتر شاهد مکانی زٌبا در ان کاروانسری قدٌمی لرد مٌری 

 باشٌم 

 ت های اقای امٌن بحرانی در همٌن باره است متنی که در پی می اٌد از ٌادداش

در بعضی کوچه پس کوچه های شهر که قدم می زنی ٌاد دٌروز زنده می شود ٌاد جوانان دٌروز بچه های دٌروز خاطرات 
 دٌروز و...

کنند و  لرد مٌری اوز ٌا همان محله مٌران ازآن جمله است ؛ محله ای پر رونق قدٌمی که گذشتگان از آن به نٌکی ٌاد می
خاطرات تلخ و شٌرٌنی   ؛ کاروانسرا و سابات های آن محله  قصه ی قٌصٌرٌه ی کوچکی که خراب شد ، بادگٌر کرامتی

را برای خٌلی ها تداعی می کند تلخ ترٌن خاطره اما شاٌد همان خرابی بازار قٌصرٌه درسالهای دور گذشته وتخرٌب 
 بادگٌر در همٌن چند سال اخٌر باشد.

ای دنٌا محله های تارٌخی شهر ها را که بخشی از تارٌخ آن شهر است مرمت و بازسازی می کنند تا تارٌخ و در همه ج
 هوٌت شهر حفظ شود.

به نماٌندگی از انجمن های خانه فرهنگ با اتفاق سرپرست جدٌد خانه فرهنگ خانم فروغ هاشمی در تارٌخ 
به شهرداری اوز    102/92شده بود نامه ای به شماره  از چند سال قبل شروع  طی راٌزنی هاٌی که 25/01/1392

اٌشان خواستٌم به دو دلٌل حفظ و نگهداری آثار باستانی و رونق بخشٌدن به فعالٌتهای فرهنگی  نوشتٌم واز 
 کاروانسرای شهرداری و تبدٌل آن به فرهنگسرای شهرداری موافقت کنند .  مرمت و بازسازی  با  شهر

انجمن های فرهنگی و هم کاروانسراٌی که قسمت   هردو مورد ، هم فعالٌتهای کم رونق شده ی  مانمطمئنا وضعٌت نابسا
 هاٌی از آن واقعا نٌاز به مرمت دارد همه را ترؼٌب می کند تا اٌن اتفاق مهم هرچه سرٌعتر شکل گٌرد.

قت نموده اند و بخشدار محترم نٌز به اوز آقای مجتبی کرٌمی با اٌن امر مواف  البته شهردارمحترم ( 15/02/1392اکنون )
اٌن مهم نگاه مثبتی دارند واٌن وعده را به همه فرهنگ دوست می دهٌم که در چند ماه آٌنده مکانی در خوراعضای انجمن 

 ها داشته باشٌم که البته مکانی فراجناحی خواهد بود و مخصوص همه کسانی که دؼدؼه فرهنگ دارند!

جهت مشورت و نظرخواهی  شوراٌی متشکل از مهندسان و فرهنگٌان در کنار پٌمانکار پروژه، در هفته های آٌنده تشکٌل 
پروژه فرهنگسرای  علمی تر و بهتر انجام شدن   مطمئنا می تواند باعث هرچه  در مورد بازسازی و تجهٌز کاروانسرا

 شهرداری شود.

 8/02/1392  امٌن بحرانی / 

 برای دٌدن عکس ها ومتن نامه اٌن عزٌزان به شهرداری شهر اٌنجا کلٌک کنٌد 

 نظر شما راجع به اٌن دو تا عکس چٌه؟ 
 
 
 

 اولٌن هواپٌمای شرکت هواپٌماٌی ماهان در فرودگاه بٌن المللی الرستان به زمٌن نشست
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 ، شبٌه مناظره بود؟« مناظره»کجای اٌن 

 کاندٌدای رٌاست جمهوری 8ساعته  4اولٌن مناظره 

 اعتراض کاندٌداها به سواالت تستی مرتضی حٌدری

  پٌامک های طنز درباره مناظره ها: از طناب کشی تا مسابقه زووو

 وحانی در نظرسنجی ها رشد کم نظٌر حسن ر

 نفر به دلٌل مصرؾ الکل مسموم  300و بستری شدن  4کرمان: مرگ 

 بعد از ظهر بر روی آنتن می روند/ جمعه،اولٌن برنامه  4همه مناظره ها در ساعت 

 

 آجی برازنده ، مسئول هٌأت فوتبال بخش اوز استعفا داد
 روزگار جالب عجب گل افؽانی _ درس و امرار معاش در روستای کهنه 

 الرستان مٌزبان مسابقات شطرنج قهرمانی فارس است 

 آؼاز ساخت پارک محله ای در شهر جوٌم 

 ها  روحانً، عارؾ و رضاًٌ در صدر نظرسنجً

 سرطان سٌنه در گذر تارٌخ )+عکس( 

 

 نژاد حمله شدٌد روحانی به سٌاست خارجی احمدی

 حسن روحانی ٌادآور خاتمی بود 

 برابر فوالد  5تولٌد لباسی از ابرٌشم عنکبوت با قدرت 

 بزرگ ترٌن پرچم دنٌا رونماٌی شد)+عکس( 

 

 نٌک کردار پشتٌبانی کنٌم  نٌک اندٌش  از همشهرٌان نٌک روش
 
بعنوان ٌک شهروند جهانی وهمشهرٌانی که دوست دارٌم با کارهای خوبمان کمک حال دٌگران باشٌم وظٌفه دارٌم از  

کار وتالش تازه ای اؼاز مٌکنند واز طرٌقی پاک وسالم به کار وتالششان ادامه دهند حماٌت کنٌم تا اٌن  همشهرٌانی که
 افراد روزبروز در پوٌند با همشهرٌان ودٌگر عالقمندان کارهای مفٌد وبهتری انجام دهند 

ی دارٌم ونٌاز به مشورت دارٌم اگر وقتی خرٌد دارٌم وقتی نٌاز به کارهای عمرانی دارٌم نٌاز به کارهای خدماتی وبهداشت
اٌن افرادهمشهری تواناٌی مشابه ونزدٌک به دٌگر افراد دارند وقٌمت وخدمات انها نٌز مشابه دٌگران است چرا انها را در 
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 اولوٌت قرار ندهٌم 
د ولوازم منزل بلٌط مٌخواهٌم دنبال وٌزا هستٌم دنبال هتل مٌگردٌم دنبال تعمٌرات منزل وکارهای برقکاری هستٌم خرٌ

مٌخواهٌم بخرٌم خرٌد ماشٌن دارٌم ٌا تعمٌرات ماشٌن دارٌم مٌخواهٌم به دکتر خوب واشنا مراجعه کنٌم چرا به سر وقت 
 انها نروٌم واز انها حماٌت نکنٌم / البته انها هم وظٌفه دارند که کار خوب وشاٌسته انجام دهند 

افراد فرصت طلب ونابلد وناکارا وجود دارد وهستند کسانی که طمع و زد مطمئنا همه مثل هم نٌستند ودر مٌان همشهرٌان 
 وبند دارند سخن من با ان دسته نٌست که اٌنگونه افراد در هر شهر ودٌاری هستند 

 خبرهاٌی از اوز 
 

 فعالیت کاندیداهای شورای شهر اوز هنوز شروع نشده است

اندٌداهای انتخابات شورای اسالمی شهر اوز چه کسانی هستند اما با توجه به اٌنکه تا اندازه ای مشخص شده است که ک 
بعضی خبرها حکاٌت از اٌن دارد که فعالٌت کاندٌداها ٌک   تاکنون فعالٌتی از حرکت انتخاباتی درشهر اوز دٌده نمٌشود

ر از انزمان به بعد خرداد شروع مٌشود واحتمال تحرک وفعالٌت وبرنامه های کاندٌداهای شه 24هفته مانده به انتخابات 
 مشخص خواهد شد 

------ 

وکولرهای ابی وگازی در حال سروٌس وراه اندازی   بر اساس خبرهای درٌافتی از اوز هوای اوز رو به گرمی مٌرود
اخرٌن بازمانده دست اورد    .گلگاری  بٌشتر نخل های اوز هبار داده شده ودر حال نا نه ی شدن وخالله می باشد  هستند
من دشت وصحرای اوز است وباٌد بگوئٌم به نوعی گلگاری اخرٌن گل بازمانده بهارٌست که تا چندی دٌگر گٌسوی از دا

 گل افشان خودرا به دست باد مٌسپارد وچون قاصدگی به دشت ودامن سر مٌزند تا پاٌان بهار را به همگان اطالع دهد 

که هفته به هفته وماه به ماه در اوز زٌاد شده وقدرت خرٌد از دٌگر خبرها گران شدن مواد ؼذاٌی وماٌحتاج عمومی است 
 مردم بخصوص اقشار کم درامد وتنگدست جامعه را کمتر وکمتر کرده است 

  

 گلگاری وارزش های ان

تا من ٌادم هست در اوز گلگاری از بوته های خاردار وگلدار اوز مورد توجه واستفاده مردم شهر اوز ومنطقه بوده است 
که دٌده وشنٌده ام اوزٌها بٌشتر از دٌگر مناطق الرستان به فصل درامدن گل گاری به پٌشواز ان مٌروند ودر کوی  وتا انجا

ودشت اوز انرا می چٌنند وبا کندن خارهای اطراؾ ان اول چون گلی زٌبا به تماشای گٌسو افشانی ان می نشٌنند وبعد با 
   مٌکنند وزمانی که زٌاد باشد انرا ترشی می اندازندکندن گل های روٌی ان از مؽز گوشتی ان استفاده 

کمتر اوزی می توان ٌافت که در اوز وحتی بٌرون از اوز انرا ندٌده باشد ٌا انرا نخورده باشد جدا از خوردن ان ودرست 
نه کردن ترشی ان همانگونه که در عکس قبلی واکنون مشاهده مٌکنٌد گل گاری دارای شهد ٌست که مورد پسند پروا

وزنبور عسل است شاٌد خٌلی از ماها تاکنون به اٌن موضوع فکر نکرده بودٌم که ادامه حٌاط ومحٌط زٌست اوز مدٌون 
در حال داد وستد است به جا ونکوست از داشته هاٌمان در اٌن سرزمٌن کم اب   اٌن داشته هاست وطبٌعت بزٌباٌی تمام

 وعلؾ وسبزه به بهترٌن نحو استفاده کنٌم 

 در اٌن دلدادگی سنگ وخاک تشنه بمان / سخت جان / خار برتن / گٌسو فشان  با ما

 25.5.2013فرهاد ابراهٌم پور )محمودا( 

 در باب مسائل شعر امروز الرستان



اٌن عنوان مطلبی است که در وب ساٌت صحبت نو الرستان در باب شعر الرستان به قلم اقای فرزاد قناعت پور نوشته 
قسمتی از در ماندگی ودر جا زدگی شعر الرستان از الر واوز وگراش خنج گرفته تا دٌگر شهرها  شده است که گوٌای

وروستاهای اٌن منطقه بزرگ است .هرچند اٌن بررسی بصورت خٌلی اجمالی صورت گرفته ومصداق های الزم بٌان 
خٌلی ها توان نقد وبررسی ندارند وخٌلی نشده است اما همٌن اندازه مٌتواند هشداری به جامعه ادبی وشعری ما باشد .وقتی 

ها به کؾ زدن بی معنی برای ٌک شعر نابجا وحتی نادرست مبادرت می ورزند جای برای پٌشرفت باقی نمی ماند وقتی 
وشاعر تافته جدا بافته  ماندن در وضعٌت مد ونمونه جاری مالک شعر گفتن افراد مٌشود خالقٌت شعری رخت بر می بندد 

 ود ودؼدؼه اش فقط خودش مٌشود ونقبی بر دل دردمند زمانه وانسان همزمانی اش نٌست .سرزمٌنش مٌش

متاسفانه چندٌن سال دوری من از الرستان اٌن فرصت براٌم امکان پذٌر نشده تا متوجه شوم انچه در الر وگراش وخنج  
کنم که اگر مٌزٌنل امٌری نژاد را  بر شعر مٌگذرد چگونه است اما مٌتوانم در باره وضعٌت شعر وادب درشهر اوز عرض

عرضه شعر جدا کنٌم نه شاعری جدی طی اٌن سالها به مجموعه شاعران اوز اضافه شده است ونه شاهد   از عرصه
شعرهای بٌشتر وپربارتری ازشاعران ساکن شهر اوز بوده اٌم ونه انجمن ادبی تائب به فعالٌت خود پٌگٌرانه ادامه داده 

 پور  است /فرهاد ابراهٌم

 در زاوٌه ای از زندگی 

 در باب مسائل شعر امروز الرستان

 صحبت نو الر  -  < آفتاب

شعر امروز الرستان نسبت به سلؾ خوٌش حٌات و روزگار بس متفاوتی را تجربه می کند. افزاٌش امکانات ارتباطی، 
های فرهنگی و هنری گوناگون و محو شدن تدرٌجی مفهوم "سرحدات"، چشم و گوش اٌن شعر را به  آشناٌی با صبؽه

 مسائل تازه ای باز کرده است.

نٌز بٌافزاٌٌم پررنگ شدن مسئله ی"شهر" و شهرنشٌنی نسبت به گذشته. اما شعر، با اٌن مسائل، عمدتاً در حٌطه ی شکل  
ن به تکانٌدن خود داده است و در حوزه های مربوط به مضامٌن و درون ماٌه آثار و بعضاً ساخت و سازهای تصوٌری، ت

ها ) که بی شک در تکوٌن شکل و فرم با اصالت و رٌشه دار هم اثر خود را خواهد گذاشت( ٌا به مضامٌن و درون ماٌه 
رصه ی بومی ) و نه های نو در حوزه های ؼٌر بومی متصل است و ٌا مسائل کالن انسانی را مطرح می کند اما در ع

تنها بومی سراٌی( به جز ٌک مورد، حرکتی کند و مٌلی متری دارد. ظهور نسل تازه ای از شاعران ؼالباً جوان با 
مٌانگٌن سن سی سال! و گسترش روحٌه ی پٌگٌری و مطالعه و حضور در فضاهای اجتماعِی عرضه ی شعر، البته در 

اما با وجود حضور پر رنگ تر شعر در شهر، آٌا شهر نٌز به همان مٌزان  گسترش و استمرار آن بی تاثٌر نبوده است،
توانسته در شعر ما جلوه گر شود؟وضعٌت زٌستی ما، دردها و دؼدؼه های امروزمان که به صورت طبٌعی بخشی از 

ن قرار بگٌرد و تجربٌات زٌسته ی شاعران ما هم هستند به چه مٌزان توانسته است در َکَنؾ تخٌل و تفکر شاعرانه اٌشا
سهمی از ناخودآگاه و درونٌات اٌن شاعران داشته باشد؟ سالهاست آن دست تعارٌؾ ؼلط و تقلٌل گراٌانه ای که شعر را 

دلی دلی کردن و بستر جوالن بالمنازع احساسات و احساساتی گری می دانست و شعر و تخٌل شعری را در خأل و 
شناخت درست و هستی شناسانه ی شعر داده است که در کنار تعرٌؾ های منزوی می خواست، جای خود را به تعرٌؾ و 

زٌباٌی شناسانه ی خود مبنی بر مثالً موزون و مخٌل بودن به روشنی به آن تعرٌؾ خود مبنی بر "دانستن و درٌافتن 
 چٌزی" نٌز نزدٌک می شود. 

؛ ٌعنی اعٌان و مسائل پٌرامونی خوٌش را می شعر از اٌن منظر، همخانه ی شناخت است و شاعر، "داننده و درٌابنده"  
بٌند و درمی ٌابد و بر بستر اٌن داناٌی است که به سرچشمه های حس و عاطفه رسٌده ، جرعه ای از اٌن احساسات ژرؾ 
و اٌده مند خود را به ٌاری نوع ساختار و مٌزان بهره مندی از امکانات زبانی به حس و حساسٌت مخاطب تحوٌل می دهد 

نگونه، به سامانه ی نگاه و شناخت وی تفوٌض می کند. اٌن ها، محصول فعال کردن قدرت بٌناٌی و بٌنش و تٌز کردن و اٌ
 شاخک ها و تقوٌت حساسٌت اجتماعی خوٌش است.
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ما چه مٌزان به اٌن موضوع نزدٌک شده اٌم؟ شاعر و هنرمند ما چه اندازه به شراٌط زٌستی و موقعٌت تارٌخی خود   
؟ تجربه ی شنٌداری و خواندنی ما جز اندک مواردی که بعضاً استثنا هستند موارد دٌگری در سطح کالن سراغ واقؾ است

ندارد.اثرات اٌن مسائل را بی شک در نوع رفتار با زبان ) شاخصاً بومی سراٌی( می توان دٌد؛ زبان، که مهمترٌن ابزار 
ات زبانی همچنٌن شناسه ای مهم در درک و درٌافت نوع در تکوٌن شعر و اجرای تخٌل شاعرانه است. زبان و مشخص

جهان بٌنی شاعر نٌز هست پس، برای رفع نوعی تفکر انحرافی در محدوده ی اٌن جهان بٌنی الزم است بٌافزاٌٌم که، 
ز رسالت شعر، صرفاً "احٌا زبان" نٌست، بلکه تقوٌت و توسعه ی آن است. شعری که زٌاد به گذشته ور برود خود بخشی ا
آن گذشته می شود. احٌاء زبان به عوامل بسٌاری مرتبط است شعر هم به نحوی از عوامل مؤثر بر اٌن فراٌند است اما به 
شٌوه ی خود به زنده نگاه داشتن آن می کوشد و آن شٌوه، تقوٌت و کشؾ امکانات آن زبانی است که اکنون در دسترس 

می سازد، در اٌن مسٌر قطعاً گراٌش و تأملی هم به گذشته ی زبان خواهد ماست، زبانی که اکنون ما و جهان اکنون ما را 
داشت و از ظرفٌت های آن هم بهره مند خواهد شد؛ بدٌن گونه، هم به ثبت تارٌخ، زندگی و زبان امروز خود نائل می شود 

  ٌات آن بهره می برد.هم سلؾ و گذشته ی خوٌش را به مشارکت عملی می طلبد. هم تارٌخ را می نوٌسد و هم از تجرب

شما تصور کنٌد اگر شعر و ادبٌات ما بخواهد مدام خود را مشؽول دلتنگی های گذشته، روزهای رفته بکند و مدام به  
زورچپانی انبوه واژه ها و نام ها و موقعٌت هاٌی سرگرم باشد که ٌکبار تام و تمام تجربه شده است و امروزه دٌگر شاٌد 

همه شان( از دسترس تجربٌات عملی ما به دور اند ٌعنی ما، تجربه ی فٌزٌکی و عٌنی و ٌا عاطفی  بسٌاری از آنان )و نه
و حسی آن را در اختٌار ندارٌم، نتٌجه چه خواهد شد؟ جز محروم کردن نسل فردا از بخشی از تارٌخ و زبان و فرهنگ 

شتٌم و ٌا تصوٌر می کردٌم اما از درماندگی در گذشته ی خود )ٌعنی امروز ما(، عناصرو عواطؾ و اعٌانی که باٌد می نو
گذشته ، از آن ها برگذشتٌم و فراموش کردٌم؟ و گر چه فراموش نمی کنٌم که امکان حضور زٌباشناختی عناصر پٌشٌن 
خوب است و اصالً اٌن هنر شاعر خواهد بود که با خلق ٌک تجربه ی حسی و شاعرانه از آن عناصر و عواطؾ بعضاً 

ت، به اصالت و رٌشه داری فرهنگی نسلی کمک کرده و به حفظ و تقوٌت سٌر تارٌخی آن بکوشد اما می پرسٌم دور از دس
 با مسائل جدٌد و پٌش رو چه باٌد کرد؟

با اٌن گسست خط تارٌخی و فرهنگی چه باٌد کرد؟ آن که "موقعٌت تارٌخی" خود را درک نمی کند و تشخٌص نمی دهد   
می ماند. چنٌن انسانی در برابر سٌر تحوالت جدٌد و پدٌده های فرهنگی اجتماعی نو، به زانو در از ثبت تارٌخ خود عاجز 

آمده، پا سست می کند و رعب زده و ماتم زده ) ولو در پس چهره ی به ظاهر شاد و بشاش خود از خلق ٌک موجود ادبی 
که  -الٌه های درونی اوست، "گذشته" ، بر می گرددو هنری!( ، مدام به تنها چٌزی که در اختٌار دارد و در بنٌادی ترٌن 

گوٌا نمی خواهد بپذٌرد که گذشته  -بسٌاری از اٌن بازگشت ها به دلٌل عدم صداقت شاعر واجد اصالت و اعتبار نٌست
  گذشته است؛

انی که از گذشته، و اما خوب می دانٌم که همٌن گذشته، چراغ راه آٌنده است اما نه برای در گذشته ماندگان بلکه برای آن
امکان و ظرفٌتی برای درک و پٌشرفت امروز می سازند.شماٌلی چون حافظ را به خاطر بٌاورٌم ، که اگر هنوز می 

خوانٌم و می خواهٌم اش، ٌکی به اٌن دلٌل است که وی فرزند بالفصل زمانه ی خوٌش است، جهانش را به درستی درک 
ر گٌرد، زبان همان جهان را، و از همٌن جا در تارٌخ و در تمام زمان ها نامش می کند و می داند چگونه زبانش را به کا

می ماند. چرا که، درک درست زمان تارٌخی خوٌش، ما را به ادراک زمان ازلی می سپارد و اٌن است راز ماندگاری 
 امثال حافظ. 

 کاندٌداهای انتخابات شوراها در اوز چقدر با وظاٌؾ شورای شهر اشنا هستند ؟

اسالمی شهر در اوز   نفر در شهر اوز برای چهارمٌن دوره انتخابات شورای 22بر اساس اخرٌن اطالعات منتشر شده 
شوندگان دارا بودن تحصٌالت لٌسانس وباالتر از ان ذکر شده است که ثبت نام کرده اند در اٌن دوره ٌکی ازشراٌط ثبت نام 

در نوع خود نشان از وجود نخبگان وتحصٌلکردگان برای حضور در اٌن دوره است و ترکٌب اٌن دوره را افرادی تشکٌل 
اند .وجود نخبگان خواهند داد که از دانش وسواد الزم برخوردار هستند وحداقل چهار سال دوره اموزش عالی را گذرانده 

برای جامعه داشته  ودانش اموختگان در عرصه فعالٌت های اجتماعی وسٌاسی وفرهنگی مٌتواند ثمره دهی بٌشتری 
  بخصوص در شهرهای کوچک که نٌاز بٌشتری به فعالٌت نخبگان وجود دارد  باشد 

 که پٌش می اٌد وهر شهروندی دؼدؼه انرا دارد اٌن است .  سواالتی
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 ٌداها با وظاٌؾ مهم خود در اٌن عرصه اشنا هستند ؟اٌا کاند

 اٌا اٌن افراد مٌدانند که چه مسئولٌتی در قبال مردم وتوسعه شهر مٌخواهند بعهده بگٌرند ؟ 

 شناخت انها از مشکالت مردم وشهر چه اندازه است ؟

 برنامه انها برای حضور در شورای شهر اوز چٌست ؟

 وز دارای چه مقبولٌت سٌاسی ؛ اجتماعی وفرهنگی هستند ؟کاندٌداها ی اٌن دوره از شهر ا

  

بی خاصٌت و وقت تلؾ کن داشته باشند . مٌخواهند اعضای شورای شهرشان   مردم شهر اوز نمی خواهند شوراٌی منفعل
فه ای سازنده ؛ پٌش برنده وبالنده داشته باشند . پس وظٌ  شهرشان نقش  در تمام امور داخلی شهر ودر توسعه وعمران

 خطٌر پٌش روی کاندٌداها برای حضورشان ومردم برای انتخابشان وجود دارد 

 1391ساٌت ستاره های اوز .سوم اردٌبهشت 

 نفر رسید  22جمع کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر اوز به 

گر کاندٌداها برای چهارمٌن دوره بر اساس اخرٌن خبرها از اوز اقای صباؼی رئٌس شورای شهر اوز نٌز به جمع دٌ
زٌر داوطلب کاندٌد چهارمٌن دوره انتخابات   انتخابات شورای شهر اوز پٌوسته است .طبق اخرٌن گزارشها تاکنون اافراد

اٌن ماه مشخص مٌشوند چند نفر از انها تائٌد صالحٌت  1391اردٌبهشت  28برای شورای شهر اوز هستند که در تارٌخ 
 اٌن افراد وارد عرصه انتخابات شورای اسالمی شهر اوز مٌشوند   تائٌد صالحٌت مٌشوند .بعد از
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 ماه ژوالی 2013  ارشیو اخبار و مطالب

 اتفاقی که به خٌر گذشت

 بود  2013ژوالی 30دقٌقه شب  55و11ساعت 

به اتفاق همسرم رفته بودٌم برای خونه چٌزی بخرٌم داشتٌم بر مٌگشتٌم نزدٌکای خونه جنب هتل دبی پالم بودٌم که دٌدٌم 
رفتن او عٌن ادم های مست وپاتٌل بود به چند ثانٌه نکشٌد همانجور که  ٌکنفر تلو تلو خوران از کنارمان رد شد حالت راه

نگاش مٌکردٌم ٌکمرتبه با سر خورد بزمٌن وبالفاصله خون از پشت سرش جاری شد اول کسی نبود به ٌکدقٌقه نکشٌد که 
ٌکی   ب خوردهسٌل جمعٌت انجا جمع شدند هر کسی چٌزی مٌگفت ٌکنفر مٌگفت سکته کرده ٌکنفر مٌگفت حرامی مشرو

مٌگفت قرص توی پالستٌک دستٌش هست حتما فشارش رفته باال اما من وهمسرم اولٌن کسانی بودٌم که دٌدٌم چه جوری 



زمٌن خورد اصال حال خودش نداشت به احتمال زٌاد مست بود وکنترل خودش را از دست داده بود دور تا دور او جمع 
دقٌقه رسٌد پرسٌدند کسی دٌده که چه شده من براشون توضٌح  5ه ودر عرض شده بودند خوشبختانه اورژانس دبی بالفاصل

دادم بالفاصله محل شکستگی سر که خون زٌادی ازش رفته بود دست زدند وپاک کردند هنوز بهوش بود ومٌتونست جواب 
پانسمان کردند  سواالت دکتر اورژانس را بدهد ازش پرسٌدند خوبی گفت اره کمک کردند تا نشست در حال نشسته اورا
شاٌد هم دکتر بود   وسرش را باند پٌچی کردند ازش سوا ل کردند چکاره ای اٌا مشروب خوردی جواب داد نه من دکترم

هندی بود واز اهالی مٌلٌوار   ولی تو اٌنوضعٌت با اون حال وروزش وسر وضعش کسی باور نمی کرد که اون دکتر باشه
مرگی کامال در چهره اش پٌدا بود باالخره مردم با اصرار مسئول امبوالنس سال عمر داشت نگرانی ودل 55بٌش از 

 متفرق شدند ومن هم به انها گفتم کاری با من ندارٌد گفتند نه من رفتم واورا سوار امبوالنس کردند 

رد مٌشه خٌال نکنم مسلمان بود چون از بقالی سر محل پرسٌدم که طرؾ را مٌشناختی گفت اره اون مرتب از اٌن طرؾ 
نپرسٌدم چرا باالخره هر کسی دنٌاٌی برای خودش داره ٌکی با مشکالت مٌسازه ٌکی برای   گفت خٌلی مشروب مٌخوره

فرار از مسائل ومشکالت دست به دامن مشروبات وکارهای دٌگه مٌشه ٌک عده هم طاقت وتحمل واراده کنترل خودشان 
ی به خٌر گذشت وتا اخرٌن لحطه ای که اور دٌدم زٌاد بد نبود اما چنٌن را ندارند خوشبختانه با اقدام بموقع اورژانس دب

 تا اراده وکنترل مارا محک بزنه .  حادثه هاٌی گاهی اتفاق می افتد 

 خبر
  ایرانی در امارات به مناسبت ماه رمضانزندانی  77آزادی 

 نفر  ۰۴های اندونزی/ صدور حکم اعدام برای  ایرانی در زندان ۶۲۲حضور 

 مقام ارشد خارجی در تحلیف روحانی )+اسامی(  30

 

 ساسان سلیمانی قهرمان بلیارد جام رمضانی شد

 با پٌروزی29.7.2013در ادامه مسابقات بلٌارد ناٌن بال در شب پاٌانی که از ابتدای ماه رمضان شروع شده بود دٌشب  
به مقام دوم   اقای ساسان سلٌمانی بپاٌان رسٌد در اٌن شب طی مسابقات فشرده ساسان سلٌمانی اول شد اقای نوٌد نامور

که جواٌز اٌن دوره به انان   دست ٌافت واقاٌان محمد اواره ومحمود رجاٌی به مقام های سوم وچهارم اٌن دوره دست ٌافتند
ر ساسان که در شب پاٌانی حضور داشتند تقدٌم اٌشان گردٌد .مدٌر برگزار کننده اهدا شد جام ناٌن بال قهرمانی توسط پد

اٌن دوره اقای مهران فقٌهی بود که جام اول ودوم اٌن دوره نٌز خود تقبل نموده بود که جا دارد از اٌشان به خاطر همراهی 
 وزحماتشان تشکر کنٌم 

  کنٌد  رای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌکب

 مرگ دلخراش یک چوپان وصد گوسفند بر اثر رعد وبرق در منطقه بنارویه الرستان
 اثر اصابت رعد و برق در منطقه بناروٌه مرگ ٌک چوپان بر 

   

 کارشناس هواشناسی پیش بینی کرد/ اغاز بارش های تابستانی در الر
 : 

کارشناس هواشناسی از بارش های باران در شهر الر طی چند روز آٌنده خبر  -الرستان  /1392مرداد  7صحبت نو الر 
 .داد
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بت نو در خصوص آؼاز بارش های تابستانی با بٌان اٌنکه بر خالؾ ٌک کارشناس هواشناسی در گفتگو با خبرنگار صح
اٌنکه در شهر الر بارش نداشتٌم در مناطق اطراؾ از جمله خنج، اوز، بناروٌه و داراب طی روز های شنبه و ٌکشنبه 

  .شود مشاهده شد،اظهار داشت: طی ٌکی دو بعد الظهر آتی شراٌط برای بارش در منطقه مهٌا می بارش های خوبی 

اٌن کارشناس برای هفته آٌنده تقوٌت سامانه موسمی را در منطقه پٌش بٌنی کرد و افزود:می توان گفت هفته آخر از ماه 
مبارک رمضان شراٌط برای بارش مناسب در منطقه فراهم شود. وی همچنٌن اضافه کرد:هنوز تا پاٌان مرداد زمانی 

  .انی به دو ٌا سه بارش موثر و خوب برای شهر الر امٌد داشتزٌادی باقی مانده و می توان در اٌن بازه زم

کارشناس هواشناسی در پاٌان طبق پٌش بٌنی های بلند مدت گفت:برای هفته دوم شهرٌور تا اواسط شهرٌور نٌز بارش 
ست که در خوبی پٌش بٌنی می شود هر چند که با توجه بازه زمانی زٌاد احتمال تؽٌٌر در الگوی نقشه ها بسٌار زٌاد ا

  .صورت تثبٌت مدل ها و الگوهای پٌش ٌابی در اسرع وقت جزٌٌات بٌشتری به اطالع خوانندگان خواهد رسٌد

 خبر

 باران در اوز وبخش اوز
  

دٌروز شهر اوز ومطقه اوز شاهد اولٌن بارش تابستانی بود هر چند اٌن باران در اوز زٌاد نبود اما نقاطی از بخش اوز 
 ن وجاری شدن سٌل بوده است در روستای کهنه اوز اٌن بارندگی توام با باد وتگرگ بوده استتوام با شدت بارا

  28.7.2013   /    بارش باران و تگرگ در منطقه مربوط کهنه اوز

 خبر
 

 قیمت انواع سکه و ارز در بازار
 در کشور« سی»به هپاتیت افزایش آمار مبتالیان 

 ی دوربین)تصویری دنیای حیوانات از دریچه
 قیمت خودروهاي داخلي در بازار امروز )+جدول

 مٌن علت مرگ و مٌر بعد از تصادفات در کشوراعتٌاد، دو

 ارزش خرما در سفره ما 

خاصٌت وارزشمندی خرما برای مردم جنوب وما اوزٌها از دٌر باز معلوم بوده است بخصوص در گذشته های دور که 
در اوز از طرٌق خرما نه تنها بعنوان ٌک ماده ؼذاٌی مهم بلکه برای بسٌاری منبع درامد نٌز بوده است اوزٌهای زٌادی 

کاشت ونگهداری نخل ودرخت خرما مٌوه انرا بفروش مٌرسانند وکسب وکار افراد زٌادی بوده است اٌن درخت با ارزش 
جدا از ماده ؼذاٌی ان از شاخ وبرگ ان در تهٌه انواع سبد وجارو استفاده مٌشده است وجاٌی از ان دور رٌخته نمٌشده 

رای سوزاندن وگرم کردن تنور استفاده مٌشد تا برگ های تر وخٌس ان در درست است از شاخه های خشک ان )پش( که ب
 کردن انواع سبدها وحتی زٌر انداز استفاده مٌکردند 

اوزٌها از همٌن ماده مؽذی خرما انواع دسرها وؼذاها درست مٌکردند از رنگٌنک گرفته تا شٌره خرما واز قدٌم مرسوم 
 سر سفره افطاری اوزٌها خرما را با دوغ وکشک تازه وماست مٌل مٌکنند  بوده است که در فصل گرما ونٌز بر

اٌام رمضان در اوز والرستان واکثر نقاط کشور ومنطقه خاورمٌانه خرما ٌکی از مواد مؽذی بر سر سفره افطاری اٌن 
نندگان بٌشتر با ارزش اهالٌست . برای همٌن مجموعه ای از اطالعات از منابع مختلؾ گرده اوری کردم تا همشهرٌان وبٌ

 ؼذاٌی اٌن ماده اشنا شوند / ساٌت ستاره های اوز 
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شود محدوده رشد آن  های بٌن دو رود نٌل و فرات وجود داشته و گفته می خرما در دوران باستان به فراوانی در سرزمٌن 
 .تگرف در دوران پٌش از تارٌخ از سنگال تا حوزه رودخانه اٌندوس در شمال هند را در برمی

سال پٌش از مٌالد مسٌح تعلق دارند. خرما در  ۰۵۵۵شناسی مربوط به کشت خرما در ؼرب عربستان به  شواهد باستان
های بٌابانی  ها آن را در واحه  اٌن نواحی به عنوان نماد باروری و زاٌش مورد توجه خاص مردم بوده است و چادرنشٌن

 .کاشتند می
ردند. بعدها بتدرٌج خرما از آسٌا و عمدتا خاورمٌانه به استرالٌا و قاره آمرٌکا نٌز برده اعراب خرما را با خود به اسپانٌا ب

شد. سٌاحان اسپانٌاٌی نٌز خرما را به نٌومکزٌکو و کالٌفرنٌا معرفی کردند تا جاٌی که کالٌفرنٌا امروزه ٌکی از 
 .تولٌدکنندگان خرماست

ه برخی از آنها مانند هلٌله، مضافتی، شکری چرپان و بارشاهی در نوع خرما در جهان شناخته شده است ک ۰۵۵۵بٌش از 
 .اٌران وجود دارد

درصد چربی و امالح دارد.  ۰درصد پروتئٌن و کمتر از  ۰دهد. مٌوه خرما  درصد وزن خرما را آب تشکٌل می ۰۵تا 
 .کند پروتئٌن و آب موجود در آن بسته به نوع خرما و مرحله رسٌدن آن فرق می

  ۰۵گرم گلوسٌد ،  ۰۰گرم چربی ،  ۵٫۰گرم پروتئٌن ،  ۵٫۰کٌلوکالری انرژی ،  ۰۰۰خرمای تازه دارای  گرم ۰۵۵
گرم آهن ،  مٌلی ۰گرم کلسٌم ،  مٌلی ۰۵گرم منٌزٌم ،  مٌلی ۰۰گرم پتاسٌم ،  مٌلی ۰۰۵گرم آهن ،  مٌلی ۰٫۰مٌلٌگرم فسفر ، 

 .گرم نٌاسٌن است مٌلی ۰٫۰

گرم خرما(، برای افراد دچار فشار خون باال که باٌد رژٌم کم سدٌم داشته  ۰۵۵گرم در  ٌلیبه دلٌل سدٌم کم آن )ٌک م
 .باشند، مفٌد است

ها مانند سرطان  تواند از بسٌاری سرطان تحقٌقات نشان داده خرما با توجه به داشتن مقدار قابل توجه فٌبر خوراکی می
 .کولون و معده پٌشگٌری کند

لٌوان آب جوش خٌس کرده و صبح و شب آن را  ۰عدد خرما را در  ۰تا  ۰بودن آن است. اگر ٌکی از خواص خرما ملٌن 
 .بٌنٌد به صورت گرم بنوشٌد خاصٌت آن را به وضوح می

شود، در  درد می خاصٌت دٌگر خرما، خنثی کردن اسٌد معده است، از آنجا که زٌادی اسٌد معده باعث ترش کردن و دل
 .نوشند عدد خرمای تازه و له شده را در آب جوش انداخته آن را هم زده و می ۰تا  ۰درد طب سنتی چٌن برای رفع دل 

 مراحل تکامل خرما

ای  سر بگذارد که عبارتند از: مرحله نخست که مٌوه مرحله را پشت ۰مٌوه خرما از زمان تشکٌل تا هنگام رسٌده شدن باٌد 
 .ٌند، ذخٌره قند خرما در اٌن مرحله گلوکز و فرکتوز استگو می (به رنگ سبز، سفت و تلخ است و به آن )چاقالی

نارنجی ٌا قرمز تؽٌٌر   انجامد. در اٌن مرحله مٌوه هنوز سفت است، اما رنگ آن به زرد هفته به طول می ۰مرحله دوم 
 .گوٌند ٌابد و ذخٌره قند آن عمدتا ساکاروز است و به آن خرما خارک می می

 .ای است کشد. مٌوه در اٌن مرحله نٌمه رسٌده و به رنگ قهوه هفته طول می ۰وٌند، گ مرحله سوم که به آن رطب می

کشد. در اٌن مرحله مٌوه رسٌده است. برخی مٌوه را وقتی رنگش هنوز روشن است،  هفته طول می ۰مرحله چهارم 
کاب )زرد طالٌی( و کنند. مثل رطب مضافتی و کب تر شدن در شراٌط دماٌی مناسب انبار می برداشت و برای رسٌده

 .گوٌند، مثل خرمای پٌارم خشک شود که به آن خرما می مانند تا نٌمه بعضی دٌگر در گرمای خرماپزان بر سر نخل می

 .فقط ٌادمان باشد کسانی که بٌماری قند دارند باٌد کمتر از اٌن مٌوه استفاده کنند



 haave haybaaهاو هیبا
  

سال از عمرشان گذشته باشد انهاٌی که ٌا اٌن  50 40مه اشنا هستند بخصوص نسلی که اوزٌها بٌشتر از خٌلی ها با اٌن کل
اب را نوشٌده اند ٌا دٌده اند که دٌگران انرا برای تخلٌه شکم ومعده چگونه استفاده مٌکردند چندٌن کوزه از اٌن ابمعدنی از 

گفتند هر چه سموم وکثافت معده است پاک بٌشه های اب معدنی تاگزوی اوز می اوردند وبه بزرگ وکوچک مٌدادند مٌ
مٌکند وهر چه در شکم داشتی خالی مٌشد ومثل اب نه از راه ادرار بلکه از طرٌق روده ها دفع مٌشد واٌن از سواالت مهم 
راجع به اٌن اب معدنی است که چرا همه نوشٌدنی ها واب ها از طرٌق مجاری ادرار دفع مٌشود اما هاو هٌبا از طرٌق 

 ها دفع مٌگردد روده 
لٌوانها را پر مٌکرد   صبح ها دور خود جمع مٌکرد  جالب بود ٌادم می اٌد مادرم همه بچه ها را از بزرگ وکوچک گرفته

وبه انها مٌداد تا انرا تا ته بخورند وبعد افراد به نوبت راهی توالت مٌشدند واٌنکار چندٌن بار تکرار مٌشد تا معده کامال 
مٌرسٌد که فقط اب خالی از روده ها خارج مٌشد بعد از ان برای اٌنکه ضعؾ نکنی لٌوانی از شربت خالی مٌشد وبجاٌی 

قند مٌدادند که بعد از ان تلخی وبد بوٌی اب هٌبا واقعا می چسپٌد مٌگفتند اب هٌبا انگل کش است وضد باکتری 
 وضدمٌکروب 

ز ٌک ابمعدنی از اوز براٌم اوردند خٌلی تلخ وبد مزه بود اما چندی پٌش برای اٌنکه ٌادی از انروزها کرده باشم گفتم از او
   تحمل کردم وتا اخرش خوردم همان بوی وطعم مٌداد ٌاد تاگزو وکودکی وکلی خاطره توش بود

عکسی که می بٌند از اب هٌبا انجاست که متاسفانه صاحب مشخصی ندارد وچه خوب است ٌکنفر انجا را تبدٌل به ٌک 
 تی کند ومطمئنا ان اب هنوز هم مٌتواند برای بعضی بٌمارٌها مفٌد باشدمکان خوب تورٌس

25.7.2013  
 

 کشته در حادثه قطار مسافربری در اسپانیا )+عکس(  77

 محمود استادمحمد درگذشت

 راز چاق شدن انسان آشکار شد 

 قیمت خودروهای چینی در بازار تهران )+جدول( 

 

 تر می شوند؟  ها در ماه مبارک چاق چرا چاق

 ترین فرد جهان )+عکس(  سال سن مدعي عنوان مسن 141پیرمرد هندي با 

 رمضان در هند )عکس( 

 ( نگاه میکروسکوپی! )گزارش تصویری

 چرا ٌک داروخانه در اوز شبانه روزی نٌست ؟

ونٌم شب ٌک بٌننده ساٌت از اوز برای ساٌت اوز استارز فرستاده ونوشته بود که با وجود  11اٌن سوالی بود که ساعت 
م شب احتٌاج به دارو پٌدا کند هٌچ داروخانه ونٌ 11دو داروخانه در اوز وٌک داروخانه در بٌمارستان اگر مرٌضی ساعت 

شب می بندند وداروخانه بٌمارستان ساعت ٌازده شب با اٌن  10ای در اوز باز نٌست چون داروخانه داخل شهر ساعت 
اگر خودت وسٌله داشته باشی مٌتوانی به گراش   وضع بٌمار ٌا همراه بٌمار مجبور هستند برای تهٌه دارو به گراش بروند
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ی وگرنه کلی هم باٌد هزٌنه کراٌه ماشٌن بدهی گناه مردم چٌست که باٌد برای تهٌه دارو حٌران وسرگردان برو
 اٌشان از ما خواسته بودند وپرسٌده بودند چرا مسئولٌن بهداشت ودرمان بفکر بٌماران وتهٌه دارو انها نٌستند   باشند

ا که مشکل بسٌاری دٌگر از همشهرٌان است به اطالع مسئولٌن ما وظٌفه انسانی خود دانستٌم که اٌن مشکل همشهرٌمان ر
 بهداشت ودرمان شهرمان برسانٌم تا فکر وچاره ای بٌندٌشند 

23.7.2013 

 افطاری در سطح شهر اوز چٌست

همه لوازم ومواد ؼذاٌی وسفره افطاری خودرا در خانه تهٌه مٌکردند وٌا در وهمساٌه بده وبستان   زمانی مردم شهر اوز
فطاری رواج زٌادی داشت اما با گسترش شهر نشٌنی وازدٌاد جمعٌت و وجود ادم هاٌی که از شهر های دٌگر برای کار ا

به اوز امده اند دٌگر همه انها در خانه تهٌه نمٌگردد چون نه تنور وبرزه ای در بسٌاری از خانه های جدٌد وجود دارد ونه 
برای همٌن بعضی از داشته های سفره افطاری در مؽازه ها   نی هستان حال وحوصله زنان قدٌم در زنهای جوان اال

ودرسطح شهر اوز تهٌه مٌشود بر اساس گزارشی که از اوز درٌافت کردٌم اٌنروزها در ماه رمضان در سطح 
 اٌن ؼذاهای افطاری در سطح شهر ومؽازه ها درست وعرضه مٌشود  شهراوز 

 ودر جاهاٌی گپک وباله تو بفروش مٌرسد   مجان زلبٌا بامٌهحلٌم باد –اش  –سمبوسه  –هرٌسه  –حلٌم 

که شامل انواع   اما هنوز هم بسٌاری از همشهرٌان داخل خانه خود بعضی از چٌزهای قدٌمی سفره افطاری درست مٌکنند
با ماست که معموال همراه   سوپ های خانگی  انواع پشه –سمبوسه  –کستر  –فرنی  –ژله های مٌوه ای  –کرم کارامل 

جدا از اٌن ومعموال بعد از نماز ؼذاهای اصلی مٌل مٌکنند  وخرما وٌا کشک ودوغ بر سر سفرهای همشهرٌان پٌدا مٌشود 
که در قدٌم بٌشتر تلٌت گوشت بود اما امروزه هم بعضی جاها تلٌت گوشت ودر مواردی نٌز برنج وانواع خورشت ها 

 وجود دارد 

 خبر
 
 

 اعالم جرم دادستان زاهدان علٌه شرکت اٌرانسل به خاطر توهٌن به خلٌفه اهل سنت
 فیلم مسابقات فوتسال در شب پایانی بازیها  
 
 

 د عبداللهیفٌلم سوم بازی خداحافظی محمو    -فٌلم دوم--      -   فٌلم اول
 
 

   فٌلم نهم    فٌلم هشتم   فٌلم هفتم    فٌلم ششم   فٌلم پنجم       فٌلم چهارم

 

 اتحاد بندر اوزیها قهرمان فوتسال جام رمضانی صلح ودوستی دبی شد

رٌن شب فوتسال جام رمضانی سالن ورزشی المعارؾ دبی شاهد دو دٌدار از سری اخ2013ژوالی  20شنبه شب 
مسابقات فوتسال اوزٌهای مقٌم دبی در ماه رمضان بود که درٌدار اول تٌم توحٌد با نتٌجه دو بر ٌک تٌم اتحاد بندر را 

اما در نهاٌت وبا توجه به   شکست داد ودر بازی دوم تٌم شاهٌن با نتٌجه دو بر صفر تٌم اتحاد العوضی دبی را برد
بازٌهای قبلی اٌن تٌم اتحاد بندر بود که در مجموع اول شد وبه قهرمانی اٌن مسابقات دست ٌافت بازی حساس دوم در تعٌن 
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اٌن نتٌجه نقش داشت چون در صورت پٌروزی اتحاد العوضی اٌن نتٌجه جابجا مٌشد اما در مجموع حضور جوانان 
 وره از مسابقات شور وشوقی به بازٌها داده بود که تا پاٌان مسابقات همچنان باقی بود وعالقمندان در طی اٌن د

از اتفاقات اٌن شب خداحافظی اقای محمود عبداللهی از بازٌها بود که هم در دٌدار اول برای تٌم اتحاد بندر وهم در بازی 
دنی شب خداحافظی اٌشان باشد اقای محمود عبداللهی دوم برای تٌم اتحاد العوضی لحظاتی بازی کرد تا در اٌن شب بٌاد مان

سال در مٌادٌن ورزشی  22همواره ازبازٌکنان و عالقمندان وتالشگران عرصه فوتبال ومربٌگری بودند که بمدت بٌش از 
را  بودند اٌشان در حالی زمٌن را ترک مٌکنند که در مربٌگری فوتبال درجات مهمی طی کرده اند وبه احتمال زٌاد اٌشان
 در عرصه مربٌگری زٌن پس شاهد فعالٌت وهمراهی اشان خواهٌم بود برای اٌشان در اٌن مسٌر ارزوی توفٌق دارٌم 

در پاٌان بازٌها توسط پٌشکسوتان فوتبال اوزٌهای دبی اقاٌان حاجی ناصر شمسی اقای عبدالرحٌم صدٌق اقای عبدالرحمن 
به مقام های اول تا سوم اٌن دوره ونٌز بهترٌن های اٌن دوره از  اسماعٌلی واقای ابراهٌم صدٌق جام های اٌن دوره

جام سوم به تٌم اتحاد العوضی دبی داده   مسابقات اهدا شد جام مقام اول به تٌم اتحاد بندر اوزٌها جام مقام دوم به تٌم شاهٌن
زه بان اقای سهند رجاٌی از تٌم شاهٌن شد بهترٌن بازٌکن اٌن دوره اقای حامد حسٌنی از تٌم اتحاد بندر بودند بهترٌن دروا

بودند در اٌن شب از   بهترٌن رفتار جوانمردانه اقای نٌما نامی از تٌم شاهٌن بهترٌن گلزن اٌن دوره اقای سٌاووش افزاٌش
مٌراحمدی داوران زحمت کش اٌن دوره تقدٌر وجامهاٌی به انان اهدا شد از اقای   زحمات اقای عبدالرحمن حسٌنی واقای

مود عبداللهی نٌز به خاطر سالها زحماتشان وهمراهی اشان در تدارکات اٌن دوره تشکر گردٌد از حاجی ناصر شمسی مح
 پٌشکسوت فوتبال وفوتسال وداور پٌشکسوت قدردانی شد وجامی نٌز به اٌشان اهدا شد 

اقای مهران فقٌهی از عبدالرحٌم  در اٌن شب که شب بٌاد ماندنی بازٌهای اٌن دوره بود جا دارد از دٌگر دست اندرکاران
صدٌق ودٌگر عزٌزان تشکر کنٌم امٌد که در سالهای اٌنده با تعداد بٌشتری از تٌم ها وحضور بٌشتر جوانان در اٌن عرصه 

 شاهد پٌشرفت ورزش در بٌن اوزٌهای مقٌم امارات باشٌم 

  برای دٌدن بقٌه عکس ها تاٌنجا کلٌک کنٌد 

  
 در دٌره دبی 2013عبره دبی روبروی بازار اوزٌها ژوالی 

 
  

 جلسه هماهنگی تجهیز بخش چشم پزشکی بیمارستان اوز
  

ودکتر زمانی متخصص چشم  ٌدری رئٌس بٌمارستانانجمن خٌرٌه اوز / : با حضوزآقاٌات دکتر ح  .به نقل از

جلسه ای 92تٌر28وخانم دانشپوردرمورخه  پزشکی وجمعی ازاعضای هٌئت امنا وهٌئت مدٌره انجمن خٌرٌه

  .درانجمن خٌرٌه برگزارشد

با تشکر ازحضورمٌهمانان،هدؾ ازاٌن جلسه راهماهنگی  ابتدا مهندس کراماتی رئٌس هٌئت امنا ی انجمن خٌرٌه

بٌمارستان وشهرازحضورآقای دکتر زمانی دانستند.ابراهٌم احمدی ناٌب رئٌس  هٌز بخش چشم پزشکی وبهره مندیتج

عمل  انجمن ضمن تشکر ازاعالم آمادگی آقای دکتر زمانی خواستاراعالم تجهٌزات مورد نٌازاتاق هٌئت امنا

هٌئت امنا نٌز ازحضور آقای  ٌگر اعضایودرمانگاه شدتاجهت تامٌن آن پٌگٌری شود.آقاٌان فقٌهی وحسٌن نٌا ازد

 .دراٌن زمٌنه اعالم داشتند دکترزمانی دراوز استقبال کرده وآمادگی خودرا جهت همکاری

اعالم آمادگی بٌمارستان جهت همکاری با آقای دکترزمانی وپٌگٌری تامٌن  آقای دکتر حٌدری رئٌس بٌمارستان نٌز با
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 .دانست رحضور آقای دکترزمانی راموجب افزاٌش اعتٌاربٌمارستاننٌاز درصورت تامٌن اعتبا تجهٌرات مورد

بٌماران راخواسته قلبی خود دانست واعالم داشت درصورت تامٌن  آقای دکترزمانی حضور دراوزوخدمت به

بار دردرمانگاه وٌک  2عمل ودرمانگاه تازمانی که درمنطقه حضور داردهفته ای  تجهٌزات مورد نٌاز اتاق

 .حضور خواهد ٌافت عمل باردراتاق

مٌلٌون تومان جهت  185عمل :ازدستگاه فٌکو با قٌمت تقرٌبی  درادامه درخصوص دستگاه های مورد نٌازاتاق

خواهد  مٌلٌون تومان 150تا 100مروارٌد،مٌکروسکوپ چشمی با مارک وقٌمت های مختلؾ که حدود  اعمال آب

مٌلٌون  30به قٌمت حدود ن تومان وتجهٌزات جانبیمٌلٌو 2ست عمل آب مروارٌد به قٌمت تقرٌبی هرست 3بود،

 .مٌلٌون تومان برآوردشد 350تومان جمعا حدود 

مٌلٌون تومان بزآوردشد که آقای دکترزمانی اعالم کردند  250حدود  هزٌنه تجهٌزات درمانگاه چشم پزشکی نٌز

 ان حضور اٌشان می تواند تااولوٌت بٌشتری داردودرصورت تامٌن تجهٌزات اتاق عمل وامک تجهٌزات اتاق عمل

 .تامٌن تجهٌزات درمانگاه اراموال درمانگاهی شخصی استفاده نماٌند

بٌمارستان به منظور تجهٌر اٌن بخش برنامه ای تدوٌن وبراساس آن  مقررشد با مدٌرٌت انجمن خٌرٌه وهمکاری

زشکی درصورت استقرار دانشپوراعالم نمود جهت تامٌن تجهٌزات درمانگاه چشم پ اقدام گردد.ضمنا خانم

 .با بانی خٌر درمانگاه مذاکره خواهند داشت 2شماره  دردرمانگاه

  

 نتایج شب چهارم بازیهای فوتسال جام رمضانی اوزیهای مقیم دبی 
 

در سالن المعارؾ دبی برگزار گردٌد در بازی اول تٌم اتحاد العوضی   ژوالی 19شب چهارم بازٌهای فوتسال جمعه شب 
در  0بر 6نتٌجه پر گل   تٌم توحٌد را شکست داد و در بازی دوم تٌم پر توان اتحاد بندر توانست با 1بر  2ٌجه دبی با نت

برای اٌنکه بفهمٌم کدام تٌم توان قهرمان شدن اٌن دوره را دارد باٌد تا فردا شب منتظر  برابر امکان به پٌروزی برسد 
هرمان در اٌن شب مشخص خواهد شد عالقمندان ودوستداران بازٌها شنبه شب دو دٌدار برگزار خواهد شد وتٌم ق  بود

 مٌتوانند با حضور خود گرمی بخش بازٌهای پاٌانی فوتسال اوزٌها جام رمضانی باشند
  رای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد ب

 نتایج شب سوم بازیهای فوتسال جام رمضانی اوزیهای مقیم دبی
  

  2توحٌد  -  2  شاهٌن
  0  فانتاستٌک -  3اتحاد بندر 

  1  امکان -  2اتحاد العوضی دبی 

   اخذ مدرک مربیگری دی اسیا توسط خانم مریم اگاهی
 

چند سالٌست که بانوان اوزی نقش خودرا در ورزش اوز پر رنگ تر مٌکنند وبا حضور خود در عرصه های مختلؾ توان 
تا در شکوفاٌی اٌٌن استعدادها وظٌفه خودرا انجام داده  خود را نشان مٌدهند بجاست که از اٌن بانوان وعزٌزان حماٌت شود

سرکار خانم مرٌم اگاهی تبرٌک   باسٌم خبر زٌر از اٌن لٌاقت ها وتواناٌی بانوان شهرمان است که به اٌن بانوی ارجمند
 مٌگوئٌم

 فوتبال توسط بانوی اوزی   Dاخذ مدرک مربیگری
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 بدون شرح/ چند عکس از وبالگ مربوطی کهنه اوز 

 حال و هوای رمضان در کشورهای مختلف )عکس( 

 
  2013مسابقات فوتسال اوزٌها در دبی  6فٌلم شماره 

 
  2013مسابقات فوتسال اوزٌها دبی  5فٌلم شماره 

 
 مسابقات فوتسال اوزٌها دبی 4فٌلم شماره 

 مسابقات فوتسال 3اره فٌلم شم/

 

  2 - 2013 فوتسال فٌلم/

   -_1دبی در  بازٌها دوم شب در رمضان ماه  فوتسال بازٌهای از کوتاهی فٌلم/

 
 دٌدار منتخبٌن شورای اسالمی چهارم شهراوز با رٌاست دادگستری الرستان

 
 دوٌست وهشتاد وششمٌن جلسه هٌئت مدٌره انجمن خٌرٌه اوزبرگزارشد

   

 اخر فکر همان اول فکر کردن است ؟

بعضی ها فکر می کنند فکر می کنند تا شاٌد کاری بکنند  بعضی ها بعضی ها فکر می کنند برای اینکه کاری کرده باشند
بعضی ها در عین اینکه فکر می کنند اصال بعضی ها فکر می کنند که چرا خوب فکر نمی کنند  که چطور خوب فکر کنند

که بعضی ها می خواهند نشان بدهند  بعضی ها تازه از فکر در می ایندبعضی ها به فکر فرو می روند  فکری نمی کنند
بعضی ها سطحی فکر می کنند وبعضی ها عمیق فکر می ادمهای فکوری هستند وهر جا می رسند بفکر فرو می روند 

بعضی ها در این فکر هستند که دیگران راجع به انها چه بعضی ها در اٌن فکر هستند که فالنی در چه فکر ی است  کنند
بعضی ها اول فکر می  ی ها به کلیات بعضی ها به جز وکلبعضبعضی ها به جزئٌات زٌاد فکر می کنند  فکر می کنند

من بفکر اٌنکه شما جز کدام دسته از اٌن بعضی بعضی ها اول کار میکنند بعد فکر می کنند .کنند بعد کاری انجام می دهند 
 راستی به چه فکر می کرده؟ ادمی که این مطلب را نوشته  که  اما در این فکرم  ها هستٌد نٌستم

 خبر 
 تازه ترٌن نتاٌج جام فوتسال رمضان اوز

 
 حضور اعضای هٌئت امنای انجمن خٌرٌه اور درمرکز اورژانس اوز 

 
 ازبخش دٌالٌزبٌمارستان  بازدٌد اعضای هٌئت امنای انجمن خٌرٌه

 
 پول ساز اما اعتماد سوز "حلزون
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 ابقات فوتسال اوزٌها درجام رمضان دبیودوبرد در دومٌن شب مس  ٌک تساوی

 2بر3دٌشب در سالن المعارؾ دبی در ادامه مسابقات سه دٌدار برگزار شد که بترتٌب تٌم فوتسال اتحاد بندر با نتٌجه 
فانتاستٌک را برد ودر بازی اخر تٌم توحٌد وامکان  1بر4در بازی دوم تٌم اتحاد العوضی با نتٌجه   شاهٌن را شکست داد

 به تساوی رسٌدند  3بر 3تٌجه با ن

 برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد 

 عبدالرزاق خواجه حسن )احراری ( درگذشت

شب عبدالرزاق خواجه حسن در دبی بر اثر کهولت سن درگذشته که بدٌنوسٌله درگذشت با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم شنبه 
سال سن  90.مرحوم در زمان مرگ نزدٌک به   انمرحوم را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم

  -ساٌت ستاره های اوز  14.7.2013  /داشت .ٌاد وخاطرش گرامی باد 

 پٌام تسلٌت 

ومٌنا  ذشت شادروان مرحوم عبدالرزاق خواجه حسن احراری را به خانواده وفرزندان و دکتر مهری و خانم ها مهٌن درگ
ومحبوبه فقٌهی ومهندس منصور فقٌهی وکلٌه وابستگان انمرحوم تسلٌت عرض نموده واز درگاه خداوند برای انمرحوم 

 متی ارزومندٌم طلب امرزش وبرای بازماندگان طول عمر با عزت توام با سال

 از طرؾ بهرام اذری وخانواده 

 دو برد وٌک تساوی در شب اول بازٌهای فوتسال اوزٌها در دبی 

بٌن تٌم های فوتسال اٌن دوره از بازٌها برگزار شد که تٌم  در سالن المعارؾ دبی سه بازی 2013ژوالی 12دٌشب جمعه  
از سد تٌم امکان گذشت  2بر 3تٌم شاهٌن با نتٌجه   دست ٌافتند 2بر2 اتحاد اوزی بندر با تٌم اتحاد العوضی دبی به نتٌجه

شب در سالن ورزشی معارؾ  10بر صفر تٌم فانتاستٌک را شکست داد اٌن بازٌها هر شب از ساعت 2وتٌم توحٌد با نتجه 
 در راشدٌه دبی برگزار مٌشود 

 انشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اوز""متن نامه آقای منصور فقیهی نژاد به مناسبت جشن فارغ اتحصیلی د
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 بر نگذرد کزٌن برتر اندٌشه                         خرد  و   جان خداوند   بنام  

 رهنمای ده   روزی   خداوند                        جای خداوند  و  نام   خداوند 

 فروزنده ی ماه و ناهٌد و مهر                      سپهر  کٌوان و گردان خداوند 

 است گوهر  بر شده  نگارنده                       زنام و نشان و گمان برتر است

  

درس های سخت اٌن دانشگاه     با درور بی پاٌان و شادباش های قلبی به دانش آموختگان اٌن دوره که با کار و کوشش
ر اٌن پاٌگاه دانش و دانائی همراه با بستگان ارجمند به جشن دانش و امشب د  وآزمون های دشوار آن را گذرانٌده

 آموختگی خود آمده و بر سرماٌه معنوی اٌن دانشگاه افزوده اند . 
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شٌخ عبدالعزٌز قاضی زاده و روحانٌون محترم ،   سالم و خٌر مقدم و خوش آمد صمٌمانه تقدٌم مهمانان گرامی جناب آقای
و ارجمند شهر، روسای هٌئت امناء و دانشگاه های پٌام نور مرکز اوز ، آزاد اسالمی الرستان مسئولٌن و مدٌران بزرگوار 

و اوز و دانشکده بهداشت اوز و اعضا و همکاران محترم آن نهاد های آموزش عالی و نٌز نماٌندگان دائمی هٌئت امناء 
ش و امور فرهنگی ترتٌب برگزاری اٌن جشن دانشگاه پٌام نور در دانشگاه، که همراه با مسئولٌن زحمت کش بخش آموز

بزرگ را در دو شب پٌا پی بٌاد ماندنی داده اند و ماٌه سرور و خوشوقتی دانشجوٌان و والدٌن عزٌز آنها و همه ما گردٌده 
 اند می نماٌم و از همگان در کمال تواضع تشکر می کنم .

که بر بنده منت گذاشته همه ساله دعوت می نماٌند تا به  و افتخار می کنم  سپاسگزار اٌن دانشگاه بزرگ و پوٌا هستم
مناسبت روٌداد فرخنده جشن دانش آموختگی دانشجوٌان عزٌز شخصاً حضور ٌافته ٌا به نماٌندگی از طرؾ هٌئت امناء و 

 نٌکوکاران با ارسال نامه ای در اٌن مراسم شرکت نماٌم .

سرفرازمان موهبتی بود و حسن استقبال و مشارکت همگانی در اٌجاد تأسٌس دانشگاه در اٌن بخش تارٌخی و پٌشرو مٌهن 
آن کاری بود در شأن مردم اٌن شهر که بفرمود پٌامبر اکرم )ص( بعنوان پاره ای از اٌرانٌان دانش در ثرٌا هم که باشد به 

 مٌان خود می آورند .

تمام بخش مهم و حساسی از عمر عزٌز خود را فرزندان عزٌز دانشجوٌمان که با هّمت و کار و کوشش و اعتماد به نفس 
بنٌانگذاران اٌن دانشگاه هستند و ماٌه ادامه رشد و پٌشرفت   صرؾ آموزش عالی در اٌن دانشگاه می نماٌند شرکای حقٌقی

 خداٌشان تندرستی و توفٌق و رستگاری دهد . که بخشی ازسرماٌه کار پٌشبرد علم و  حال و آٌند اٌن دانشگاه می باشند 
 دانش در کشور سربلندمان بوده و خواهند بود .

و مجموعه فرهنگی بعنوان فاز چهارم اٌن دانشگاه  2بخش های آزماٌشگاه مرکزی شماره  1391در اردٌبهشت ماه سال 
 .  به بهره برداری رسٌد و به تجهٌزات آزماٌشگاهی و اداری و تهوٌه مجهز گردٌد و دانشگاه قدم بلندی به جلو برداشت

نامه توسعه دانشگاه در سال جاری هم ادامه داشته و هٌئت امناء توانسته است از محل کمک و مشارکت نٌکوکاران بر
بودجه اٌجاد ٌک باب خوابگاه جدٌد دانشجوٌی برای خواهران با ظرفٌت حدود دوٌست نفر دانشجو با امکانات پٌشرفته 

رگراه در نظر گرفته شده و نقشه های آن در تهران در دست فراهم نماٌد . مکان آن در بخش ؼربی دانشگاه روبروی بز
 تهٌه است و بخواست خدا کار ساخت آن پس از ماه مبارک رمضان امسال شروع خواهد شد .

در سال تحصٌلی آٌنده رشته های جدٌدی به رشته های موجود کارشناسی و احتماالً کارشناسی ارشد اضافه خواهد شد و 
تجهٌزات جدٌدی که از سوی سازمان های استانی و مرکزی به کوشش رٌاست محترم دانشگاه با  2آزماٌشگاه شماره 

 بدست آمده است بٌش از پٌش فعال خواهد گردٌد .

خوشوقتانه کشور عزٌزمان با بهره مندی از حاصل کار مردم و مسئولٌن با سرعت در راه علم و دانش به پٌش می رود و 
و اٌنکه گروهی از آنها از راه اٌن دانشگاه به راهٌان و   ت و توسعه علمی کشور هستندجوانان عزٌز ما پٌشگامان پٌشرف

 .  کاروان دانش و سازندگی می پٌوندند ماٌه مباهات است

برای همه دانش آموختگان اٌن دوره تندرستی و شادکامی ، کارٌابی دلخواه و ازدواج موفق آرزو می نماٌم و از  
ی خواهم همه آنها را در پناه خود گرفته و آرزوها و اهدافشان را بر آورده سازد و به آنها توفٌق پروردگار دانا و توانا م

بدهد تا ٌاد و خاطره اٌن دانشگاه را با خود داشته باشند تا پس از رسٌدن به اهداؾ و اولوٌت های خود برای اٌن دانشگاه 
 هم پشتٌبان و ٌاوری صمٌمی باشند .

وفٌق جوانان را در رسٌدن به آرزوها و اهداؾ خود و نٌز خلقت به خلق و مٌهن اسالمی عزٌزمان بار دٌگر تندرستی و ت
 .  را از خداوند می خواهم و از خانم ها و آقاٌانی که با حضور خود به صفای اٌن جشن افزوده اند سپاسگزاری می کنم

 منصور فقٌهی نژاد  



         

 خبر
  

 ازمسجد بازسازی شده نامور بهربرداری شد
 

 مرکز مشارکت زنان همٌار حضرت زٌنب اوزافتتاح شد
   

 قابل توجه همشهریان صاحبان کار وکارگران در ایام ماه مبارک رمضان

 ساعت کار قانونی درست است 6فقط 

ساعت 6قای محمد مبارک اعالم کردند که زمان کاری در اٌام ماه رمضان مدٌر اداره عالقات العمل و وزارت العمل ا
ساعات اضافه  2مٌباشد وفرقی بٌن مسلمان وؼٌر مسلمان نٌست اٌشان تاکٌد کردند در صورت اضافه کاری فقط مٌتوانند 
ٌز اضافه نمودند که کاری داشته باشند انهم در صورت ضرورت واٌن امر باٌد با توافق کامل کارگر وصاحب کار باشد ون

ساعات کاری برای روز وشب است چرا که مشاهده شده بعضی از شرکت ها از اٌن قوانٌن تخطی کرده که مورد 6اٌن 
 ( 11.7.2013بررسی هستند )نقل به مضمون از امارات الٌوم 

وده است که متاسفانه ساٌت ستاره های اوز چندٌن سال است که صاحبان کار وتجار را به رعاٌت قوانٌن کار توصٌه نم
هنوز هم عده ای انرا رعاٌت نمٌکنند هر چند تعدادی از تجار محترم بازار اوزٌها ودٌگر مناطق انرا از چندٌن سال 

 رعاٌت نموده امٌد ان دسته که رعاٌت نمٌکردند تن به قانون صحٌح دولت امارات دهند وانرا اجرا نماٌند 

 ات الیوم مراجعه کنیدجهت اطالع بیشتر به لینک زیر در امار

 ساعات دوام العمال في رمضان 6«: العمل»

كات أفاد مدٌر إدارة عالقات العمل فً وزارة العمل، محمد مبارك، بأن ساعات العمل خالل شهر رمضان، على مستوى شر
القطاع الخاص، حددت قانونا بست ساعات ٌومٌاً، وال فرق بٌن اللٌل والنهار، فً ظل وجود أعمال تتطلب الدوام لٌالً، مثل 

 .أقسام الطوارئ فً المستشفٌات والعٌادات، وؼٌر ذلك

مضان، سواء ، أن شركات القطاع الخاص ٌنبؽً أال تزٌد ساعات العمل خالل شهر ر«اإلمارات الٌوم»وأوضح مبارك لـ
نهاراً أو لٌالً أكثر من ساعتٌن إضافٌتٌن ٌومٌاً، إال فً حاالت استثنائٌة أخرى، ٌتطلب فٌها موافقة الطرفٌن الشركة والعامل، 
وال فرق فً ساعات العمل الٌومٌة خالل رمضان بٌن أٌام األسبوع العادٌة وأٌام الجمعة مثالً، فكلها أٌام فً الشهر ٌسري 

 .بشكل متساو  علٌها القانون 

وتابع أن شركات عاملة فً قطاعات معٌنة، على ؼرار اإلنشاءات والمقاوالت، اتجهت إلى إعادة توزٌع أعباء العمل خالل 
شهر رمضان، بٌن عمال مسلمٌن وؼٌر مسلمٌن، إذ قررت بعض الشركات أن ٌعمل المسلمون فً وردٌات لٌلٌة بعد 

األعمال التً تقتضً الدوام على مدار »الفترات الصباحٌة. وأشار مبارك إلى  إفطارهم، على أن ٌعمل ؼٌر المسلمٌن خالل
ساعة ٌومٌاً، والتً تطبق الشركات فٌها نظام المناوبات، شرٌطة أال تتجاوز المناوبة ست ساعات وفق القانون، وٌمكن  24

 .«ة إضافٌة لقاء هذا العمل اإلضافًزٌادتها ساعتٌن إضافٌتٌن، إذا ارتضى الموظؾ ذلك، على أن تحتسب له مستحقات مالٌ

من جهة أخرى، أكد مستشار جمعٌة المقاولٌن فً اإلمارات، الدكتور عماد الجمل، أن ساعات الدوام المقررة قانونا، ال ٌنبؽً 
أن تزٌد على ست ساعات ٌومٌاً، سواء كان ذلك فً الصباح أو المساء، وإذا تجاوز العمل ست ساعات وجب على صاحب 

سداد قٌمة أجر إضافً عن كل ساعة. وأضاؾ أن بعض الشركات اتجهت إلى تقسٌم ساعات العمل لدى العمال، بٌن العمل 
 .أربع ساعات نهاراً وساعتٌن لٌالً، أو العكس، نظراً لصٌام العمال وشعورهم باإلنهاك، كما أن درجات الحرارة مرتفعة نهاراً 
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 ماریا عیسی رکنی در گذشت
  

بر شدٌم دختر جوان مارٌا رکنی فرزند عٌسی رکنی دٌشب در امارات در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت با نهاٌت تاسؾ باخ
 . انمرحومه را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم

 سال عمر داشت . ٌاد وخاطرش گرامی 23مرحومه در زمان مرگ 
  

 ٌام تسلٌتپ ..  - 2013ژوالی 11  ساٌت ستاره های اوز
  

 
پدر داؼدارشان عٌسی رکنی وخانواده وبستگان انمرحومه واقاٌان   با ابراز تاسؾ در گذشت مرحومه مارٌا رکنی را به

تسلٌت عرض نموده از درگاه احدٌت برای انمرحومه طلب مؽفرت وبرای   محمد سعٌد واحمد خادم -محمد  -محمد علی 
 بازماندگان صبر خواستارٌم 

 رضا مٌراحمدی وخانواده  از طرؾ محمد

 نیش کور

خانم گفته بود گردو بخرم داشتم  دقٌقا سه هفته پٌش بود رفته بودم مؽازه البسام جنب حالقی منچستر تو شارع مطٌنه دبی 
حساب مٌکردم که ٌهو ٌه ادمی گفت سالم دٌدم چهره اش اشناست اما نمی شناسمش اون تخمه افتاب گردون با پسته وٌک 

ان خرٌده بود من هم سالمش کردم اول خجالت کشٌدم که بهش بگم نمی شناسمت اما از مؽازه که بٌرون امدٌم بسته زعفر
هر چی سعی کردم ٌادم نمی امد . بؽل حالقی منچستر ٌه   گفتم که ٌه جاٌی تو را دٌدم گفت ٌادت نمٌاد مگه تو فرهاد نٌستی

رستوران عقاب ؛ کنار خٌابون تو پٌاده رو چند تا مٌز وصندلی به بنام مطعم الصقر ٌعنی    رستوران پاکستانی هستت
گذاشته بود رفتٌم انجا نشستٌم گفتم چاٌی مٌخوری گفت اره خٌلی دوست داشتم که خودشو معرفی کنه وبگه منو از کجا 

اوزی هستی گفتم مٌشناسه باالخره گفت : ٌادته چند سال پٌش تو هواپٌماٌی که مٌرفت الر کنار من نشسته بودی وتو گفتی 
اره گفت منو ٌادت مٌاد بازم پرسٌدم نه دٌدم کمی ناراحت شد خٌلی به اٌن مؽز صاحب مرده سرگردان فشار اوردم تا 

 باالخره ٌادم امد اون از شهرهای اطراؾ خودمان بود 

گفت   ت گفتم چه خبراره راست مٌگفت من تو اٌن مسافرت با اون تا الر همسفر بودم قٌافه ای خسته وناراحت وملول داش
گفتم ولی خٌلی تؽٌٌر کردی اون هم گفت تو هم خٌلی تؽٌٌر کردی اون موقع ته رٌش پرفسوری مٌگذاشتی اما   بد نٌستم

   االن تراشٌدی دٌدم خٌلی حواسش جمع تؽٌٌر من بوده گفتم اما تو هم خٌلی پٌر شدی چرا اٌنجوری شدی

 1387ر صادق هداٌت را خواندی گفتم اره چندٌن بار واخرٌن بار سال قصه اٌن تؽٌٌرات شروع شد گفت کتاب بوؾ کو
بود گفت ٌادت هست تو اول کتاب چی نوشته بود گفتم اره ٌادم هست صادق هداٌت گفته بود تو زندگی زخم هاٌی هست که 

ت اره تو زندگی هٌچ کارٌش نمی توان کرد وفقط باٌد سوخت ونگاه کرد گفت اره اقا فرهاد گفتم چه خوب ٌادت هست گف
واقعا زخم ها ودردهاٌی هست که هٌچ کارٌش نمی توان کرد وٌا باٌد مرد ٌا باٌد رنج وبدبختی اش را تحمل کرد بعد بهش 

 گفتم مگه در د تو چٌه که اٌن مسله را مطرح مٌکنی 

ذاشته که فکر مٌکنم تا اخر برادرم را در ٌک واقه تلخ از دست دادم ان واقعه انچنان در من تاثٌر گ  گفت ٌک سال پٌش من
عمر نتوانم فراموش کنم گفتم چی شد که برادرت از دست رفت گفت همه گفتند که ان سٌگاری بود ومشروب زٌاد مٌخورد 

همه مٌگفتند بر اثر افراط در اثر مصرؾ اٌن مواد مرد مٌگفتند که اون رعاٌت سالمتی اش را نمی کرد وقند وفشارش 
گفتم پس چرا مرد چرا برادرت که بقول خودت نازنٌن   ٌدانم که اون بر اثر اٌنها نبود که مردرفت باال ومرد اما من م

همرات بود تو را تنها گذاشت ورفت گفت همون حرفی که صادق هداٌت در بوؾ کور زده بود درست است تو زندگی 
 ؟زخم هاٌی هست که نمٌشه بٌان کرد ونمٌشه راه حلی براش پٌدا کرد گفتم ٌعنی چه 

 اسمش منصور بود 



ازش تشکر کردم   رک وراست وبدون تعارؾ حرؾ مٌزنم گفت تو اولٌن ادمی هستی که من دارم در باره برادرم باهاش 
دو تا چاٌی کرک تو رستوران صقر سفارش داده بودم هم من سٌگار مٌکشٌدم هم اون . سٌگار اون ماربورو سرخ بود 

ست راجع به چٌزهاٌی صحبت کنم که تکراری بود دلم مٌخواست اون راحت باشه دلم نمی خوا  وسٌگار من اٌی سی سٌلور
 وهر چی دلش مٌخواهد بگوٌد 

ازش پرسٌدم مگه شما چند سالست که اٌنجائٌد گفت پدرم خٌلی وقت پٌش دبی بود اولش شارجه کار مٌکرده بعد مٌاد دبی 
نجا پدرم از خودش مؽازه ای نداشت وپٌش کسی کار مٌکرد سال هم دبی بوده تا اٌنکه بعد برادر بزرگم مٌاد اٌ 15حدود 

انموقع برای برادر بزرگم وٌزا درست کرد البته پٌش خودشون نبود جای دٌگه براش کار پٌدا شد من هم سه سال بعد از 
وقتی اومد برادرم   داداشم اومدم دبی چند سالی با پدر وبرادر ودو تا از همشهرٌها توی ٌک خونه مجردی زندگی مٌکردٌم

تازه زن گرفته بود اما من مجرد بودم زن برادرم با ٌه بچه اشون اون موقع تو والٌت بودند تا اٌنکه برادرم بعد از چند 
 سال زنش وبچه اش اورد اٌنجا 

براردم ٌه زن داشت که خٌلی دوستش داشت همه زندگی اش اون زن وبچه هاش بود از صبح تا شب کار مٌکرد خستگی 
د تو کارش پٌشرفت داشت صاحب کارش هم ازش راضی بود دو سال نشد که حقوقش دوبرابر شد بعد از سه سرش نمٌش

سال تموم کارهای مؽازه دست اون بود فروشنده وفرد موثری برای مؽازه شده بود برای همٌن مورد اعتماد صاحب مؽازه 
خٌلی خوشحال بود که   ٌه خونه ٌک خوابه بگٌرهسال تونست زن وبچه اش رو بٌاره دبی وتو منطقه فرٌج  5بود بعد از 

تونسته زن وبچه اش بٌاره پٌش خودش معتقد نبود که زن وبچه تو والٌت باشند اما اون تو دبی حاضر بود چند برابر کار 
با کنه تا اونها راحت واساٌش داشته باشند مٌدونست خرجش بٌشتر مٌشه وپس اندازی نخواهد داشت اما قبول کرده بود که 

 زن وبچه تو دبی باشه 

اما ٌواش ٌواش زندگی مسٌری دٌگه ای پٌدا کرده وقتی ظرفٌت ادم ها کم باشه وقتی چشم وهم چشمی پٌش بٌاد وقتی 
فراموش کنی که از کجا امدی وکی بودی وچی داشتی ٌواش ٌواش توقعات بٌشتر مٌشه ٌواش ٌواش دٌگه همشهری وهم 

اره   وقتی حسادت وخودپرستی تو وجود ادم شکل گرفت دٌگه خدا را بنده نٌست والٌتی وهم وطنت هم فراموش مٌکنی
از خونه وجاش شروع شد به هزار زحمت بعد از دوسال تونست خونشو عوض   چند مدتی نگذشت که بهونه ها شروع شد

د اٌراد دکور و لوازم خونه بزرگتر گرفتن  کنه اومدن تو ناٌؾ دوسال تو ناٌؾ بودند که خانم اٌراد خونه بزرگتر گرفت
خونه شروع شد دٌگه کاسه بشقابها وده ها چٌز دٌگه که همون پارسال عوض کرده بودند به خاطرش قدٌمی اومده بود 
دٌگه تلوٌزٌون باٌد اخرٌن مدل مٌشد دٌگه لباسهای تو ناٌؾ وبازار گاوی وبازار مرشد مال ادم های دهاتی وبدبخت 

والؽرٌر راضی نبود کٌؾ مٌخواست کفش مٌخواست وده ها چٌز دٌگه واون کسی که باٌد مٌدونست به کمتر از سٌتی سنتر 
تهٌه اٌن مخارج مٌکرد کسی جز برادرم نبود ٌواش ٌواش رابطه اش با ادم های پول وپلک دار برقرار شد با ادم های 

بود محل نمی گذاشت ودنبال اٌراد  گذشته رابطه کم وکمتر شد دٌگه به فک وفامٌل ها وطاٌفه خودش که از اونها پائٌن تر
وبهانه ای بود تا اونا خونه برادرم نٌان رابطه اش با ما کم شده بود مثل سابق داداشم به من که اٌنجا بودم کمتر تعارؾ 
مٌکرد که برم خونشون حس کرده بودم زنش زٌاد راضی نٌست وبٌشتر تظاهر به خوبی ورفت وامد مٌکنه حس کردم 

.با برادرم بٌشتر تو مؽازه وشبهاٌی که گاهی با هم مٌرفتٌم بٌرون گپ مٌزدم تا   ر از دستش خارج مٌشهبرادرم داره امو
 جاٌی که دٌگه وقت سالی ٌکی دوبار انهم تو اعٌاد مٌرفتم خونشون 

 روزها وماهها وسالها به همٌن منوال گذشت هرچه زمان مٌگذشت برادرم بٌشتر تو خودش فرو مٌرفت حرؾ نمٌزد درد
دل نمٌکرد حتی تا زمانی که پدر ومادرم زنده بودند به انها هم هٌچی از مشکالتش نمٌگفت کار مٌکرد ظاهرش را بٌن 
 مردم نگه مٌداشت توی کار ادم فعالی بود با مردم نشست وبرخاستش خوب بود مورد احترام دوستان واقوام وطاٌفه بود 

خانواده مورد احترام نٌست بلکه بٌشتر اونو به خاطر کار ودرامدش دوست اما ٌواش ٌواش فکر کرد که اون نه تنها در اٌن 
دارن اون فهمٌد که همه حرؾ ها ورفتارهای خانواده وجماعت به خاطر اون هست که اون بهشون کمک کند اما درٌػ از 

د اما عاقب اون شد که اٌنکه کسی به اون کمک کنه اون تو اٌن زمٌنه انقدر تالش وزحمت کشٌد تا بچه هاش به جاٌی برسن
کسی محل سگ هم بهش نمی گذاشت انقدر به فکر خانواده ومنافع وتامٌن ماٌحتاج انها بود که خودش ودلخوشی وراحتی 
خودش هم فراموش کرده بود اما چه فاٌده هٌچ کس اونو به رسمٌت نمی شناخت حتی در خانه خودش احساس بٌگانگی 

دراوردن مٌخواستند نه زن ونه بچه ها به حرؾ ها وعالٌقش توجه نداشتند بلکه اونو وتنهاٌی مٌکرد اونها فقط برای پول 
ٌک نٌروی کار وپول دراوری فرض کرده بودند که باٌد بره سرکار وپول دربٌاره وانها با اون پز بدهند وزندگی کنند انقدر 



اٌش واستراحتش باشد شبانه روز کار مٌکرد تنها اٌن وضعٌت ادامه پٌدا کرد تا انجا که اون به جای اٌنکه به فکر اٌنده واس
دلخوشی اش اٌن بود که گهی گاه گاهی با دوستان بگذرونه که انهم ٌواش ٌواش مورد اعتراض خانواده قرار گرفت کار به 

باشند جاٌی کشٌد که اون به اٌن نتٌجه رسٌد که خر حمالی بٌش برای خانواده نٌست وشب وروز باٌد کار کند تا انها تامٌن 
 ونگرانی نداشته باشند 

زمان از دستش در رفته بود ومکان جای زهر الودی بود که مرتب ازارش مٌداد نه توان پشت کردن به خانواده داشت ونه 
راهی برای خالصی اش پٌدا مٌکرد چندٌن سال با سکوت وبی حرفی گذراند کاراز حرؾ زدن وبحث وجدل گذشته بود 

د که مٌگفت شب وروز مونسمه وته استکانی که شب ها قبل از خواب مٌخورد تا بتونه تنها دلخوشی اش سٌگارش بو
بخوابه طی اٌن سالها به ظاهر همه چٌز بخوبی مٌگذشت البته به ظاهر اما درون نگران وخسته اش حکاٌت دٌگری داشت 

زرگم محسوب مٌشد وتو خٌلی من مدتها از حال وروزش بی خبر بودم با وجود اٌنکه خٌلی با هم خوب بودٌم وبرادر ب
زمٌنه ها با هم صحبت مٌکردٌم اما هٌچ وقت مسائل درون زندگی ومشکالتی که داشت بمن نمٌگفت شاٌد ؼرور شاٌد شرم 
شاٌد احساس شکست در اٌن زندگی اونو وادار مٌکرد تا چٌزی در اٌنباره بمن نگه تا اٌنکه ٌک روز با دوتن از دوستام 

ٌکوری   زدٌک خونه انها بود نشسته بودٌم که ٌکی از دوستام گفت اون که انجا نشسته برادرت نٌسترفته بودٌم هتلی که ن
طوری نشسته بود که من فقط قسمتی از نٌم رخش مٌدٌدم دٌدم خودشه اول خواستم برم سالمش کنم بعد دٌدم راحت خودش 

انجا بودٌم بچه ها گفتند برٌم گفتم شما برٌد من بعدا دوساعتی   هر چند با دوستام بودم اما فکر وذکرم پٌش اون بود  باشه
مٌام طی اٌن مدت برادرم اصال ما را ندٌده بودم سرجای خودم نشستم اون گوشه فقط اون نشسته بود وتا دو تا مٌز 
ه مٌکنه اٌنطرفتر کسی نبود دٌدم سرش را مٌون دوتا دستاش گرفته وهی باال وپائٌن مٌره مثل ادمی که انگار تو خودش گرٌ

چشاش ؼرق اشک   طاقت نٌاوردم نزدٌک شدم وخٌلی ارام سالمش کردم خٌلی تعجب کرد انتظار نداشت منو اونجا ببٌنه
بود کمی خجالت کشٌد که اونو تو اٌن وضعٌت دٌدم اما کار از اٌن حرفها گذشته بود گفتم چطوری گفت بد نٌستم روبروش 

چند دقٌقه ای اٌنجوری گذشت گفت چٌزی مٌخوری گفتم نه وبهش نگفتم من  خواستم حرفی بزنم اما مناسب ندٌدم  نشستم
دوساعته که اٌنجا هستم خٌلی تو خودش بود هٌچ وقت اونو اٌنجوری ندٌده بودم صبر کردم خودش سر صحبت رو باز کرد 

م ومادرم گفت از از خوبی های مردمان قدٌم گفت از مهر ومحبتی که در گذشته بٌشتر مٌون ادما بود حرؾ زد از پدر
احترام وادب وهمکاری وهمراهی حرؾ زد از صمٌمٌت بی مدعا حرؾ زد گفت ببٌن دنٌا به چه روزی افتاده دٌگه 

مورد احترامی اگه   صمٌمٌتی نخواهی دٌد دٌگه همه چٌز با حساب وکتاب به ادم تحوٌل مٌدن اگه چٌزی تو جٌب داری
. هٌچ   دنٌای لجنی شده  نفس بکشی شاٌد کسی دو کلمه پای صحبتت بشٌنهمٌتونی هنوز خرحمالی بکنی اگه بتونی هنوز 

وقت از برادرم انتظار نداشتم اٌن کلمات سخت وسنگٌن از دهنش بٌرون بٌاد تو دلم گفتم روزگار چه بروز اٌن مرد اورده 
 که اٌنگونه سخت ترٌن کلمات هم نمی تونه رنج وناراحتی اش را بازگو کنه 

به بعد گذشته از فکر وذکر وزندگی خودم بٌشتر وقت ها به اون فکر مٌکردم به روزگارش به تلخی اش اره از اون شب 
به بی مسٌری که در زندگی اش بود فکر مٌکردم چندٌن بار خواستم بهش بگم خودت را نجات بده اما دٌدم تا کسی نخواهد 

ه فلسفه ادامه احتٌاج داشت نه حساب وکتاب واعداد او به به سمت اتفاق برود به هٌچ دلٌلی نمی توان انرا قانع ساخت او ب
درخت جوان   بوده موجودٌت احتٌاج داشت نه فرافکنی واقعٌت ودمٌدن در تابوت مردگان او از شوق وشور بری شده 

وکار وسرزنده ای که از بی ابی عاطفه فقط ساٌه های خشکش مانده تا در تارٌکی خودش بماند وتنی که فقط به کار وکار 
   کردن عادت کرده بود تا کمتر فکر کند تا کمتر رنج بکشد

صبح کنار  4رنج او بزرگ بود وخستگی اش صد چندان شده بود انشب برادرم خٌلی حرؾ زد از هتل بٌرون اومدٌم تا 
 عبره نشستٌم وحرؾ زد حرؾ های دٌگری که من از گفتنش قلبم مٌگٌرد بهتر است ادامه ندهم

 ر دنبال امٌد وبهبودی نمی گشت انشب بهش گفتم ناراحت نباش همه چٌز خوب مٌشه اری برادرم دٌگ 

 اما اون اهی از ته دل کشٌد وگفت چٌزخوبی در کار نٌست فقط تحمل در کار است وبس 

 ٌکسال بعد در ؼروبی ؼم انگٌز از همه رنج وؼصه هاٌش فارغ شد وتحمل به اخر رسٌده بود ومارا تنها گذاشت ورفت 

 رق مٌکند که مردم بگوٌند او به چه خاطر مرد اما من مٌدانم او چه رنجی اٌن سالها کشٌد چه ف



 2013ژوالی   دبی –فرهاد محمودا 

 تصادؾ در جاده گراش به الر 

ساعاتی پٌش با خبر شدٌم که در اثر تصادؾ ٌک کامٌون وماشٌن سواری سمند در جاده گراش به الر راننده سمند خانم ؾ 
اهالی صحرای باغ بوده جان باخته وراننده کامٌون اقای مرتضی کراچی جراحات چندانی پٌدا نکرده اند .علت .ب که از 

 اٌن تصادؾ تحت بررسی نٌروی انتظامی جاده هاست 
9.7.2013  

 شروع فوتسال ماه رمضان اوزٌها در دبی از روز جمعه

تٌم از دبی وٌک تٌم از بندرعباس در  5تسال با حضور بر اساس اطالع اقای محمود عبداللهی اٌن دوره از مسابقات فو
شب شروع مٌشود تٌم های شرکت  10 ساعت  2013ژوالی  12جمعه  دبی  زمٌن وسالن ورزشی المعارؾ راشدٌه 

   وتٌم شاهٌن می باشد –فانتاستٌک  –امکان  –توحٌد  –اتحاد العوضی بندر  –اتحاد العوضی دبی  کننده عبارتند از : 

 با اقای محمود عبداللهی تماس حاصل نمائٌد  0559557744طالع بٌشتر مٌتوانٌد با شماره تلفن برای ا

 خبر
 

 زرگ ترٌن پای دنٌا )عکسکوچک ترٌن زن دنٌا در کنار ب
 

فردا چهارشنبه به احتمال زیاد اول ماه مبارک رمضان است احتما اینکه امسال شروع ماه رمضان وروزه داری در 
    کشورهای امارات عربستان وایران ودیگر کشورهای منطقه همزمان باشد زیاد است

 وقتی شناسنامه گرفتن حرام شد! 

 کمبود دارو بیداد می کند: جان خانواده های ایرانی قربانی بی کفایتی مسؤوالن! 

 قٌمت اقالم مصرفی در سفره ماه رمضان

 نشستن در کجای هواپیما امن تر است 

  
 در شهر اوز  تیم در مسابقات فوتسال جام رمضان 21حضور 

 وساعات پارکینگ ها در ماه رمضان کریم اعالم کرد  واتوبوس  ت کاری متروار تی ای دبی ساعا
  

 
 

 بر اساس اطالعیه ارتی ای دبی ساعات کار پارکینگ ها
  

روزهای تعطٌل همانند   شب مٌباشد 12شب تا 7بعداز ظهر واز عصر ساعت 1صبح تا  8از ساعت   در خٌابانها ومعابر
بعدازظهر  1صبح تا  8رکٌنگ ماشٌن در بازار ماهی فرق مٌکند وصبح از ساعت اما اٌن وضعٌت برای پا  سابق است

 شب است 11تا ساعت  4است واز عصر از ساعت 
 

 ساعات کار اتوبوس شهری دبی در مناطق مختلف

http://www.asriran.com/fa/news/284542/کوچک-ترین-زن-دنیا-در-کنار-بزرگ-ترین-پای-دنیا-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/284332/وقتی-شناسنامه-گرفتن-حرام-شد
http://www.asriran.com/fa/news/284332/وقتی-شناسنامه-گرفتن-حرام-شد
http://www.asriran.com/fa/news/284136/کمبود-دارو-بیداد-می-کند-جان-خانواده-های-ایرانی-قربانی-بی-کفایتی-مسؤولان
http://www.asriran.com/fa/news/284136/کمبود-دارو-بیداد-می-کند-جان-خانواده-های-ایرانی-قربانی-بی-کفایتی-مسؤولان
http://www.asriran.com/fa/news/284469/قیمت-اقلام-مصرفی-در-سفره-ماه-رمضان
http://www.asriran.com/fa/news/284469/قیمت-اقلام-مصرفی-در-سفره-ماه-رمضان
http://www.asriran.com/fa/news/284459/نشستن-در-کجای-هواپیما-امن-تر-است
http://www.asriran.com/fa/news/284459/نشستن-در-کجای-هواپیما-امن-تر-است
http://www.ewazfootball.blogfa.com/post/18/21-تیم-در-مسابقات-فوتسال-جام-رمضان-اوز
http://www.ewazfootball.blogfa.com/post/18/21-تیم-در-مسابقات-فوتسال-جام-رمضان-اوز
http://www.ewazfootball.blogfa.com/post/18/21-تیم-در-مسابقات-فوتسال-جام-رمضان-اوز


 
 شب  12صبح تا  6از ساعت   سبخه -مٌدان اتحاد 
 شب  10صبح تا  6از ساعت   کرامه -سٌتی سنتر 

 شب 1صبح تا  7از ساعت   برج خلٌفه -ابن بطوطه  - راشدٌه مول امارات
  

 ساعات کار مترو دبی در ماه رمضان
  

 1جمعه ها از ساعت   شب 1صبح تا  5.30پنج شنبه   شب 12صبح تا  5.30از شنبه تا چهارشنبه  مترو   خط قرمز
 شب 1بعداز ظهر تا 

 
وجمعه ها از ساعت   شب 1تا  5.50نج شنبه ها از پ  شب 12صبح تا  5.50از شنبه تا چهارشنبه   خط سبز مترو 

    شب1بعدازظهر تا 1
   

 در شهر دبی  اعالم وقت شرعی در ماه مبارک رمضان برای روزه داران ونمازگزارانا

 

  

 دبي  -: اإلمارات العربیة المتحدة  2013 -شهر رمضان 

 الشهر میالدي الیوم الهجري
 اإلمساك 

 د س 
 

 الفجر 

 د س 
  

 الشروق 

 د س 
  

 الظهر 

 د س 
  

 العصر 

 د س 
  

 المغرب 

 د س 
  

 العشاء 

 د س 
  

 4:5 یولیو 9 الثالثاء 1
 

4:15 
 

5:35 
 

12:27 
 

3:54 
 

7:15 
 

8:45 
 

 4:6 یولیو 10 االربعاء 2
 

4:16 
 

5:36 
 

12:27 
 

3:54 
 

7:14 
 

8:44 
 

 4:6 یولیو 11 الخمیس 3
 

4:16 
 

5:36 
 

12:27 
 

3:54 
 

7:14 
 

8:44 
 

 4:7 یولیو 12 الجمعة 4
 

4:17 
 

5:37 
 

12:27 
 

3:54 
 

7:14 
 

8:44 
 

 4:7 یولیو 13 السبت 5
 

4:17 
 

5:37 
 

12:28 
 

3:55 
 

7:14 
 

8:44 
 

 4:8 یولیو 14 االحد 6
 

4:18 
 

5:38 
 

12:29 
 

3:55 
 

7:14 
 

8:44 
 

 4:8 یولیو 15 االثنین 7
 

4:18 
 

5:38 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:14 
 

8:44 
 

 4:9 یولیو 16 الثالثاء 8
 

4:19 
 

5:39 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:13 
 

8:43 
 

 4:9 یولیو 17 االربعاء 9
 

4:19 
 

5:39 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:13 
 

8:43 
 

 4:10 یولیو 18 الخمیس 10
 

4:20 
 

5:40 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:13 
 

8:43 
 

 4:10 یولیو 19 الجمعة 11
 

4:20 
 

5:40 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:12 
 

8:42 
 

 4:11 یولیو 20 السبت 12
 

4:21 
 

5:41 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:12 
 

8:42 
 



 4:11 یولیو 21 االحد 13
 

4:21 
 

5:41 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:11 
 

8:41 
 

 4:12 یولیو 22 االثنین 14
 

4:22 
 

5:42 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:10 
 

8:40 
 

 4:13 یولیو 23 الثالثاء 15
 

4:23 
 

5:43 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:10 
 

8:40 
 

 4:13 یولیو 24 االربعاء 16
 

4:23 
 

5:43 
 

12:29 
 

3:56 
 

7:09 
 

8:39 
 

 4:13 یولیو 25 الخمیس 17
 

4:23 
 

5:43 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:09 
 

8:39 
 

 4:14 ولیوی 26 الجمعة 18
 

4:24 
 

5:44 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:09 
 

8:39 
 

 4:14 یولیو 27 السبت 19
 

4:24 
 

5:44 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:09 
 

8:39 
 

 4:14 یولیو 28 االحد 20
 

4:24 
 

5:44 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:08 
 

8:38 
 

 4:15 یولیو 29 االثنین 21
 

4:25 
 

5:45 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:08 
 

8:38 
 

 4:15 یولیو 30 الثالثاء 22
 

4:25 
 

5:45 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:07 
 

8:37 
 

 4:16 یولیو 31 االربعاء 23
 

4:26 
 

5:46 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:07 
 

8:37 
 

 4:16 أغسطس 1 الخمیس 24
 

4:26 
 

5:46 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:06 
 

8:36 
 

 4:16 أغسطس 2 الجمعة 25
 

4:26 
 

5:46 
 

12:30 
 

3:56 
 

7:05 
 

8:35 
 

 4:17 أغسطس 3 السبت 26
 

4:27 
 

5:47 
 

12:30 
 

3:57 
 

7:05 
 

8:35 
 

 4:17 أغسطس 4 االحد 27
 

4:27 
 

5:47 
 

12:29 
 

3:57 
 

7:04 
 

8:34 
 

 4:18 أغسطس 5 االثنین 28
 

4:28 
 

5:48 
 

12:29 
 

3:57 
 

7:03 
 

8:33 
 

 4:18 غسطسأ 6 الثالثاء 29
 

4:28 
 

5:48 
 

12:29 
 

3:58 
 

7:03 
 

8:33 
 

 4:19 أغسطس 7 االربعاء 30
 

4:29 
 

5:49 
 

12:29 
 

3:58 
 

7:02 
 

8:32 
 

 

 

 ایام ماه رمضان در دبیاوزیها و 

حضور داشته اوزٌها که سالٌان درازی است در دبی هستند وجز افرادی هستند که از ابتدا در بازار اصلی ومرکزی دبی 
اند همراه با دٌگر اهالی اٌن سرزمٌن ماه رمضان هم به سبک وسٌاق خود برگزار مٌکنند بعضی از رفتار وکردار واعمال 
اوزٌها در اٌن ماه برگرفته از سنن مردم اوز ومنطقه الرستان واٌران است وپاره ای از مراسم ومناسک وکارها مخلوطی 

است که با انها رفت وامد دارند واز انان تاثٌر گرفته اند اٌن را مٌتوان هم در مراسم ها از سنن مردم اٌنجا ودٌگر ممالکی 
 دٌد وهم در پخت وپز ومواد ؼذاٌی افطار وسحری که سر سفره تناول مٌکنند 

ار مرشد : بٌشتر اوزٌها در بازار فعالٌت دارند که عمده انها در بازار قدٌمی واٌنه ای وباز وضعیت کار اوزیها در بازار
هستند تعدادی از اوزٌها هم طی اٌن چند سال کار خودرا گسترش داده ودر مناطق دٌگری در دبی وشارجه وحتی در 

مراکز تجاری فعالٌت دارند. اوزٌها از دٌرباز دست اندر کار فعالٌت تجاری انهم بصورت عمده وجز بوده اند بدٌن خاطر 
ٌگر باعث تاثٌر پذٌری از انان نٌز شده است .ساعت کار بازار وجاٌی که اوزٌها مدام انها با اقشارگوناگون وملل د  ارتباط



در اٌن سال انجا کار مٌکنند متفاوت است . در بازار اٌنه ای که همٌشه روند متعادلی داشته متاسفانه چند سالی است که از 
ی وبزرگ بازار بودن وحرؾ شنوی از اٌن روند خارج شده است ومٌتوان گفت هر کس ساز خودرا مٌزند قبال پٌر بازار

بزرگان وتجار قدٌمی در کار وزمان وحتی معامله بازار بٌن اوزٌها جرٌان داشت اما با ورود نسل جدٌد اٌن روابط خٌلی 
بعداز  4باز مٌشود عده ای ٌکسره هستند تا ساعت  8.30  کمتر دٌده مٌشود. در هر حال بازار اٌنه ای از صبح ساعت

فطار نمی اٌند وبه خانواده وزندگی اشان مٌرسند وکارگرانشان هم تکلٌفشان روشن واستراحت بٌشتری ظهر وبعداز ا
مؽازه باز  شب  10بعداز ظهر ومٌروند دوباره بعداز افطار می اٌند وتا  2ٌا  1صبح می اٌند تا  8.30عده ای  دارند 

بعضی  4بعضی ها تا  2بعضی ها تا   صبح می اٌند9بٌشتر   در بازار مرشد وضع کمی متفاوت است است ومی نشٌنند . 
وحتی  10.30ٌا  10اکثر بازار مرشدی ها بعد از افطار می اٌند وباز شب تا ساعت   بعداز ظهر هم باز هستند 5ها تا 
بازار دٌگری هم که اوزٌها در ان حضور دارند در منطقه مٌدان بنی ٌاس وبعد از سبخه است که   شب هم هستند 11

ابزار فروش هستند وتجار اوزی چندٌن سال است که در انجا مؽازه دارند .در اٌن مناطق باز وضعٌت حتی بٌن  بٌشتر
بعداز ظهرهستند وبعداز ان نمی اٌند وکمی  3صبح مؽازه باز مٌکنند وتا ساعت  8اوزٌها متعادل نٌست عده ای ساعت 

ارند اٌنان بعداز افطار هم نمی اٌند اما عده دٌگری صبح خودرا از حرض واز بدور کرده اند وبه همٌن اندازه قناعت د
 10.30تا  10وحتی سه بعداز ظهر هستند وبعداز افطار هم می اٌند وتا ساعت  2.30وگاه تا  1.30می اٌند تا  8ساعت 

تعداد انها . در شارجه اوزٌها در سه منطقه بٌشتر هستند در بازار قدٌم در بازار مرکزی ودر بازار سور که  شب هستند 
بعداز ظهر هستند وبعداز افطار هم  3می اٌند وتا  10وبعضی جاها  9ٌا  8مثل دبی زٌاد نٌست در شارجه صبح ساعت 

 شب مؽازه ها باز هستند  12و 11می اٌند تا 

ساعت کار تصوٌب  6در کشور امارات در ماه رمضان وروزه داری قانون کار   قابل توجه تجار وکارگران وکارمندان
 کرده وهرکس که بٌشتر از اٌن ساعت کار کند باٌد به او اضافه کاری بدهند 

  

: اگر در گذشته بر سر سفره اوزٌها موقع افطاری دوغ وماست وخرما  وضعیت سفره اوزیها هنگام افطار در ماه رمضان 
الن بازار افطاری بخصوص بود وتلٌت )ابگوشت محلی ( با نان گپک وفطٌر بود وگاهگاهی پ شه وفرنی هم پٌدا مٌشد ا

 در سفره اوزٌهای مقٌم امارات رنگٌن ومتنوع واز هرچٌزی چندٌن کاسه وبشقاب موجود است 

وماست وخرما است اما تنوع مواد ؼذاٌی انقدر زٌاد است که واقعا نمی دانی چه   در سفره های معمولی هنگام افطار دوغ
افراد وسلٌقه انها سر سفره افطاری اکثر اوزٌها پٌدا مٌشود :سمبوسه که اٌن اقالم بطور کلی بنا به وضعٌت   باٌد بخوری

پکاره که مال هندٌها بود اما سر سفره   -انواع پٌراشکی  -بعضی خود درست مٌکنند وبعضی از اماده ان استفاده مٌکنند 
حلٌم هم همٌنطور اوزی  -مده استلوگٌمات که مال عربهاست اما سر سفره اوزٌها ا  -باقال   -نخود  -اوزٌها هم امده است

 –کستر  –فورنی  –پ شه   کرم کارامل -ژله  -نبوده اما در اکثر سفره ها هست حتی در اوز هم خٌلی ها استفاده مٌکنند 
اٌنها   چای شٌرٌن با هل چاٌی با شٌر  شٌر داغ  زلٌبی  -شل شله  -تپ تپی  –شلٌته  –گپک  -باله توه  -شربت وٌمتو 

مجموعه ای است که اوزٌها بنا به مٌل وسالٌق وتوان خود سر سفره افطاری مٌگذارند بعضی ها همه اٌنها را قسمتی از 
دارند بعضی ها تعدادی از اٌن ها وعده ای هم خٌلی بٌشتر ومفصل تر. تازه اٌنها بقولی پٌش ؼذا است ومعموال بعداز 

ؼذای اصلی که قدٌمی ها استفاده   اصلی مٌروند غ ؼذای خوردن کمی از هر کدام از اٌنها وبعداز خواندن نماز بسرا
مٌکردند ابگوشت بود که نان دران تلٌت مٌکردند وقدٌم گپک خشک شده وامروزی ها نان نانوا اما در دبی واوز اٌن روال 

وگوشت  اکنون همگانی نٌست وباز بنا به اشتها عالقه وسلٌقه وتوان افراد در دبی هر کس چٌزی مٌخورد عده ای برنج
وبرنج مرغ وبرنج وماهی درست مٌکنند وباقٌمانده انهم سحری مٌخورند عده ای همان ابگوشت قدٌمی ٌا ٌک چٌز ساده 

بعد از افطار واٌنها که خورده شد انهاٌی که   خورشی مٌخورند وبرای سحری برنج وگوشت ٌا مرغ وماهی درست مٌکنند
در خانه هستند ٌا در خانه مٌمانند وتلوٌزٌون وبرنامه های ان تما شا مٌکنند باٌد بسر کار بروند مٌروند سرکار انهاٌی که 

جای مخصوص   وٌا اٌنکه برنامه دور هم جمع شدن خانوادگی دارند وچند تا دوست ٌا فامٌل به منزل همدٌگر مٌروند وٌا
 همٌشگی نزد بزرگ فامٌل جمع مٌشوند 

مٌروند مسجد برای خواندن نماز تراوی بعضی ها نماز را در خانه  بعضی از افراد اوزی در ماه رمضان بعداز افطاری
مٌخوانند البته عده ای هم هستند که نماز نمی خوانند اما روزه مٌگٌرند واحتمال عده ای هم هستند که نه نماز مٌخوانند ونه 

 صواب وعذابشان با خداٌشان باد  روزه مٌگٌرند اما موقع افطار وسحری حاضر هستند 



مضان همواره برای عده ای ماه استراحت وتفرٌح هم بوده است اما تفرٌح ان با ماه های دٌگر کمی فرق مٌکند و ماه ر
هرشب است ٌکی از اٌن تفرٌحات که در دبی همواره بوده است ودر اوز وبندر وجاهای دٌگر اوزی نشٌن وکوٌت هم 

حکم کاله بازی مٌکنند اٌن بازٌها که   فره ومعموال همن 6و 4هست بازی پته ٌا همان ورق وپاسور است که در گروه های 
قبل از نماز صبح هم جرٌان  4و 3 2در اٌن اٌام در بعضی از خانواده ها رواج دارد تا دم دمای صبح وتا ساعت های 

دارد بٌشتر رو کم کنی است وبه صرؾ گذراندن وقت تا سحری وشب نشٌنی شب های رمضان است کنار ان بخور بخور 
ی وتخمه هم در جرٌان است .هم در بٌن کارگران وافراد مجرد اوزی که بصورت گروهی زندگی مٌکنند پته بازی وچا

البته بعضی پته بازان خٌلی متعصب هستندوبقول خودشان جدی   هست هم در بٌن بازارٌان وخانواده ها وجماعت وفامٌل
کم کنی مٌدانند که گاه صحبت ان فردا وپس فرداهای ان  بازی مٌکنند وجر وبحث هم دارند ولذت انرا در جدی بودن ورو

اخانم ها هم رفتن به نماز   شونشابو نفس بکشت  ادی چه موکه نهادش پوس موس کله کاد هم بٌن خودشان رواج دارد 
 م تراوی وهم دٌدن برنامه های تلوٌزٌونی وسرٌالهای ماه رمضان را بٌشتر مٌپسندند تا تفرٌحات مردانه در اٌن اٌا

از دٌگر تفرٌحات که معموال در اواٌل ماه رمضان شروع مٌشود بازی فوتسال ٌا همان فوتبال سالنی است که تا کنون به  
همت تنی چند از دوستداران فوتبال وپٌشکسوتان اٌن ورزش هر ساله برگزار مٌشود بٌشتر اٌن افراد جوانان هستند البته 

رای دلگرمی جوانان وهم برای گذاران اوقات خوب فراقت در اٌن مسابقات افراد پٌش کسوت هم در اٌن مسابقات هم ب
شرکت مٌکنند تفرٌحی واقعا سالم که احتٌاج به همکاری بٌشتر عالقمندان وحامٌان ان دارد تا سال به سال رونق بٌشتری 

بازکنان برگزار مٌشد ا وباز هم اٌن بازٌها که طی چندٌن سال گذشته بٌشتر در باشگاه اٌرانٌان دبی وبا هزٌنه خود  بگٌرد 
با هزٌنه خود بازٌکنان برگزار گردٌد وافسوس خوردٌم از اٌنکه اٌن همه اوزٌها برٌزوبپاش دارند اما درٌػ از گوشه همتی 

باز همه چٌز را بدوش   همٌشه ٌک عده  برای کمک به اٌن عالقمندان تا با شوق وذوق بٌشتری حضور پٌدا کنند
ده ام چه بگوٌم .حتی بعضی از اٌن جوانان انتظار دارند که اگر کمکی نمی شود پدران وخانواده اشان من که مان  مٌکشند

 بٌاٌند ومشوق انها باشند اما باز هم درٌػ ودرٌػ .

از تفرٌحات دٌگر بازی بلٌارد واسنوکر است که معموال هرشب ٌا ٌک شب در مٌان در جرٌان است بخصوص بازی 
بعد از ساعت ده شب  بازٌها  قات وبازٌهای هر شب معموال تا نٌمه های ماه رمضان جرٌان دارد. بلٌارد که بصورت مساب

وتعطٌلی بازار انجام مٌشود تا همه بتوانند در ان شرکت کنند بازی مفرح وخوبی است هم رو کم کنی دارد وهم مسابقه 
 است .

هستند که واقعا روزه دار به معنی اخص کلمه هم از در ماه رمضان وروزه داری عده زٌادی  روزه داران ونمازگزاران
نظر شرعی هستند وهم پای بند مناسک وملزومات روزه داری اٌن افراد اٌن ماه را بٌشتر به عبادت وتزکٌه نفس وکم 

نمازهاٌشان سر وقت مٌخوانند نماز تراوی ونماز شب  خوری وپرهٌز از گناهان مٌگذرانند تا اجر بٌشتری نصٌبشان شود 
ودعا برای خانواده ونٌازمندان در ٌاد دارند اهل خٌر وخٌرات هستند .ناگفته نماند اٌن عده در ماههای ؼٌر رمضان هم پای 
بند ان اصول خوٌش واعتقاداتشان هستند اٌنان سعی مٌکنند به گفته ها پٌامبر اسالم واهل سنت رجوع کنند وانرا در اٌن ماه 

ال اندوزی بٌاندٌشند . ناگفته نماند عده ای هم هستند که فقط در اٌن ماه نماز وروزه بکار بندند ونمی خواهند فقط به م
مٌگٌرند انها فکر مٌکنند تمام گناهان وخالؾ ها واعمال ناپسندی که انجام داده اند در عرض اٌن ٌک ماه شسته وپاک 

ٌه وعبادت مٌپردازند چٌست به نظر مٌرسد که مٌشود اگر اٌنگونه فکر کنٌم پس فرق اٌن ادم ها با کسانی که همواره به تزک
   ادم کاری اگر خوب دانست همٌشه انجام دهد نه بر اساس مصلحت وخودنماٌی

عده ای از جوانان روزه دار هستند بعضی از انها روزه مٌگٌرند جوانان اوزی در اٌن ماه مشؽله های مشابه  جوانان اوزی
ا تعطٌل است به سراغ تنها سرگرمی همه جانبه وهمٌشگی مٌروند که انترنت وگاه متفاوتی دارند بعضی از تفرٌحات انه

بعداز  6وگاه تا 5خواب ازمطلوبات بالواسطه است که از دم دمای صبح شروع مٌشود ومعموال تا  وبازٌهای انترنتی است 
از ان هم مشخص است بازی ظهر در خواب هستندوکمی مانده به افطار بٌدار مٌشوند اگر روزه باشند افطاری مٌکنند بعد

چرخی زدن در بازار وسنترها ومراکز خرٌد ٌا هم جمع شدن برای پاسور بازی ٌا بازٌهای انترنتی وچت و...   انترنتی
البته بعضی تفرٌحات نٌمه سالم هم رواج پٌدا کرده که بدور از جوانان اوزی هم نٌست وان جمع شدن در قلٌونی ها وبقول 

 ٌزنند ودٌگر هٌچ .خودشان فقط ٌک پکی م

که خٌلی متنوع است زنان از عالٌق وشاٌد هم وظاٌؾ  اما اخر رسیدم به روزگار زنان اوزی در ماه رمضان در دبی
خودشان مٌدانند که در اٌن ماه سنگ تمام بگذارند وهر چه در چنته دارند عرضه کنند از پختن نان محلی وشٌرٌنی گرفته 



دن ساال د وسوپ گرفته تا نواوری در اش وحلوا خالصه انها که دستی در اشپزی تا سمبوسه وپٌراشکی از درست کر
مثل مادران قدٌم نقش پر اهمٌت خود در کدبانوٌی ومادر خانه بودن ثابت  وهنر خانه داری وکدبانوٌی دارند مٌخواهند 

لذت با دٌگران که معموال ومحکم نگه دارند از درست کردن وپختن وچٌدن وخوردن لذت مٌبرند ودوست دارند در اٌن 
اعضای خانواده وشوهران وفرزندان وفامٌل وجماعت هستند شرٌک باشند اٌن از لذت های زنان اوزی در گذشته بوده 

 است هر چند ابراز نکرده باشند وهر چند ما به انها نگفته باشٌم .

ن از خواب تا به خواب مٌروند مرتبا در گفت زنان در اٌن تهٌه وتدارک مرتب با همدٌگر در تماس هستند .از موقع بلند شد
وشنود هستند )فکر نکنٌد دارند ؼٌبت مٌکنندوپشت سر کسی حرؾ مٌزنند نه اصال زنان اوزی از اٌن بال به دور هستند 

 صحبت مٌکنند ( از پرانتز که بگذرٌم زنان بٌشترٌن وقتشان صرؾ  !!!!! انها راجع به تهٌه فالن شٌرٌنی ٌا فالن عذا فقط
بعضی از انها از صبح بلند مٌشوند ساعت های ده   تهٌه وتدارک برای افطاری وتهٌه ملزومات وخرٌد برای خانه مٌگذرد

بعد از ظهر بعضی ها هم تا زمان افطاری اصال نه بلند مٌشوند نه کاری  4وٌا  3 2ٌازده ٌا دوازده بعضی ها ساعت 
 مٌشود وفقط زحمت خوردن دارند  ها مهٌا مٌکنند چون خدامه واشپز دارند وهمه چٌز برای ان

تعدای از مردان چندان موافق اٌن نوشته من راجع به زنان نٌستند ومعتقد هستند در اٌام رمضان زنان کار زٌادی جز 
درست مٌکنند وبعد مٌروند تا سحری تازه بعضی زنان سحری هم درست نمی کنند   خوردن وخوابٌدن ندارند ٌک افطاری

افطاری به خورد ما مٌدهند .زنان اوزی که خدامه ندارند اٌن حرؾ اقاٌون را قبول ندارند ومٌگوٌند زحمت وهمان ؼذای 
 ما در ماه رمضان بٌشتر از اقاٌون است 

واقعٌت اٌن است که تعداد زنان روزه دار اوزی به نظر من بٌشتر از مردان است اٌن را از روی حساب وپرس وجو 
پزی کنند وهم به کار خانه برسند وهم روزه بگٌرند برای نسل جدٌد کمی دشوار شده است .اما شخصی فهمٌدم اٌنکه هم اش

 زنان قدٌم اٌنرا با اشتٌاق انجام مٌدادند وهنوز هم خٌلی از زنان اٌنکار را مٌکنند 

زنانشان اعمال شاقه اگر برای مردان رفتن به بازار وخرٌد ورفتن به سنتر ها برای خرٌد   البته زنان هم تفرٌحاتی دارند
محسوب مٌشود برای زنان لذت بخش تر از خرٌد وچرخی در بازار زدن نٌست بخصوص اگه چند نفر به همدٌگه گفته 

ده درهم حتما جماعت زنان اوزی به اٌن بهانه هم شده انجاها پٌداٌشون   باشند که فالن جا حراج زده وده بسته پ شه مٌده
 ل تمام زنان اٌران وجهان هم مٌشود واوزٌها هم بری از اٌن نٌستند مٌشود البته اٌن لذت خرٌد شام

خوب است  در کل اوضاع اوزٌها از نظر خورد وخوراک واستفاده از ماٌحتاج اٌن ماه خوشبختانه در دبی وکل امارات 
اهب برخوردار وماللی نٌست جز کمی ونداری وگاه سختی هاٌی که در شهرمان اوز برای عده ای وجود دارد واز اٌن مو

 نٌستند امٌد است دارندگان چه کم وزٌاد انها گوشه چشمی هم به اٌن خانواده ها در اوز داشته باشند 

در هر حال اٌن روز وروزگار اوزٌهای مقٌم امارات در ماه رمضان است که من سعی کردم گوشه هاٌی از انرا به 
 . هاٌی بوده است که نگفته ام وٌا نخواسته ام بگوٌم  شماهمشهری گرامی و بٌننده عزٌز بنماٌانم . حتما نگفته

 6.7.2013دبی  –فرهاد ابراهٌم پور )محمودا (   / حق ٌارتان باد روزگارتان خوش ودلتان پر از امٌد باد 

  

 خبر

 یالد پیشدا /ممسئول جدید هیات فوتبال بخش اوزمعرفی شد

 فراخوان عمومی برای تبدیل حمام دیروز به فرهنگسرا و موزه ی امروز مان 

مرسی برکنار شد/"عدلی منصور" رئیس جمهور موقت شد/عربستان و امارات تبریک گفتند/انتقاد 
 اوباما، سازمان ملل و اتحادیه اروپا 

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2309.aspx
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http://www.asriran.com/fa/news/283574/مرسی-برکنار-شدعدلی-منصور-رئیس-جمهور-موقت-شدعربستان-و-امارات-تبریک-گفتندانتقاد-اوباما-سازمان-ملل-و-اتحادیه-اروپا


 حصر ارتش مصر)+عکس( مرسی در 

 حزب اردوغان : برکناری مرسی کودتا بود)+عکس( 

 تن از مراجع تقلید درباره کراوات نظر سه 

 تٌر ماه راه اندازی خواهد شد 12اولٌن اپراتور راٌتل در الرستان روز چهارشنبه  

شروع به کار خواهد کرد. از مزاٌای اٌن اپراتور  2100و  900به گزارش صحبت نو اٌن اپراتور با پهنای باند     - 
پٌام صوتی، تصوٌری، چندرسانه ای خواهد بود.اٌن اپراتور بزودی در  سرعت باالی اٌنترنت نسل سوم،ارسال و درٌافت

 خور لطٌفی و براک نٌز راه اندازی می شود

 درگذشت فوزیه همسر اول شاه مخلوع ایران )+عکس

 ها در شهرستان بندرخمیر  لرزه تداوم زمین

 کاالی اساسی )+جدول(  ۰۳فهرست گرانی 

 گذشت بلقٌس عسکری در 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم بانو بلقٌس عسکری همسر اقای محمد خادمپور روز دوشنبه در اوز در گذشته که بدٌنوسٌله 
سال سن  75درگذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌکنٌم مرحومه در زمان مرگ 

 داشت ٌاد وخاطرش گرامی باد 

  3.7.2013وز /ساٌت ستاره های ا

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

 پٌام تسلٌت 

با ابراز تاسؾ درگذشت بانو بلقٌس عسکری را به خانواده وبستگان واقای نادر خادمپور وخانم حق شناس ودٌگر اشناٌان  
 تسلٌت عرض مٌکنٌم وبرای انمرحومه از خداوند بزرگ طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزو دارٌم 

 نجٌب حق شناس و فرٌده کارٌانی   از طرؾ

 فوتسال اوزٌها در ماه رمضان در دبی

مانند سالهای قبل جمعی از عالقمندان به فوتسال تصمٌم دارند با همت دوستداران مسابقات فوتسال در ماره 
داللهی با برگزار کنند عالقمندان جهت شرکت در اٌن دوره ومراحل ثبت تٌم خود مٌتوانند با اقای محمود عب  رمضان

 تماس حاصل نماٌند 0559557744شماره تلفن 

 خبر

  !کشورهایی که تابعیت می فروشند

 شبی که برزیل اسپانیا را کیش و مات کرد )گزارش تصوری(
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 را در دو ماه اول امسال گرفت ۰۴هزار و  ۳زشکی قانونی: تصادف جان پ

  (در بازار )+جدول  Vaioقیمت لپ تاپ

  فصل دوغ وکشک ورطب

ود خالله درخت خرما بقول اوزٌها لسا شده وپخته خبرهای رسٌده از اوز حاکٌست که هوای بشدت بسمت گرمی مٌر
گردٌده وٌواش ٌواش به سمت خرک شدن پٌش مٌرود سروکله هندوانه وخربزه نمودار است از خربزه مشهدی گرفته تا 

خربزه های محلی کرکه )خٌارزه ( خٌاز ) بالنگ ( وسٌفٌجات محلی خوشبختانه به اندازه الزم وتر وتازه ٌافت مٌشود از 
الو سٌاه زردالو وانجٌر در بازار سبزٌجات اوز هست اما گران وتوان خرٌد برای   ه های اٌن روزها مانند هلو انجٌریمٌو

بعداز ظهر زٌاد است هوا خشک است اما ٌکی دوروز هوا  4صبح تا  8گرمی هوا از ساعت های   همه اقشار نٌست
   نمکی شرجی بوده است

با گرم شدن هوا طالب بٌشتری پٌدا کرده مٌگفتند از سمت بندرعباس رطب به اوز  ناگفته نگذارم که دوغ وکشک وماست
ٌادش به خٌر قدٌما ٌکی از ؼذاهای هوای گرم تابستان تلٌت دوو)همان اب دوغ خٌار   امده وبا ماست ودوغ واقعا می چسپد

   فارسی ها ( بود البته اوزٌها انرا با نان خشک و دوغ وپٌاز وخرما مٌخوردند

  

  

 يبِ اگٕعث 2013  اسؽیٕ اخجبس ٔ يطبنت

  

 محمود رجاٌی قهرمان شصت وٌکمٌن دوره مسابقات بلٌارد شد

باشگاه فالمٌنگو دبی از ساعت سه بعد از ظهر شاهد برگزاری شصت وٌکمٌن دوره  2013اگوست  30روز جمعه 
ی محمود رجاٌی به مقام اول اٌن مسابقات دست ٌافت مسابقات بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات بود که در پاٌان اٌن مسابقات اقا

وسهراب قاسمی بترتٌب به مقام های دوم تا چهارم اٌن دوره از مسابقات دست ٌافتند . در   واقاٌان محمد فرج ؛ محمد اواره
ن دوره از اٌن روز اقاٌان احمد رضاٌی توانست جام اول سوپر جام واقای مسعود شرافت جام دوم را نصٌب خود کنند . اٌ

 بازٌها به همت خود بازٌکنان برگزار گردٌد . جا دارد همچون گذشته از تالش وهمکاری هئٌت بلٌارد نٌز تشکر کنٌم

 کنٌد  برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک

  

 گزارش دو روٌداد هنری سٌنمای اٌران، در سٌدنی استرالٌا

 دکتر محمود دهقانی

شدم،   مون"، اٌران شناس متخصص در تارٌخ باستانی اٌالم -هنگامی که وارد دفتر دوست عزٌز پروفسور "خاوٌر آلوارز 
در حٌن جدال   رو به من پرت کرد وهمان طور که داشت سٌبی را دندان می زد از بشقاب، سٌب دٌگری را برداشت و 

دندان با سٌب اطالع داد که آقای دکتر حمٌد نفٌسی در دانشگاه سٌدنی و دانشگاه "نٌو ساوت وٌلز" با فٌلم و اسالٌد در مورد 
تارٌخ سٌنمای اٌران سخنرانی خواهد داشت و دٌگر اٌن که هنرمند اٌرانی خانم "نٌکی کرٌمی" هم در جشنواره بٌن المللی 

 فٌلم پارسی در سٌدنی استرالٌا خواهد بود و با تماشاچٌان و گزارشگران صحبت خواهد کرد.

http://www.asriran.com/fa/news/283069/پزشکی-قانونی-تصادف-جان-۳-هزار-و-۲۷-را-در-دو-ماه-اول-امسال-گرفت
http://www.asriran.com/fa/news/283085/قیمت-لپ-تاپ-vaio-در-بازار-جدول
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 ....ادامه مطلب . ورود به سخنرانی دکتر نفٌسی برای همگان راٌگان بود، اما دو بلٌط برای تماشای فٌلم خانم کرٌمی 
 خبر
 
 

 تجلٌل ازخدمات دکتر کشاورز وکارکنان بٌمارستان اوز
 

 افتتاح ساختمان ورزش وجوانان به ٌاد شادروان عٌدهللا حسان

 امارات شصت وٌکمٌن دوره مسابقه بلٌارد اوزٌهای مقٌم

 30بدٌنوسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان وعالقمندان رشته بلٌارد مٌرسانٌم که شصت وٌکمٌن دوره مسابقات بلٌارد در تارٌخ 
در سالن فالمٌنگو برگزار مٌشود اٌن دوره با همت خود بازٌکنان شرکت کننده برگزار مٌشود ساعت  2013اگوست 

 شد بعداز ظهر جمعه مٌبا 3شروع بازٌها ساعت 

 هئٌت بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات

 محمد اکبری در گذشت 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم دٌشب چهارشنبه محمد اکبری که ساکن شارجه بود در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم 
 ش گرامی باد ٌاد وخاطر .  مرحوم بر اثر کهولت سن در گذشته  را به خانواده وبستگان واشناٌان تسلٌت عرض مٌنمائٌم

 2013اگوست 29ساٌت ستاره های اوز . 

 

 عبدالرحمان زمٌن پٌما در گذشت 
 
 

تصادؾ موتور با ماشٌن روبروی   دٌشب دوشنبه عبدالرحمان زمٌن پٌما بر اثر ٌک حادثه  با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم که
ه وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض رستوران پاترٌس اوز در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را به خانواد

 مٌنمائٌم ٌاد وخاطرش گرامی باد
 

مردم مدام از خود مٌپرسند چرا چندٌن بار روبرو ٌا نزدٌک رستوران پاترٌس اوز تصادؾ رخ داده وموجب مرگ 
 علت چٌست امٌدوارٌم مسئولٌن شهری وشهردار وشورای شهر پاسخگو باشند  . وجراحات گردٌده است

   
 پٌام تسلٌت 2013اگوست 27ٌت ستاره های اوز سا

  

 
احمد   با ابراز تاسؾ بسٌار درگذشت مرحوم عبدالرحمان زمٌن پٌما را به خانواده وبستگان واشناٌان وفرزندان انمرحوم

تسلٌت عرض مٌنمائٌم برای مرحوم از   اٌوب وابراهٌم زمٌن پٌما ونٌز به عموزادگان انمرحوم خالد وطٌب زمٌن پٌما
 خداوند بزرگ طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر خواستارٌم

  
  

 
 از طرؾ هئٌت بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات وکلٌه بازٌکنان

---------------------------------- 
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احمد   باابراز تاسؾ بسٌار درگذشت مرحوم عبدالرحمان زمٌن پٌما را به خانواده وبستگان واشناٌان وفرزندان انمرحوم
تسلٌت عرض مٌنمائٌم برای مرحوم از خداوند بزرگ طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر    وب وابراهٌم زمٌن پٌمااٌ

 خواستارٌم
 ونجٌب نوروزی    نبٌل -مٌراحمدی   عٌسی -  

---------------------------------------------------------- 
ٌن پٌما را به خانواده وبستگان واشناٌان وفرزندان انمرحوم تسلٌت باابراز تاسؾ بسٌار درگذشت مرحوم عبدالرحمان زم

 عرض مٌنمائٌم برای مرحوم از خداوند بزرگ طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر خواستارٌم
 

 -صالح صمدانی-عزٌز ملک زاده  -محسن نامی  -  ابراهٌم صدٌق - نورالدٌن نجم دٌنی -محمد رضا مٌراحمدی   از طرؾ
 صدٌق عبدالرحٌم

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

باابراز تاسؾ بسٌار درگذشت مرحوم عبدالرحمان زمٌن پٌما را به خانواده وبستگان واشناٌان وفرزندان انمرحوم تسلٌت 
 عرض مٌنمائٌم برای مرحوم از خداوند بزرگ طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر خواستارٌم

 
   ازطرؾ سعٌد ضٌاٌی

 شت محمد شرٌؾ کمال در گذ

محمد شرٌؾ کمال کارمند سابق بخشداری اوز وپدر سرکار خانم   اگوست 25با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم روز ٌکشنبه 
در اوز در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را به مولؾ كتاب ) بررسً آثار تارٌخً و هنري اوز ( حمٌرا کمال 

سال سن داشت . ٌاد  87مرحوم در زمان مرگ   رض مٌنمائٌمخانواده وبستگان وسرکار خانم حمٌرا کمال تسلٌت ع
 وخاطرش گرامی باد 

  26.8.2013ساٌت ستاره های اوز / 

  

 شصت وٌکمٌن دوره مسابقه بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات

 30تارٌخ بدٌنوسٌله به اطالع کلٌه بازٌکنان وعالقمندان رشته بلٌارد مٌرسانٌم که شصت وٌکمٌن دوره مسابقات بلٌارد در 
در سالن فالمٌنگو برگزار مٌشود اٌن دوره با همت خود بازٌکنان شرکت کننده برگزار مٌشود ساعت  2013اگوست 

 بعداز ظهر جمعه مٌباشد  3شروع بازٌها ساعت 

 هئٌت بلٌارد اوزٌهای مقٌم امارات

 

 

 امید وتالشمان را برای ارتقا وشهرستان شدن اوز دو چندان کنیم 

 
سال قدمت بخش بودن ارتقا حق مسلم شهر وبخش اوز  60ع نمی توان تردٌد کرد که بخش اوز با بٌش از در اٌن موضو

است ت. اکنون تالش زٌادی برای تحقق اٌن امر شده است هٌچ شهرونداوزی نٌست که طالب پٌشرفت وارتقای شهر خود 



ٌن ونٌک اندٌشان شهری دال بر استحقاق ما نباشد امکانات موجود در اوز وموضوع جمعٌتی وادارات ان وبزرگواری خٌر
  مردم اوز در اٌن حق مسلم است

تا. کنون قول های زٌادی داده شد وراههای زٌادی مردم در جهت ارتقا رفته اند از انها که گفتند در سفر بعدی شهرستان 
ه مٌخواستند از راه تزوٌر و رشوه مٌشوٌد تا انها که برای رای جمع کردن مردم اوز وعده های بلند باال دادند تا انها ک

  دنبال ارتقا بودند نتٌجه ای برای ارتقا بوجود نٌاورده است

حاال دولتی دٌگر با رای منتخب مردم بر سرکار امده ودر بخش اوز بٌشترٌن رای را مردم به رئٌس جمهور منتخب اقای 
کشور؛ مسئولٌن استان پٌگٌر خواسته های بحق مردم روحانی داده اند مردم اوز انتظار دارند رئٌس جمهور منتخب ؛ وزٌر 

اوز باشند از نماٌنده مردم الرستان انتظار دادرند که پٌگٌر باشند وموانع موجودرا با مردم در مٌان بگذارند از نهادهای 
باٌد  موجود در شهر وبخش اوز انتظار مٌرود با جدٌت اٌن خواسته بحق را پٌگٌری کنند شورای شهر منتخب مردم اوز

انرا در الوٌت برنامه هاٌش قرار بدهد واز مسٌر قانونی تا فرمانداری گرفته تا استانداری ودر وزارت کشور پٌگٌر اٌن 
تا اٌن حق مسلم معوق مانده مردم بخش اوز تحقق ٌابد رسانه ها وساٌت ها ومطبوعات محلی بر خواست ارتقای  امر باشند

  اوز اهتمام ورزند

د به دولت تدبٌر وامٌد برای ارتقا وشهرستان شدن اوز بسته اند امٌدوارٌم که اٌن خواسته برحق ودر مردم اوز چشم امٌ
 خور وشاٌسته مردم خٌر اندٌش وبزرگوار شهر وبخش اوز محقق گردد

 
22.8.2013 

 عبدالرحٌم خادمپور در گذشت
  

شته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را به با نهاٌت تاسؾ با خبر شدٌم عبدالرحٌم خادمپور دٌروز ؼروب در اوز درگذ
سال سن داشت وبر اثر کهولت سن در گذشته  85خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم . مرحوم 

 است .ٌاد وخاطرش گرامی باد 
  2013اگوست 22ساٌت ستاره های اوز 

 در مسیر اوز   واژگونی ماشین در اثرترکیدن تایر

ر درٌافتی از اوز ٌک ماشٌن اردی بعلت ترکٌدن الستٌک از جاده خارج ودر سمت مخالؾ مسٌر خود از جاده بر اساس خب
خارج وبه خاکرٌز برخورد مٌکند وبعد از معلق زدن روی زمٌن کشٌده وبا شدت بزمٌن برخورد مٌکند اٌن ماشٌن سه 

ن جراحات انها اطالعی گزارش نشده است .امٌد که سرنشٌن داشته که دو مرد وٌک زن بوده است هنوز از حال انها ومٌزا
 به خٌر بگذرد 

21.8.2013 

 شروع باران در اوز 

بر اساس خبر خوش رسٌده از اوز بارش باران توام با رعد وبرق از لحظاتی پٌش شروع شده است که امٌد است ادامه 
 /داشته باشد 

 2013اگوست 19بعداز ظهر بوقت اوز 6ساعت 

 ساعت 6ات ساپیش ساعت و 2مهمانی 



تو دنٌا هر روز ٌه چٌزی درست مٌشه تا اٌن بشر دوپا راحت تر ومطمئن تر کارهاش پٌش ببره توی دنٌای رسانه هم 
همٌنطور از تلفن وتلگراؾ بگٌر تا انترنت از پٌجر بگٌر تا موباٌل وتوی اٌن دنٌا که روزانه ٌک مدل وٌک دستگاه به اٌن 

کاناتی هم برای ارتباط اٌجاد شده اگر تا دٌروز موباٌل فقط برای تماس وحرؾ زدن بود رسانه وارتباط اضافه مٌشه ام
امروز ٌک موباٌل مثل ٌک کامپٌوتر وفراتر از ان مثل... ٌک مخابرات وٌک ماهواره کار مٌکند انواع واقسام ارتباط از 

ردن فٌس بوک وتوٌتر از وٌچت و وکسور طرٌق موباٌل اٌجاد شده است از دسترسی به ساٌت های انترنتی گرفته تا چت ک
و........ تا وات ساپ توی اٌن ارتباطات انواع چٌزها رد وبدل مٌشه از عکس خاله وعمه وننه وبابا وبچه ها تا عکس 

وفٌلم هری پاتر وجنٌفری لوپز از عکس تٌم های فوتبال داخلی وخارجی تا تٌزهای تبلٌؽاتی از نوشته های سٌاسی واخبار 
ل وخارج تا قربونت برم های واقعی والکی از دشت خشک وپالسٌده کوٌر تا سواحل هاواٌی از عکس بی پٌرهن داغ داخ

  وشلوار حٌونو تا لخت وپتی ادم ها از فٌلم های انچنانی تا دلبری های اٌنزمانی

مشؽول باشن طوری  در هر حال کلی مردم مشؽول اٌن صفحه چند اٌنج جادوٌی هستند پول مٌدن وپولخرج مٌکنند تا کلی
شده توی اٌن دبی وکشورهای دٌگه اونی که درامدمش هم کفاؾ اٌنجور چٌزا نمٌده هر طور شده اگه از جٌبش بزنه اگه 

شده قرض کنه اگه شده به ننه وباباش اصرار والتماس کنه حتما برنامه ای مٌرٌزه تا ٌکی از اٌن وات ساپٌاش داشته باشه 
ؽول باشه مشؽول باشه تا کم نٌاره تا استفاده ببره تا بعد از ٌکی دوهفته قشنگ وابسته ومعتادش تا اون هم مثل بقٌه کلی مش

  بشه

اره دوستش داره مٌخواد شب وروز در کنارش باشه حتی تو دستشوٌی حتی تو حموم تو راه تو خٌابون تو بازار واکثرا 
صدای تٌک تاکٌش بشنوه تا اگه ٌه ادمی وسطای شب خوابش ٌادشون نمٌره که شبها کنار بالش ٌا نزدٌکترٌن جاٌی بذاره تا 

نبرده وخواسته عکس بفرسته بدونه کی فرستاده مٌخواد همٌشه باهاش باشه واقعا به هم وابسته هستند مٌتونه دوری زن وٌا 
 شوهرش را برای دو سه روز ٌا حتی ٌک ماه وٌک سال تحمل کنه اما نمٌتونه وات ساپش و وی چتش ٌک لحظه از

کنارش دور باشه مٌتونه دو سه روز حال واحوالی از مادر پٌر وپدر چشم انتظارش نگٌره اما نمٌتونه واقعا نمٌتونه واقعا 
 ... نمٌتونه بی خبر از وات ساپش بمونه

د خارج رباب خانم )خوبی اٌن اسم اٌنه که تو اوزٌها رباب ندارٌم ٌا خٌلی کم دارٌم ( زن اقا جواد که چند سالی هست به بال
امده اند وبا رسم ورسوم اٌنجا اشناٌی پٌدا کرده وبلده اوکی بگه ودست به خرٌدش هم خوبه وشکر جزٌال هم ٌاد گرفته 

سعی کرده خودشو بروز بقولی اپ دٌت کنه تا خدای نکرده از قافله پٌشرفت وترقی عقب نمونه همٌن چند سال پٌش بود که 
اش بٌارن چون شنٌده که عمر ادمو زٌاد مٌکنه وبهش گفتن وباز شنٌده که ادمو سفارش داده از هنگ کنگ کفش طبی ...بر

نٌم سانتی بلند تر مٌکنه اقا جواد ٌک شب بهش گفت که مگه مٌشه که ادم با صندل طبی بلند بشه مگه صندل طبی کلسٌم 
ر گرفت واٌن چند روزه خبری روز اقا جواد تو بلک لٌست خانم قرا 15داره وتزرٌق استخونه . خانم کلی بهش برخورد و

از صبحانه ونهار نبود اقا جواد از انروز تا حاال بخودش قول داده تا در باره فرماٌشات خانم علٌه ملوک الزحمه رباب 
  خانم چٌزی نگه

از اٌن داستان بگذرٌم که سر درازی داره برٌم سر حرؾ خودمون که از قضا همٌن رباب خانم چندی پٌش دعوت مراسم 
  برون دختر همساٌشون بود بعله

رباب خانم که دو ماه پٌش چٌن وچروکاشو با ٌک عملٌات برون مرزی از بٌن برده وپٌشانٌش شده مثل هند وانه اسپانٌاٌی 
سه روز مانده به بعله برون باز در عملٌاتی زبانشناسانه واطوار مابانه به اقا جواد تفهٌم کرده که سر کٌسه را شل کنه که 

نزدٌک است ورباب دل تو دلش نمونده تا در اٌن بزم خودی نشون بده ودکوراسٌونی به اندامش بده تا نه تنها بزم وطرب 
  از بقٌه چٌزی کم نٌاره بلکه بقٌه انگشت بدهن بمونم

اقا جواد از انموقع سر قولش باقی مانده که حرفی نزنه تا خدای نکرده مورد ؼضب قرار بگٌره از ان موقع که اولٌن 
ٌزی اقا جواد در دستان رباب خانم قرار گرفت قند که هٌچ کل عسل دماوند در دلش اب شد وراهی بازار شد اقا جواد وار

مٌگفت ای کاش فقط باٌد پول مٌدادم برای خرٌد دو تا لباس لرزون وٌک جفت کفش مٌخکی و دو تا رژلب دل قلوه ای 
قبل از مراسم باالخره خرٌد خانم تموم شد واال اگه مسافر قندهار  خانمو به سٌزده سنتر ومؽازه بردم تا اٌنکه چهار ساعت

  وسمرقند بودٌم اٌنهمه وقت نمٌخواست



رباب خانم وقتی خونه رسٌد سرٌع ٌکبار دٌگه لباساشو تنش کرد وکفش ده سانتٌش هم پاش کرد وکٌؾ چانلی که خرٌده  
رخٌد تا قبول کرد که حاال چٌز خوبی تنش هست فقط ٌکبار بود رو دوشش انداخت سه چهار بار دور اٌنه تمام قد اطاقش چ

از اقا جواد پرسٌد جوادی چطوره ب هم مٌاد اقا جواد که تجربه فراوانی حاال کسب کرده بود بالفاصله گفت واقعا محشری 
بروفه وبزک  اٌن اخرٌن گفت وشنٌد رباب خاتون راضی السلطنه با اقا جواد بود بعد از ان خانم رفت تا خودشو  چی شدی

مزک کنه از حمام گرفته تا انواع واقسام کرم پودر ورژ وساٌه تا سشوار وتنظٌم مو و پٌچ وتاب مژه کال دو ساعتی وقت 
  گرفت

رباب خانم تا اٌن مسٌر پر ترافٌک بزک مزک را طی کرد ده تاٌی وی چت و وات ساپ ومسج براش اومده بود خوبی 
چٌزا دست وپا چلفتی هست تو جواب دادن ونوشتن وفرستادن واتی و چتی خٌلی تر وفرز رباب خانم اٌنه که اگه توی خٌلی 

فری خانم براش عکس فرستاده بود نوشی براش جک فرستاده نانی براش   است انگار ده سال تاٌپٌست شرکت گوگل بوده
صاری از بزرگان براش نوشته ٌه فٌلم خنده دار فرستاده دختر خاله اش ٌک کارت پستال براش اد کرده زی زی جمالت ق

فی فی و مری عکس نهار خودشون براش فرستاده دو تا عکس از طرؾ خوجی وٌک درجن فٌلم از طرؾ مونس خانم 
  براش اومده بود

نه تنها ربابی همه اٌنا رو اوپن)باز( کرده ودٌده بود بلکه برای همشون ٌه چٌزاٌی نٌز فرستاده بود وطی اٌن مدت برای 
شب بزم وکی مٌاد وکی نمٌاد چی مٌپوشی وچٌکار مٌکنی وبا کی مٌاٌی پرسٌده بود واٌنها صدها کلماتی بود  خٌلی ها از

رباب خانم توی اٌن وسط ٌک چٌز فقط نفرستاده بود انهم لباس وکفشی که   که توی اٌن وات ساپٌش جابجا شده بودند.
ومثل مدل ماشٌنها گرانقٌمت که تا اخرٌن لحظه نماٌشگاه کسی خرٌده بود وگذاشته بود بقول خودش تا اونا را ؼافلگٌر کنه 

  نمٌدونه چی قراره نماٌش بدن رباب االطوار همٌنو گذاشته بود برای وقتی که وارد مجلس جشن مٌشه

بود دوست نداشت زود بره مٌخواست وقتی بره که جمعٌت  8شب انجا باشه حاال ساعت  9رباب خانم قرار بود ساعت 
گقدر ناز شدی   واه چی شدی  اومد دوست داشت راه براه بهش بگن  ربی  وهرکی مٌبٌندش بگه وا ببنٌد باالخرهزٌاد باشه 

 مٌخواست بقٌه قند وعسل دماوند انجا تو دل و دهنش اب بشه  چقدر اٌن پٌرهنه بهت مٌاد

هم زده بود تا خوب خنک باشه تا  شب بود که راه افتاد جوادی نٌم ساعت قبل ماشٌنو روشن کرده بود وکولر ونٌم 9ساعت 
 کرم پودرهای ربی خانوم تو گرمای تابستون دبی اب نشه 

دقٌقه ای راه بود حواسش بود که موباٌل اس ترٌشو جا نذاره از همون موقعی که  20از در خونه رباب خانم تا دعوتی 
کنفرانس مونٌخ در باره اخرٌن تحوالت سوار ماشٌن شد تا دم در خونه ومجلس بزم چش از موباٌلش برنداشت انگار که 

مهم ژئو پلو تٌکی رصد مٌکرد تند تند چٌزاٌی مٌنوشت وعکس نگاه مٌکرد وتاٌپ مٌکرد انقدر مشؽول بود که متوجه 
رباب خانم خودشو جمع وجور کرد نگاهی تو   اٌستادن ماشٌن اقا جواد نشد اقا جواد خٌلی نرم بهش گفت ربی جان رسٌدٌم

تو ماشٌن انداخت سرو وضعش مرتب بود موقع پٌاده شدن از ماشٌن ٌکهو چشش به فی فی افتاد که داشت اٌنه روبروش 
   وبا هم رفتند تو مجلس  مٌرفت تو بی انکه از اقا جواد خداحافظی کنه فی فی رو صدا زد

اشت وراهی خٌابون شد اقا جواد مثل کسی که انگار ٌک کانتٌنر بار خالی کرده عقب وجلوٌی کرد وٌک نوار موسٌقی گذ
ساعتی وقت داشت مٌتونست نفسی بکشه ومٌدونست که رباب توی اٌن جشن ها  تا بر گشت خانم به احتمال زٌاد دو سه 

ساعت نمٌگٌره برای همٌن کلی خٌالش راحت بود  انقدر سرش شلوؼه ومشؽول گپ وگفتگوست که سراؼش تو اٌن دو سه 
 سری بزنه  وفرصتی داشت به ٌکی دو تا از دوستاش

ساعت ٌک وهفت دقٌقه بود که رباب زنگ زد اقا جواد خودشو برای همٌن حوالی اماده کرده بود بالفاصله تماس گرفت 
وبهش گفت من دم در هستم گفت باشه االن مٌام نشون به اٌن نشون تا رباب الطنطنه از مجلس خارج شد نٌم ساعت طول 

رسم دٌرٌنه ما اٌرانی را رعاٌت نکنه مثل مجلسٌان که تو مجلس دو ساعت  کشٌد تاز به دم در رسٌده بود ودرست نبود
حرؾ مٌزنند اما تو راهرو مجلس چهار ساعت جماعت ما اٌرانٌها خٌلی خشمون مٌاد دم در حداقل نٌم ساعتی لفت ولعابش 

ه تنها از اٌن قاعده مستثنی بدٌم وحرفهای نگفته وؼٌبتی وتعارفات موقع خداحافظی را به حد کمال برسانٌم ورباب خانم ن
  نبود بلکه در راس هرم اٌن تعارفات بود 



ساعت از دو شب گذشته بود که باالخره رضاٌت داد دل از ان مجلس وخانم ها بکنه وبٌاد سوار ماشٌن بشه سالم وعلٌکی 
 اقا جواد حرکت کرد  به جوادی کرد وگفت جوادی جات خالی بود نمٌدونی چه شبی بود . 

انم موباٌش رودوباره از کٌؾ چانلٌش در اورد ومثل کسی که قراره اخرٌن گزارشهای ٌک امر مهم را به اطالع رباب خ
توی اٌن نٌمه شب ماموران سازمان سٌا وکا گ ب وانتلجٌنت سروٌس  سازمان مربوطه برسونه شروع به نوشتن کرد. 

لحظه دم به دم گزازش اٌن جشن وبزم را برای دوستا  انگلٌس هم به اٌن سرعت گزارش دهی نمٌکنند که رباب خانم از ان
ورفقا وفک وفامٌل داشت عکس وخبر مٌفرستاد تا دم در خونه وحتی تو اسانسور وتوی خونه مرتب داشت مٌنوشت ونگاه 
مٌکرد ومٌفرستاد انگار نه انگار ساعت دونٌم شب است انگار نه انگار که فرداٌی هم در کار است جدی ومصمم نشست 

وشت ونگاه کرد . سعی مٌکرد چٌزی از قلم نندازه از لباس عروس وفک فامٌلهای ان دختر گرفته تا فٌس وافاده های ون
اٌن وان توی ان مراسم از نوع شٌرٌنی وکٌک وشربتی که داده بودن تا چٌنش مٌز ودسرهای سر مٌز سعی مٌکرد چٌزی 

 وی ٌک گزارش مفصل بنوٌسه وبرای دٌگران بفرسته از قلم نندازه انگار مامورٌت داشته همه ان چٌزها رو ت

اره حرؾ زدن برای خٌلی ها ٌه  وقتی اقا جواد خواب هفت پادشاه را مٌدٌد تازه کار رباب خانم به نٌمه رسٌده بود  
   ٌه مهمونی دو سه ساعته و ٌک گزارش شش ساعته  وٌاره

 حتما ٌه راهی پٌدا مٌکرد  انومی که من مٌشناسم اٌن رباب خ  واقعا وات ساپش و وٌچتش اگه نبود چکار مٌکرد

 2013اگوست  19فرهاد محمودا 

 انجمن عکاسی اوز در مسٌر پٌشرفت 

مطلب زٌر گزارشگونه امٌدوارانه ای از دوست گرانماٌه اقای امٌن بحرانی است که دستی در ادبٌات ونٌز عکاسی دارند 
ز پربارتر مٌگردد .امٌد که همچنان پٌگٌرانه انرا ادامه دهند /ساٌت وبا تالش اٌشان ودٌگر عزٌزان اٌن انجمن روز برو

 ستاره های اوز 

  

تنها عکس گرفتن وظٌفه ی عکاس نٌست بلکه او مسئول است ! که به شکل ممکن تجربه دٌداری اش را با دٌگران قسمت 
 پل مارتٌن لستر  کند/

 «انجمن عکاسی اوز» "دومٌن نماٌشگاه 

نجمنی رسمی با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد. برپاٌی کالس های مقدماتی و پٌشرفته انجمن عکاسی اوز ا
عکاسی ، کارگاه ها و تورهای عکاسی و همچنٌن برگزاری نماٌشگاه در سالهای گذشته ؛ عمده فعالٌت های انجمن می 

وباتوجه به استقبال بی نظٌر مردم منطقه اوز  باشد.اکنون که بٌش از دوسال از شروع به کار انجمن عکاسی اوز می گذرد
انجمن عکاسی اوز با   و الرستان از نماٌشگاه اول، برآن شدٌم تا زبان عکاسی مان را در قالب برگزاری دومٌن نماٌشگاه

شما به اشتراک بگذارٌم .موضوع آثار اٌن نماٌشگاه آزاد بوده و ماحصل تجربه اعضای انجمن در سال گذشته می باشد 
پس از تاٌٌد اساتٌد محترم و طی مراحلی به نماٌشگاه راه پٌدا کرده اند .در اٌن نماٌشگاه آثاری از طه قاضی زاده ،   که

بهزاد کرامتی ، صالح الدٌن قائدی ، امٌن بحرانی و سارا اسکندری در معرض دٌد هنردوستان قرار می گٌرد .از 
فرهنگ دوست شهر اوز و همچنٌن ارج نهادن به فعالٌت و آثار هنرمندان افتتاح انجمن ، بدلٌل احترام به مردم   ابتدای

هٌات مدٌره بوده است ولی متاسفانه بدلٌل عدم وجود گالری و مکان   انجمن ،برگزاری نماٌشگاه های فصلی در دستور کار
کولر،اجاره برق و مناسب برگزاری نماٌشگاه و همچنٌن هزٌنه های اضافی و سنگٌن در جهت آماده سازی مکان )نصب 

انرژی اعضا به جای پرداختن وتمرکز بر روی کار هنری   کابل ،خرٌد چراغ ، اٌجاد دکورو چٌدمان ،نصب آثارو...(
دلسردی   اٌشان می شود؛ که متاسفانه باعث  خود صرؾ آماده سازی مکان و فعالٌت های بی ربط به هنرمند و کار هنری

ری شده است و تا امروز هم فقط عشق و عالقه به هنرعکاسی باعث خلق آثارشان می و نا امٌدی نسبت به فعالٌت های هن
شود ، هرچند چنٌن فعالٌت هاٌی عام المنفعه بوده و از لحاظ مادی منفعتی به اٌشان نمی رسد.آٌا برگزاری نماٌشگاه 



!!! آٌا ارزش ٌک هنرمند تخصصی عکس در محل پارکٌنگ که جاٌگاه پارک ماشٌن های ٌک اداره می باشد منطقی است؟
درٌک شهر با تارٌخچه فرهنگی واالکه زبانزد همه مردم فارس و الرستان است ، اٌن اندازه است؟!!!از همه 

مسولٌن،مخصوصا شورای منتخب و مردم و خٌرٌن گرانقدر تقاضا دارٌم جهت شور ونشاط و فرهنگ سازی در مٌان 
خور تعداد زٌاد هنرمندان و هنردوستان )انجمن عکاسی ، انجمن هنرمندان و مردم شهر با اٌجاد ٌک گالری در 

خوشنوٌسی ، انجمن هنرهای تجسمی و ...( شهر مساعدت نماٌند.زندگی، هنر توست. قلب پذٌرا و آگاهت، دوربٌن تو 
 است. ٌکی شدن با دنٌاٌت، فٌلم تو است. چشمان روشن و لبخند بی رٌاٌت، موزه تو است

 پل مارتٌن لستر

 ده الرستان وخنج وگراش در مجلس به نجفی ومٌلی منفرد رای مثبت نداده استنماٌن

روز پنج شنبه گذشته روز اخر رای اعتماد مجلسٌان به وزرای پٌشنهادی دکتر حسن روحانی رئٌس جمهور منتخب بود در 
لی منفرد برای وزارت مٌ  وزٌر سه نفر رای نٌاوردند اقاٌان نجفی برای وزارت اموزش وپرورش  18اٌن روز از بٌن 

 سلطانی فر برای وزارت ورزش وجوانان   وتحقٌقات وفناوری واقاٌای علوم 

مردم منطقه الرستان مشتاق بودند بدانند نماٌنده اشان در اٌن روز به چه کسانی رای اعتماد داده وبه چه کسانی رای نداده 
مردم الرستان در مجلس شورای اسالمی به اقاٌان نجفی  بر اساس خبر صحبت نو الر اقای جمشٌد جعفر پور نماٌنده  است

 ومٌلی منفرد رای منفی داده است

 جعفرپور به كدام وزرا راي منفً داد؟

 
 
 

 ٌک وٌدٌو از زلزله الر  برای اولٌن بار

 شهر الر ۰۰۰۰گزارش ٌک شبکه خبری خارجی از زلزله سال 

  
 
 

 چرا چند روز ساٌت صحبت نو الر قابل مشاهده نبود؟ 
 

نزدٌک به ٌک هفته ساٌت صحبت نو الر که از ساٌت های فعال در منطقه الرستان بود در اٌنجا قابل مشاهده نبود اما از 
اٌنکه چه عامل ٌا عواملی باعث اٌن امر شده بود بر ما معلوم نٌست وخود ساٌت هم امروز اٌن ساٌت در دسترس است 

 توضٌحی نداده است
 
اٌا با ورود وزٌر کشور دولت منتخب دکتر روحانی امکان شهرستان شدن اوز قابل تحقق است ومردم اوز با اٌن حق   *ا

 رستان براٌمان چه مٌکند ؟مسلمشان به ارزوی دٌرٌنه خود خواهند رسٌد.؟ راستی نماٌنده ال

  نظر وزٌر جدٌد كشور درباره تقسٌمات كشوري چٌست؟

 خفری ها خواستار ارتقا به شهرستان شدند

 رنگ آمٌزی سکوی تماشاگران ورزشگاه شهدای اوز

http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7907
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7907
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7908
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7902
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7902
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7906
http://www.sohbatenow.ir/news.php?id=7906
http://www.ewazfootball.blogfa.com/post/41/رنگ-آمیزی-سکوی-تماشاگران-ورزشگاه-شهدای-اوز
http://www.ewazfootball.blogfa.com/post/41/رنگ-آمیزی-سکوی-تماشاگران-ورزشگاه-شهدای-اوز


 اران در شهرهای خنج وگراش ة

باران های تابستانی در چل پسٌنی معروؾ اٌن فصل هم ناگهانی است وهم تماشاٌی .انموقع که اوز باران بارٌد خبری از 
 گراش وخنج نبود حاال که گراش وخنج بارٌده است خبری از بارش باران در اوز نبوده است  بارش در

به نقل از دفتر خبر خنج / تؽٌٌر ناگهانی هوا عصردٌروز در شهرستان خنج توفان شدٌد همراه بارعد وبرق شدٌد  
فان تعداد زٌادی از در ختان شهرستان خنج در پی داشت تو  وبارندگی وجاری شدن سٌل در بخش های مرکزی ومحمله

وتعدادی از تابلوها ودرختان رااز جا   تعدادی از کارگاهها  معابر عمومی وباؼات شٌروانی ها وسقؾ های اٌرانٌت وفلزی
ساعته ۰مبدل برق را به آتش کشٌد به شبکه های برق ومخابرات خسارت وارد کرد وباعث قطع ۰برخورد صاعقه  کند 

امرهللا رئٌسی معاون فرماندار خنج در مصاحبه ای   شد  ته برق در بخش محمله شهرستان خنجساع۰برق در شهر خنج و
بااعالم اٌن خبر افزود شدت بارندگی دردهستان تنگ نارک تنگ نارک بخش مرکزی خنج در شرق خنج وروستاهای 

د وپرشدن سدهای خاکی سٌالب جاری کر  هفتوان هنگنوٌه شنائٌز در بخش محمله اٌن شهرستان در جنوب ؼرب خنج
طوفان خساراتی بر   وگورابهای وابٌاری باؼات ونخٌالت ومزارع گردٌد که خوشحالی کشاورزان را در پی داشت اما اٌن

ودرختان معابر عمومی وشبکه های برق وخابرات وارد کرد وبعلت نبود دٌد کافی باعث کندی دررفت   ثمرات نخلستانها
وراه بندان در شهر شد رئٌسی افزود مٌزان خسارت اولٌه به بخش های کشاورزی تاسٌسات  وآمد وساٌط نقلٌه در جاده ها

که مٌزان دقٌقه خسارات تحت بررسی است اٌن  مٌلٌارد لایر برآورد شده است ۰ شهرداری تاکنون  برق وفضای سبز 
ٌلٌمتر رساند صدرهللا احمدی مدٌر م ۰۵که جمع بارندکی را به   در خنج بارٌده است ششمٌن باران موسمی تابستانی است 

مٌلٌون تومان سٌد نعمت هللا حسٌنی مدٌر برق خنج ۰۵۵جهاد کشاورزی خنج مٌزان خسارت اولٌه به بخش کشاورزی 
مٌلٌون تومان ودارٌوش ؼفوری سرپرست شهرداری خسارت وارده به فضای سبز ۰۵۵خسارت صاعقه به مبدل برق 

  اعالم کردند  مٌلٌون تومان۰۵۵وتاسٌسات شهری را 

ی شهر را ناامٌد نکرد و باالخره بارٌد.تماشای بارش  های چهل پسٌن زمٌن تشنه وبر اساس خبر ساٌت گرٌشنای گراش /ابر
  /.و دوم مرداد ماه نشاط و سرزندگی را به مردم شهر بخشٌد باران بعد از چند ماه انتظار در بعد از ظهر بٌست

 مرداد 23چهارشنبه 

 د سفرنامه تاٌلن

  

 تاٌلند سرزمٌن افتاب پنهان

عازم کشور تاٌلند بودم که گزارش قسمتی از انرا تاکنون در چندٌن قسمت تقدٌم بٌنندگان   ٌکسال پٌش در چنٌن روزی
گرامی گردٌده اما اٌن سفرنامه قسمت های دٌگری دارد که فرصت نشده بودم انرا بنوٌسم در سالگشت اٌن سفر پر از اتفاق 

 دارم بقٌه انرا طی همٌن ماه وماه اٌنده براٌتان بنوٌسم بابت اٌن تاخٌر می بخشٌدودٌدنی قصد 

 قسمت هفدهم 

 

هتل گرس از هتل های قدٌمی شهر تاٌلند است که اوزٌها وخودمونی ها خوب انجا را بلدند شباهت زٌادی به هتل کالرٌج 
اما بزرگتر است ادم های زٌادی از کشورهای خاورمٌانه وتا اندازه ای مارکوپولو دبی دارد از نظر امکانات شبٌه انهاست 

انجا مٌان واز خوبی های دٌگر اٌن هتل نزدٌک بودن ان به مراکز خرٌد است داشتم از هتل می امدم بٌرون که چهره چند 
ٌر زبان دادم نفر برام اشنا بود سالم کردم دٌدم اٌرانی هستند پرسٌدم اهل کجاٌی گفتند بندرعباس از فارسی به بندری تؽئ

انها هم خوشحال شدند گفتند بندری هستی گفتم نه من اوزی هستم از حال وهوای هتل وتاٌلند واٌنکه اٌنجا واٌن منطقه 
چظور است ازشون پرسٌدم ٌکٌشون گفت عشق است خوبن حرفش نٌن اتونی شو بری باراوطرفی کلی خودمونی اوجا 



داشتن اطالعات وکسب اون همٌشه خوبه وخٌلی وقتها هزٌنه ادمو   دندابٌنی وادرس های دٌگری که پشت سرهم ردٌؾ کر
گفتم چند روزی هست اٌنجاٌٌد گفتند ٌک هفته ای مٌشه گفت ما بٌشتر پاتاٌا بودٌم واالن سه روز از اونجا اومدٌم   کم مٌکنه

معٌتش کمتره اما خوش مٌگذره بانکوک گفتم اٌنجا بهتره ٌا پاتاٌا گفت هرکدومش ٌه جورای خوبه ولی اونجا خلوتتره وج
انها هم سربسته   از انها هزٌنه هتل وتور ورفت وامد وجاهای دٌدنی انجا پرسٌدم  وکمی از انجا برام تعرٌؾ کردن

 اطالعاتی دادند 

 از انها خداحافظی کردم وراه افتادم احساس مٌکردم بعد از اون مسافرخونه لعنتی اومدم جاٌی که کلی ادم اشنا درش پٌدا
 مٌشه وکلی احساس خودی و راحتی داشت مثل کسی شده بودم که انگار در کوچه خودشون داره قدم مٌزنه . 

همٌنطور که گفتم خوبی اٌن هتل نزدٌک بودنش به مراکز خرٌد بود وتا دلت بخواد ان حوالی بار ورستوران وکافه وکافی 
مه قوم وجماعت بودند عذاهای اٌرانی وعربی وهندی شاپ ومؽازه های جورواجور بود ادم ها هم تا دلت بخواد از ه

نبش   .وتاٌلندی در ان منطقه براحتی ٌافت مٌشد از دستفروشی های کنار خٌابون بگٌر تا رستورانهای سرباز وسربسته 
هتل گرس ٌک رستوران پاکستانی بود که ؼذای هندی اٌرانی وعربی داشت سوپ تاٌلندی هم داشت رفتم تابلوٌش نگاه 

رفتم دم در رستوران ٌه پاکستانی روی ٌکی از صندلی ها نشسته بود به اردو احوالپرسی کردم فکر     م دٌدم نوشتهکرد
اسمش ذالفقار بود ازش سوال کردم اٌن رستوران شماست   کرد پاکستانی ٌا هندی هستم خوب تحوٌل گرفت گفت بفرمائٌد

ستوران جدا از ؼذا بساط قلٌان وشٌشه وچای هم براه است بوی تند توی ر  گفت نه مال براردم است اما من مدٌرٌت مٌکنم
معطر تو هوای نمناک انجا کامال پٌچٌده بود سفارش ٌک چاٌی دادم هوا خوب بود دم در  وطعم دار قلٌان های شٌشه ای 

ز وخوب است کنار او نشستم وٌک چاٌی پر مالط سلٌمانی خوردم بعدش هم ٌک سٌگار . کال محٌط داخلی رستوران تمٌ
قٌمت ان از بعضی رستورانها ودستفروشی های کنار خٌابون گرانتر است اما در مجموع چندان گران نٌست ٌک دست ؼذا 

بات صبحانه  40درهم چاٌی  34تا  23بات است که به نرخ درهم مٌشود بٌن  280تا  180توی چنٌن رستورانهاٌی از 
 بات  180

رکت ها به شکلی که در دبی ٌا اٌران است وهرکسی از خودش سوپری دارد توی تاٌلند وبخصوص بانکوک سوپر ما
است که در هر گوشه  7/11ومتنوع از نظر اسم وشرکت است نٌست بٌشتر سوپرمارکت های انجا زنجٌره ای است وبنام 

من در عرض چند وضعٌت تلفن وارتباط با خارج در تاٌلند چندان ارزان نٌست  شهر موجود است ونرخ انها هم ثابت است 
دقٌقه صحبت کنم برای همٌن به دبی زنگ زدم وگفتم از اونجا با من  20بات کارت خرٌدم اما فقط تونستم  1500روز 

. در بانکوک چند نمونه   شب به وقت تاٌلند مٌشود تماس بگٌرن 12شب به وقت دبی که  9تماس بگٌرند گفتم بعد از 
 10بات خرٌدم اما تونستم فقط  500لفن مرحبا که می گفتند خوب است اما من کارت تلفن دٌگه هم بود از جمله کارت ت

من موباٌلی که امکانات خوب انترنتی داشته باشد نداشتم   دقٌقه صحبت کنم به فروشندگان اٌن کارت ها اطمٌنانی نٌست
 برای همٌن مجبور بودم از تلفن استفاده کنم 

از جمله بازار کنار خٌابانی وخٌابان نانا که معروؾ است دٌدن کنم وچند  امروز فرصت کردم از مناطق اطراؾ هتل گرس
تاٌی عکس بگٌرم تعداد دستفرشی ها در اٌن مناطق خٌلی زٌاد است امکان ندارد شما از خٌابانی در اٌن حوالی بگذرٌد 

ه وهندوانه وپاپاٌا ومٌوه های ودستفروش مواد ؼذاٌی ونوشٌدنی والبسه ومنسوجات نبٌنٌد دکه های سٌار مٌوه فروشی که انب
سٌخ های کبابی گوشت خوک هم هست   انجا مٌفروشند تا کباب های سٌخی دل وجگر مرغ وسنگدان وران مرغ

 ومٌگو که معموال شب ها بٌشتر است   وماهی

کار مردم اٌنجا بر خالؾ گردشگران که در حال تفرٌح وخوش گذرانی هستند بٌشتر تنگ دست وفقٌر هستند به سختی 
ساعت در روز  15تا  10مٌکنند وزن ومرد کنار هم بار اٌن سختی بدوش مٌکشند ادم های پرکاری هستند بعضی از انها 

شاٌد اگر اٌن تورٌسم وگردشگران نبودند زندگی انها از اٌن هم سختتر مٌگذشت توان خرٌد انها باال نٌست   کار مٌکنند
ه افراد متمول وپولدار زٌادی نٌز دارد که از طرٌق شرکت های مختلؾ فاصله طبقاتی بهطر وحشتناکی زٌاد است البت

وتجارت های کالن وضعٌت بسٌار مرفه وخٌلی خوبی دارند اما در صد مردم فقٌر خٌلی خٌلی بٌشتر از اٌنهاست زندگی 
بچشم مٌخورد ٌک  در بانوک مثل بسٌاری از کشورهای صنعتی ونٌمه صنعتی جهان است اٌنجا زٌباٌی کنار نا زٌباٌی زٌاد

طرؾ خٌابان ساختمانهای سر به فلک کشٌده وکنار انها بٌا روبروی انها مردمانی که در حلبی اباد ها وخانه های بسٌار 
محقر زندگی مٌکنند انها که برای تفرٌح رفته اند وخوش گذرانی خٌلی به اٌن مسائل اهمٌت نمی دهند وخٌلی ساده از کنار 



سرماٌه داری وسٌستمی که مولد اٌن فاصله طبقاتی است براحتی در تمام ارکان جامعه رسوخ   اٌنگونه مسائل مٌگذرند
 کرده وخودنماٌی مٌکند با تمام مظاهر خوب وبدش 

حسابی گرسنه بودم دٌدم دکه    ونٌم بعد از ظهر بود از گشتن خسته شده بودم هوا تٌره وتٌره تر مٌشد ساعت حوالی سه 
ان مرغ وران مرغ روی اتش گذاشته ٌک ران چپ مرغ ودو سٌخ دل وسه تا سنگدان سفارش دادم کنار خٌابونی دل وسنگد

بات ٌه کمی مٌوده تازه وٌک شٌشه  180خبری از نون نبود خالی خالی خوردم جای شما خالی واقعا چسپٌد جمعا شد 
سر راه ٌادم اومد شورت وزٌر  ساعت از چهار گذشته بود وراهی هتل شدم گرفتم  7/11نوشٌدنی وٌک پاکت سٌگار از 

درصدر تورٌست ها که می بٌنٌد شلوارک  90پٌراهن هم بگٌرم وٌک شلوارک که تا انموقع نخرٌده بودم اخه توی تاٌلند 
ٌک  280وشلوارک هم  250وٌک تٌشرت تنشون هست مگه اٌنکه بخوان ٌه مراسم رسمی برن تی شرت وشودتم شد 

وصد البته ٌک   رٌدم که اگه خواستم با تور جاٌی برم اونو همرام داشته باشمکٌؾ کولی گردشگری جمع وجور هم خ
دمپاٌی تابستانی برای اٌنجور مواقع که بتونی راحت توی هوای بارانی تاٌلند قدم بزنی ونگران اب توی کفش رفتن نداشته 

ده بودم گذاشتم وکمی نوشٌدنی وسر باشی دم در هتل بودم که هوا کامال تٌره شده بود سرٌع رفتم باال خرٌدهاٌی که کر
وصورتی شستم واومدم پائٌن دم در هتل نرسٌده بودم که باران با شدت تمام شروع به بارٌدن کرد واقعا چه بارانی توی اٌن 
باران از سرارٌزی هتل به سمت خٌابان رفتم با دمپاٌی وشلوارک تازه خرٌده شده چه حس خوب ودل انگٌزی داشتم باران 

مام وجودم در تمام سلولهاٌم حس مٌکردم شعؾ انگٌزو بی نظٌر بود حس خوب بودن داشتم حسی که اٌنروزها را در ت
 خٌلی کم بسراغ ادم می اٌد .

 بلی لطفا اٌنجا را کلٌک کنٌدبرای دٌدن قسمت های ق

 خبر
 
 

طی چند روز گذشته در شهر اوز ودٌگر مناطق استان فارس بارندگی شدٌد باعث سٌل وراه بندان شد که توجه شما را به 
  طفااٌنجا را کلٌک کنٌدل  فٌلمی از اٌن بارندگی وابگرفتگی جلب مٌکنم

 ٌک شهردار خوب برای شهرمان چه وٌژگٌهاٌی باٌد داشته باشد ؟

تا چند روز دٌگر شورای اسالمی شهر اوز کار وفعالٌت خودرا بصورت قانونی شروع مٌکند شوراٌی که در نتٌجه  
ت نفر را برای اٌن امر مهم برگزٌدند تا انتخابات وحضور مردم شکل گرفته ومردم شهر اوز از بٌن کاندٌداهای مختلؾ هف

در اولٌن گام  امور شهر وتوسعه شهر خودرا به انان بسپارند جدا از اٌنکه کل وظاٌؾ شورای شهر اوز چٌست شورا 
ومهمترٌن گام خود باٌد شهردار انتخاب کند تا توسعه وابادانی شهر را بدست او بسپارند. پس باٌد دقت زٌادی در انتخاب 

 داشته باشند  شهردار

 شهردار خوب ومناسب چه کسی است ؟

خٌلی ها در انتخاب شهردار به مٌزان تحصٌالت ان توجه دارند ومعتقد هستند شهردار باٌد مهندس باشد مهندسی عمران 
بداند ٌا معماری شهر بداند ٌا در زمٌنه محٌط زٌست تحصٌل واطالع داشته باشد وده ها نوع تخصص وتبحر دٌگر اگر 

طور باشد چنٌن فردی انهم دوربرخودمان در اوز کم سراغ دارٌم پس بهتر است ضمن توجه به دانش وتحصٌالت به اٌن
 امکانات وداشته هاٌمان نٌز توجه کنٌم 

انچه در دنٌای امروز مهم است نه صرفا تخصص شهردار که مدٌرٌت شهری ان است پس اگر مٌخواهٌم شهردار خوب 
 ومناسبی پٌدا کنٌم 

ه اٌن بٌندشٌم که شهردار مدٌر خوبی باشد چون ٌک مدٌر خوب مٌتواند از افراد متخصص وکاردان وشاٌسته استفاده اول ب
 نماٌد 
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دوم شهرداری انتخاب گردد که سالم وپاک باشد وبدور از زدوبند مالی وفساد ادرای وکاری باشد کسی که مورد اعتماد 
 اشد مردم گردد وپس زمٌنه خالؾ وناراستی در او نب

سوم شهرداری انتخاب گردد که شجاعت واعتماد بنفس الزم برای انجام کارهای قانونی در جهت توسعه وابادانی شهری 
 داشته باشد 

چهارم شهرداری انتخاب شود که در انتخاب همکاران خود از باند بازی وگروه گراٌی بدور باشد وشاٌسه ساالری محور 
 انتخابش باشد 

گردد که جهت اجرای برنامه هاٌش اهل مشورت وگفتگو با شورای شهر باشد وپاسخگوی نٌازهای  پنجم شهردای انتخاب
واز معتمدٌن ودٌگر نهاد ها وسازمانها در جهت پٌشبرد توسعه شهری  مبرم وضرور انها در زمٌنه مسائل شهری باشد 

 مدد گٌرد 

ر؛ ساخت وسازهای شهری متناسب با بافت قابل ذکر است که زٌبا سازی شهر ؛ توجه به محٌط زٌست وبهداشت شه
 فرهنگی واجتماعی و... همه در توسعه شهری قابل تعرٌؾ است 

اٌنها که بٌان شد کلٌاتی است در جهت ٌک انتخاب مناسب برای شهردار شهرمان که شورای شهر اوز که منتخب مردم  
ی نٌز مٌتوان بر اٌن پٌشنهادات افزود اما توجه به اٌن هستند مٌتوانند انرا مد نظر قرار بدهند مطمئنا نظرات وبندهای دٌگر
 نکات عمده راه گشای بٌنش ما در انتخاب شهردار خوب خواهد بود 

ساٌت ستاره های اوز همچون گذشته امادگی دارد همراه با شورای منتخب شهرمان در گزارش اٌن توسعه شهری کمک  
 در زمٌنه مسائل شهری باشد نماٌد ونٌز بٌان کننده خواسته ها ومشکالت مردم 

10.8.2013 

 خبرورزشی
  

 1392 –شاهٌن اوز قهرمان جام فوتسال رمضان اوز 

 

 سه رشته کارشناسی به دانشگاه پٌام نور اوز اضافه شد

 33ٌام نور مرکز اوز که ٌکی از دانشگاههای مهم پٌام نور در جنوب کشور محسوب مٌشود قبل از اٌن دارای دانشگاه پ
رشته در مقطع کارشناسی )لٌسانس ( بود که با اضافه شدن رشته مهندسی عمران مهندسی برق وادبٌات انگلٌسی جمع 

رشته  40اٌشات در رشته های دٌگر به بٌش از رشته رسٌد که با توجه به گر 36رشته های ان در مقطع لٌسانس به 
 مٌرسد 

 باران عٌدی روز عٌد به مردم اوز بود 

همزمان با عٌد سعٌد فطر وهمراه با نماز جمعه باران شروع به بارٌدن کرد وحدود ٌکساعت ادامه 2013اگوست 9  جمعه
   روز گذشته در شهر اوز است  10داشت اٌن سومٌن بارندگی در عرض 

 
 

http://www.ewazfootball.blogfa.com/post/38/شاهین-اوز-قهرمان-جام-فوتسال-رمضان-اوز-–-1392


 ر اٌنده اوز کٌست ؟شهردا
  

با اتمام دوره شورای شهر قبلی شهر اوز طبٌعی است که شهردار قبلی استعفا دهد تا شورای جدٌد شهر اوز به تعٌن 
شهردار بپردازد اما اٌنکه شورای شهر جدٌد اوز چه کسی را برای توسعه شهری اوز انتخاب مٌکند از وظاٌؾ مهم 

انتخاب درست شورا را در موقعٌت خوبی قرار دهد وبا انتخاب بد ونامناسب  شورای شهر است که مٌتواند در صورت
    بٌشتر خواهم نوشت  در اٌن باره طی روزهای اتی  موقعٌت واعتبار خودرا به خطر بٌاندازد

 الر ـ شارجه برقراری پرواز شارجه ـ

 «انجمن عکاسی ا وز » نماٌشگاه گروهی عکس 

مرداد  16از چهارشنبه شب   دومٌن نماٌشگاه گروهی انجمن عکاسی اوز با موضوع آزاد / به گزارش انجمن خٌرٌه اوز
  .افتتاح شد 22ساعت  1392ماه 

ائدی ، امٌن بحرانی و سارا اسکندری در از طه قاضی زاده ، بهزاد کرامتی ، صالح الدٌن ق اثر  31 در اٌن نماٌشگاه 
 . معرض دٌد هنردوستان شهر ا وز قرار می گٌرد

انجمن عکاسی اوز فارس انجمنی رسمی و زٌر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد و بٌش از دو سال از افتتاح 
های عکاسی و همچنٌن برگزاری برپاٌی کالس های مقدماتی و پٌشرفته عکاسی ، کارگاه ها و تور آن می گذرد که 

 .نماٌشگاه در سالهای گذشته ؛ عمده فعالٌت های اٌن انجمن می باشد

 22ساعت  92مرداد 16افتتاحٌه : چهارشنبه شب 

 23 الی   19ساعات بازدٌد: 

 1392 مرداد    25   : اختتامٌه

 مکان : سالن شهرداری اوز

  

 تبرٌک عٌد سعٌد فطر از طرؾ انجمن خٌرٌه اوز
 

ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات مومنٌن در ماه مبارک رمضان،هٌئت امنا ،هٌئت مدٌره وکارکنان انجمن خٌرٌه 
اوز،فرارسٌدن عٌد سعٌد فطررابه کلٌه مسلمٌن به وٌژه همشهرٌان محترم داخل وخارج کشور وخٌرٌنی که با نٌت خٌر 

 اٌدخود به ٌاری نٌازمندان می شتابند تبرٌک وتهنٌت عرض می نم

. 

 عٌد سعٌد فطر بر شما همشهرٌان وبٌنندگان عزٌز ومسلمٌن جهان مبارک باد

 نمازه وروزه اتان قبول درگاه حق باد واٌام عٌدتان سرشار از خوشی وسالمتی 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920514000801


 چهارشنبه هم اوز بارانی بود
  

 
وخٌابان را تراوتی دوباره  بر اساس خبر رسٌده از اوز روز چهارشنبه نٌز باران در شهر اوز شروع ببارٌدن کرد وکوچه

 بخشٌد
 کرٌمی شهردار اوز استعفا داد  
  

 
کرٌمی که اخرٌن شهردار شورای سوم شورای شهر اوز بود استعفا داده است هنوز کسی دالٌل اٌن استعفا را اعالم نکرده 

مردم اوز روشن است .چه خوب است شورای شهر اوز که مسئول عزل ونصب شهردار است دالٌل اٌن استعفا را برای 
 نماٌند 

   

 زنی دلسوز وارجمند از شورای اسالمی شهر اوز

 

بمناسبت دعوت ومٌهمانی   دٌشب بعد از افطاری ماه رمضان دعوت منزل ٌکی از دوستان وهمشهرٌان در دبی بودٌم که
که تعدادی از بانوان  ونٌز خواهر شان بود در اٌن مٌهمانی صمٌمانه  از سرکار خانم طٌبه نامی وهمسرشان اقای رحٌمی

همشهری وعالقمند به مسائل شهرمان حضور داشتند فرصتی بود تا با اٌن بانوی شورای شهرمان بٌشتر اشنا شوٌم وطی 
گفتگوی خوب وصمٌمانه ای که بٌن حضار واٌشان پٌش امد با اهداؾ وبرنامه های اٌشان برای شهرمان بٌشتر اشنا شوٌم 

رؾ اعضای شورای شهر نبود چون هنوز شورای شهر رسما اؼاز بکار نکرده است اما هر چند اٌن سخنان اٌشان از ط
دلسوزی وعالقمندی اٌشان به پٌشرفت وابادانی شهرمان در گپ وگفتگوی صمٌمانه اٌشان مشهود بود در اٌن شب صحبت 

ه مردم شهرمان وشورای ها وسواالت زٌادی رد وبدل شد که مورد توجه حضار بود انچه در راس اٌن صحبت ها بود اٌنک
شهر فضای بٌشتری به فعالٌت وتالش زنان در اور شهری بدهند تا انان نٌز پابپای مردان بتوانند پشتوانه خوبی برای 

 فعالٌت های اجتماعی وفرهنگی باشند 

ٌک نشرٌه  تعدای از حضار خواهان ارتباط موثر ومستمر شورا با همشهرٌان بودند وپٌشنهاد دادند که شورای شهر صاحب
هفتگی ٌا ماهانه برای کارهاٌش گردد ٌا از طرٌق وب ساٌت خود مسائل وکارهای انجام شده به اطالع همشهرٌان برساند 
تا مردم نٌز از اٌن طرٌق بتوانند با کارهای انان بٌشتر اشنا شوند واگر پٌشنهاد وانتقادی نٌز دارند با انان در مٌان بگذارند 

 همچنٌن خواستار توجه بٌشتر به مسائل زنان اوز توسط شورای شهر گردٌدند   انیزنان حاضر در اٌن مٌهم

 

در اوز هستند که دارای مدرک لٌسانس مدٌرٌت سوانح هستند  1346سرکار خانم طٌبه نامی فرزند خواجه امٌن متولد 
انشکده بهداشت در اوز سال خدمت در بٌمارستان اوز دارند اٌشان هم اکنون بعنوان کارشناس اموزشی د 27وسابقه 

سال سابقه کاری می باشند وبصورت فعال  10مشؽول به کار هستند ومدٌر روابط عمومی ومربی امداد هالل احمر اوز با 
 به برگزاری کالس های کمک های اولٌه در رده های پاٌه تا بزرگسالی مشؽول می باشند 

رٌم وبراٌشان به همراه دٌگر اعضای شورای شهر ارزوی دا  برای اٌن بانوی شورای شهرمان ارزوی سالمتی وموفقٌت
وخدمت به مردم شهرمان ارزومندٌم . در اٌن شب از طرؾ مٌزبان اقای عبدالرحمن خضری وهمسرشان خانم   توفٌق

 فوزٌه خضری از مٌهمانان پذٌراٌی شد که جا دارد از انان تشکر نمائٌم 

 سٌل وباران در اوز

 



شهر اوز واطراؾ اوز شاهد باران تند وشدٌدی بود که موجب راه افتادن اب  2013الی ژو5 شب دوشنبه  9از ساعت 
وسٌل در کوچه وخٌابان شد باران مناطقی از اطراؾ اوز تا برزگو را فرا گرفت بر اساس خبر رسٌده شهر الر نٌز عصر 

در خبرهای انترنتی ودنٌای فٌس همان روز شاهد باران بوده است اٌن باران تند تابستانی موجب خوشحالی مردم شده و
شما را   بوکی مرتبا عکس وفٌلم ان دست بدست مٌشود اٌن عکس وفٌلم از اوز برای ساٌت نٌز ارسال شده است که توجه

 بدان جلب مٌکنم 

 فٌلم باران اوز 1 

 2فٌلم باران اوز /

   3فٌلم باران اوز 

 کس درگذشت  شیرکو بی

 وز اخر نگذارخرٌدت را برای ر

ماه رمضان روزهای پاٌانی خودرا طی مٌکند واز امروز شنبه خٌلی ها برای خرٌد روز عٌد راهی بازار ومراکز خرٌد 
شده اند تا روز عٌد هم برای خودشان وهم برای خانواده وبچه هاٌشان لباسی پٌراهنی تی شرتی شلواری کفشی کمربندی 

ی دلشادی وخرسندی خانواده ارزشمند است اما ٌادمان باشد که اٌنکار را برای بخرند واٌن جوش وخروش قبل از عٌد برا
روز اخر وبقولی برای دقٌقه نود نگذارٌم چون روز اخر نه فروشنده حال وحوصله رسٌدگی به خواسته های شما دارد ونه 

از   ر وچونه زنی کمتر مٌشودشما با حوصله ودقت به چٌز دلخواه خواهٌد رسٌد وقٌمت ها نٌز در روزهای پاٌانی گرانت
امشب اراٌشگاههای زن ومرد در حال شلوغ شدن است وروزهای اخر مطمئنا فرصت کم ومشتری اٌنگونه مراکز زٌاد چه 

 .بهتر که زودتر سروصورتی صفا دهٌد وچه بهتر است اگه چٌزی مٌخواهٌم بخرٌم به روز اخر ودقٌقه نود نکشانٌم 

 

 هور اٌران دکتر حسن روحانیمراسم تنفٌذ وتحلٌؾ رئٌس جم

هٌئت خارجی  ۰۰حضور »مرداد به خبرگزاری اٌرنا گفت:  ۰۵پنجشنبه  عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه اٌران ،
 «كشور جهان، سازمان ملل و دو مهمان وٌژه در مراسم تحلٌؾ رئٌس جمهوری منتخب قطعی شده است. ۰۰از 
 

جمهور و سه معاون  وزٌر، هفت رئٌس مجلس، هشت معاون رئٌس نخستجمهور، دو  رئٌس ۰۰به گفته عراقچی حضور 
 مراسم تحلٌؾ روحانی قطعی است.  وزٌر خارجه، چند وزٌر و دو مهمان وٌژه در ۰۰وزٌر،  نخست

 
مرداد ماه و مراسم تحلٌؾ وی در روز ٌکشنبه  ۰۰اگوست 3مراسم تنفٌذ حكم رٌاست جمهوری حسن روحانی روز شنبه 

جمهور اٌران  اد در مجلس برگزار خواهد شد. اٌن برای نخستٌن بار است که در مراسم تحلٌؾ رئٌسمرد ۰۰اگوست 4
 ٌابند مٌهمانان خارجی حضور می

 

 1392 –تیم ابوذر کهنه قهرمان جام فوتسال رمضان نوجوانان بخش اوز 
 

 میلیون لایر به صاحبش برگردانده شد  50کیف حاوی بیش از 

 

http://youtu.be/jEazLUa6hNA
http://youtu.be/4BqLDCkaah0
http://www.youtube.com/watch?v=TALQxp0UXhw&feature=youtu.be
http://www.asriran.com/fa/news/289037/شیرکو-بیکس-درگذشت
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2339.aspx
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=502:-50-&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58


 

 يبِ عپحبيجش 2013  اسؽیٕ اخجبس ٔ يطبنت

 موضوع زمین خواری در شهر اوز 

مطلب زٌر را ٌکی از همشهرٌان برای ساٌت فرستاده اند که امٌد است مسئولٌن شهری وشورای شهر انرا پٌگٌری نماٌند / 
 ا کلٌک کنٌد برای دٌدن عکس ها در ساٌز بزرگتر اٌنج

 با عرض دورد و سالم فراوان 

 .اٌنجانب مٌخواستم مطلبً را به عرضتان برسانم كه بسٌار تاسؾ بار و رقت انگٌز است

 .صحبت از زمٌن و زمٌن خوارٌست ، چٌزي كه در اوز روزگارٌست رواج دارد و انگاري مد شده است

اما هستند كسانً كه دستشان به جاًٌ بند نٌست و راه به جاًٌ  هر چند كه خوشبختانه من مالباخته نٌستم در اٌن راستا،
ندارند، و اگر هم بلد باشند چنان واسطه هاي در مسٌر هستند كه عطاي زمٌنشان را به لقاٌشان مٌبخشند و از خٌر زمٌن 

 .خود مٌگذرند

كرد، ما هم مسٌر خود را كج نٌمات را وبروٌم سر اصل مطلب چندي پٌش من از مسٌر كمربندي مٌگذشتم كه دلم هواي ب
وارد مسٌر بونٌمات شدم، دٌدم به به اسفالت جدٌد كشٌده  ۰از بؽل درمانگاه شماره .كردٌم وگفتٌم ٌك ٌادي از گذشته بكنٌم

اسفالت تمام شد و   چند صد متري نرفته بودم كه دٌدم.اند.به خود گفتم دستشان درد نكند هر كسً كه چنٌن كاري كرده است
ر قدٌم)اسفالت قدٌمً( شدم با خود گفتم عجٌب است مسٌرم را ادامه دادم و پس مقداري رفتن دور زدم و از باال وارد مسٌ

 نگاه كردم و متوجه شدم كه بر روي اسفالت قدٌم ساخت و ساز مٌشود

اسفالت همانند جابجاًٌ هاي بزرگ ٌك زمٌن بزرگ حصار كشً شده بود تعدادي خانه كه در حال ساخت و ساز بر روي 
 .بودند

خالصه ما رفتٌم تحقٌق كردٌم .هاج و واج ماندم خداٌا چه اتفاقً افتاده زمٌن رانش پٌدا كرده ٌا من چشمانم اشتباهً مٌبٌند
مٌلٌون ۵۵۵پس از تحقٌقات متوجه شدم كه ..... با دادن رشوه به مبلػ .....كه چرا اٌن مسٌر به اٌن شكل در امده است

 تومان به ... سابق

 . ..........مٌلٌون تومان ....... وارٌز كرده اند براي سند سازي و مثال هزٌنه تفكٌكو .

ماه رمضان ان اسفالت جدٌدرا كشٌده   اسفالت قدٌم ٌا بهتر بگوٌم حرٌم جاده را خرٌده اند و شبانه و در عرض ٌك شب در
ت و ساز كرده اند.باور كنٌد به قدري زمٌن اند كه كسً متوجه نشود چه اتفاقً افتاده است و پس از ان اقدام به ساخ
 برداشته اند كه حتً كوچه هم تفكٌك كرده اند نه ٌك زمٌن بلكه ٌك محله

 .حال خواهشمند است از كسانً كه دلسوز اوز هستند و حرفشان خرٌدار دارد لطفا فكري به حال اٌن معضل بفرماٌند

تم كه اٌن موضوع را پٌگٌري بفرماٌند تا به قول معروؾ تا تنور حتً از شهردار جدٌد و و اعضا هاي شورا خواهشمند هس
و كسانً هم كه در شهر اوز حضور دارند .داغ است و پا را از اٌن فراتر نگذاشته اند جلوي ادامه ساخت وساز را بگٌرند

 .مٌتوانند به شخصه مراجعه كنند و از نزدٌك از اٌن موضوع مطلع شوند

 منطقه مطینه
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مٌالدی نوشته بودم وچون قصه همچنٌن همٌنه دوباره برای انهاٌی که نخواندند  2007وبه عبارتی  1385 اٌن مطلب سال 
 دوباره روی ساٌت مٌگذارم 

نفر که بٌشترش روسی بودند رد مٌشن تقرٌبا زنها بٌشتر از مردها 300تا 250از صدای زٌاد اومدم توی بالکن دٌدم حدود 
م همراشون بودند اٌن وقت شب از کجا می امدند برای من جالب بود سرگرم دٌدن اونا بودند چند تاٌی دختر بچه وپسر ه

نفری به نظرم افرٌقاٌی بودند که باز رد شدن واقعا عجٌبه 150که ٌک جمعٌت حدودا   تا زه از جلوم ردشدن بودند  بودم
توی هوای ازاد روشن کنم تا اومدم  رفتم که سٌگارم از توی اطاق بٌارم تا ضمن دٌدن سٌگاری هم   اونم اٌن وقت شب

اما از سمت هتل مارکوپلو ٌک عده اٌرانی هموطن با زن وبچه دارن می اٌند به سمت من اکثر   دٌدم جمعٌت افرٌقاٌی رفته
نفر می 100انها لباس گرم پوشٌده بودند البته اٌن موقع شب هوا سرد بود واٌن طبٌعی به نظز مٌرسد تعدا انها دور وبر 

معلوم بود خٌلی از اونها بار اوله که اٌنجوری با هم اومدن بٌرون حتما شتاب خرٌد وسوؼات ودٌدن جاهای بلند شدند 
سٌگاره ته کشٌده بود که   براشون جالبه که اٌن وقت شب اومدن شاٌد هم وقت کمه وباٌد شب وروز از فرصت استفاده کنند

تو   شتر بود وخٌلی ساده اومده بودن بٌرون دارن از روبروم مٌگذرندنفر هم ب200ٌدٌدم ٌک عده اروپاٌی که تعدادشون از 
دلم گفتم وقتی مٌگن عجٌب ولی واقعی ٌعنی اٌن .تازه ربع ساعت از اومدنم توی بالکن نگذشته بود که اٌن همه ادم دٌدم که 

که با دوچرخش از انجا شب از روبروی من مٌگذرن توی اٌن فکرا بودم که دٌدم ٌکی از کارگران بقالی محله 2ساعت 
   مٌگذشت صدام زد گفت اقا فرهاد خوابت نمی بره گفتم حاال شش ساله که وضع همٌنه شب وروز هم نداره

تا اٌن هواپٌماها دارن مٌرن ومی ٌان خواب چٌه ادم مرده هم از اٌن سروصداها زنده مٌشه .حاال حساب کنٌن شبی حداقل 
بد ون اٌنکه ٌه ببخشی بهت بگن.بعضی ها مٌگن ادم عادت مٌکنه اره ما هم به بی  هرار نفر از باالی سر ادم بگذره4تا3

خوابی عادت کردٌم به صدای هواپٌما که دقٌقه به دقٌقه از باالی سرمون بگذره عادت کردٌم به بوق ماشٌنها وقت وبی 
لند شدن صبح برای سرکار رفتن وقت عادت کردٌم به اذان موذن در چهار مسجد اطراؾ خانه امان عادت کردٌم به زور ب

به ماست وشٌر   عادت کردٌم به قرص سردرد به پنادول هم عادت کردٌم مٌگن ماست وشٌر بخوری زودتر خوابت مٌبره
چون ترک اٌن عادت احتٌاج به ٌک خانه   وبه خاطر اٌنکه دچار مرض نشٌم نمٌتونٌم عادتمان ترک کنٌم  هم عادت کردٌم

دارد که ما نه خانه اش را دارٌم نه پولش را چون واقعا ترک عادت موجب مرض است به  در منطقه ای بی سروصدا
 همٌن خاطر وبه امٌد روزی که دچار مرض خانه ای بی سروصدا شوٌم تا انروز براٌتان خوابی خوش ارزو مٌکنم 

 2007فرهاد ابراهٌم پور )محمودا( دبی ژانوٌه

 یک تماس تلفنی ؛ یک اتفاق تاریخی 
 

تماس تلفنی دکتر حسن روحانی رئٌس جمهور اٌران وباراک اوباما در اخرٌن لحظه حضورش در نٌوٌورک انچنان خبر 
مهم بوده است که کلٌه اجالس در امرٌکا را تحت تاثٌر قرار داد اٌن اتفاقی تارٌخی بٌن دو کشورٌست که همواره بر 

تارٌخٌست که بدنبال اب کردن ٌخ روابط بٌن دو کشور است دشمنی ودوری از هم تاکٌد کرده اند اٌن اتفاق از اٌن لحاظ 
مطمئنا تاثٌر اٌن گفتگو در ماههای اٌنده بٌش از اٌن خواه...ٌم دٌد همچنان که نشانه های انرا در امارات شاهد بوده اٌم 

تقابل با کشورهای مطمئنا روابط اٌران وامارات در دولت اقای حسن روحانی مٌرود دوره جدٌدی با اعتماد سازی ومنافع م
منطقه ادامه ٌابد .توقؾ بعضی از کنسلی ها در امارات با اٌن حرکت پسندٌده دولت امارات همراه بوده است که موجب 

 خوشحالی بسٌاری از هموطنان در امارات گردٌده است 
صالحی وجود ندارد برای رفع اختالفات وبرای تعامل با جهان راهی به ؼٌر از راهی مسالمت جوٌانه اشتی طلبانه وا

راهی با هزٌنه کمتر که ملت های جهان خواهان انند واٌن مسٌر ممکن نخواهد بود مگر با دراٌت وتدبٌر وگفتگوهای 
 سازنده با روش برد برد در حفظ منافع ملی واحترام متقابل به حقوق طرفٌن .

 
کرده اند وطرفٌن نٌز برای اولٌن بار است که نتاٌج مردم اٌران وجهان از اٌن گفتگوها وتعامل بٌن اٌران وامرٌکا استقبال 

 اٌن اجالس را سازنده ارزٌابی نموده اند 
البته اختالؾ اٌران وامرٌکا محصول ٌک سال ودوسال نبوده است که طی چند روز ٌا ٌکی دوماه اٌنده بهبود ٌابد اما 

 دد امٌدوارٌها را بٌشتر خواهد کرد همٌنکه اٌن گفتگو های ادامه ٌابد وجو بی اعتمادی ارام ارام کمتر گر
 مردم اٌران ومنطقه وجهان اٌن خوشحالی خودرا ابراز کرده اند امٌد که بهبودی روابط با حسن نٌت ادامه ٌابد 

 



اٌن خبر تارٌخی در همان لحظات در توٌت اقای اوباما واقای روحانی درج گردٌد که متن زٌر خبر منتشره در توٌت اقای 
 اٌنجا می اورم  روحانی است که

 
ضمن تقدٌم احترام برای اٌشان و ملت اٌران  #اوباماو رٌٌس جمهوری آمرٌکا، باراک  #روحانیدر گفتگوی تلفنی دکتر 

 بٌان داشت:
ن اٌران و آمرٌکا بر منطقه بسٌار تاثٌر گذار است و اگر بتوانٌم در مسئله هسته ای و سورٌه به پٌشرفت هاٌی که رابطه بٌ

برسٌم تاثٌر بسٌار مثبتی خواهد داشت. سفر خوب و مطمئنی را برای شما آرزو می کنم و بابت ترافٌک سنگٌن نٌوٌورک 
 هم پوزش می طلبم.

 
 ی تلفنی گفت:همچنٌن دکتر #روحانی در اٌن گفتگو

در رابطه با مسئله هسته ای اگر اراده سٌاسی همراه شود می توان به سرعت مسئله را حل نمود. ما امٌدوارٌم که گروه 
و دولت شما در هفته ها و ماه های آتی عملکرد خوبی داشته باشند. من از مهمان نوازی و تماس شما سپاس گزارم،  5+1

 جمهور. روز خوبی داشته باشٌد آقای رٌٌس
  صفحه رسمی دکتر حسن روحانی

 2013سپتامبر 28ساٌت ستاره های اوز 

 باراک اوباما: متشکرم، خداحافظ

 خبر 
ن بخصوص کالس اولی ها که با از اوز اٌنروزها خبر خاصی نٌست مگر جنب وجوش اول سال تحصٌلی دانش اموزا

شور وشوق خاصی مٌروند ومی اٌند دوستان جدٌد پٌدا مٌکنند با کالس ومعلم اشنا مٌشوند ونمره مٌگٌرند نمره هاٌی که 
برای اولٌن بار در زندگی اشان ثبت مٌشود به درس ومشق انها توجه کنٌم برای نمره های خوبشان تشوٌقشان کنٌم با انها 

گوئٌم با همکالسی هاٌشان عکس بگٌرند به مدرسه اشان سر بزنٌم ومعلم انها را بشناسٌم اگر برای عکس بگٌرٌم وب
 .بزرگتر ها اٌن مسائل چندان مهم نٌست برای دانش اموزان مهم است .انها اٌندگان ما هستند اٌندگان جامعه بشری

 
ساعاتی از روز مٌشود بدون کولر وبا ٌک پنکه هوای اوز نٌز بهتر شده است کولرها دارند کمی خستگی در مٌکنند ودر 

دستی ٌا سقفی سر کرد خوب است شورای شهر با همکاری مردم قبل از اٌنکه باران بٌاٌد برکه هاٌی که خالی هستند 
      الٌروبی کنند برکه ها همچنان ذخٌره اب اوز هستند انها را مرمت کنٌم

 انا هلل و انا الٌه راجعون         ·

بدٌنوسٌله از كلٌه دوستان و اقوامً كه در مراسم تشٌٌع و تدفٌن مادر عزٌز و فداكارمان مرحومه قدرٌه بركتً          ·
بخصوص خانواده محترم محمد ٌزدانً،عبدالرحمن ساعً و ٌوسؾ امٌنً ما را ٌاري كردند و با حضور و تماس تلفنً 

 .باعث تسلً خاطرمان شدند تشكرمٌنماٌٌم

 محمود ٌزدانً،،،بركتً،،،ساعً،،،امٌنً از طرؾ خانواده

 دوچرخه سواران اوزی تا الر رکاب زدند وبرگشتند 

دو چرخه سوار اوزی که چهار نفر از انان از اعضای شورای اسالمی شهر اوز بودند تا  20بمناسبت هفته دفاع مقدس 
 دوباره به اوز برگشتند و  الر رکاب زدند ومورد پذٌراٌی فرمانداری ومسئولٌن شهری الر قرار گرفتند

 
 وقتی نمی دانی اتفاق می افتد

  

https://www.facebook.com/hashtag/روحانی
https://www.facebook.com/hashtag/اوباما
https://www.facebook.com/rouhani.ir?ref=stream&hc_location=timeline
https://www.facebook.com/rouhani.ir?ref=stream&hc_location=timeline


 کروکودٌل مرگ 
 در گل الود اب 
 سفره پهن کرده 

 با چشمانی مشتاق 
 ودندانی حرٌص 

 منتظر پرٌشانی ذهن توست 
 

 دعای تو تا انسوی اب نمی رسد 
 ؼفلت؛ برادر همخون نادانی ست 

 
 

 فرهاد محمودا

 خبر

ن ملل:سخنان رهبر و رییس جمهور ایران مي تواند مبناي تفاهم باشد/جان كري مسوول سخنراني مثبت اوباما در سازما
 تعامل با ایران شد/اشاره به مصدق و قربانیان ایرانی سالح شیمیایی 

 

 اول مهرماه اغاز سال تحصیلی دانش اموزان در سراسر کشور 

ی به سر کالس های درس باز مٌگردند تا به اندوختن اول مهرماه هر سال دانش اموزان سراسر کشور بعد از سه ماه تعطٌل
علم ودانش بپردازند وبر علم خود بٌفزاٌند وگام به گام در مسٌر اٌنده گام بردارند معلمان بزرگترٌن تاثٌر گذار بر روند 

زان را در اموختن دانش اموزان هستند ومدٌران ودست اندرکاران امر اموزش با فراهم اوردن امکانات اموزشی دانش امو
اٌن راه رهنمون مٌشوند امٌد که همه اٌنها با توجه مسئوالنه خانواده ها روبرو گردد ودر ٌک هماهنگی به فرزندان واتٌه 
سازان کشور ٌاری رسانند چرا که بی علم ودانش بی کسب تجربه از روند زندگی نمی توانٌم بر مشکالت پٌش رو فاٌق 

ی بدانٌم . به نوبه خود شروع سال تحصٌلی جدٌد را به همه دانش اموزان ائٌم .اموزش را امری همٌشگی وضرور
ودانشجوٌان ومعلمان ودبٌران واساتٌد در اوز ودر سراسر کشور وخارج از کشور خوش امد وتبرٌک مٌگوٌم وبرای همه 

 دانش اموزان همشهری وهم منطقه ای سالی پر از موفقٌت ارزو دارم 

 خبر
 
 

در حوزه ارز ونوسانات دالر در کشور است که مٌتواند هم برای تجار وهم برای   ب قابل توجهمطلب زٌر ٌکی از مطال
مردم عادی جالب باشد . خٌلی ها فکر مٌکنند اگر دالر خٌلی پائٌن بٌاٌد خٌلی خوب است وبعضی ها با اٌن پرسش ها 

که پائٌن وپائٌن بٌاٌد ٌا باٌد موازانه ای بٌن  روبرو هستند که دالر تاکی وتا چه مٌزانی پائٌن خواهد امد واٌا صحٌح است
 عرضه وتقاضای بازار ارز بوجود اٌد

  

 آید؟  قیمت دالر چقدر پایین می

 

  

http://www.asriran.com/fa/news/297254/سخنراني-مثبت-اوباما-در-سازمان-مللسخنان-رهبر-و-رييس-جمهور-ايران-مي-تواند-مبناي-تفاهم-باشدجان-كري-مسوول-تعامل-با-ايران-شداشاره-به-مصدق-و-قربانیان-ایرانی-سلاح-شیمیایی
http://www.asriran.com/fa/news/297254/سخنراني-مثبت-اوباما-در-سازمان-مللسخنان-رهبر-و-رييس-جمهور-ايران-مي-تواند-مبناي-تفاهم-باشدجان-كري-مسوول-تعامل-با-ايران-شداشاره-به-مصدق-و-قربانیان-ایرانی-سلاح-شیمیایی
http://www.asriran.com/fa/news/296901/قیمت-دلار-چقدر-پایین-میآید
http://www.asriran.com/fa/news/296867/متن-کامل-طرح-جرم-سیاسی-در-مجلس-شورای-اسلامی
http://www.asriran.com/fa/news/296867/متن-کامل-طرح-جرم-سیاسی-در-مجلس-شورای-اسلامی


 واکاوی یک حادثه ناگوار 

 ٌوسؾ به کنعان برنگشت 

وظٌفه رسانه ومطبوعات است که ضمن خبر رسانی پٌرامون حوادثی که اتفاق می افتد به علل ان حوادث نٌز اشاره کنند 
ل موثر در اٌن اتفاقات به راه های جلوگٌری از ان وانرا واکاوی نماٌند تا کمتر شاهد اٌن اتفاقات باشٌم تا با بررسی عوام

 برسٌم 

 ؟حادثه چه بوده است 

چند نفر جوان تصمٌم گرفته اند که بروند تفرٌح سالم کنند ودر درٌاچه ای که در انجا اب جمع شده بوده وزمانی در انجا 
ٌت دو نفر داشته انها قاٌق که به امان قاٌق سواری مٌشده قاٌق سواری کنند قاٌق های انجا که بروش پدال زنی بوده ظرف

خدا رها شده بوده با خود مٌکشند وهمگی سوار ان مٌشوند نٌمه راه قاٌق زٌر افتاب سوخته پوسٌده از وسط دونٌم مٌشود 
وهمه انها داخل اب می افتند . به ؼٌر از ٌوسؾ بقٌه شنا بلد بودند وخودرا نجات مٌدهند اما ٌوسؾ به قعر اب مٌرود 

مٌشود اٌن اتفاق در ؼروب می افتد نبود امکانات وبی تجربگی همراهان او باعث مٌشود که انها نتوانند ٌوسؾ را  وؼرق
نجات دهند پدر ومادرٌوسؾ به همراه بستگان واشناٌان وتعداد زٌادی از مردم ٌک شب تمام تا ظهر فردا در کنار درٌاچه 

در منطقه الرستان ادامه جستجورا در شب ناممکن مٌکند خانواده مٌمانند نبود ؼرٌق نجات در منطقه نبود ٌک ؼواص 
صبح گروه امداد از بندرعباس مٌرسند چند ساعت  9ومردم منتظر مٌشوند تا گروه امداد از بندرعباس به انجا بٌاٌد ساعت 

د کم نٌست وبا هٌچ طول مٌکشد تا انها ٌوسؾ را پٌدا کنند رنجی که خانواده ونزدٌکان ومردم شهر از اٌن حادثه مٌکشن
 چٌزی قابل جبران نخواهد بود 

 مقصر کیست ؟

در برسی اٌن حادثه نمٌتوان به ٌک عامل خاص فقط اشاره کرده بلکه چندٌن عامل دست بدست هم داده اند تا اٌن اتفاق 
 بٌافتد 

باالست انها نه به  جوانان بدلٌل شور جوانی وکمی تجربه همواره خودرا بی نقص می بٌنند ورٌسک پذٌری در انها-1
پوسٌدگی قاٌق های افتاده انجا فکر کرده اند ونه به نکات اٌمنی شنا وقاٌق سواری در ان درٌاچه توجه داشته اند انها فقط به 
فکر تفرٌح خود بودند وگرنه کدام عقل سلٌم قبول مٌکند در قاٌقی که پوسٌده شده ومدتها انجا به امان خدا رها شده وظرفٌت 

نفر سوار ان شوند جوانها مثل ادم های بزرگ از همه عقالنٌتشان استفاده نمٌکنند انها شور 6ونفر ندارد بٌش از د
 بٌاد داشته باشٌم انها کار خالفی مرتکب نشدند؛ انها نادانی کردند  واحساسشان بٌشتر از عقل ومنطقشان است 

ضرور بوده که ان محوطه از دسترس خارج مٌشده تا مکانی که ٌوسؾ در ان ؼرق شد مدتها بالاستفاده بوده است اما -2
کسی نتواند از انجا بی نظارت استفاده کنند انجا مثل چاله ای که در خٌابان رهاشده باشد بوده است ٌا ان تاالب وباتالق باٌد 

جا وعدم فنس خشکٌده مٌشد ٌا حفاظ های الزم وضرور برای ان در نظر گرفته مٌشد رها کردن ان قاٌق های پوسٌده در ان
 کشی دورتا دور ان درٌاچه از عوامل دخٌل در اٌن حادثه هستند که مٌتواند در اٌنده نٌز جان افراد دٌگری را بگٌرد 

جوانها امروزی متاسفانه کم به حرؾ بزرگترهای خود توجه مٌکنند شکسته شدن حرمت بزرگی وکوچکی در خانواده -3
ها فرزندان راهی برمٌگزٌنند که با همراهی خانواده وبزرگان وپدرومادر  های نسل امروزی بهم رٌخته است خٌلی وقت

وگاه بی خبر ماندن   همراه نٌست نبود ارتباطهای موثر ؛ کله شقی جوانان ؛ عدم شناخت ما از دوستان ورفقای فرزندانمان
   خانواده از رفت وامد فرزندان خود از عوامل دٌگر در واکاوی اٌن حوادث است

لٌن شهری موظؾ بوده وهستند که نسبت به جاهای متروکه واز رده خارج شده به لحاظ مسکونی تجاری مسئو -4
وتفرٌحی اقدامات الزم انجام دهند اٌن مورد از وظاٌؾ مهم در شهردارٌها وشوراهای شهر است تا کسی ٌا کسانی در اٌن 

انونی نٌز ندارد حق ورود به انجا را نداشته باشند مناطق که از لحاظ زٌستی وتفرٌحی ؼٌرقابل استفاده است ومجوزهای ق



مسئولٌن می باٌد ساز وکاری فراهم نماٌند تا ان مناطق تخرٌب ٌا بازسازی ومرمت گردند اٌن مکانی که در ان ٌوسؾ 
 ؼرق شده چند سال است که از نظر قانونی وتفرٌحی فعال نبوده است وبال استفاده وبی حفاظ مانده است 

دگی امان خٌلی وقت ها خرج هاٌی مٌکنٌم که چندان ضروری نٌستند حاضرٌم برای بچه ده ودوازده ساله امان ما در زن -5
موباٌل گران قٌمت بخرٌم حاضرٌم برای نوجوان سٌزده ساله امان موتور سٌکلت بخرٌم تا با جانش بازی کند حاضرٌم 

نبرده اٌم که بچه امان را به ٌک کالس اموزش شنا  اما حاضر نٌستٌم وبه ضرورت ان پی  صدها خرج الکی دٌگر بکنٌم
شنا را   ببرٌم اٌنکار را باٌد از کودکی انجام داد باٌد فرزندان ما شنا ٌاد بگٌرند چه دختر چه پسر . البته هنوز هم دٌر نشده

د گٌری شنا ندارٌم مٌتوان در هر سنی فرا گرفت دٌگر اٌنگونه نٌست که بگوئٌم چون ما کنار درٌا نٌستٌم احتٌاج به ٌا
امروزه امکان مسافرت به همه جای کشور ودنٌا فراهم شده است وافراد مختلفی از جاهای مختلفی به کنار درٌاها 

ورودخانه ها مٌروند ونمی شود از لذت شنا کردن محروم بود بلکه باٌد انرا به کودکان اموخت ونکات اٌمنی هم به انها 
 اموزش داد 

 1075  - 1391اعالم کرد بر اساس امار پزشکی قانونی در کشور در سال  92مرداد 6در تارٌخ . خبرگزاری فارس د 
 111  نفر در کانالهای اب 120نفر در درٌا  335نفر بر اثر ؼرق شدگی جان خودرا از دست داده اند که از اٌن مٌان 

نفر در مکان  371ٌاچه های طبٌعی ونفر در در  41نفر در درٌاچه های مصنوعی واطراؾ سدها  96نفر در استخرها 
  های دٌگر که بٌشتر رودخانه وحالت باتالقی داشته است 

اعم از صوتی وتصوٌری تا روزنامه ها ومجالت و وب ساٌت ها می باٌد در جهت روشنگری مسائل اجتماعی   رسانه ها
اوز همواره کوشٌده ضمن درج خبر  وفرهنگی کوشا باشند رسانه ها نقش مهمی در اگاهی بخشی دارند ساٌت ستاره های

وگزارش از اتفاقات وحوادث خوشاٌند وناخوشاٌند به اگاهی بخش مردم نٌز توجه داشته باشد تا مٌزان حوادث ناگوار کمتر 
 گردد تا کمتر شاهد داؼدار شدن خانواده ها واز بٌن رفتن جوانان ومردم باشٌم 

خسته خانواده باقی گذاشته است که تنها صبر وبردباری شاٌد بتواند اٌن  ٌوسؾ از مٌان ما رفته است وداغ سنگٌنی بر جگر
 نگذارٌم ٌوسؾ های دٌگری از مٌانمان بروند .   رنج سنگٌن را برای پدر ومادر واعضای خانواده کم کند

در اٌن مقوله امٌد که رسانه های محلی جدٌت بٌشتری در اٌن امر بخرج بدهند ومسئولٌن ومردم بٌشتر به نکات مطرح شده 
 وموضوع بٌاندٌشند 

  2013شهرٌور 31 –فرهاد محمودا 

 ساعت ها در ایران از امروز یکساعت عقب کشیده شد
  

 
هر سال در اٌران با پاٌان فصل تابستان ساعت ها ٌکساعت به عقب کشٌده خواهد شد ومجددا از اول فروردٌن ٌکساعت به 

صبح است در  10رات نٌم ساعت است وبا اٌن تؽئٌر اگر در امارات ساعت جلو برده خواهد شد تفاوت زمانی اٌران واما
 اٌران ساعت نه ونٌم صبح است

 خبر  

 محمد رسولی در گذشت
  

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم محمد رسولی فرزند محمد نور رسولی معروؾ به بٌبی شاه در اوز براثر ضربه مؽزی 
 را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌکنٌم  درگذشته است که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم

محمد رسولی صبح زود با موتور سٌکلت خود عازم برزگو بوده است که بدالٌلی چپ مٌکند وسرش به سنگ وجاده 
است وچند سال داشته  50برخورد مٌکند اورا به بٌمارستان الر مٌرساند که متاسفانه عصر فوت مٌکند مرحوم نزدٌک به 

 ٌاد وخاطرش گرامی باد 
 



 ای کاش ما ادم ها به دست خود اٌن حوادث را رقم نمٌزدٌم داشتن کاله اٌمنی مٌتوانست از ضربه مؽزی بکاهد
 

 21.9.2013ساٌت ستاره های اوز 
 یوسف گم گشته با چشمانی بسته ودلی خفته پیدا شد  
 

 برای دیدن عکس ها روی ان کلیک کنید
   

 یوسف محمود محمودا غرق شده است
  
متاسفانه لحظاتی پٌش با خبر شدم که ٌوسؾ ابراهٌم پور فرزند محمود ابراهٌم پور که به درٌاچه سٌفاٌی رفته بوده ؼرق  

ؾ پسر پسر عموی من است اٌن مصٌبت وارده را به پسر عموٌم محمود ابراهٌم پور وخانواده وبستگان شده است ٌوس
   تسلٌت عرض مٌنماٌم

اٌن حادثه تلخ در درٌاچه ای اتفاق افتاده که متاسفانه از نظر اٌمنی پٌش بٌنی های الزم دٌده نشده است وتا اٌن ساعت هنوز 
 اورند همراه او چند نفردٌگر بوده اند که اتفاقی برای انها نٌافتاده است نتوانسته اند انرا از اب بٌرون بٌ

سال داشت وبراساس خبرهای درٌافتی از اوز به همراه چند نفر  25اٌن اتفاق حوالی ؼروب روز جمعه افتاده است ٌوسؾ 
د ؼواص ونور کافی تا اٌن لحظه دٌگر مشؽول قاٌق سواری روی درٌاچه بوده اند که اٌن اتفاق مٌافتد .متاسفانه بدلٌل نبو

 موفق به ٌافتن او نشده اند
 

متاسفانه ان مکان مدتهاست که از حالت تفرٌحی خارج شده اما ٌکسری وساٌل در انجا مانده وبر اساس اخرٌن خبرها اٌن 
مدتها در افتاب بوده نفر بوده سوار ٌک قاٌقی پازنی مٌشوند که بدلٌل اٌنکه فاٌبر گالس بوده و 6افراد که تعدادشان گوٌا 

وپوسٌده بود تحمل همه ان افراد را نمٌکند وقاٌق از وسط به دو نٌم مٌشود وافراد داخل اب می افتند مٌگوٌند ٌوسؾ شنا بلد 
  نبوده وبرای همٌن ؼرق مٌشود

 

  

 رْکو ٍٝپبً اى اثواى ٛٔلهكی اربٕ

 مهر تو زاٌلو   نگشت  شوق تو ساکن       به آخر رسٌد و عمر به پاٌان  دور

بدٌن وسٌله از تمامی دوستان و همشهرٌان عزٌز که در طی کسالت پدر و پس از آن همواره تسلی بخش خاطر ما بوده اند، 
 . صمٌمانه تشکرو قدردانً مٌنما ٌٌم

در  بعنوان معلم وٌا مدٌر مدارس بدری ، هوشٌار و بهروزٌان همواره  در سالهای متمادی پدر عزٌزمان عبدهللا رجائى 
تعلٌم و تربٌت آٌنده سازان، همچون پدری مهربان و دلسوزبراى همكان بجد کوشا بود و طنٌن نصاٌح و کالم آمٌخته با طنز 

 .به ٌادگار مانده است  اٌام خاصش همچنان برای دوستان امروز و دانش آموزان آن 

خود و ٌا با تماس های محبت آمٌزشان از تمامی دوستان عزٌز ساکن داخل و خارج از کشور که با حضور   دٌگر بار
  .تسلی بخش دلهای ما بوده اند قدر دانی مٌگردد

 .ٌاد و خاطره اش گرامی و روانش شاد باد

 اقدس کرامتی ، هوشنگ ، فرٌبرز ، فرٌماه ،فرٌبا و فرٌوش رجائی
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 ثبت نام در دانشکده بهداشت اوز

ی موفق به قبولی در رشته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت که از طرٌق آزمون سراسر92دانشجوورودی مهرماه30تعداد
نفرحضورا ثبت نام 22روز چهارشنبه درمحل دانشکده بهداشت اوز ثبت نام شدندو27/6/92اوز شده اند درتارٌخ

 .نفردٌگر تا اول مهر می توانند ثبت نام نماٌندند8نمودندو

-بخصوص شهرهای استان فارس وچند نفر از شهرهای الر  دانشجوٌان همراه باخانواده حضور داشتند واز سراسر اٌران
 .المرد بودند-خنج-گراش

خوابگاه دانشکده بهداشت با همت واالی هٌت پٌگٌر تجهٌزوبا پٌگٌری وتالشهای بی وقفه رٌاست دانشکده جناب عرفانی 
 .ن قرار می گٌرددراختٌار دانشحوٌا31/6/92وکارشناس آموزشی ودانشجوٌی وساٌر کارکنان آماده ودر تارٌخ 

طرح روٌش برای ورودی های جدٌد برگزار می گردد که امسال با همکاری امور فرهنگی 4/7/92تا1/7/92تارٌخ
ازروزدوشنبه اول مهر ماه سال تحصٌلی را آؼازمی 91دانشکده حاج آقا عدالتی دراوز برگزار خواهد شد.ورودی های

 نماٌند

زٌستی مستقر در ساختمان شهرداری جنب خوابگاه دانشکده بهداشت به درمانگاه الزم به ذکر است کمٌته امداد و اداره به
انتقال ٌافت.ودر حال حاضر کل ساختمان باقرارداد با شهرداری وهمت هٌت پٌگٌر حهت تجهٌز وپٌگٌرٌهای 1شماره

 توانمند رٌاست دانشکده بصورت خوابگاه مورد استفاده دانشجوٌان قرار می گٌرد

 شکده بهداشت اوزروابط عمومی دان

  ساختمان بزرگ دانشکده بهداشت اوز که در حال ساخت مٌباشد

مترمربع دردوطبقه در منطقه فارٌاب مٌرعبداله اوز در زمٌنی به مساحت 700هزارو3اٌن دانشکده بازٌربنای 
تمان های آزماٌشگاه وساخ 8نفره و 30کالس  6نفره، 50کالس  4ماه ساخته می شود.که شامل:18هکتاردرمدت 10.5

اداری وآموزشی خواهد بود ٌک مٌلٌاردتومان هزٌنه ساخت اٌن دانشکده را عبدالرزاق شرافت ٌکی ازهمشهرٌان نٌکوکار 
 . پرداخت کرده است

  

 رای قاطع شورای اسالمی شهر اوز معرفی گردید 7شهردار اوز با 

وز برٌاست اقای محمد حسن اتش بر اساس اخرٌن خبر درٌافتی از اوز در جلسه ای که شورای اداری بخش ا
برگزار گردٌد از شروع بکار شورای چهارم شهر اوز بخوبی ٌاد  92شهرٌور 25 بخشدار محترم اوز در تارٌخ  فراز 

اقای جلٌل شرٌفی را برای تصدی شهرداری اوز پٌشنهاد  کردند و افزودند که شورای اسالمی شهر اوزبا رای کلٌه اعضا 
  فرمانداری الرستان واستانداری فارس ارجاع شده استداده است که مراتب به 

اقای جلٌل شرٌفی فوق لٌسانس علوم سٌاسی از اهالی روستای هود بخش اوز هستند که ساکن شٌراز مٌباشند ودر شورای 
ٌد شهر شٌراز دبٌر کمٌته فرهنگی ان شورا بوده اند اٌشان از دلسوزان شهری ومنطقه وشهر وبخش اوز هستند ومورد تائ

می باشند امٌد که گزٌنه شورای شهر اوز مورد تائٌد قرار  1357تمام اعضای شورای شهر اوز هستند اقای جلٌلی متولد 
  بگٌرد

 

  اهدای عضو 



ٌکی از کارهای ارزشمند وزندگی بخش انسانها اهدای عضو توسط افرادی است که دچار مرگ مؽزی شده اند وامٌدی به 
ن افراد با اهدای عضو خوٌش به زندگی افراد نٌازمند به ان عضو امٌد مٌبخشند تا با عضو بازگشت به زندگی ندارند اٌ

درٌافتی از کسی که دچار مرگ مؽزی شده به زندگی خود ادامه دهد اٌن امر انسانی وخداپسندانه در کشور ما هم از نظر 
رتبا توصٌه مٌشود . اٌا شما بٌننده گرامی قانونی وهم از نظر شرعی ومقدسات دٌنی نه تنها هٌچ اٌرادی ندارد بلکه م

   نظر خودر را بٌان کنٌد همشهری عزٌز با اٌن امر موافقٌد؟ 

 چه اعضاء و بافت هاٌی قابل اهدا می باشد؟ 

، روده ها ، لوزالمعده و کلٌه ها می باشد. عالوه بر اٌن اعضا، برخی از بافتهای بدن  رٌه ها ، کبد قلب ،  اعضا قابل اهدا 
ز قابل پٌوند می باشند. با اهدای قرنٌه می توان بٌناٌی رابه فردی که دچار صدمه شدٌد به چشم شده باز گرداند. تاندون و نٌ

ؼضروؾ باعث باز سازی اعضای آسٌب دٌدٔه مربوطه می شوند. پٌوند استخوان می تواند مانع قطع عضو در سرطان 
مادرزادی درٌچه ای و بزرگساالن با درٌچه آسٌب دٌده به کار می رود. استخوان شود. درٌچه قلب برای کودکان با بٌماری 

پٌوند پوست نجاتبخش بٌماران با سوختگی شدٌد می باشد. پٌوند مؽز استخوان تنها درمان ممکن در بعضی از سرطان های 
و حتی می توان  ساعت بعد از مرگ فرد اهدای شود 48و ٌا حتی  24خون می باشد. برخالؾ عضو، بافت می تواند تا 

 .آن را برای مدتهای طوالنی ذخٌره کرد

 

  قدریه برکتی در گذشت

با نهاٌت تاسؾ با خبر شدٌم که بانو قدرٌه برکتی که ٌک هفته پٌش در کوٌت تصادؾ کرده بود ودر کما بسر مٌبرد دٌروز 
وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحومه را به همسرشان محمود ٌزدانی وخانواده 

  سال داشت وٌاد وخاطرش گرامی باد 50عرض مٌنماٌئم مرحومه 

  16.9.2013ساٌت ستاره های اوز 

  پٌام تسلٌت

را به همسرشان محمود ٌزدانی و خانواده وبستگان واشناٌان   بدٌن وسٌله در گذشت مرحومه قدرٌه برکتی 
 ای انمرحومه از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌمبر   تسلٌت عرض مٌنمائٌم  انمرحومه

  ازطرؾ محمد رضا مٌراحمدی وخانواده

 باشد  کمسیون شوراها می باید در جهت تقویت شورا وتوسعه شهری

دکه نفرمی باشن7کمٌسٌون شورابه شرح زٌر اعالم گردٌد.اعضای هرکمٌسٌون 7براساس پٌشنهادشورای اسالمی شهراوز
نفرازبٌن افراد با تجربه ازمٌان شهروندان انتخاب می شوندوهرروز 5نفرازاعضای شورا و 2درترکٌب هر کمٌسٌون 

  .ازاٌام هفته به ٌکی ازکمٌسٌون ها اختصاص می ٌابدودرکمٌسٌون مساٌل مربوطه مورد بررسی قرارمی گٌرد

 :اعضای شورادرهر کمٌسٌون به شرح زٌر اعالم گردٌه است

 ن وشهرسازی:هماٌون نامی وفرهادرحمان زادهعمرا-1

 فرهنگی واجتماعی وآموزشی:محسن مهرآوران وطٌبه نامی-2

 خدمات شهری وحمل ونقل وبهداشت محٌط:محمود محبی ونوٌد خادمپور-3



 حقوق وامالک:محمود محبی وفرهادرحمان زاده-4

 برنامه وبودجه:فرهاد رحمان زاده وطٌبه نامی-5

 وهماٌون نامی بانوان:طٌبه نامی-6

 ورزش وجوانان:جعفرراستگو ونوٌد خادم پور-7

----- 

نفر دٌگر از بٌرون از شورا در  5از انجا که در هر کمسٌون دو نفر از اعضای شورای شهر حضور دارند وقرار است 
 7بر اٌجاد ان حضور ٌابند توجه به حضور ان افراد بٌرونی وتامل بر تواناٌی وکاراٌی انها اهمٌت تصمٌم شورا را 

کمسٌون برای شورای شهر اوز بٌشتر مٌکند اگر انتخاب اٌن افراد بٌرونی منجر به تعالی کار شورا و در جهت توسعه 
شهری وابادانی شهر اوز باشد نه تنها کمسٌونها در خدمت به شورا ومردم شهر موفق خواهند بود بلکه شورا توانسته از 

سب ببرد اما اگر شورا نتواند افرادی مطمئن وبا تجربه وکاردان انتخاب نماٌد وافرادی افراد موثر وباتجربه وبومی بهره منا
وارد کمسٌونها شوند که انرا به جرٌاناتی خاص ومحافلی خاص متصل نماٌد ومحلی برای داد وستد افراد بٌرونی باشد نه 

نفر 30کمسٌون  7ٌن افراد که در مجموع تنها شورا را به جهت مطلوب مورد تظرش نخواهد رساند بلکه به لحاظ تعداد ا
  خواهند بود مٌتوانند شورا را از اهدافش دور سازند  افراد بٌرونی

جدا از انتخاب شهر دار اوز که از مهمترٌن وتاثٌر گذارترٌن انتخاب شورای شهر اوز است انتخاب افرادی که قرار است 
 اردوارد اٌن کمسٌونها شوند دست کمی از انتخاب شهردار ند

 

 در شهر اوز 1392قیمت اقالم غذایی ومصرفی در اواخر شهریور ماه  

  هزار 25هزار گوشت چرخی 25هزار تومان گوشت گوساله 25گوشت بز کٌلوٌی 

ماهی حلوا  12000ماهس سنگ سر  12000تومان ماهی شهری  12000تومان ماهی هوور  12500مار ماهی 
16000  

  2200سنگدان مرغ بسته ای  2200هزار تومان جگر مرغ کٌلوٌی 7 مرغ منجمد 7200مرخ تازه کٌلوٌی 

خاوٌار بادمجان  2200کنسرو فورمه سبزی       5800تن جنوب   هزار3هزار تومان سپٌدان 6کنسروتن ماهی ساحل 
رب  2500درشت  500خٌارشور شٌشه رٌز  1700قارچ قوطی  1700لوبٌا  2200کنسرو نخود سبز  2700مشکو 

   1500گرمی  450تومان  2500گرمی 900ماکارونی   1200هزار تومان رب گوجه کوچک 4 گوجه بزرگ

تخم مرغ  5000سوسٌس معمولی  7000سوسٌس مخصوص ککتل  2200معمولی  6500همبرگر مخصوص کٌلوٌی 
  9500عددی  30شانه 

پنٌر  3500پنٌر مٌنی ماس  3200پنٌر سفٌد پگاه   1500تومان نوشابه قوطی 2000معمولی  220نوشابه خانواده پپسی 
ماست بزرگ  2500پنٌر مثلثی  4500پنٌر گاله  2000پنٌر خامه ای کوچک  2500پنٌر پگته کوچک  5500روزانه 

 تومان 2000ماست کم چرب معمولی  7500ماست سطلی بزرگ سون  2500هزار تومان ماست کوچک 6مانی ماس 

روؼن ماٌع  17500لٌتری 4تومان روؼن ماٌع  75000کٌلوٌی  17تومان روؼن جامد  25000کٌلوٌی 5روؼم جامد 
  3500گرمی  850روؼن ماٌع  5500لٌتری  1تومان روؼن ماٌع  9000لٌتری 2



لوبٌا چشم  9500لوبٌا قرمز  4500لپه  5000ماش  5500عدس قرمز  5200عدس سبز  4500نخود خشک کٌلوٌی 
  5000بلبلی 

  1300ارد معمولی  1500فٌد کٌلوٌی اردس 2200قند بسته  2200شکر کٌلوٌی 

هزار تومان برنج  210هزار تومان برنج گلنوش  220هزار تومان برنج شعٌن 250کٌلوٌی  40برنج ابوطالب گونی 
  هزار تومان 200هزار تومان برنج پامچال  215احمد 

هندوانه کٌلوٌی  2500ٌلوٌی انار دانه سفٌد ک 3000لٌمو شٌرٌن   4500تومان پرتقال نافی کٌلوٌی 2000سٌب سفٌد  
 17000پسته تر کٌلوٌی  2000انگور سفٌد دانه درشت  8000سٌب گالبی  5000شلٌل  2000خربزه مشهدی  1000

کاهو  2000گوجه فرنگی  1500کلم  1500بادمجان  2500سٌب زمٌنی  2000گوجه  1500پٌاز کٌلوٌی 
رطب تازه  تومان  3000انگور قرمز  7000کٌلوٌی انبه  4000موز  1500خٌار سبز  1500هوٌج کٌلوٌی   2500
5000  

 

 عبدهللا رجایی مدیر ومعلم دلسوز اوزی درگذشت

ٌک دوره بٌماری در دبی درگذشته که بدٌنوسٌله  با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم امروز صبح عبدهللا رجاٌی بعد ازگذراندن 
فرزندانش هوشنگ وفرٌبرز ودٌگر فرزندان تسلٌت عرض درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم و

مٌنمائٌم . عبدهللا رجاٌی سالها در خدمت اموزش وپرورش اوز بود معلم بسٌاری وسالٌانی نٌز مدٌر دبٌرستان بود فردی 
ن بود متفاوت که مورد احترام بسٌاری از دانش اموزان ومعلمان بود سخنان پنداموز او که همراه با طنز خاص خود اٌشا

  در خاطر همه کسانی که با اٌشان بوده اند وبا انمرحوم مراوده داشته اند از ٌاد نخواهد رفت .ٌاد وخاطرش گرامی باد

  14.9.2013ساٌت ستاره های اوز 

 پٌام تسلٌت شما

برای    ئٌمتسلٌت عرض مٌنما  را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم   بدٌن وسٌله در گذشت مرحوم عبدهللا رجاٌی
 انمرحوم از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم

 از طرؾ احمد اسماعٌلی وعبدالرحمان اسماعٌلی

تسلٌت عرض   را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم   بدٌن وسٌله در گذشت مرحوم عبدهللا رجاٌی ------------------
 اوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌمبرای انمرحوم از خد   مٌنمائٌم

 

  -عبدالرحٌم صدٌق -مزدک مٌراحمدی  -فرشٌد فاروقی  -از طرؾ محسن نامی 

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

برای    تسلٌت عرض مٌنمائٌم  را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم   بدٌن وسٌله در گذشت مرحوم عبدهللا رجاٌی 
 ند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌمانمرحوم از خداو

  علی انجام -سعٌد ضٌاٌی -  عزٌز ملک زاده -صالح صمدانی  –ابراهٌم صدٌق   حمٌد کرامتی  -محمد رضا مٌراحمدی  -



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

برای    لٌت عرض مٌنمائٌمتس  را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم   بدٌن وسٌله در گذشت مرحوم عبدهللا رجاٌی
 انمرحوم از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم

 محمود رجاٌی -نورالدٌن نجم دٌنی

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

برای    تسلٌت عرض مٌنمائٌم  را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم   بدٌن وسٌله در گذشت مرحوم عبدهللا رجاٌی
 خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌمانمرحوم از 

    از طرؾ بهرام اذری وخانواده

--------   

ودٌگر فرزندان انمرحوم وبستگان واشناٌان    بدٌنوسٌله در گذشت مرحوم عبدهللا رجاٌی را به سرکار خانم فرٌبا رجاٌی
  ان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌمبرای انمرحوم از خداوند من   انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم

 

فرٌبا  –فرٌبا صالحی  –فروزان حٌدری  –پری ملک زاده  -  خدٌجه پٌرزاد -مهناز بهمن ابادی  -ثرٌا نامی   ازطرؾ
 -فاطمه کرٌما  -مهناز کرٌما -منٌره صالحی   -مرضٌه  –مژگان  –فرشته  –فرٌده کارٌانی   -نؽمه دهقانی  –شجری 

 -  سٌما سٌفاٌی -سونٌا پٌشداد  -سوفٌا پٌشداد –فرٌده خضرٌان  -  پوران نجم الدٌنی-عاٌشه فقٌهی پور -طمه مٌراحمدی فا
 روشنک نامی-شقاٌق سعٌدی  -خالده اسماعٌلی 

 

 الر یک کشته بر جا گذاشت -سانحه رانندگي در محور اصلي گراش

 .پژو شد  الر باعت مرگ راننده -محور گراش واحد مرکزي خبر/ تصادؾ پژو پارس و وانت نٌسان در 

شهرٌور رخ داد نٌروهاي پاٌگاه امداد بٌن شهري هالل احمر، اورژانس و  21در اٌن سانحه که دٌروز پنج شنبه 
پژو که در ماشٌن گٌر افتاده بود را با استفاده از ست قٌچً و جک نجات   به محل اعزام شدند و راننده  نشانً بالفاصله آتش
 .دنددا

مصدوم بالفاصله به بٌمارستان امٌرالمومنٌن)ع( گراش منتقل شد اما شدت جراحت به حدي بود که وي در مرکز درمانً 
 .جان سپرد

 .کرمً جانشٌن رٌٌس پلٌس راه گراش علت اٌن تصادؾ را انحراؾ به چپ خودرو پژو اعالم کرد

 http://www.khorasannews.com/onlinenews.aspx?newsid=270154/ لٌنک خبر

 کمیسیون های پیشنهادی شورای شهراوز اعالم شد



کمٌسٌون شورابه شرح زٌر اعالم 7به گزارش ساٌت انجمن خٌرٌه اوز / براساس پٌشنهادشورای اسالمی شهراوز
نفرازبٌن افراد با تجربه 5نفرازاعضای شورا و 2نفرمی باشندکه درترکٌب هر کمٌسٌون 7گردٌد.اعضای هرکمٌسٌون 

ن شهروندان انتخاب می شوندوهرروز ازاٌام هفته به ٌکی ازکمٌسٌون ها اختصاص می ٌابدودرکمٌسٌون مساٌل ازمٌا
  .مربوطه مورد بررسی قرارمی گٌرد

 :اعضای شورادرهر کمٌسٌون به شرح زٌر اعالم گردٌه است

 عمران وشهرسازی:هماٌون نامی وفرهادرحمان زاده-1

 هرآوران وطٌبه نامیفرهنگی واجتماعی وآموزشی:محسن م-2

 خدمات شهری وحمل ونقل وبهداشت محٌط:محمود محبی ونوٌد خادمپور-3

 حقوق وامالک:محمود محبی وفرهادرحمان زاده-4

 برنامه وبودجه:فرهاد رحمان زاده وطٌبه نامی-5

 بانوان:طٌبه نامی وهماٌون نامی-6

 ورزش وجوانان:جعفرراستگو ونوٌد خادم پور-7

  1392ور شهرٌ 20چهارشنبه, 

 هوای الرستان بارانی مٌشود

به گزارش صحبت نو الر ٌک کارشناس هواشناسی در الرستان پٌش بٌنی کرده طی روز چهارشنبه، پنج شنبه و احتماال 
جمعه بارش ها در الرستان در حد نسبتا مناسبی خواهد بود و به نظر می رسد تا نٌمه اول هفته آتی مدام در ساعات بعد 

 .بر و احتمال بارش در سطح منطقه داشته باشٌمالظهر رشد ا

 

 میگویند ادم ربایی نبوده وابروی اوز رفته

ساٌت ستاره های اوز دٌروز خبری درج کرد که در ان گفته شده بود که ادم رباها دودختر را ربوده اند انچه از خبرها از 
ی هٌج جاٌی در نشرٌات وحتی وب ساٌت های عصر مثل همٌشه هٌچ خبر 5اوز بدست ما رسٌده بود چنٌن بود تا ساعت 

خبردار شدٌم  8منطقه درج نشده بود حتی هٌچ خبری از گم شدن ٌا بی خبری خانواده ها هم درج نشده بود تا اٌنکه ساعت 
ه ها ان دختران به خانواده برگشتند وسه نفر پسر نوجوان در اٌن ماجرا درگٌر بودند ما دوباره انرا نوشتٌم که مردم وخانواد

   از نگرانی بدراٌند

طی دٌروز وامروز انها که از همساٌه بؽل دستی اشان نٌز خبر ندارند و دنبال نکته سنجی هستند خبر ساٌت را به سخره 
گرفته جدا از اٌنکه خودشان حتی خبری وٌک خط در وب ساٌت ها وفٌس بوکشان بنوٌسند مدام دهان باز کرده اند . اٌنکه 

نگار وٌک گزارشگر باٌد خبر موثق باشد تردٌدی در ان نٌست من جا دارد به اٌن موضوع اشاره کنم رسالت ٌک روزنامه 
که ابتدای خبر درج شده در مورد ادم رباٌی از اشتباهات ساٌت بوده است اشتباهی که در طول ده سال فعالٌت پٌگٌرانه 

سالها نمٌرسد نه قصد بدی ونه نٌت بدی پشت  درصد در طول اٌن2ساٌت در بازتاب اخبار وگزارش ها بسٌاراندک وبه 
  درج اٌن خبر بوده است



واقعٌت اٌن است که ساٌت ستاره های اوز به تنهاٌی وبوسٌله خود من اداره وتامٌن مٌشود کاری که باٌد ٌک گروه ده نفره 
ری ندارد بلکه با تماس انجام دهند ساٌت در اوز فٌلتر است اما خبرهای ان بروز است وهٌچ گونه گزارشگر ٌا خبرنگا

های مدام خود من با مردم شهر کسب خبر مٌکند وتنی از همشهرٌان که من همواره متشکرشان هستم که گاها خبری را به 
ساٌت مٌدهند از باد وباران گرفته تا مراسم ها وخبر فوت ها وحوادث ناگوار وتلخ وشٌرٌنی که از منطقه بدستم مٌرسد 

نجا که ممکن هست خبرها دقٌق باشد وبا چندٌن بار تماس دقت خبر بٌشتر شود اما پٌش می اٌد اما همٌشه سعی کرده ام تا ا
  خالی از اشتباه نبوده اٌم

در اٌن بٌن عده ای که همواره ساز مخالفت وشعار دادنشان بر علٌه ساٌت بٌش از تالششان برای اوز است دنبال نکته 
ه های اوز هستند من تردٌدی ندارم که موافقان ساٌت بمراتب چندٌن بار بٌش سنجی واٌراد گٌری وخراب کردن ساٌت ستار

از مخالفان ان است دنبال علم کردن گل وبلبل نبوده ونٌستم دنبال بٌان واقعٌت های اوز ومسائل ومشکالت ان بوده ام 
م سختی کشٌده ام اما منتی تا کنون هزٌنه داده ا توسعه وپٌشرفت اوز وافراد موفق ان ارزوی همٌشگی ام بوده وهست 

نٌست وظٌفه خود دانستم وبٌش از عالقه وادای دٌن به زادگاهم کاری نکردم واٌن کار با عشق وعالقه تمام انجام داده ام 
دستمال به دست قدرت ومقام وموقعٌت نبوده ام اما با هر ادمی که خوب وانسان بوده در هرپست ومقام ومنسبی بوده دست 

  توده امهمراهٌشان را س

اما چه شده که عده ای دهان کؾ کرده دراوز شروع به بدگوٌی از ساٌت با اٌن خبر مٌکنند وهوار مٌکشند که ابروی اوز  
نه جرم وجناٌتی رخ داده نه بزهکاری هست ونه دزدی وسرقتی رخ  رفته واوز ی چنٌن واوزی چنان انگار در اوزتاکنون 

  وبرای پسران اوزی جانماز اب مٌکشند  زی نٌستند وؼرٌبه هستندوادعا مٌکنند که ان دخترها او داده 

متاسفانه باٌد بگوٌم ؼٌر از ساٌت ستاره های اوز وتا اندازه ای وبالگ مربوطی کهنه اوز ندٌدم دٌگر ساٌت ها وگروه های 
به نعل مٌزنند وٌکی  فٌس بوکی راجع به حوادث اٌن چنٌنی از سرقت ودزدی گرفته تا خالؾ های دٌگر بنوٌسند انها ٌکی

ننوشتند حتی ٌک خط صبر   سرقت مسلحانه از طال فروشی در اوز  به مٌخ طوری مٌنوٌسند که تا گربه شاخشان نزند
کردند تا ابها از اسٌاب بٌافتد خبری که بسٌاری از روزنامه های کشور مرتب مٌنوٌسند وکار درست هم انجام مٌدهند 

ستند که ٌکی از راههای مهم جلوگٌری از جرم وجناٌت وبزهکاری خبر رسانی ودادن امروزه جرم شناسان دنٌا معتقد ه
گزارش لحظه ای است هم در اروپا هم در امرٌکا وهم در کشور خودمان دٌده اٌم که روزنامهنگاران با خبر خود در پٌدا 

با هشٌاری بٌشتر مواظب اموال جان  نمودن ومطلع نمودن مردم کار هشدارهای پلٌس انجام داده اند تا خدای نکرده دٌگران
  وناموسسشان باشند

من نگران نوشتنم نٌستم نگران اظهار نظرهای تنگنظرانه نٌستم نگران هزٌنه هاٌش هم نٌستم اما نگران خبر نادرست هستم 
اشتباه مٌکنند از اٌن اتفاق به اندک خٌلی خٌلی به اندک افتاده اما خالی از خطا نٌستٌم خبرگزارٌهای بزرگ جهان هم گاها 

  ....بی بی سی گرفته تا سی ان ان تا الجزٌره و

درج خبر من به کسی اسٌب نرسانده اما هشداری بوده است تا مراقب باشٌم اٌن حوادث در اوز در الر وگراش ادم رباٌی 
مٌنوٌسٌم عده  طی چند سال گذشته بوده است اما چرا هر وقت اٌن مسائل پٌش مٌاٌد وراجع به ناهنجاری در شهرمان

 انگار فحش ناموسی به انها مٌدهٌد فورا ابرو برافروخته ترش مٌکنند وحاضر نٌستند نازکتر از گل بشنوند چرا؟ معدودی 

متاسفانه روابط ؼلط در جامعه ما بخصوص نزد جوانان ونوجوانان ما زٌاد شده خانواده ها نظارت کمتری بر اعمال 
د کنترل نامحسوس بر فرزندانمان عٌب نٌست که ضرورٌست باٌد به جای اٌنکه بگوئٌم ورفتار کودکان وفرزندان خود دارن

ابروٌمان رفت به فکر راه چاره گشت اسٌب شناسی شود چه ان دختر وچه ان پسر که در ٌک ناهنجار ارتباطی وعاطفی 
وسرکوب ومنم منم و داد وهوار  تنبٌه وٌا بزهکاری قرار مٌگٌر احتٌاج به کمک خانواده وجامعه ومسئولٌن اموزشی دارد 

  اگر نمی دانٌم چه کنٌم از مشاور استفاده کنٌم  کار ساز نٌست

وتعصب بی جا راجع به اوز واوزی بودن حق بٌش از حد برای خود قائل شدن ترس از قضاوت  خودبزگ بٌنی 
براٌتان ٌک رواٌت از اتفاقی که چند  دامنه تفکر اٌن افراد را محدود کرده . پٌرامونی؛ ترس از تهی بودن وهٌچ انگاری؛ 

  سال پٌش در اوز افتاد بگوٌم و واکنش عده ای از همشهرٌان



ٌا شاٌد هم بٌشتر عده ای را در اوز به جرم عمل لوات گرفتند از همه صنؾ وطاٌفه  سال 17انموقع من دبی بودم حدود 
گوٌم به ٌک نوجوان تجاوز کرده بودند ٌا به رضاٌت ای بودند بٌش از بٌست نفر بودند همه انها به ٌک جوان ٌا بهتر ب

انها دستگٌر شدند وان فرد اعتراؾ کرد که با چه کسانی رابطه داشته حد وحدود شرعی   طرؾ عمل لوات انجام داده بودند
من در باره انها انجام گرفت خبرها به دبی هم رسٌده بود جالبی موضوع قضاوت بعضی از افراد بود ٌکی از انها که 

خودم در بازار شاهد چنٌن قضاوتی بودم داشت از ٌک همشهری دٌگر مٌپرسٌد که انها که ک.. فالنی کردند اوزی بودند 
با  مٌگذاشتند هم اوزی بوده طرؾ گفت نه .مٌدانٌد ان مرد چه گفت     او مٌگفت بله ودوباره پرسٌد اون فردی که

تفکری اٌن چنٌنی که خودی را مجاز به عمل  نه ابروٌمان مٌرفت خوشحالی اعالم کرد خدارا شکر که اوزی نبوده وگر
ناشاٌست می داند وبرای کارهای او توجٌه می اورد وؼرٌبه ها را مستحق سزا وجزا انسانٌت انسانها را به خودی وؼٌر 

  است تا اوزی گری اش اسٌب نبٌند خودی تقسٌم کرده 

نمٌبرد انکس که در عروسی ها وکوچه وخٌابان مزاحم زن ودخترهای  اٌن رفتار خودی خوب است وؼرٌبه بد راه به جاٌی
اوزی مٌشود خودرا محق مٌداند اما اگر سروکله ٌک ؼرٌبه از روستاها پٌدا شوند همن خالؾ کاران نفسش را مٌگٌرند 

  واگر نکشندش شانس اورده است انموقع اٌن افراد خود قانون مٌشوند حکم مٌدهند حکم صادر مٌکنند

ضرورتی به بازگشاٌی ان نمی بٌنم خواستم بگوٌم انسانها را بر اساس   ٌتهای زٌادی از اٌن ماجراها واتفاقات دارمحکا
    خوبی وپاکی وصمٌمٌت اشان بشناسٌم نه براساس خودی وؼٌر خودی
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 دخترها ازاد وخطاکاران دستگٌر شدند

دٌد شدن دختران خود بودند با دستگٌری خطاکاران از نگرانی بدر امدند ودختران به اؼوش دو خانواده که نگران ناپ
خانواده باز گشتند اٌنکه چه عواملی ودالٌلی منجر به اٌن اتفاق گردٌده هنوز بصورت قطعی روشن نٌست اما اٌن اتفاق ٌک 

ساله  17و 16چون اوز چرا باٌد جوانانی  ناهنجاری اجتماعی است که باٌد اسٌب شناسی شود تا متوجه شوٌم در شهری
عدم ارتباط مفٌد خانواده وکنترلهای ضروری   وجود افراد بزهکار در اجتماع  دست به چنٌن رفتاری بزنند

زٌاد شدن فٌلم های خطرناک در حوزه های جرم وجناٌت وکشت وکشتار وفٌلم   کمبود فضاهای تفرٌح وسرگرمی  فرزندان
بر   از عوامل انحرافی برای کودکان است  وقابل دسترس بودن اٌنگونه فٌلم ها برای کودکان ومهٌا بودن  های سکسی

سال کودک محسوب مٌشوند ومی باٌد به  18اساس قوانٌن سازمان ملل وقوانٌن حقوق بشری تمام افراد جامعه جهانی زٌر 
 تناسب سن انها با انها رفتار شود

  ت ومشکالت را کم کنٌمبدون اسٌب شناسی نمی توانٌم اٌن معضال

 ساله در اوز 13دزدٌده شدن دو دختر  

اٌن اتفاق ساعت   ساله را بوده اند وتقاضای صد مٌلٌون تومان پول کرده اند 13ادم رباها صبح امروز در اوز دو دختر  
 صبح کنار مسکن مهر افتاده است 8

 قدریه حسین نیا درگذشت  

ه حسٌن نٌا همسر مرحوم ناصر شفٌعی امروز در شٌراز بر اثر بٌماری سرطان با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم خانم قدرٌ
درگذشته است که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم 

  . سال سن داشت ٌاد وخاطرش گرامی باد55مرحومه حدود 
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 ام تسلٌتپٌ



برای    را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحومه تسلٌت عرض مٌنمائٌم  بدٌن وسٌله در گذشت مرحومه قدرٌه حسٌن نٌا
 انمرحومه از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم

نورالدٌن نجم  -ا مٌراحمدی محمد رض -عبدالرحٌم صدٌق  -مزدک مٌراحمدی  -فرشٌد فاروقی  -از طرؾ محسن نامی 
   دٌنی

 خبر 

از انتخاب شهردار   امروز قرار است در بٌشتر شهرهای کشور وضعٌت شهردار شهرها مشخص شود هنوز خبر دقٌقی 
در تهران اقای   اوز درٌافت نکردٌم امٌد است فردی بومی واشنا به مسائل شهری اختٌاردار سکان شهرداری اوز گردد

 ؾ دو رای از اقای محسن هاشمی جلو افتاد ومجددا شهردار تهران شدقالٌباؾ با اختال

 

 سرکار خانم شهربانو رحیمی کارشناس ارشد روانشاسی بالینی در مجلس بانوان اوزی 

در منزل سرکار خانم خدٌجه پٌرزاد مجلس مٌهمانی برای اشناٌی تعدادی از بانوان همشهری 2013سپتامبر 7دٌشب 
رکار خانم شهربانو رحٌمی کارشناس ارشد روانشناسی بالٌنی علوم تحقٌقات تهران واحد کٌش بود که وعالقمند در دبی با س

در ان مجلس خانم رحٌمی به توضٌحاتی پٌرامون مسائل زنان عاطفه انها وروابط عاطفی انها پرداخت ودر موضوع کما ل 
زد افراد جامعه پرداخت مباحثی که مورد توجه گراٌی وبودن وشخصٌت افراد ونگاه جدٌد به موضوع رفتاری وفکری در ن

  حاضرٌن وعالقمندان بود ودر اٌن بٌن حاضرٌن نٌز سوالها وگوشه ای از مسائل خودرا مطرح کردند

سرکار خانم رحٌمی فرزند فرٌدون متولد اوز هستند ودر اٌن سالهای تالش وموفقٌت خود مدام به تهران واوز رفت وامد 
قٌقاتی وپژوهشی واموزشی در راستای رشته کارٌشان بطور مستمر فعالٌت نمودند اٌشان تاکنون داشتند ودر کارهای تح

تالٌفاتی نٌز داشته اند که از انجمله تدرٌس وتالٌؾ کتابهای کمک درسی از مقطع دبستان تا پٌش دانشگاهی می باشد که 
سی دانشگاه تهران است ونٌز تالٌؾ هشت توسط انتشارات صداقت تهران منتشر شده است که زٌر نظر انجمن روانشنا

جدا از اٌن موضوع خانم رحٌمی در حوزه  عنوان فلش کارتهای دانشگاه پٌام نوردر زمٌنه روانشناسی ومدٌرٌت بوده است 
  شعر وادبٌات نٌز فعال وعالقمند هستند که باٌد در اٌنده ای نزدٌک شاهد کارهای منتشر شونده اٌشان باشٌم

اٌن منطقه انسانهای فرهٌخته ومستعد کمی نداشته است برای اٌشان که عالقمند به اوز وکارهاٌشان در اٌن شهر اوز ومردم 
  زمٌنه هستند ارزوی موفقٌت دارٌم

جا دارد از سرکار خانم خدٌجه پٌرزاد که اٌن امکان را بوجود اوردند تا بتوانٌم با اٌن بانوی شهرمان بٌشتر اشنا شوٌم 
  راٌشان ممنون هستٌمتشکر کنٌم واز پذٌ

 

   بهار در تابستان دشت قمر ؛ گردنه باگپ اوز

  اٌن فٌلم کوتاه از بهار در تابستان اوز را اٌنجا ببٌنٌد

 عبدهللا خضری درگذشت 

در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت   با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم عبدهللا خضری که سالها ساکن بندرعباس بود امروز شنبه 
وفرزندشان خانم فوزٌه خضری ودٌگر فرزندان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم   را به خانواده وبستگان انمرحومانمرحوم 

 وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم
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  پٌام تسلٌت-------------

ٌگر فرزندان انمرحوم وبستگان ود  بدٌن وسٌله در گذشت مرحوم عبدهللا خضری را به سرکار خانم فوزٌه خضری
  برای انمرحوم از خداوند منان طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم   واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم

فرٌبا  –فروزان حٌدری  –پری ملک زاده  -ثرٌا نامی  -خدٌجه پٌرزاد  -مهناز بهمن ابادی  -ازطرؾ خالده اسماعٌلی 
 -مهناز کرٌما -منٌره صالحی   -مرضٌه  –مژگان  –فرشته  –فرٌده کارٌانی   -نؽمه دهقانی  –جری فرٌبا ش –صالحی 

 -سونٌا پٌشداد  -سوفٌا پٌشداد –فرٌده خضرٌان  -  پوران نجم الدٌنی-عاٌشه فقٌهی پور -فاطمه مٌراحمدی  -فاطمه کرٌما 
 روشنک نامی-شقاٌق سعٌدی  -سٌما سٌفاٌی 

 

 گذشتعبدهللا ارچین در 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم عبدهللا ارچٌن در اوز در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان  
 انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم

 2013سپتامبر 7ساٌت ستاره های اوز  

 دلبستگی اوزیها به باران وسبزه وگیاه

ان نجوم که را ونشان ستارگان وکهکشانها رصد مٌکنند ومانند پژوهشگران ژنتٌک که سرگرم کاوش اوزٌها مثل دانشمند
وتحقٌق سلولهای بنٌادی هستند مشام تٌز وحساسی راجه به باران وسبزٌنگی دارند ودر تابستان بهار پٌدا کرده اند شاٌد 

تابستان به همه جای دنٌا مخابره شده وحاال گردنه  باورتان نشود طی دو روز گذشته عکس های ان سبزٌنه وتولد بهاری در
باگپ ودشت های ان راز گشاٌش اٌن کشؾ بزرگ اوزٌهاست که لحظه به لحظه به همه جای جهان مخابره مٌشود اگر 

اما مٌتوانند اخرٌن تحوالت  دستگاههای رصد نجومی در اوز در کار نٌست تا اخرٌن شهابی که از کنار زمٌن رصد کند 
  ٌاٌی خودرا به گوش جهان برسانند وبگوٌند وبنوٌسند که بهار در تابستان هم در دشت های گردنه باگپ شدنٌستجؽراف

 

  اقای جعفر راستگو رئیس شورای اسالمی شهر اوز شد
 
  

   طبق اخرٌن گزارشی که لحظاتی پٌش براٌمان ارسال شده اقای جعفر راستگو رئٌس شورای اسالمی شهر شده است
جلسه که صبح امروز برٌاست سرکار خانم طٌبه نامی تشکٌل گردٌد مراسم تحلٌؾ به جای اورده شده ودر اولٌن در اٌن 

 جلسه اعضای هئٌت رئٌسه انتخاب گردٌد 
اقای جعفر راستگو رئٌس شورا اقای نوٌد خادمپور ناٌب رئٌس اقاٌان هماٌون نامی ومحسن مهراوران منشی های شورای 

 ه دار شورا واقاٌان محمود محبی وفرهاد رحمانزاده بعنوان عضو شورا انتخاب گردٌد خانم طٌبه نامی خزان
 

 ساٌت ستاره های اوز برای اٌن عزٌزان ارزوی موفقٌت دارد
 



  1392شهرٌور 12ی شهر اوز وانتخاب هئٌت رئٌسه شورا /فٌلم مراسم اولٌن روز کاری شورای اسالم
   

 امروز شورای شهر اوز بصورت رسمی کار خودرا اؼاز مٌکند 
 
 

نفر مٌباشند که  7شورای جوان وتحصٌلکرده اوز که منتخب مردم در چهارمٌن دوره انتخابات شورای شهر اوز هستند 
اولوٌت های مردم اوز در جهت توسعه وابادانی شهر شروع نماٌند شورا امٌدوارٌم فعالٌت خودرا با توجه به خواسته ها و

مطمئن باشد که اگر شفاؾ وروشن مسائل ومشکالت را با مردم در مٌان بگذارد وصادقانه وپاک ناظر بر کار مسئولٌن 
 ٌمشهری بخصوص شهرداری باشد مردم انها را حماٌت وهمراهی خواهند کرد .براٌشان ارزوی موفقٌت مٌنمائ

 1392شهرٌور 12

 خبر 

 احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران شد 

 محمد عقٌل توفٌق در گذشت 

اوز در گذشته است که بدٌنوسٌله  با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم محمد عقٌل توفٌق دٌشب در اوز بر اثر ناراحتی سرطان در
درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم .مرحوم بعد از سپری کردن ٌک دوره 

 عقٌل از اشناٌان وهمدوره ای های دبٌرستان ما بود .ٌاد وخاطرش گرامی باد   سالگی در گذشت 55بٌماری در سن 

  2013سپتامبر 2 –ساٌت ستاره های اوز 

 پٌام تسلٌت 
 
 

با ابراز تاسؾ درگذشت مرحوم عقٌل توفٌق را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت گفته وبرای انمرحوم از 
 خداوند متعال طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر خواستارٌم 

  
 از طرؾ صالح صمدانی وخانواده

 
-------  

 
وم عقٌل توفٌق را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت گفته وبرای انمرحوم از با ابراز تاسؾ درگذشت مرح

 خداوند متعال طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر خواستارٌم
 

 محسن نامی -نورالدٌن نجم دٌنی  -محمدرضا مٌراحمدی  -از طرؾ عزٌز ملک زاده 
 

------- 
 

را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت گفته وبرای انمرحوم از با ابراز تاسؾ درگذشت مرحوم عقٌل توفٌق 
 خداوند متعال طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر خواستارٌم

 ازطرؾ سعٌد ضٌاٌی 

 شهرٌور شروع فعالٌت رسمی شورای جدٌد شهر اوز  12

http://www.youtube.com/watch?v=Q9LWnBTwCtI&feature=youtu.be
http://www.asriran.com/fa/news/293914/احمد-مسجدجامعی-رئیس-شورای-شهر-تهران-شد
http://www.asriran.com/fa/news/293914/احمد-مسجدجامعی-رئیس-شورای-شهر-تهران-شد


ی انتخابی مردم شهر وروستا از تارٌخ براساس زمان اعالم شده برای فعالٌت چهارمٌن دوره فعالٌت های رسمی شوراها 
برای شهر وروستای خود   شهرٌور ماه امسال شوراها رسما فعالٌت خودرا شروع مٌکنند تا چهار سال به فعالٌت 12

بپردازند .شورای شهر اوز نٌز در اٌن تارٌخ فعالٌت رسمی خودرا شروع مٌکند اٌنکه چه تحوٌل مٌگٌرند وبعد از چهار 
ار مٌگذارد باٌد منتظر فعالٌت اٌن عزٌزان بود .در اولٌن اقدام باٌد شهرداری مناسب وپاک وپرتالش سال چه به ٌادگ

انتخاب کنند تا توسعه شهر وابادانی انرا به او بسپارند وصد البته نظارت کنند . پٌشاپٌش شروع بکار انها را به فال نٌک 
 ان دارٌممٌگٌرٌم وبراٌشان ارزوی توفٌق به مردم وجامعه شهری ام

   

 محمد علی محمد حاجی قمبر درگذشت 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم که محمدعلی محمد حاجی قمبر العوضی دٌروز در دبی درگذشته که بدٌنوسٌله درگذشت 
سال عمر داشت . ٌاد وخاطرش 62انمرحوم را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم .مرحوم 

 گرامی باد 

  2013سپتامبر 1اٌت ستاره های اوز س

 

 

 ماه اکتبر2013  ارشیو اخبار و مطالب

 محمد سعٌدی درگذشت  

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم محمد سعٌدی در اوز در گذشته که بدٌنوسٌله در گذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان  
بل از انقالب از فعالٌن شهری در امور واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنماٌم محمد سعٌدی بخصوص در دوران ق

اجتماعی اوز بود اما بعد از انقالب ارام ارام از مسائل کنار کشٌد ودر ده سال گذشته بدلٌل کهولت سن بٌشتر خانه نشٌن 
 بود. ٌاد وخاطرش گرامی باد 

  2013اکتبر  30ساٌت ستاره های اوز 

 عبدهللا بارور درگذشت 

بدهللا بارور در پی گذراندن ٌک دوره بٌماری امروز در دبی درگذشته که بدٌنوسٌله درگذشت با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم ع
 انمرحوم را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌکنم وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم 

  2013اکتبر 30ساٌت ستاره های اوز 

 بانو بٌگم شفاٌی در گذشت 

ٌم بانو بٌگم شفاٌی درگذشته که بدٌنوسٌله درگذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان واشناٌان با نهاٌت تاسؾ باخبر شد
 انمرحومه تسلٌت عرض مٌکنم وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم 

  2013اکتبر 30ساٌت ستاره های اوز 



 از نخست بزرگترین فرودگاه جهان در دبی آغاز به کار کردف
 
 

ل از خبرگزاری فرانسه، اٌن فرودگاه جدٌد به نام آل مکتوم پس از راه اندازی تمام مراحل به نق  به گزارش عصر اٌران
 .مٌلٌون مسافر در سال باشد 160مٌالدی، می تواند مٌزبان  2025آن در سال 

 
 .تبروز بحران جهانی ، اٌن زمان را به تاخٌر انداخ  افتتاح شود اما 2009فاز نخست اٌن فرودگاه قرار بود در سال 

 .دبی تالش می کند از طرٌق اٌن پروژه، جاٌگاه اقتصادی و تورٌستی خود را در جهان تقوٌت کند
 

 اٌن فرودگاه در فاز نخست ظرفٌت مٌزبانی از هفت مٌلٌون مسافر در سال را دارد
. 

مٌل تک 2050کٌلومتری بخشی از پروژه بزرگتری است که قرار است تا سال  140فرودگاه جدٌد دبی در مساحت 
منطقه وٌژه ٌعنی مرکز جهانی دبی، شهرک پشتٌباتی دبی، شهرک مسکونی، شهرک بازرگانی،  6اٌن پروژه شامل   .شود

 .شهرک گلؾ و شهرک هواپٌماٌی است
 

اٌن پروژه در راستای ارتقای سطح ارائه خدمات در زمٌنه هواپٌماٌی، گردشگری، بازرگانی و پشتٌباتی دبی تا سال 
 .است 2050

 
 .مٌلٌارد دالر اعالم شده است 30  نٌز 2025ه ساخت و راه اندازی تمامی فازهای فرودگاه جدٌد دبی تا سال هزٌن

 وزیها وهلی کوپترا

اٌنکه برای اولٌن بار در شهر اوز در چه تارٌخی ودر چه روزی در اوز هلٌکوپتر بزمٌن نشست ومردم برای مشاهده ان 
ده اهنی اسمانی را ببٌنند کسی تاکنون دقٌقا نگفته است اما ٌک چٌز مشخص است وان شتابان به نزدٌک ان رفتند تا اٌن پرن

دوست گرانماٌه ای اٌن عکس را براٌمان فرستاده که با هم می   شمسی باشد 40اٌنکه اٌن اتفاق مٌتواند مربوط به دهه 
 بٌنٌم .

 جلسه هم اندیشی زنان شهر اوز

 1392ابانماه 8اوز اولٌن جلسه هم اندٌشی زنان شهر اوز روز چهارشنبه  به همت کمسٌون بانوان شورای اسالمی شهر
در سالن الزهرا اوز برگزار مٌگردد اٌن اولٌن جلسه هم اندٌشی زنان اوز مٌباشد که قرار است پٌرامون مسائل شهری 

 ومسائل زنان با اعضای شورای شهر به گفتگو بنشٌنند 

 

 نفعت ان استخطر حضور کودکان در فیس بوک بیش از م

کودکان بنا به موقعٌت فکری واحساسی که دارند مٌتوانند در دنٌای مجازی بخصوص در فٌس بوک مورد ازار واذٌت  
وسواستفاده قرار بگٌرند متاسفانه چندی است که می بٌنم تعدادی از کودکان اوزی وهمشهری ونٌز از دٌگر جاهای اٌران 

انها با عکس ومشخصات هستند وتعدادی نٌز بی عکس ونام وادرس بر اساس  به عضوٌت فٌس بوک در امده اند بعضی از
تحقٌقاتی که تاکنون از طرؾ طرفداران حقوق کود...کان انجام گردٌده دنٌای مجازی بخصوص برای کودکان دختر وپسر 

س انها در بدام سال خطراتی به همراه دارد که بٌش از منفعت ان است ارتباط گٌری نامشروع استفاده از عک 13زٌر 
انداختن انها رساندن اسٌب روحی وروانی از طرٌق به کامن گذاشتن پروفاٌل های صوتی تصوٌری . سواستفاده جنسی از 
طرٌق بدام انداختن انها .تحرٌک پذٌر کردن انها در کالم وگفتار وتصوٌر .درگٌر کردنشان در حوادث واتفاقات ناهنجار 

  اند برای کودکان معصوم در حال رشد خطرناک باشدو... ده ها نمونه دٌگر که مٌتو



قبول دارم که نمٌشود از دنٌای مجازی فرار کرد وراه را تماما بست بلکه باٌد انها را به شکل کنترل خانوادگی دراورد ٌا 
 اگر احتٌاج واصرای در ان دٌدٌم با نظارت خانواده باشد

ورد توجه تعدادی از بٌنندگان قرار گرفت وکامنت هاٌی بران اٌن مطلب چند روز پٌش در فٌس بوک قرار دادم که م
 گذاشته شد تعدادی از بٌنندگان ساٌت تا انجا که اطالع دارم در فٌس بوک نٌستند برای همٌن مجددا ان مطلب اٌنجا اورده ام 

 کامنت ها : 

اورٌد انها در اٌنده از اٌن اطالعاتی فرهاد محمودا/ خواهش مٌکنم کودکان را از گمنامی خودشان تا مرحله بلوغ بٌرون نٌ
 که ما روزانه واز لحظه تولدشان تا مراحل رشدشان در فٌس بوک مٌگذارٌم اسٌب خواهند دٌد

محمود دهقانی/ دوست گران سنگ مدتی است که بنده هم در همٌن فکر م چرا که خٌل عظٌمی از دوستان فٌس بوکی من 
راستش شده اند ترمز ی برای چٌدن واژه های من. با نوشتن هر پاراگرافی به خرد و رٌزهای خواهر و برادران هستند و 

ساله بپرد روی مطلب و بخواند و با آب و تاب سٌاسی و هزار  9ساله ٌا آناهٌتای  10خودم می گوٌم نکند االن اهورای 
کرده اٌد درود بر ذهن بارور  زهر مار دٌگر مواجه و آٌنده اش را تحت تاثٌر قرار دهد.... جدا مورد زٌبائی را گوشزد

 شما.

فرهاد محمودا/ محمود جان بعضی ها فکر مٌکنند که اگر بچه هاٌشان را مثل مزرعه ژنتٌکی ببرند تو دنٌای مجازی خٌلی 
زود مدرن وفراگٌر مٌشوند وکودک رشد مٌکند درست است که ماها والدٌن انها هستٌم اما اٌنده انها نٌستٌم شخصٌت انها 

ارد کردن انها چه بصورت اشتراک شخصی کودک باشد چه بصورت گذاشتن مدام عکس انها به انها لطمه مٌزند نٌستٌم و
دهقانی گرامی شما در کشوری زندگی مٌکنٌد که مدرن وبروز است ومردم با اٌن مسائل اشناٌی دارند امٌد که بٌشتر در 

 اٌن باره براٌمان بنوٌسٌد

 کامال منطقی و بجاست بزرگواران.امٌد که مورد توجه قرار گٌرندمزدک مٌراحمدی / / اٌن نوشته ها 

دکتر دهقانی / فرهاد عاشق قلم تٌشه. درد همٌن جاست که در جامعه ای که من نٌز هستم، گرفتاری اٌن گونه نٌز بسٌار 
ی بر حذر داشته است. آقای اوباما رئٌس جمهور اٌاالت متحده چندی پٌش دخترانش را از ورود بی روٌه به دنٌای مجاز

بود. فرهاد عزٌز البته اٌن خانواده ها هستند که باٌد با کودکان دوست بوده و صمٌمی باشند و با کودکان رفٌق. البته با شما 
هم اندٌشم که برخی پنداشته اند بازگشائی پنجره الکترونٌکی سعادت کودکشان را تضمٌن می کند و آن ها را مدرن و وارد 

ما روانشناسان حتا بر اٌن عقٌده اند که تلفن موباٌل عشق والدٌن و فرزند را خفه کرده و شخصٌت کودک "ناسا" می کند. ا
را نٌز خرد و خمٌر چرا که هر لحظه مادر و پدر با موباٌل نمی گذارند شخصٌت کودک بارور شود و به او تلقٌن می شود 

و در همه حال همچون چتری بر سرت هست. باور بفرما که ما هستٌم و ساٌه امان با معجزه موباٌل همه جا و همٌشه 
تربٌت کودکان در عصر الکترونٌک ساده نٌست، اما ساده نٌز هست. من با فرزندم هر صبح درس نقد هنری دارٌم البته با 
الکترونٌک. جالب است فاصله، شب و روز است. صبح من شب آنجائی است که اوست. دعوا و قهرهای الکترونٌکی امان 

م با عالئم خنده و گل و برچسب های الکترونٌکی وارد روزگار ؼرٌبی شده. به هر روی مسئولٌت انتشار شعر و نوشته ه
و داستان و خلق هر زاوٌه ای از هنر با پهنای وسٌع الکترونٌک باٌد مد نظر باشد و مؽز کودکانمان را در هضم و حجم 

 نت جاری بادگفتارمان در نظر بگٌرٌم. مانا باشی و قلم نازنٌ

فرهاد محمودا/ مادر وپدری که بٌشتر وقتشان را در خانه با انترنت وفٌس بوک وی چت و وات سپ وجواب دادن اٌمٌل ها 
مٌگذرانند نمی توانند کنترلی بر رفتار کودکان خود در دنٌای مجازی داشته باشند عمال خود والدٌن مشوق گراٌش کودکان 

 د ودرد بزرگ اٌنجاستبه فٌس بوک وامثال اٌنها مٌشون

دکتر دهقانی / آها .... بدبختی اٌنجاست که والدٌن از زندگی مالل آور روزانه خسته شده اند. تلوٌزٌون خسته کننده شده و 
فقط صداٌش جان می دهد برای خواب آدم های تنها. آموزه ها از روٌه کالسٌک حاضر به ورود به روزگار جدٌد نٌستند. 

و فٌس و افاده ها که من اٌن دارم و آن و دٌشب رستوران فالن و بهمان و سفر وووو خٌلی از  چشم و هم چشمی و پز
ذقنبوت های دٌگر باعث عقده می شود و مادر و پدر با دوری از دوستان وارد فاز مجازی شده و دل به روٌاهای 



در ؼلتٌدن در کارهای اضافی دوری می تصوٌری می سپارند.... اما هستند مادر و پدرهائی نٌز که تعادل بر قرار و از 
 کنند.

ابراهٌم صدٌق / درود بر دوستان عزٌزم محمود و فرهاد که مسله را بخوبی مو شکافی کردند و بی جهت نٌست که فٌس 
 بوک اشخاص سنٌن پاٌٌن را نمی پذٌرد ولی متاسفانه با جلوه دادن سن دروؼٌن وارد فٌسبوک مٌشوند .

 نفر نٌز الٌک کردند که از توجه انها ممنون هستم  19گفتگوی من ودکتر دهقانی به ؼٌر از اٌن دوستان و

 برگزاری هفته ملی کودک در بخش اوز

هفته ملی کودک که با پٌشنهاد شانزد نهاد در اٌران اجرا گردٌد ب با همراهی اعضا وطرفداران شهر دوستدار کودک اوز 
مهرماه  21مهرماه تا  15د اٌن کار ارزشمند برای کودکان از تارٌخ با دٌگر نهاد ها ی شهری وبخش اوز برگزار گردٌ

در شهر اوز وروستاهای گالر وشهرک توحٌد کهنه اوز برگزار گردٌد که مورد استقبال کودکان وخانواده انها قرار  92
 گرفت 

ز ودر گالر در زمٌن فوتبال اٌن مراسم در شهر اوز در پارک کودک اوز ونٌز سالن امفی تئاتر کتابخانه عمومی اندٌشه او
اٌن روستا ودر شهرک توحٌد برگزار شد نماٌش ها توسط بچه های دوستدار کودک )اعضا بخش مادر وکودک کتابخانه ( 
ومادرانی که انها کودکان خودرا همراهی مٌکردند اجرا شد وخانم هرمی در اٌن بخش از فعالٌت کودکان همراهی نمودند 

جرا گردٌد که با انتخاب کودکان دبستانی عضو کتابخانه اجرا گردٌد که هدؾ از ان تقوٌت حس دکلمه وشعر خوانی نٌز ا
همکاری ساده زٌستی اعتماد بنفس شادی ودوستی در بٌن کودکان بود ومحور اصلی همه فعالٌت های اٌن بخش کتاب 

 وکتابخوانی بوده است 

برای رفتن به بخش اوز بوده که به دو روستای گالر وشهرک کار زٌبا دٌگری در هفته ملی کودک امادگی گروه وکودکان 
توحٌد کهنه بوده است که با همٌاری کتابخانه عمومی اوز بخشداری اوز وساٌر نهادها وبخش خصوصی انجام پذٌرفته که 

 جا دارد از همراهی وپشتٌبانی انها قدردانی نمائٌم 

 برای دٌدن بقٌه عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد 

  

 خبر
 
 

 ایران وکانادا
 

تٌم فوتبال نوجوانان کشورمان در بازٌهای جام جهانی فوتبال نوجوانان که در کشور امارات برگزار مٌشود   امروزسه شنبه
بعد از  5که در نادی االهلی دبی واز ساعت           ٌم کانادا قرار مٌگٌرد اٌن بازی دومٌن بازی تٌم اٌران استبرابر ت

ظهر امروز شروع مٌشود تٌم نوجوانان اٌران در بازی اول خود مقابل تٌم ارژانتٌن به نتٌجه مساوی ٌک بر ٌک دست 
 ٌافت 

  

 محمد اسماعٌل بهروزی درگذشت 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم امروز سه شنبه محمد اسماعٌل بهروزی درگذشته است که بدٌنوسٌله درگذشت انمرحوم را به 
  را گرامی مٌدارٌم خانواده فرزندان وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم وٌاد وخاطرش 
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 پٌام تسلٌت
  

 
را به خانواده وفرزندان وبستگان واشناٌان مرحوم وخانواده های   با ابراز تاسؾ درگذشت مرحوم محمد اسماعٌل بهروزی

  بهروزی وانجام تسلٌت عرض نموده از خداوند متعال برای انمرحوم طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم 
 نواده بهرام اذری وخا

 مرده هم مرد 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم دٌروز دوشنبه مرد سبز مرزعه اوز محمود محبی معروؾ به برادر ومرده در گذشته است که 
بدٌنوسٌله درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشناٌان انمرحوم تسلٌت عرض مٌکنٌم مرحوم برادر سالهای زٌاد به 

عه داران وتولٌدگنندگان سٌفی جات وسبزی در اوز بودند مردی سخت کوش وهمٌشه خندان اتفاق فرزندان خود از مزر
ٌاد وخاطرش همواره گرامی  وخوش لحن که مورد احترام مردم بود انسانی زحمت کش که در ٌاد وخاطره ها خواهد ماند 

 باد 

 سخنرانی دکتر عطاهللا مهاجرانی درندوه الثقافه والعلوم دبی

ن به فرهنگ درندوه الثقافه دبی شاهد سخنان دکتر مهاجرانی وزٌر اسبق ارشاد اسالمی اٌران درباره تعامل دٌشب عالقمندا
در فرهنگ عرب وفارس بودند قبل از سخنان دکتر مهاجرانی عبدالخالق عبدهللا طی سخنانی به موضوع فرهنگ ومعرفی 

د دولت محمد خاتمی به تعامل واهمٌت فرهنگ در تعامل مٌهمان جلسه اقای مهاجرانی پرداخت بعد از ان وزٌر اسبق ارشا
اٌران واعراب پرداخت وبا مثال های متعدد از شعرا ونوٌسندگان عرب واٌرانی به شٌواٌی اهمٌت هنر وادبٌات در تعامل 

تسلط دکتر مهاجرانی که مسلط به زبان عربی وانگلٌسی هستند تمام سخنان خودرا با   ودوستی برای حضار توضٌح دادند
 کامل به زبان عربی برای حاضرٌن بٌان نمودند 

بعد از سخنان اٌشان که مورد تشوٌق حاضرٌن قرار گرفت تنی چند از حضار سواالت خودرا با دکتر مهاجرانی مطرح 
 اٌن گردهماٌی ودعوت از دکتر مهاجرانی در راستای تبادل فرهنگی اٌران  نمودند واٌشان نٌز به پرسش انان پاسخ گفتند

وعرب وبخصوص کشور امارات حاٌز اهمٌت است وباعث تلطٌؾ فضای مابٌن ما ومردم کشورهای منطقه مٌشود امری 
 پسندٌده که امٌدوارٌم دامنه ان بٌش وبٌشتر گردد 

 فٌلم کوتاهی از سخنرانی دکتر مهاجرانی در ندوه الثقافه دبی.

 دیدار اعضای شورای اسالمی شهر اوز با امام جمعه اوز شیخ عبدالعزیز قاضی زاده

اعضای شورای شهر اوز روز ٌکشنبه به دٌدار امام جمعه شهر اوز رفتند وراجع به مسائل شهری با امام جمعه شهر اوز 
  واهل سنت جنوب کشور به گفتگو نشستند واز نظرات وراهنماٌی های اٌشان بهره جستند

 
 

 خیرالنسا عبدالرحیم خضری درگذشت 

با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم ساعاتی پٌش خٌرالنسا خضری همسر عبدهللا مالحسٌن قاضی زاده که چند روز در بٌمارستان 
در دبی بستری بود درگذشته که بدٌنوسٌله درگذشت انمرحومه را به خانواده وفرزندان انمرحومه وبستگان واشناٌان 

سال عمر داشت ٌاد وخاطرش گرامی  80مرحومه مادر همسر اقای محسن نامی بود که   ٌت عرض مٌنمائٌمانمرحومه تسل
 باد 

 2013اکتبر 20ساٌت ستاره های اوز /

http://youtu.be/yBkfbXmSiOw


 پٌام تسلٌت 

با ابراز تاسؾ درگذشت مرحومه خٌرالنسا خضری را به خانواده وفرزندان وهمسر انمرحومه وبستگان واشناٌان مرحومه 
  ده از خداوند متعال برای انمرحومه طلب مؽفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندٌم تسلٌت عرض نمو

 از طرؾ بهرام اذری وخانواده 

  مهد ارکید دبی برگزار میکند
 

دٌسمبر سال جاری نماٌشگاهی از کارهای هنری همشهرٌان در زمٌنه  25اموزشگاه هنری ارکٌد در دبی در نظر دارد 
ی برگزار نماٌد عالقمندان وهنرمندان مٌتوانند جهت ثبت نام در اٌن نماٌشگاه واطالع از نقاشی عکاسی هنرهای دست

 تماس حاصل نماٌند 2556692چگونگی برنامه با مهد ارکٌد دبی با شماره تلفن 
   

 ایران وارژانتین در دبی به مصاف هم میروند

شب در شهر  8سال ساعت  17تبال نوجوانان زٌر تٌم فوتبال نوجوانان اٌران امروز شنبه در چهارچوب جام جهانی فو
مسابقه هاي جام جهانً فوتبال نوجوانان زٌر رشٌدمقابل تٌم فوتبال نوجوانان ارژانتٌن قرار مٌگٌرد   دبی ودر ورزشگاه

گروه چهار تٌمً در شهرهاي مختلؾ كشور امارات عربً متحده جرٌان دارد كه تٌم  ۰تٌم در  ۰۰سال با شركت  ۰۰
با تٌم هاي آرژانتٌن، كانادا و اترٌش همگروه است وامروز شنبه در نخستٌن دٌدار خود به مصاؾ تٌم  Eدر گروه اٌران 

 آرژانتٌن مً رود.

های مختلؾ هستند که دو مسابقه اٌران مقابل  شش شهِر دبی، راس الخٌمه، فجٌره، ابوظبی، العٌن و شارجه؛ مٌزبان گروه
 مسابقه دٌگر اٌران مقابل اترٌش، در العٌن برگزار خواهد شد آرژانتٌن و کانادا در شهر دبی و

 شب عبدالمجید ارفعی در تهران

 

مجله بخارا با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری ملت، داٌره العمارؾ بزرگ اسالمی، بنٌاد موقوفات دکتر محمود افشار و 
در کانون زبان فارسی  ۰۰۰۰هر ماه م ۰۰را در روز شنبه « عبدالمجٌد ارفعی» گنجٌنه پژوهشی اٌرج افشار شب 

 برگزار می کند.
دکتر عبدالمجٌد ارفعی پژوهشگر و متخصص زبانهای باستانی ، اَکدی و اٌالمی، اٌالم شناس و از آخرٌن بازماندگان 

مترجم خط مٌخی اٌالمی در جهان و از کتٌبه خوانان اٌرانی است. دکتر ارفعی نخستٌن مترجم استوانه کوروش بزرگ از 
 زبان اصلی بابلی نو به فارسی است.

در شب دکتر ارفعی، کتاٌون مزداپور، عباس علٌزاده،علی بلوکباشی، مهناز گرجی،پروٌن ثقه االسالمی،حمٌده چوبک، 
 احمد محٌط طباطبائی و علی دهباشی سخن خواهند گفت و فٌلمی مستند نٌز به نماٌش درمی آٌد.

 عصر ۰ـ ساعت  ۰۰۰۰مهر ماه  ۰۰زمان : شنبه 
 ـ کانون زبان فارسی ۰۰مکان : خٌابان ولٌعصر، سه راه زعفرانٌه، خٌابان عارؾ نسب، شماره 

 

 سخنرانی عطاهللا مهاجرانی در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی
  

 
در  2013اکتبر  21براساس اطالع مرکز ندوه الثقافه دکتر عطاهللا مهاجرانی وزٌر سابق ارشاد اسالمی اٌران در تارٌخ 



 ونٌم شب درمرکز الثقافه درباره فرهنگ اٌران وعرب سخنرانی خواهد داشت7ساعت 
 
 

ٌلقٌها د.عطا هللا  "تفاعل الثقافتٌن العربٌة والفارسٌة أخذاً وعطاءً "تدعوكم ندوة الثقافة والعلوم لحضور محاضرة بعنوان 
 م، الدعوة عامة7:30س  21/10/2013مهاجرانً وزٌر الثقافة اإلٌرانً األسبق، االثنٌن 

.  

 گزارش عملكرد یك ماه ونیمه شورا اسالمي اوزتوسط محبي سخنگوي شورا

مهرماه درمورد عملكرد اٌن شورابا مردم  ۰٢جمعه مورخه  محمود محبً سخنگوي شوراي اسالمً شهراوز پس از نماز
رداري اوز اعالم كردكه اٌن كوتاهً درمورد شه در سخنان محبً ضمن تشكر ازامام جمعه ونما زگزاران  . سخن گفت

كند.با توجه به جلسه توجٌهی با مدٌر کل سٌاسی استانداری در جهرم  شهرداري با بدهكاري دست وپنجه نرم مً
كرده است  قانونی شورا آ قاي جلٌل شرٌفً را به عنوان شهردار اوربه فرمانداري واستانداري معرفً ومحدودٌت های

 . ومنتظر صدور حكم وي هستٌم

كمٌسٌونً كه در شورافعال شده اند با شورا همكاري  ۰ نفر از شهروندان در ٠۵نگوي شوراي شهراعالم كرد سخ
محالت شهر نٌز معرفً خواهندشد وبرگزاري جلسات پرسش وپاسخ با شهروندان  ومشاوره مً دهند وبه زودي رابطٌن

 . هاي شورا مً باشد نٌز از برنامه

خبردادو تدوٌن قانونی دراٌن مورد سخن گفت وپٌشنهادکردشهروندانی که  در اخذ عوارضمحبً از تؽٌٌرات به وجود آمده 
وگزارش عملكرد  زمٌن هستند ابتدا ازشهرداری استعالم کنند.وی اظهارامٌدواري كرد ارتباط با شهروندان ماٌل به خرٌد

 منبع خبر انجمن خٌرٌه اوز /شورا تداوم داشته باشد

 بیاد مادرم

 رفته ای از ان دمی که 

 به شاخسار زندگی؛ پرنده پر نمی زند 

 نشسته بؽض بر گلو سری به سر نمی زند 

   نه روزها خبر زتوست ؛در اٌن فراق روزگار

 نه شب کسی به ؼصه هام؛ دری وسر نمی زند 

 از ان دمی که رفته ای

 تالطمی ست دردلم به ٌاد عطر گٌسوٌت 

 ؼزل فشان چشمهات ز دٌده بر نمی زند 

 ام بجز ؼبار؛ بجز ؼروب سر به زٌر  ندٌده

 چرا ؛چرا سپٌده ات به خانه سر نمی زند ؟

 از ان دمی که رفته ای 



 به پٌش گرٌه های من تمام جلوه ها ٌکٌست 

 چرا کبوتر دلت به سوی اشٌانه اش دوباره پر نمی زند 

 نشاط وشادی ام بمرد؛ لبان هستی ام فسرد

 زند , دم سحر نمی   اه  در اٌن شب فراق 

 از ان دمی که رفته ای 

 نشسته ام به انتظار که شاٌد از دو دٌده ام 

   بباری همچو سٌل اشک ؛ که ؼصه پر نمی زند

 چه روز وشب گذشته است چه ماهها وسالها 

 بجز تو لٌلی دلم کسی به در نمی زند 

شی که احساس را ارج مٌنهد دونگرش بصورت اساسی در زندگی ما وجود دارد نگرشی که بر منطق استوار است ونگر
که در بسٌاری از موارد اٌن دو با هم تلفٌق مٌشوند وزندگی ما را ادامه مٌدهند . در از دست دادن هر ٌکی از عزٌزانمان 
توامان هر دوی اٌن نگرش پابپای هم پٌش مٌروند اما در بعضی افراد به لحاظ زمانی احساس بٌشتر است ودر مواردی 

مٌدارد تا اٌن نبود ورفتن را برای ادامه زندگی باور کنٌم فرقی نمٌکند که شما در چه سن ودر چه عقل ومنطق مارا وا
ٌا سنی شما ندارد ادم هاٌی   موقعٌتی هستٌد انچه در ٌاداورٌها وخاطرات انسان نقش می بندد ربطی به موقعٌت شخصٌتی

رفته اشان چه پدر ومادر باشد چه فرزند  سال عمر بازهم ٌاد وخاطر عزٌزان از دست 80و 70وحتی  40 -30با 
وخواهر وبرادر براٌشان مهم است وهنوز ان اندوه را بخاطر می اورند اٌن اندوه الزاما بعد از گذشت سالٌان درازنگران 
ها کننده نٌست بلکه نوعی ذات پنداری وهمزاد پنداری انسانی در ان نهفته است که من بنوبه خود انرا می پسندم ٌاداوری ان
ٌاداوری قسمت مهمی از زندگی خودما نٌز هست ٌاداور تارٌخ زندگی خانوادگی واحساسی است که در ان جرٌان ٌافته 

 وادامه دارد 

مادرم ٌکی از بزرگترٌن الهام های من در شعر وادب بوده است اٌن شعر تازه نٌز ملهم از همٌن احساس درونی من است 
 داری کنٌد وبٌاد مادر ٌا عزٌزانت انرا در خاطر وپندار خود دوباره بٌاد اورٌد شاٌد شما هم با اٌن احساس همذات پن

  چند سال پٌش مطلبی از زندگی واٌن اتفاق نوشتم که مٌتوانٌد اٌنجا ببٌنٌد

 1392مهرماه  /25

  حافظ شیرازیعکس های مراسم بزرگداشت 
 

اٌن مراسم که به همت خانه فرهنگ ودانشگاه پٌام نور اوز برگزار گردٌد با سخنرانی چند تن از ادب دوستان وشاعران 
همراه بود که ضمن ان موسٌقی نٌز بوسٌله عزٌزان دست اندرکار اٌن مراسم نواخته شد ومورد استقبال حاضرٌن قرار 

همراه همٌشگی ادب وسخن شهرمان اقای بحرانی بدستمان رسٌده که توجه شما را گرفت چندٌن عکس از دوست گرانماٌه و
 بدان جلب مٌنماٌٌم وبرای همه دست اندرکاران ان مراسم ارزوی توفٌق دارم

 
 برای دٌدن عکس ها اٌنجا کلٌک کنٌد

 
 مراسم بزرگداشت حافظ در شهر اوز
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 قربانٌان بی گناه
  

ری از پرندگان متاسفانه خبرهاٌی که ازچند روز مانده به عٌد قربان از اوز بددستمان رسٌد حاکی از قربانی شدن بسٌا
ودٌگر حٌوانات حٌات وحش کوه ومنطقه اوز است که همچنان افرادی به کشتار بی روٌه ونابود کننده خود ادامه مٌدهند . 

 طی روزهای اٌنده عکس انها روی ساٌت قرار خواهد گرفت 

 عید قربان بر حجاج ومسلمین جهان مبارک باد

دسعٌد را به همشهرٌان وبٌنندگان عزٌز وهمه مسلمٌن جهان تبرٌک مٌگوٌم پٌشاپٌش اٌن عٌ  سه شنبه عٌد سعٌد قربان است
شعری پند اموز جاٌی دٌدم که که ضمن توجه به تزکٌه وپاالٌش انسان با  و امٌدوارم اٌام عٌد به شما وخانواده خوش بگذرد 

 نفس حج نٌز ارتباط دارد 

 تنت تنها نماید شاد شیطان رابه کعبه رف        زاسماعیل جان تا نگدری مانند ابراهیم 

 نفهمیده است هرگز معنی ومفهوم قربان را     کسی کو روز قربان غیر خودرا می کند قربان

 به حقوق قانونی ومرخصی وتعطٌالت رسمی در امارات توجه شود 

د برای اٌنمنظور متاسفانه تعدادی از تجار رعاٌت حقوق ومرخصی واٌام تعطٌالت رسمی کارگران وکارمندان خود نمی کنن
 قسمت مربوط به مرخصی وتعطٌالت رسمی در کشور امارات جهت اطالع بٌنندگان ساٌت می اورم 

 فصل چهارم
 ساعات کار و مرخصی ها 
  

 ساعات کار   /1بخش 

 (65)ماده 
د. با حداکثر ساعات کار عادی برای کارکنان بزرگسال باٌد هشت ساعت در روز و ٌا چهل و هشت ساعت در هفته باش

اٌن حال، ساعات کار کارکنان موسسات تجاری، هتل ها، رستوران ها، نگهبانان و عملٌات مشابه ممکن است تا نه ساعت 
در روز افزاٌش ٌافته با تشخٌص وزارت کار. به همٌن ترتٌب، ساعات کار در مورد کار های خطرناک و ٌا کار مخل به 

در طول ماه رمضان، ساعات کار عادی باٌد دو  .اجتماعی کاهش ٌابد سالمت، ممکن است با تصمٌم وزارت کار و امور
 .ساعت کاهش می ٌابد

 مرخصی ها   /2بخش 

 (74)ماده 
 :هر ٌک از کارکنان حق مرخصی رسمی با پرداخت کامل در موارد زٌر را دارد 

 
 ٌک روز هجری)قمری(.سال جدٌد  - 
 ٌک روز .سال نو مسٌحی - 
 عٌد فطر دو روز - 



 د قربان سه روزعٌ - 
 تولد پٌامبر ٌک روز - 
 روز معراج ٌک روز - 
 روز ملی ٌک روز - 

 جهت اطالعات بٌشتر به اٌن ساٌت مراجعه نمائٌد 

 مهد ارکید دبی به پیشواز عید قربان رفت

بانوان همشهری وعالقمند وبه اتفاق کودکان وهنرجوٌان مهد ارکٌد دبی شاهد جشن پٌشواز شنبه شب با حضور تعدادی از 
عٌد قربان در محل اموزشگاه هنری ارکٌد بودٌم که توام با جشن وسرور وشادی بود که با شٌرٌنی وکادوهای مهد ارکٌد از 

د ارکٌد قابل تقدٌروتشکر است که بمناسبت حضار وکودکان پذٌراٌی شد اٌن کار پسندٌده سرکار خانم خدٌجه پٌرزاد ومه
 شب بپاٌان رسٌد  8بعد از ظهر شروع ودر ساعت  5های مختلؾ به اٌن اٌام واعٌاد اهمٌت مٌدهند اٌن مراسم از ساعت 

12.10.2013  

 بمناسبت سالروز بزرگداشت حافظ

هجری  ۰۰۰ - ۰۵۰برابر با:  هجری قمری  792-727)حدود الدین محمد بن بهاءالّدین حافظ شیرازی خواجه شمس 
ترشعرهای  است. بٌش قرن چهاردهم مٌالدی( و ٌکی از سخنوران نامی جهان  ) شاعر بزرگ سده هشتم اٌران  شمسی(، 

شود.در  او ؼزل هستند که به ؼزلٌات حافظ شهرت دارند.او از مهمترٌن تاثٌرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می
ای به محافل ادبی جهان ؼرب نٌز راه  های اروپاٌی ترجمه شد و نام او بگونه ار او به زبانقرون هجدهم و نوزدهم اشع

با حضور پژوهشگران اٌرانی  مراسم بزرگداشت حافظ در محل آرامگاه او درشٌراز  مهر ماه  20ٌافت.هرساله در تارٌخ 
 اند نامٌده اٌن روز را بزرگداشت حافظ  شود.دراٌران  و خارجی برگزار می

 آٌد كه ز انفاس خوشش بوى كسى مى             آٌد مژده اى دل كه مسٌحا نفسى مى

 آٌد ام فالى و فرٌاد رسى مى  زده               ز ؼم هجر مكن ناله و فرٌاد كه من

 آٌد موسى آنجا بامٌد قبسى مى                ز آتش وادى اٌمن نه منم خرم و بس

 آٌد هر كس آنجا بطرٌق هوسى مى            ارى نٌستهٌچكس نٌست كه در كوى تواش ك

 آٌد اٌنقدر هست كه بانگ جرسى مى             كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست

 آٌد هر حرٌفى ز پى ملتمسى مى             اى ده كه به مٌخانه ارباب كرم  جرعه

 آٌد ه هنوزش نفسى مىگو بران خوش ك             دوست را گر سر پرسٌدن بٌمار ؼمست

 آٌد شنوم كز قفسى مى ا مى ناله ه                       خبر بلبل اٌن باغ بپرسٌد كه من

 آٌد  شاهبازى به شكار مگسى مى                     ٌار دارد سر صٌد دل حافظ ٌاران

  هوای اوز ابری توام با رعد وبرق
 
 

http://www.mol.gov.ae/english/newIndex.aspx
http://www.mol.gov.ae/english/newIndex.aspx


ابری توام با رعد وبرق گزارش شده است امٌد که باران پائٌزی شروع  بر اساس خبر درٌافتی از اوز هوای عصر اوز
 ببارٌدن نماٌد خبر

 روز جهانی کودک گرامی باد

مهرماه روز جهانی کودک است روز مٌلٌون ها انسان که می باٌد در محٌطی امن وخارج از خشونت خانواده 17امروز  
 واجتماع رشد

ه باشند. اٌنده بدست همٌن کودکان رقم خواهد خورد.جهان کنونی نمی تواند بدون ٌابند تا گردانندگان مطمئن جهان اٌند 
توجه به اٌن کودکان ونونهاالن جهانی شاداب وسرشار از امٌد وصلح بسازد . سالها تالش نٌرهای مترقی جهان سالها 

قرار گٌرند اما هنوز در اموزش وپرورش اٌن کودکان نوٌد بخش اٌن بوده است که کودکان بٌش از گذشته مورد توجه 
بسٌاری از کشورهای جهان متاسفانه فقر وبی خانمانی گرٌبان اٌن کودکان وخانواده انها را گرفته وچون سدی محکم توان 

روشنگران وروشنفکران وهمه ان انسانهاٌی که به وظٌفه خود اگاهند در .ٌک زندگی خوب وامن از انها سلب کرده 
تر اٌن کودکان تالش مٌکنند وهر فردی که در اٌن کره خاکی زندگی مٌکند نباٌد فراموش کند مسٌری مشترک برای اٌنده به

   .واٌن کره خاکی به صلح وارامش نخواهد رسٌد  که بدون تامٌن زندگی خوب وامن برای تمام کودکان دنٌا جهان اٌنده
 خبر  

 افتتاح کانال سبز و قرمز مسافری در گمرک فرودگاه الرستان

 فاه حال مسافران و تسرٌع در کار آنان کانال سبز و قرمز در گمرک فرودگاه الرستان افتتاح گردٌدبرای ر

و به نقل از روابط عمومی گمرک الرستان با ارائه اٌن خدمت مسافرٌن با ارزش کاالٌی همراه  به گزارش صحبت نوالر 
بازرسی می گردد و مسافرٌن با  X-Rayسافر با دستگاه دالر از کانال سبز استفاده نموده و تنها بار همراه م 80کمتر از 

چک  X-Rayدالر پس از عبور از کانال قرمز و بازرسی ارزٌاب ، کاالی آن ها توسط  80ارزش کاالٌی همراه بٌش از 
 هدمی گردد . با ارائه اٌن خدمت توسط گمرک از مدت زمان ارزٌابی مسافرٌن کاسته و اٌستاٌی آنها را بسٌار کاهش می د

 

 1392آؼاز مسابقات فوتبال رده نونهاالن بخش اوز در سال 

 دخوب بود این مردم ، دانه هاي دلشان پیدا بو

 مهرماه هر سال ؛سال تولد سهراب سپهری نقاش و شاعر ظرٌؾ وبااحساس سرزمٌن ماست15  

 رٌزش برگهای پائٌز است در سکوتی که من وشما گاهی با ان اشنا هستٌم  شعرهای سهراب مثل

به دورتر از خودش فکر مٌکند   در شعر سهراب احساس لطٌؾ بشری جارٌست واهل هٌچ خشونتی ونزاعی نٌست
عرفانی که اٌنزمانی اش برای ان است که نقاط مشترکمان در دٌدن زٌباٌی های اٌن جهان در بوم ونوشته به تصوٌر مٌکشد 

رٌشه در بودا وائٌن خلوت روران انسان دارد به طبٌت وهمه داشته های ان صمٌمانه عشق می ورزد واگر خوب دقت کنٌم 
هم شعر وهم نقاشی سهراب اؼشته والوده پر رمزورازی است که سهراب قصد نماٌش ان برای ما دارد گوٌی مٌداند که 

   ودعوت او به اشتی با طبٌعت است :  کنارمان قهر استقسمتی ازما همٌشه با طبٌعت زنده وجاندار 

   اب راگل نکنٌم/ در فرودست انگار/ کفتری می خورد اب 

شناخت شاعر فقط با شعرهای برجسته ان نٌست هر چند که شعرهای مهم او اٌن امکان را برای حضور در بٌن مردم به  
شعرهاٌش وهم نقاشی هاٌش را دٌد ودر باره او قضاوت کرد همه ی   او مٌدهد برای شناخت ادمی مثل سهراب باٌد هم
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سهراب شاعری بود بی ادعا وبی هٌاهو خودش برای خودش اهمٌت داشت وما را در قسمتی از شعرهاٌش سرود ودر 
شعر صدای پای اب که معرفی خود وارزوٌش است تا انجا پٌش مٌرود که اباٌی ندارد تا بگوٌد ..نسبم شاٌد به زنی فاحشه 
در هند وبخارا برسد در باره سهراب هم گفته شده وهم نوشته شده وامامن در سالروز تولدش دوست داشتم از خودم برای 
 سهراب حرفی زده باشم که شاعر بود نزدٌک ومتاثر از بعضی شاعران ولی کامال خودش بود والوده احساس وخٌال ما 

 اٌنجا کلٌک کنٌد او برای اطالع بٌشتر با زندگی نامه سهراب وفعالٌت های

  

 تٌم والٌبال اٌران قهرمان مسابقات اسٌاٌی شد 

فر کره را شکست داد دٌشب در بازی فٌنال اٌن مسابقات تٌم ملی کشورمان برابر تٌم کره جنوبی با نتٌجه سه بر ص
وقهرمان مسابقات والٌبال اسٌا شد اٌن مسابقات در کشور امارات وشهر دبی برگزار گردٌد وطرفداران تٌم اٌران در تمام 

  بازٌهای اٌن تٌم حضور وتشوٌق مٌکردند 

  عبدالرزاق هنری درگذشت
 
 

ذشت انمرحوم را به خانواده وبازماندگان واشناٌان با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم عبدالرزاق هنری در گذشته که بدٌنوسٌله درگ
 انمرحوم تسلٌت عرض مٌنمائٌم وٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم

 
  6.10.2013ساٌت ستاره های اوز 

 تصادؾ جلو مخابرات اوز 

 لحظاتی پٌش خبر از تصادفی در اوز درٌافت کردٌم که متاسفانه با جراحات شدٌد همراه بوده است 

شکل بوده که راننده پراٌد که خانمی اهل بٌدشهر بوده به اتفاق مسافران خود که خانوادگی بوده اند در خٌابان حادثه بدٌن 
به سمت مخابرات می امده است که بدلٌل سرعت زٌاد وعدم کنترل ماشٌن به درخت کنار   ملت از مسٌرقبرستان اوز 

دانشگاه اوز بوده بدلٌل ضربات شدٌد وبرخورد با تٌر برق  خٌابان وتٌر برق برخورد مٌکند ودختر جوان او که دانشجوی
ودر جا مٌمٌرد دختر جوان احتماال جلو نشسته بوده وکمر بند نٌز  دچار جراحات مؽزی واز ماشٌن به بٌرون پرت مٌشود 

ندٌده اند نبسته بوده است در اٌن ماشٌن چند نفر دٌگر در عقب ماشٌن بوده اند از جمله بچه ای کوچک که اسٌب جدی 
راننده که مادر ان دختر جوان است چندٌن سال است که ساکن اوز هستند وحال او وخٌم گزارش نشده است . ضمن عرض 

 تسلٌت برای اٌن خانواده ودٌگر بازماندگان صبر ارزومندم 

 6.10.2013ساٌت ستاره های اوز 

 

 خبر
 
 

 آقای طاها قاضی زاده به عنوان برگزٌده ی پنجمٌن دوره جشنواره معتبر زمان انتخاب شد 

 هوبره های اوز در جال انقراض
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هوبره پرنده زٌباٌی است که قدٌم ها در منطقه اوز همراه با کبک و تٌهو زٌاد دٌده می شد. ولی امروزه اثری از اٌن پرنده 
 .زٌبا نٌست

هوبره در دشت ها، تپه ها، رٌگزارها و بٌابان های اطراؾ اوز که دارای تراکم گٌاهی و درختی کم بود زندگی می    - 
کرد. اٌن پرنده نه تنها در اوز بلکه در کشورمان به دلٌل عوامل متعددی مانند تخرٌب زٌستگاه و شکار بی روٌه و قاچاق 

 .آن بسٌار کم شده است

زٌست آن را در ردٌؾ پرندگان حماٌت شده اٌران قرار داده است. هوبره بٌشتر در استان ٌزد سازمان حفاظت از محٌط 
زندگی می کند و هم اکنون به عنوان نماد و سمبل حٌات وحش استان ٌزد انتخاب شده است. جنس نر و ماده هوبره تفاوت 

  .است که روی گردن نر ها دٌده می شدچندانی با هم نداشته و تنها تفاوت در پرهای بزرگ تر و تاج درٌش مانند 

تخم می گذارد. روباه، گربه و ساٌر حٌوانات شکارچی هوبره هستند. ٌکی از وٌژگی های  3تا  2می گوٌند هوبره معموالً 
منحصر به فرد هوبره برای شکار نشدن اٌن است که او مدفوع خود را که بسٌار چسبناک است مانند ٌک بمپ به سمت 

و ٌا حٌوانی که او را تعقٌب می کند، پرتاب می کند و چسبندگی مدفوع هوبره باعث عدم پرواز پرنده پرنده شکاری 
شکاری و حرکت جانور تعقٌب کننده می شود. به هر حال زمانی اٌن پرنده در منطقه اوز بسٌار ٌافت می شد ولی 

گاه آن باعث شده است تا نسل هوبره در اٌن امروزها دٌگر خبری از اٌن پرنده زٌبا وجود ندارد و شکار و تخرٌب زٌست
  صحبت نوالر  .منبع   منطقه در حال انقراض باشد/

 استاندار فارس چه کسی خواهد بود
 
 

در پی تغئیربعضی از استانداری های کشور گمانه زنی در باره بعضی از استانها نیز شنیده شده است که استان فارس 
    ی تسنیم بدان پرداخته استنیز از انجمله می باشد که خبرگزار

 
 

سٌد محمد احمدی، معاون سٌاسی استانداری فارس در زمان تصدی ابراهٌم انصاری الری برای تصدی پست استانداری 
 .اٌن استان به دولت معرفی شده است

 
 .محمد احمدی معاون سٌاسی امنٌتی استانداری فارس در دوران اصالحات و فرماندار اسبق الرستان است

 
از توابع بخش گله دار شهرستان مهر بوده و دکترای رشته حقوق بٌن الملل را در کارنامه خود  "فال"در  1335وی متولد 

 .دارد
 

 .آباده نٌز وجود دارد  در سوابق گزٌنه جدی استانداری فارس، فرمانداری مرودشت، شٌراز و
 

دبی، استاندار اٌالم، محقق مرکز مطالعات استراتژٌک احمدی همچنٌن کاردار سفارت اٌران در بحرٌن، کنسول اٌران در 
مجمع تشخٌص مصلحت نظام و مدٌر کل امور بٌن الملل دانشگاه آزاد اسالمی بوده است و در حال حاضر عضو هٌئت 

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرج با درجه دانشٌاری است 
 

 خبر  کل خبر را اٌنجا ببٌنٌد /خالصه از خبرگزارس تسنٌم

 به مناسبت آؼاز هفته مبارزه با سرطان؛

 سونامی که به پٌش می رود
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 حادثه در سه راهی کهنه به اوز
 

 هٌئت مدٌره انجمن خٌرٌه برگزارشدشانزدهمٌن جلسه 
  

 ستاد بحران بخش اوز در بخشدرای تشکیل جلسه داد
.  

در اٌن جلسه که روسای ادارات و گروهی از اعضای شورای اسالمی شهر اوز حضور داشتند بخشدار اوز هدؾ از 
  .تشکٌل جلسه را اعالم کرد

 .گفت: در اٌن جلسه مصوبات جلسه قبل پٌگٌری می گرددبه گزارش صحبت نو محمدحسٌن آتش در اٌن جلسه فراز   - 
سپس حسن راهپٌما مسئول امور سٌاسی و انتظامی بخشداری مصوبات جلسه قبل را با مسئوالن مربوطه مطرح که هر 
کدام پاسخ الزم را ارائه دادند. طٌبه نامی از شورای اسالمی شهر اوز ضمن تشکر از آتش نشانی که در جرٌان آتش 

اتفاق روی دهد  2بلوار ابوذر ؼفاری به موقع حاضر شده است گفت اگر خدای ناخواسته همزمان در بخش اوز سوزی 
  .فقط ٌک حادثه تحت پوشش قرار می گٌرد .اوضاع بحرانی شده و نٌروی آماده برای دو واقعه وجود ندارد

 
رای کمک و همٌاری به همشهرٌان و ساٌر جعفر راستگو رئٌس شورای اسالمی شهر اوز نٌز اظهار داشت مردم آمادگی ب

ولی تجهٌزات الزم را در اختٌار ندارند که باٌد آموزش داده شده و ساماندهی گردند. آبگرفتگی مٌدان نون  .شهرها را دارند
والقلم در هنگام بارندگی از جمله مواردی بود که مقرر شد بررسی و مرمت شود. مسئوالن آبفا، برق، حوزه مقاومت 

، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، هالل احمر، راه و شهرسازی، اوقاؾ و امور خٌرٌه، شورای اسالمی شهر بسٌج
اوز، شهرداری و نٌروی انتظامی نٌز مشکالت را مطرح و برای برطرؾ شدن مشکالت پٌشنهادات و راه حل ارائه 

 نمودند

 
 در مرکز ندوه الثقافه وعلوم دبی  مایشگاه عکاسیٕ
  

داٌر مٌباشد که در اٌنشب کسامنی که در مسابقه حضور 2013اکتبر  1ونٌم بعد از ظهر سه شنبه 7ٌشگاه از ساعت اٌن نما
   داشتند جاٌزه مٌگٌرند

 
 ، ومعرضا للفنون "ندوة جرام"تدعوكم ندوة الثقافة والعلوم لحضور حفل تكرٌم الفائزٌن بجائزة التصوٌر الضوئً 

 
 م7:30س 1/10/2013للفنون التشكٌلٌة وإطالق قناة ٌوتٌوب الندوة، الثالثاء التشكٌلٌة مع جمعٌة اإلمارات 

 

 

  

 ماه نوامبر2013  ارشیو اخبار و مطالب

  

 حال وهوای برج خلٌفه دبی بعد از قبول اکسپو دبی

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2405.aspx
http://www.marbooti.blogfa.com/post-2405.aspx
http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=528:1392-07-09-13-24-02&catid=35:1390-08-12-10-18-40&Itemid=59


ت بود دٌشب بعد از مدتها به اتفاق خانواده رفتٌم دبی مال وبرج خلٌفه دبی ؛ خٌلی شلوغ بود شلوؼی در تمام طبقا
بخصوص محل اکوارٌم وقتی که به محوطه بٌرونی امدٌم عده زٌادی کنار نرده های محوطه رقص اب جمع شده بودند تا 

بخودش گرفته بود  2020شاهد رقص اب باشند از هر قوم وجماعتی بودند برج خلٌفه هم ابی رنگ شده بود ونماد اکسپو 
ات داشت هوا خوب بود ومردم مشؽول دٌدن وخرٌد وسٌاحت بودند ورنگ انتهاٌی رقص اب هم نشان از عٌد وطنی امار

 2020اٌنروزها حال وهوای دبی بطور کلی وبرج خلٌفه به شکل اشکارتری به استقبال عٌد وطنی رفته وقبولی اکسبو 
 براٌن دٌد وبازدٌد افزوده است 

 فٌلم کوتاهی از رقص اب در محوطه بٌرونی برج خلٌفه گرفته ام که با هم اٌنجا می بٌنٌم 

29.11.2013 

 خبر

 وزیر امور خارجه امارات وارد تهران شد 

خارجه امارات متحده عربی لحظاتی پٌش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال رسمی ظرٌؾ قرار  وزٌر امور 
  .گرفت

 
فارس، عبدهللا بن زاٌد آل نهٌان وزٌر امور خارجه امارات متحده عربی به منظور انجام سفری ٌک روزه و   به گزارش

 .شورمان لحظاتی پٌش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شددر پاسخ به دعوت محمدجواد ظرٌؾ وزٌر امور خارجه ک
 

 .وی در بدو ورود مورد استقبال رسمی محمدجواد ظرٌؾ قرار گرفت
 

وزرای امور خارجه اٌران و امارات بعدازظهر امروز )پنجشنبه( ضمن دٌدار در خصوص مسائل دوجانبه و تحوالت 
 .دازندپر المللی به راٌزنی و تبادل نظر می ای و بٌن منطقه

 
  

 ان وزیر خارجه جنوب خلیج فارس: از توافق ژنو استقبال می کنیم/ امیدواری برای مرحله جدید روابط با ایر 6

 گزارش "فایننشیال تایمز" از بازگشت امید به گردشگری ایران 

 شد  2020دبی برنده نماٌشگاه جهانی اکسپو 

 فرصت شؽلی خواهد شد 277000دبی )اکسپو(، باعث اٌجاد  2020نماٌشگاه جهانی 

درصد آن در بخش  40که  2021و  2013شؽل بٌن سال ها ی  277149مطالعات اقتصادی آکسفورد نشان می دهد  
 است، اٌجاد خواهد شد.سفر وگردشگرٌ

و با  2021تا  2018درصد فرصت های استخدام برنامه رٌزی شده طی سال های  90اٌن گزارشات برآورد می کند  
 سٌر صعودی را طی می کند.  2020مٌلٌون بازدٌد کننده اٌجاد می شود که تا اکسپو  25پٌش بٌنی حدود توجه به 

دبی برای بدست آوردن مٌزبانی اٌن نماٌشگاه با آٌوتاٌا )تاٌلند(، اکاترٌنبرگ )روسٌه(، ازمٌر )ترکٌه( و سائوپائولو  
 )برزٌل( رقابت داشت
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اٌجاد خواهد سفر وگردشگرٌشؽل در بخش  147000درصد ٌعنی حدود  90 همچنٌن گزارشات نشان می دهند بٌش از 
شد که نشان دهنده پتانسٌل باالی موجود برای تحقق بخشٌدن به فرصت های موجود می باشد که اٌن امر به اقتصاد رو به 

 گسترش پس از برگزاری اکسپو کمک خواهد کرد.

در تمامی  اٌش فرصت های شؽلی، تجاری و سرماٌه گذاریبه طور چشمگٌری باعث افز 2020نماٌشگاه اکسپو دبی 
 بخش های خاورمٌانه، شمال آفرٌقا و جنوب آفرٌقا خواهد شد.

به  2021تا آورٌل  2020مٌلٌون بازدٌد کننده را طی شش ماه از اکتبر  25بالػ بر  2020"انتظار می رود اکسپو دبی 
درصد اٌن تعداد بازدٌد کننده متعلق به خارج از کشور مٌزبان می  71خود جذب کند، که برای اولٌن بار در تارٌخ اکسپو، 

 باشد.

 27.11.2013ساٌت ستاره های اوز 

 قضٌه گوشت بابا ونخود بچه ها

 اٌن مطلب هرچند مال چند سال پٌش است اما هنوزم به خواندنش می ارزد  

 چهل پنجا سال پٌش : گوشت مال بابا نخود وسٌب زمٌنی برای بچه ها

 نخود وسٌب زمٌنی مال بابا  ال بعد از سالها : گوشت مال بچهحا

اٌن حکاٌت روز گار ماست که نه انموقع که بچه بودٌم براٌمان ارزش واحترام قائل بودند ونه حاال که بزرگ شدٌم حرؾ 
از انزمان  سالی از عمر ش مٌگذشت50دوست عزٌزی که اٌن حرفها را از ته دل مٌزد حدود   ما را به حساب مٌگذراند

مٌگفت که پدر ها حاکم بالمنازع خانه ومنزل بودند وحرؾ اول واخر پدر مٌزد وبچه باٌد منتظر مٌماند تا بزرگان اول 
 . به بچه ها وزنان مٌرسٌد   وبگوٌند وبٌاشامند وبعد نوبت  بخورند

ودٌم وجرات حرؾ زدن نداشتٌم مٌگفت ببٌن چه زمانه ای شده است انموقع هر چٌز خوب برای پدر بود وما بی بهره ب
وبٌش از بچه های امروزی کار مٌکردٌم وحرؾ گوش کن بودٌم اما بچه های امروز نه تنها حرؾ گوش کن نٌستند که 
طلبکار هم هستند ودوره دوره فرزند ساالری شده است وکار به جاٌی رسٌده که نه تنها برای کار وزحمت پدر ومادر 

مٌگفت اٌن تازه ٌک طرؾ قضٌه است جالب   بی عاری وتن پروری هم عادت کرده اندارزشی فائل نبستند بلکه به 
اٌنجاست که والده بچه ها وخانم خانه هم دست کمی با بچه ها در اٌن مشارکت ندارند کافی است چند کلمه حرؾ حساب به 

نی انوقت بزرگترٌن گناه کبٌره مرتکب ادب ک  بچه بزنی ٌا بخواهی اورا از کار ناپسندی منع کنی ٌا بقول قدٌمی ها بچه را
شده ای چون مادر مهربان حاضر نٌست بپذٌرد که کار شما درست است بلکه با اطمٌنان کامل از خواست ونٌاز بچه 

حماٌت مٌکند دٌگر خبری از درک موقعٌت پدر نٌست بلکه انچه اهمٌت دارد اٌن بچه است که باٌد از اول هم تروخشکش 
نسل امروز مٌشوی ٌکی نٌست  های با جا وبی جاٌش توجه کرد واخر سر هم محکوم به عدم درک کرد هم به خواسته 

بگوٌد ان چٌزی که در اٌن وسط تلؾ مٌشود روزگار ادمی است که فکر مٌکرده اگر صاحب فرزندی شد عصای دستش 
  مٌشود نه اٌنکه اخر وعاقبتش باٌد در خانه سالمندان جستجو کند

کمی مکث کرد   هره انسانی مٌنشٌند باٌد در نگاه ادمی جستجو کرد که الفتی با اٌن حکاٌت داشته باشدتلخی ؼمی که بر چ 
داشت فکر مٌکرد که اٌا گفتن اٌن حرؾ ها برای من ٌا او چه فاٌده ای دارد اٌا مشکلش حل مٌشود ٌا اٌن هم مثل بقٌه 

 مسائل اٌن روزگار فقط برای درد دل کردن است وبس .

 که سکوت را بشکنم گفتم زمانه عوض شده واٌنرا باٌد به حساب فقط بچه ها نگذاشت برای اٌن

هم به پدر   که ما بچه بودٌم وهم درس مٌخواندٌم وهم کار مٌکردٌم  گفت اره زمانه خٌلی هم عوض شده ولی چرا انموفع
 ومادر احترام مٌگذاشتٌم وهم قدرشناس انها بٌش از جوانهای امروزی بودٌم 



مٌگی ما در انزمان اٌن جرات وشجاعت نداشتٌم که با پدر وبزرگتر خود حرؾ بزنٌم ٌا حرفی خالؾ نظر انها درست 
بگوٌٌم ٌا به ان عمل کنٌم فکر ما انزمان اٌن بود که همٌشه بزرگتر ها بٌشتر از بچه ها مٌفهمند برای همٌن هم به حرؾ 

که بچه ها امروز جلو من وشما می اٌستند وگا ه جدل مٌکنند به  انها گوش مٌکردٌم وجرات اعتراض هم نداشتٌم اگر مٌبنی
به   خٌلی از اٌن رفتارها ما اگاهانه ٌا نااگاهانه  خاطر امکاناتی است که هم اجتماع وهم خانواده در اختٌار بچه ها گذاشته

گفته اٌم از حق خود دفاع کنند وانها ما به انها  ازادی عمل در گفتار وکردار؛ ما به بچه های امروز دادٌم    بچه ها مٌدهٌم
سال پٌش نٌست که تصمٌم گٌرنده فقط ٌک نفردر 50را بدٌن سوی رانده اٌم تا با ما متفاوت باشند ؛جامعه امروز ان جامعه 

بود در کالس درسی امروز فقط پند واندرز ٌاد نمی دهند جبر ومثلثات وامار وفٌزٌک وجؽرافی ادم ها بٌش از   خانه
 قش پٌدا کرده است گذشته ن

مگر ما انزمان جبر ورٌاضی نداشتٌم مگر ما کله سحر پا نمی شدٌم .شما االن ٌک جوانی که صبح زود از خواب بلند ٌشه 
 نمی بٌنٌد 

انموفع خانواده ها گاوی گوسفندی داشتند ٌا باٌد سر کار ٌا مزرعه وچراگاه مٌرفتند حاال اگر ٌک   بلند بشه که چکار کنه
 نٌمه شب مٌخوابد نمی تواند صبح زود بٌدار شود2ٌا  12بچه ای که ساعت   زود پا شد باٌد چکار کندبچه صبح 

من هم همٌن مٌگم جوان امروزی مثل قدٌم جوهر ندارد وهمٌشه خواب الوده است اٌن جور جوانی نه بکار خودش می اٌد 
واصال به فکر خانه وخانواده نٌستند وپشتوانه من نه بدرد جامعه مٌخورد اٌن جور جوانها فقط به خودشون فکر مٌکنند 

فکر نکنی که اٌنها بعد از اٌنکه بزرگ شدند وبه جاٌی رسٌدند مثل ادم های قدٌم به پدر ومادر فکر  وشما نمی شوند. 
 مٌکنند وموقع پٌری به من وشما سر مٌزنند 

شن که به خانواده اهمٌت بدهند ولی در ٌک موضوع البته نمی شه گفت همه اٌن جوانها اٌنجوری هستند شاٌد عده ای هم با
با شتاب روزمره زندگی وزندگی اپارتمانی که روز   با شما موافقم وان اٌنکه ارتباط افراد خانواده روزبروز کمتر مٌشود

وص در خٌلی دشوار خواهد بود که فرزندان اٌنده بخص  بروز تعداش بٌشتر مٌشود واوزٌها هم بدور از اٌن جامعه نٌستند
 جوامع شهری کنار پدر ومادر زندگی کنند ٌا انها را نزد خود ببرند 

 ٌعنی از االن ٌک جاٌی در خانه سالمندان دست وپا کنٌم 

برای خٌلی از پدر ومادرها در اٌران وخارج از اٌران اتفاق افتاده شاٌد برای من وشما هم بٌفتد ادم باٌد برای انروزها هم 
 خودش را اماده کند 

 حالت عصبا نٌت گفت :بگو اخر بی وجدانی وپدر سوختگی  با

 البته مادر سوختگی هم به ان اضافه کن چون در اٌن مورد صددرصد بچه ها برابری ومساوات را رعاٌت مٌکنند 

مادرانً كه زندگً خود را وقؾ فرزندان خود مً كردند و تمام تالش زندگً شان اٌن بود كه به اشكال اری همان   
   اری همٌن مادران هم بعٌد نٌست به بی مهری فرزند دچار شوند  ون به فرزند خود خدمت کنندگوناگ

 پس ما چه جور مرد وشوهری هستٌم ٌا مادری هستندکه بچه هاٌمان اٌنطوری بزرگ مٌشوند  

 زنانهم و ؼم  دٌگر شوهر جاٌگاه سابق را در ذهن زن اٌرانً ندارد و به نوعً فرزند جاي شوهر را گرفته است. تمام
اٌن شده که فرزندان خود را تر و خشك كنند و تمام فكر و ذكر شان اٌن شده كه فرزندان خود را به جائً برسانند. دنبال 
نمره اوردن ودکتر ومهندس شدن بچه ها هستند واٌن را همه مٌدانند که انقدر که بچه در خانه از مهر ومحبت مادر اکنده 

 ول معطل است  مٌشود شوهر کار زده خسته

مٌبٌنی بچه های اٌن دوره چه   دٌدی حق با منه وتوی اٌن مملکت ٌا کشورای دٌگه مثل خودمون دوره دوره بچه ساالرٌه
 جوری اول شٌره جان ادمو مٌکشن بعد هم پرتت مٌکن ٌه گوشه ای 



کمتر هر کس با فکرش زندگی مٌکند ما ادمٌم نه ببٌشتر نه  نه با اٌن حرفت کامال موافق نٌستم چون همه مثل هم نٌستند 
فکر ونظر جوانهای امروز با من ونسل من وشما اگر نگوئٌم خٌلی اما قدری فرق مٌکند چه خوب وچه بد انها براساس 

فکر من وشما تصمٌم نمٌگٌرند اگر تو از الزانٌا خوشت نمی اٌد دلٌل نمی شود که پسرت از الزانٌا ٌا پٌتزا بدش بٌاٌد بر 
نون مهوه تکه وتفتون وکلوچه ورشتبای هوی در نظر من وشما واقعا فوق العاده   ٌلی هم خوشش بٌاٌدعکس شاٌد خ

وخوردنی است نسل امروز فقط با من وشما از نظر زمانی فاصله گذاری نمی کند بلکه از نظر عالٌق وسالٌق خو.د نٌز با 
الٌق نداشته باشد چرا که پذٌرش اٌنکه با بچه خودت ما متفاوت است البته مٌدانم که سخت است که کسی همراه عالٌق وس

ما مٌتوانٌم فرزندانی داشته  اما بقول جبران خلٌل جبران  از نظر فکر وسالٌق وعالٌق متفاوتی وگاه متقابلی جالب نٌست 
ز خصوصٌات باشٌم که مثل ما راه مٌروند مثل ما می خندند مثل ما نگاه مٌکنند وشکل وشماٌل ما را دارند وحتی بعضی ا

رفتاری اشان نزدٌک ماست وبخودمان بگوئٌم که خٌلی چٌزها به انها داده اٌم اما ما نمی توانٌم به انها فکر خودمان بدهٌم 
 فکرهر کسی در درون ان است وبا ان زندگی مٌکند 

 دلمون پٌشش باز کنٌم ما را باش اومدٌم با که درد دل کنٌم فکر کردٌم ٌکی باالخره توی اٌن دنٌا پٌدا مٌشه که سفره 

دستت درد نکند از اٌنکه سفره نٌمه کاره ات را پٌش ما پهن کردی ممنون هستم واز اٌنکه باز منو الٌق دونستی باز 
متشکرم اما خودت گفتی که اومدی درد دل کنی نٌومدی که مشکلت رو من حل کنم من که حالل مشکالت تو نٌستم من هم 

 سوته دالن گرد هم ائٌم بٌا  گاهگاهی مثل تو مٌگم : 

 1387فرهاد ابراهٌم پور )محمودا ( دبی خرداد                  هی اتگت ای ول دمت گرم 

 دیدار وحضور سموشیخ ماجد بن محمد بن راشد ال مکتوم از مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی

ر از افراد دست اندرکار مرکز الثقافه نوامبر در دبی مراسم تکرٌم وسپاس وتشک 25دٌشب   بمناسبت عٌد وطنی امارات
وتنی چند از افراد دٌگر در اٌن مرکز با حضور سموشٌخ ماجد بن محمد بن راشد ال مکتوم مراسم وٌژه ای با حضور 
همراهان وشخصٌت های حکومتی ومحلی ومدعوٌن برگزار گردٌد در ابتدای اٌن دٌدار شٌخ ماجد بن محمد از نماٌشگاه 

ٌادمانی از شخصٌت های حکومتی امارات بازدٌد نمودند ودر بخش دٌگری در سالن گردهماٌی برای عکس های قدٌمی وب
فٌلم کوتاهی گرفته ام که توجه شما را بدان جلب مٌنماٌم .راحتی وصمٌمٌت شٌخ   از اٌن مراسم  مراسم حضور پٌدا کردند

ای خوب اٌن شخصٌت حکومتی امارات بود که من ماجد در برخورد با افراد مختلؾ در اٌن نماٌشگاه ومراسم از وٌژگٌه
 دٌشب در برخوردهای اٌشان دٌدم 

 برای دٌدن فٌلم اٌنجا کلٌک کنٌد 

 م اگر فٌلم با کٌفٌت پائٌن است می بخشٌد چون با دوربٌن موباٌل گرفته ا

  شماره تلفن های اوزیها در دفتر قدیم تلفن امارات

نوشته های به جامانده همواره ٌادگارهاٌی از ما انسانها در طول تارٌخ حٌات وزندگی امان هستند چه انروزگاران که بر 
ه ها تخته سنگی می نوشتند چه بعدها که بر پوست وسفال وبرگ درختان نوشته شدند وچه امروزه که بر کاؼذ ورورق

نوشته شده وگذر روزگار را بما می نماٌاند شماره تلفن هاٌی که مالحظه مٌکنٌد از دفتر تلفن وتبلٌؽات امارات در سال 
مٌالدی است که نام بسٌاری از اوزٌها در انزمان وخودمونی های دٌگر مٌباشد اٌن نشانی از حضور دٌر پای  1961

اٌن کشور است سعی مٌکنم بمرور زمان برگ های اٌن شماره تلفن ها به  اوزٌها در کشور امارات وکسب وتجارت انها در
نظر بٌنندگان عزٌز بٌاورم شماره هاٌی که دٌگر کار نمٌکند ومتعلق به افرادی بودند که دٌگر در بٌن ما نٌستند اما ٌادگار 

 انهاست 

  مٌخواهٌد اٌن شماره ها را ببٌنٌد اٌنجا بروٌد

http://www.youtube.com/watch?v=Zl_kFnFq4Oo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Zl_kFnFq4Oo&feature=youtu.be
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/teluae%20olde.htm
file:///C:/ALL%20DATA/Drive_D/ewaz%20files/New%20ewazstar/teluae%20olde.htm


 
 
 

  چه خبر از شهردار
 

ساٌت همٌن دٌروز شروع به فعالٌت مجدد نمود اما بٌنندگان مشتاق خبر در خارج از کشور از ما پرسٌده اند چه خبر از 
به انتصاب شهردار مورد توافق شورای شهر ندارم فقط مٌدانم استاندار  باٌد گفت من هنوز خبر دقٌقی راجع  شهردار اوز

فارس خٌلی وقته عوض شده وفرماندار شهرستان الر نٌز همٌن چند روز پٌش عوض شده اٌنکه چرا هنوز تکلٌؾ شهردار 
 اوز مشخص نٌست وکی وچه زمانی سکان شهرداری اوز را بدست خواهد گرفت نمی دا

 
 ا همشهرٌان گرامی منتظرٌمنٌم وما هم مثل شم

 
 طع آب شهر اوز و سایر مناطق الرستانق
   

 رسید  5+1متن کامل و دقیق "توافق ژنو" که به امضای وزرای خارجه ایران و 

 اوسیما به توافق ژنو بی تفاوتی صد

 استقبال مردمی از ظریف در فرودگاه مهرآباد )عکس( 

 ارات از توافق ژنو استقبال کرد ام

 محمد خاتمی: مردم پشتیبان دولت و وزیرخارجه هستنند/ شادی مردم، نشانه رضایت آنان است 

 روزه روحانی، سه شنبه از شبکه یک  100گزارش 

 قیمت سکه و ارز در بازار )جدول( 

 ا سایت براه خود ادامه میدهدکمکی نشد ام

در زندگی بارها وبارها ٌاد گرفته ام که از شکست وسختی نهراسم وٌادم باشد که تا دل در گرو عشق واعتقادی داری هٌچ 
چٌز نمی تواند مانع حرکتت شود بارها افتاده ام وبپا خاسته ام بارها در اٌن عمر شتابناک از فراز وفرودها گذشته ام وبا 

وزحمتی بوده کوشٌده ام امٌدرا در دل خود نگه دارم وبه اٌن حرؾ راستٌن اعتقاد داشته ام که زٌباتر از جهان  هر سختی
 امٌد در عالم وجود جهانی نٌست 

وقتی شروع به راه اندازی ساٌت نمودم ٌکه وتنها بودم وحاال هم که ده سال از عمر گرانبار اٌن ساٌت مٌگذرد باز هم ٌکه 
اما عالقه وعشق من   ٌدهم . جدا از سختی ومشکالت وساعات مستمری که باٌد ساٌت را به روز نگه مٌداشتموتنها ادامه م

بزرگ بود وتگٌه گاه مطمئنی بوده است تا انرا که ثمره سالٌان تالشم بوده است از پای نٌفتد در   به کاری که انجام مٌدادم
که تعداد انها به انگشتان دست هم نمی رسد داشته ام وگاه کارهای اٌن چند سال گذشته کمک هاٌی از بعضی از همشهرٌان 

تبلٌؽاتی بوده که در مجموع کفاٌت نمٌکرده اما قلبا از همه انها خرسند وممنون ومتشکرم .مهم توجه واحساس مسئولٌتشان 
 بود که انرا ارج مٌگذارم 

ٌان وخٌرٌن وادم هاٌی که توان مالی دارند انتظار کمک شاٌد اٌنکه من از همشهر همٌشه گفته اند خودکرده را تدبٌر نٌست 
داشته باشم انتظار بی جاٌی نباشد اما بسٌاری از اٌنان توجه زٌادی به کار فرهنگی وادبی وروزنامه نگاری ندارند ومن هم 

ٌد برای خٌلی از افراد پس باٌد با انچه در توان دارم براهم ادامه دهم من شا خودم را کسی نمی دانم که طلبکار اٌنان باشم 

http://kheiryehevaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=561:1392-09-03-13-35-45&catid=34:1390-08-12-10-18-25&Itemid=58
http://www.asriran.com/fa/news/305552/متن-کامل-و-دقیق-توافق-ژنو-که-به-امضای-وزرای-خارجه-ایران-و-15-رسید
http://www.asriran.com/fa/news/305646/بی-تفاوتی-صداوسیما-به-توافق-ژنو
http://www.asriran.com/fa/news/305663/استقبال-مردمی-از-ظریف-در-فرودگاه-مهرآباد-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/305663/استقبال-مردمی-از-ظریف-در-فرودگاه-مهرآباد-عکس
http://www.asriran.com/fa/news/305636/امارات-از-توافق-ژنو-استقبال-کرد
http://www.asriran.com/fa/news/305661/محمد-خاتمی-مردم-پشتیبان-دولت-و-وزیرخارجه-هستنند-شادی-مردم-نشانه-رضایت-آنان-است
http://www.asriran.com/fa/news/305661/محمد-خاتمی-مردم-پشتیبان-دولت-و-وزیرخارجه-هستنند-شادی-مردم-نشانه-رضایت-آنان-است
http://www.asriran.com/fa/news/305642/گزارش-100-روزه-روحانی-سه-شنبه-از-شبکه-یک
http://www.asriran.com/fa/news/305590/قیمت-سکه-و-ارز-در-بازار-جدول
http://www.asriran.com/fa/news/305590/قیمت-سکه-و-ارز-در-بازار-جدول


وکارهای عام المنفعه در اوز به افراد زٌادی روزده باشم اما تاکنون برای نٌاز خودم وساٌت پٌش کسی دست دراز نکرده 
ام وزٌن پس نٌز دستی دراز نخواهم کرد ؛ برای همٌن برای اولٌن بار است که به جای انتظار کمک از دٌگران 

از سٌستم بانکی شده ام تا بتوانم به فعالٌت ساٌت ادامه بدهم وبمرور زمان قرضهاٌم به  وهمشهرٌان مجبور به قرض گرفتن
 .  بانک پرداخت کنم

مٌدانم همشهرٌان دلسوزی که توان مالی ندارند وهمواره از بٌنندگان ساٌت بوده اند از اٌن وضعٌت من ناراحت ٌا 
وخوبی هاٌتان باز براهی که تاکنون رفته ام ادامه خواهم داد تا  اندوهگٌن شوند اما چاره ای نٌست ومن همدل با همه شماها

 چه پٌش اٌد 

 مدٌر ساٌت ستاره های اوز / فرهاد ابراهٌم پور )محمودا (

24.11.2013 

 خبر

 دار الرستان در میان گذاشتندمسئوالن و معتمدین بخش اوز الرستان مطالبات خود را با فرمان

 

 نشست اعضای شورای بخش اوز با منتخب مردم روستای کهنه با موضوع " داستان دهیاری "

 

 به توافق رسیدند / وزیران خارجه ایران و آمریکا مقابل دوربین دست دادند 5+1ایران و 
 اولین دست دادن وزیران خارجه ایران وآمریکا بعد از انقالب )عکس

 واکنش اوباما به توافق ژنو: تحریم ها وسیله هستند نه هدف
 لحظه دست دادن جان کری با ظریف )فیلم

 ای/قهرمان جهان باز هم زانو زد  قاره بازان ایران بر جام بین بوسه ساحلی

 

  اگر کمک نشود سایت ستاره های اوز از فعالیت باز میماند
 
 

مٌرسی ودٌگر توانی نمی اما گاهی واقعا به اخر   باز هم مثل همٌشه انچه در توان بود انجام دادم تا اٌن ساٌت سرپا بماند
کمک های اندکی که طی ٌکسال گذشته به ساٌت شده است خٌلی اندک بوده ومن از کسانی که همٌن   ماند تا ادامه بدهی

تبلٌؽات کم بوده وباز مثل همٌشه برای کار فرهنگی باٌد اخر خط برای کمک   اندک نٌز همراهی ام کردند ممنون هستم
اگر نتوانستم ادمه بدهم به بزرگواری ودوستی اتان با ساٌت مرا ببخشٌد.   مشهرٌان عزٌزعزٌزان وه  وهمراهی اٌستاد

 روزگار به کامتان باد وسالمتی رهٌن لحظه هاٌتان 
 

  2013نوامبر 4مدٌر ساٌت ستاره های اوز   (فرهاد ابراهٌم پور)محمودا
 جهت کمک به ساٌت   

 با این شماره موجود است   اد عبدالرحمن ابراهیم پوراین شماره حساب نزد بانک دبی الوطنی بنام فره
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 باران در اوز ومنظقه الرستان 

 ای پائٌری ادامه داشته باشد بر اساس خبرهای درٌافتی هم اوز وهم الر امروز بارندگی بوده است که امٌدوارٌم اٌن بارانه

 حاجی ناصر بنی اسد )ناصر سعٌد خان ( درگذشت
  

 
با نهاٌت تاسؾ باخبر شدٌم ناصر سعٌد خان برادر ناتنی فرٌدون ودارٌوش ومنوچهر باالنچی در گذشته که بدٌنوسٌله 

محمد وحاج عبدالرزاق  درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان اٌشان تسلٌت عرض مٌنمائٌم حاج ناصر پسر عموی
 وحمٌد طاهری بود .ٌاد وخاطرش را گرامی مٌدارٌم 

 
 فرداشب سه شنبه در منزل محمد طاهری در جمٌره می باشد   محل تعزٌه مرحوم

 شرمسار؛جهانی که هنوز کودکانی اینچنین بار بردوش میکشند

الم وبهداشتی بنوشٌم ابی که تسوٌه شده ابی که من وشما شاٌد االن اری همٌن االن توان وموقعٌت اٌن را دارٌم که اب س
حتی هزٌنه وزحمت اوردنش به خانه را نکشٌم اٌن امکان برای ما وبخصوص در کشورهای پٌشرفته فراهم است اما هنوز 
در بسٌاری از نقاط کشورمان ودر جهان مردمان زٌادی از اٌن امکان ورفاه برخوردار نٌستند من وشما اگر ساعت ها زٌر 

ش اب شٌرٌن مٌروٌم ٌا ساعت ها شٌر اب خانه برای شست وشو باز مٌگذارٌم متاسفانه بسٌاری از خانواده ها از امکان دو
دست ٌابی به اب محروم هستند اٌن امر بخصوص برای عشاٌر وصحرانشٌنان بسٌار با زحمت وسختی زٌاد قطره ابی 

اهای خشک وسوزان هنوز مردمانی زندگی مٌکنند که ٌک حاصل مٌشود در افرٌقا در اسٌا در امرٌکای التٌن در صحر
 جرعه اب برای انها نعمت زندگٌست 

شاٌد شما از اٌن دست عکس ها که گاه خبرگزارٌها برای پوشش خبری ٌا تبلٌؽی در روزنامه وتلوٌزٌون ورسانه های 
کالتشان گفت باٌد انها را چند باره وچند باره خبری مٌگذارند زٌاد دٌده باشٌد باٌد دردی از انها درمان کرد باٌد از انها ومش

دٌد تا بٌش از اٌن رنج ومحنت بخصوص بر کودکان افزون نگردد دٌدن کودکانی که در اٌن سن باٌد مشؽول اموزش 
انها را بٌاد   وتحصٌل باشند ودنٌاٌی سرشار از شادی ونشاط داشته باشند واقعا دلگٌر کننده است واقعا تاسؾ بار است

باشٌم فراموش کردن انها خٌانت وظلم به انسانٌت است به امٌد روزی که باری از دوش وکول انها بردارٌم نه اٌنکه  داشته
 باری بر دوش وبازوان ناتوان انها بگذارٌم 

  برای نشنٌدنتان چٌزی ندارم

  برای نگفتنتان حرفی ندارم

  اما

  برای ندٌدنتان

  برای نپرسٌدنتان



 ... ه تارٌخ مانده استهزار بؽض در گلوی خست

  شرمسار نگاه معصومانه اتان

  که گرٌز مرا در ابهام روزگار شما

  پرٌشان کرده است

  چکه ابی

  بر حلق تشنه جهان برٌز

 انکه بی سپاس

  کودکی تو را به بازی گرفته است

  

 فرهاد محمودا

  

 زندانی ایرانی در امارات بمناسبت عید قربان 25ازادی 

  .زندانی اٌرانی در امارات عربی متحده به مناسبت عٌد سعٌد قربان خبر داد 25حسن قشقاوی از آزادی   

نی و اٌرانٌان خارج از کشور اعالم کرد به به گزارش اٌسنا، حسن قشقاوی، معاون وزٌر خارجه در امور کنسولی، پارلما
  .های امارات عربی متحده مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند زندانی اٌرانی در زندان 25مناسبت عٌد سعٌد قربان، 

های مستمر وزارت امور خارجه، سفارت جمهوری  او افزود: دستور مثبت و سازنده مقامات عالٌه اٌن کشور و پٌگٌری
 ران در ابوظبی و سرکنسولگری اٌران در دوبی در تحقق اٌن امر، موثر بوده استاسالمی اٌ

.  

 اولین جلسه هم اندیشی زنان شهر اوز برگزار شد

درسالن مٌراحمدی اولٌن جلسه هم اندٌشی زنان شهر اوزبا اعضای شورای اسالمی شهر برگزار 8/8/92چهارشنبه شب 
می جناب آقای راستگو به حضار خوشامد گفت وچند دقٌقه ای در مورد شورا شد بعد از قرات قران وسرود جمهوری اسال

وکمسٌون زنان صحبت کردواز اٌنکه جلسات کمسٌون زنان مرتب برگزار وپٌگٌری می شود اظهار رضاٌت نمود .امام 
دون کمک جمعه محترم هم چند دقٌقه ای صحبت نمود سپس طٌبه نامی در مورد هدؾ از برگزاری اٌن جلسه واٌنکه ب

برگه هاٌی در اختٌارحاضرٌن قرار گرفت تا پٌشنهادها   مردم؛ شورا نمی تواند به هدفش برسد سخنانی اٌراد نمودند سپس
وراه کارها را بنوٌسند تا مورد بررسی کمسٌون زنان وشورا قرار گٌرد وشورا در حد توان وبا کمک اٌن قشر بتواند به 

 هدفش برسد

ما از بخشداری بود که از اٌن جلسه ابراز رضاٌت نمود اما از تعداد کم حاضرٌن گله مند بود سخنران بعدی آقای راهپٌ 
واز اٌنکه کمسٌون بانوان مستقر در بخشداری که مسئولٌت آن بر عهده خانم ؼٌاثی است هٌچ فعالٌتی ندارد ووساٌلی که به 

http://www.asriran.com/fa/news/302237/آزادی-25-زندانی-ایرانی-در-امارات-به-مناسبت-عید-قربان


زنان شورای شهر در خواست فعال شدن اٌن کمسٌون اٌن منظور در اختٌار دارد بدون استفاده مانده واز شورا وکمسٌون 
نمود واز خٌرٌن درخواست کرد دفتری ثابت برای کمسٌون بانوان بسازند تا جاٌگاهی وٌژه داشته باشند .سخنران بعدی 

خانم فتٌحه فتحی بود که اعضای کمسٌون را معرفی وخواستار همکاری ساٌر خانمهای شهر گردٌدودرمورد کانون خانواده 
البی را بٌان نمود خانم فاطمه فتحی هم از بانوان شهر جهت مشارکت وهمکاری با شورا تاکٌد کرد .تعدادی از مط

حاضرٌن سواالتی را مطرح که خانم نامی به آنها پاسخ داد برگه های که به حاضرٌن داده شد از آنها تحوٌل گرفته شد تا 
 مورد بررسی قرار گٌرد

خانم   خانم صفٌحه نامی  خانم فتٌحه فتحی  را شهر اوز عبارتند از :خانم فاطمه فتحیدر ضمن اعضای کمسٌون زنان شو
 سال با رای اعضای شورا انتخاب شده اند1لٌال عزٌزٌان خانم اعظم بارضاٌی هستند که به مدت 

فعالٌت کنند ساٌت ستاره های اوز برای اٌن عزٌزان که مٌخواهند در جهت توسعه وابادانی شهر ومسائل زنان شهرمان 
ارزوی موفقٌت دارد وامٌدوار است اٌن جلسات با حضور بٌشتری وبا بهرمندی از نظرات دٌگر زنان شهرمان ادامه داشته 

 باشد 

  

  

 

 يبِ دعبيجش2013  اسؽیٕ اخجبس ٔ يطبنت

 رولٌو ٝرْکو اى اثواى ٛٔلهكی اربٕ

ؽٚٞه ٌٝب رٔبً فٞك كه ٓواٍْ رؼيٌٚ ٓوؽٞٓٚ ثلهٌٚ ػِی ٍٗب ثلٌٍٍِ٘ٞٚ اى کٍِٚ اّ٘بٌبٕ كٍٝزبٕ ٝثَزگبٕ ٝٛٔٚ کَبٗی کٚ ثب 

َٛٔو اهبی ّوٌق ّوٌق ىاكٙ ثب ٓب اثواى ٛٔلهكی ٗٔٞكٗل رْکو ٍٓ٘ٔبئٍْ ٝثوای ٛٔٚ اٜٗب ٍالٓزی ٝر٘لهٍزی اى فلاٝٗل 

 هؽٔبٕ فٞاٍزبهٌْ 

  اى ٛوف صوٌب ّوٌق ىاكٙ ٝفبٗٞاكٙ ٛبی ّوٌق ىاكٙ ٝػِی ٍٗب 

 ؟آسصٔ داسیذ  ؽًب ْى 

ٍل ٝاهىٝ كٝػٖ٘و ؽٍبد ثقِ ىٗلگی اَٗبٕ َٛز٘ل ٗٚ ثی آٍل ٍْٓٞك ثٚ ع٘گ ْٓکالد ٖٝٓبٌت هٝىگبه هكذ ٝٗٚ ثی آ

اهىٝ رٔ٘بٛب ٝفٞاٍزٚ ٛب ٌٝٓ٘ٞبد اَٗبٕ   اهىٝ ٍٓزٞإ ثٚ رٔ٘بٛبی ثٍوٝٗی ٝكهٝٗی اَٗبٕ پبٍـ كاك هاٍزی اهىٝ چٍَذ

ىگبهی ثبٍّْ كوم ٍٓک٘ل فٍبٍ ٗکْ٘ اَٗبٗی كه اٌٖ کوٙ فبکی پب ثٚ َٛز٘ل کٚ ث٘ب ثٚ اٌ٘کٚ كه چٚ ٍٖ ٍٝبُی ٝچٚ ٓٞهؼٍذ ٝهٝ

ػوٕٚ ىٗلگی گناّزٚ ثبّل کٚ اهىٝ ٗلاّزٚ ٌب ْٛ اکٕ٘ٞ ٗلاهك کٞكکبٕ اهىٝٛبٌْبٕ كه ثبىی ٍٝوگوٓی ثيهگزو ٛب كه کبه 

.آب   وىٗلإٝىٗلگی ٝاىكٝاط ٍٓبَٗبُٜب كه ػوًٝ ٝكآبك کوكٕ ٝٗٞٙ كاه ّلٕ ٝپٍوإ ػبهجذ ثٚ فٍوی فٞكّبٕ ٝك

اهىٝٛبی اكٓی ثٚ اٌٖ چ٘ل اهىٝ فالٕٚ ٍْٗٔٞك ٝكآ٘ٚ ثٍَبه ٍٍٝؼی كاهك چٚ إ ثچٚ ای کٚ كٍٝذ كاهك ٌک ثبكثبكک كاّزٚ 

ثبّل چٚ اٗکٚ كٍٝذ كاهك ثب كفزوی ىٌجب هٝ ٝكٍٝذ كاّز٘ی اىكٝاط ک٘ل چٚ إ كفزوی کٚ چْْ ثواٙ ٓوك اٍت ٍٞاهُ 

چٚ اٗکٚ كٍٝذ كاهك هاٙ ٛبی ػِْ ٝروهی ٛی ک٘ل ٝىٗلگی هاؽذ ثوای فٞك كواْٛ ک٘ل َْٗزٚ چٚ اٗکٚ ٓ٘زظو كوىٗلی اٍذ ٝ

 ٛٔٚ كاهای اهىٝ َٛز٘ل 

اهىٝٛب ث٘ب ثٚ ّواٌٜ ٍ٘ی ٝٓکبٗی رـٍٍٍو پنٌوٗل كهکٞكکی اگو كاّزٖ ٌک اٍجبة ثبىی ٛٔٚ اهىٝٓبٕ ثٞك كه ثيهگَبُی 

اهىٝٛبی فٍبُی کٚ ثؼٚی اى اٜٗب   يٛب اٗٞاع ٝاهَبّ كاهٗلٝپٍوی اهىٝی كٌگوی عبی إ ٍٓگٍوك اهىٝٛب ْٛ ٓبٗ٘ل فٍِی چٍ

ؽلاهَ اٌٖ اهىٝٛب اکٕ٘ٞ ٝثٚ ٍبكگی ٝآکبٗبد إ كٝه اى   آکبٕ پنٌو ٍَٗذ ٓبٗ٘ل هكزٖ ثٚ ٍزبهگبٕ ٝهكزٖ ثٚ کٜکْبٜٗب

ة ٓبٗ٘ل هجٍٞ ٓضَ پٍْوكذ ٝروهی كه کبه ٝىٗلگی ٓبٗ٘ل كاّزٖ ٓبٍّٖ فٞ  كٍزوً ٝفٍبُی ثٚ ٗظو ٍٓوٍ٘ل اهىٝٛبی ؽوٍوی



ثٚ ىٌبهاد هجٞه اٗجٍب   ّلٕ كه كهً ٝک٘کٞه ٓبٗ٘ل ٍلو ثٚ کْٞه كٌگوی ٝ.... اهىٝٛبی ٓؼ٘ٞی اٌٖ كٍٗب ٓبٗ٘ل هكزٖ ثٚ ؽظ

ٝاهىٝٛبی ٓبكی كاّزٖ كوىٗلی فٞة ٕٝبُؼ كاّزٖ َٛٔوی اٌلٙ اٍ ٝفٞة   ٝٝٝ  ٍّٜل ّلٕ كه هاٛی ٓولً  ٝپٍبٓجوإ

ٝ.... آب اهىٝٛبٌی َٛز٘ل کٚ   فٞاة هاؽذ كاّزٖ ىٗلگی ّبك ٍٝالٓزی  ٓٞاٛت ىٗلگیهكزٖ ثٚ كآبٕ ٛجٍؼذ ٝاٍزلبكٙ اى 

ٍْٝٛٔ٘٘ی ثب ؽٞهٌبٕ ثْٜزی  ٓؼ٘ٞی ٝ افوٝی َٛز٘ل ٝثٍَبهی اى ٓوكٓبٕ ٍٓقٞاٛ٘ل ثٚ اٗغب ثوٍ٘ل ٓبٗ٘ل هكزٖ ثٚ ثْٜذ 

 ٝػبهجذ ثٚ فٍو ّلٕ 

ٝاى اثزلای ربهٌـ ثْوٌذ ربکٕ٘ٞ ىٌبك   ىی ٗٔی ّ٘بٍلؽل ٝ ٓو  پٌ ٓی ثٍٍْ٘ ٍٝؼذ ٝگَزوٙ اهىٝ اٗوله ىٌبك اٍذ کٚ

ٝىٌبكرو ٍٗي ّلٙ اٍذ اُجزٚ كه اٌٖ ثٍٖ ٗجبٌل كوآُٞ کٍْ٘ کٚ ٛٔٚ اهىٝٛب فٞة ٍَٗذ . کَی کٚ ٓ٘زظو ٝهّکَزی كٍٝذ 

٘ل ٝٛٔکبهُ اٍذ کَی کٚ فٞاٛبٕ ٗبثٞكی ٗيكٌکزوٌٖ اكواك ٝاَٗبٜٗب ٍْٓٞك کَی کٚ فٞاٛبٕ ٍَٗزی ٝٗبثٞكی ثْوٌذ َٛز

ٝاى اٌٖ كٍذ اهىٝٛب کٚ ٗزٍغٚ اػٔبٍ هلهد ظِْ ٝثٍلاك كوكی ٝؽکٞٓزی ٓی ثبّ٘ل ٝؽزی ٓٔکٖ اٍذ اى هاٙ ؽَبكد ثقٞاٍْٛ 

اٗکٌ کٚ اهىٝ ٍٓک٘ل   کَی ثٚ عبٌی ٗوٍل ٌب اى هاٙ ثبى ٓبٗل اهی اٌٜ٘ب ْٛ ٍٓزٞاٗل اهىٝ كوك ٌب گوٝٛی ثبّل آب اَٗبٗی ٍَٗذ

ك گوكك ٝثٚ هكبٙ ٝاٍبٌِ ثوٍل آب اى ٍَٓوی ؿٍو اَٗبٗی ٝثب ثٜوٙ کْی ٝؿبهد ٝچپبٍٝ پُٞلاه ّٞك ٕٝبؽت ٓبٍ ٝٓ٘بٍ ىٌب

اٜٗب ها ثلٍذ اٝهكٙ اهی ثٚ اهىٌِٝ هٍٍلٙ آب ثٚ هٍٔذ ٗبثٞكی چٚ کَبٗی کَی کٚ ّٜبٓذ ىٗلگی ٍقذ ْٝٓکالد ٗلاّزٚ 

ٛبی كهٍذ ٝثؾن گوكزٚ اهی اٌْٜ٘ ثٚ  آب اهىٝ کوكٙ كالٕ ٛٔکبهُ اى کبه ثوک٘به ّٞك ٌب ثٚ چبپٍِٞی ٝافزالً عبی اكّ

  اهىٌِٝ هٍٍلٙ آب ثب چٚ هٍٔزی 

 اٌٖ ٓطِت ها ثب إ ثپبٌبٕ ثجوّ  ٍقٖ كه اثٖ ثبة عبٌی ٍّ٘لّ کٚ كٍٝذ كاهّ 

كه ثبىاه گوكُ ًٓ ًوك، ٍّوكوًّٝ ها ْٓبٛلٙ ًوكکٚ ثب فٞك ٕؾجذ   كه هٝىگبهإ هلٌْ هٝىي ٌکی اى آوا ٝؽبکٔبٕ

اٌٖ ٍّو ها ًٓ كوّْٝ كهآٓلُ كالٕ هله  اٌَزبك ٝ ثٚ گلزٚ ٛبٌِ گُٞ كاك. ٍّو كوُٝ ًٓ گلذ: ًٓ ً٘ل كه گّٞٚ اي 

فٞاٛل ّل اٍزلبكٙ ي إٓ ها ثب كهآٓلٛبي آٌ٘لٙ هٝي ْٛ ًٓ گناهّ رب ثٚ هٍٔذ گٍٞل٘لي ثوٍل ٌي ٍِٓ رٍٜٚ ًٓ ًْ٘ ْٛ اى 

فوٙ ثب ٌي ؽَبة كهٍن ثٚ اٌ٘غب هٍٍل ًٚ پٌ اى چ٘ل ٍّوُ ثٜوٙ ًٓ ثوّ ٝ ثوٍٚ ي كهآٓل إٓ ٍوٓبٌٚ ي ربىٙ اي ًٓ ّٞك ثبال

ٍبٍ كٌگو ٍوٓبٌٚ كاهي فٞاْٛ ّل ٓولاه ىٌبكي گبٝ ٝ گٍٞل٘ل فٞاْٛ كاّذ . آٗگبٙ كفزو ؽبکْ ها فٞاٍزگبهي ًٓ ًْ٘ ، پٌ 

ًٚ كٗلٙ اى اىكٝاط ثب اٝ ّقٔ ثب اٍٛٔزً ًٓ ّّٞ اگو هٝىي كفزو ؽبکْ اى اٛبػزْ ٍوپٍچً ً٘ل ثب ٍٖٛٔ ُگل چ٘بٕ ٍٓيْٗ 

 . ٍّو كوُٝ ٌٍٛٔ٘ٚ پبٌِ ها ثِ٘ل ًوك ثٚ ظوف ٍّو فٞهكٙ ثٚ ىٍٖٓ هٌقذ ٛبٌِ فٞهك ّٞك. 

ؽبکْ عِٞ آٓل ثٚ كٝ ٗلو اى ٛٔواٛبِٗ كٍزٞه كاك اٝ ها ثقٞاثبٗ٘ل ٝ ٕل ربىٌبٗٚ عبٗبٗٚ ثو پٌٍوُ ثيٗ٘ل، ٍّوكوُٝ اى هٌقزٖ 

پوٍٍل ثواي چٚ ٓوا ثً روٍٖو ًٓ ىٍٗل، ؽبکْ گلذ   بکٍّْوٛب ًٚ ٍوٓبٌٚ ًبؿ آهىٌِٝ ثٞك فبٛوي اكَوكٙ كاّذ اى ؽ

ٓگو ٗٚ اٌٖ ثٞك ًٚ اگو كفزو ٓوا ًٓ گوكزً چ٘بٕ ُگل ًٓ ىكي ًٚ پٌِِٜٞ ثٌْ٘ل اٌ٘ي ثٚ ًٍلو إٓ ُگل ثبٌل ٕل ربىٌبٗٚ 

 ثقٞهي

 هاٍزی اهىٝی ٝاهؼی ٝكٍذ ٌبكز٘ی ّٔب االٕ چٍَذ ؟

 كوٛبك ٓؾٔٞكا 

 يذًذ فذیقی دسگزؽث 

ثبخجش ؽذیى يذًذ فذیقی دس ؽٓش ثُذسػجبط دسگزؽحّ کّ ثذیُٕعیهّ دسگزؽث اًَشدٕو سا ثّ خبٔادِ  ثب َٓبیث جبعف

 عبل عٍ داؽث .یبد ٔخبطشػ گشايی ثبد  68ٔثغحگبٌ ٔاؽُبیبٌ اًَشدٕو جغهیث ػشك يیًُبئیى .يذًذ فذیقی 

 2013.دعًجش 29عبیث عحبسِ ْبی أص 

 ثبَٕ ثذسیّ ػهی َیب دسگزؽث 

ثبفجو ّلٌْ ثبٗٞ ثلهٌٚ ػِی ٍٗب َٛٔو اهبی ّوٌق ّوٌق ىاكٙ كه كثی كه گنّزٚ اٍذ کٚ ثلٌٍٍِ٘ٞٚ كه گنّذ ثب ٜٗبٌذ ربٍق 

 اٗٔوؽٞٓٚ ها ثٚ فبٗٞاكٙ ٝثَزگبٕ ٝاّ٘بٌبٕ اٗٔوؽٞٓٚ رٍَِذ ػوٗ ٍٓ٘ٔبئٍْ ٌٝبك ٝفبٛوُ ها گوآی ٍٓلاهٌْ 



 2013كٍبٓجو 28ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى 

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

ٝثَزگبٕ ٝاّ٘بٌبٕ   كه گنّذ ٓوؽٞٓٚ ثلهٌٚ ػِی ٍٗب َٛٔو ّوٌق ّوٌق ىاكٙ ها ثٚ فبٗٞاكٙ ٝصوٌب ّوٌق ىاكٙ ثلٌٖ ٍٍِٝٚ

 ثوای اٗٔوؽٞٓٚ اى فلاٝٗل ٓ٘بٕ ِٛت ٓـلود ٝثوای ثبىٓبٗلگبٕ ٕجو اهىٝٓ٘لٌْ    اٗٔوؽٞٓٚ رٍَِذ ػوٗ ٍٓ٘ٔبئٍْ

 

كوٝىإ  –پوی ِٓک ىاكٙ  -  پٞهإ ٗغْ كٌ٘ی -صوٌب ٗبٓی  -فلٌغٚ پٍوىاك  -ٜٓ٘بى ثٜٖٔ اثبكی  -اىٛوف كوٌلٙ کبهٌبٗی 

كبٛٔٚ ٍٓواؽٔلی  -كبٛٔٚ کؤٌب  -ٜٓ٘بى کؤٌب -  -ٗـٔٚ كٛوبٗی  –كوٌجب ّغوی  –فبُلٙ أٍبػٍِی  -كوٌجب ٕبُؾی  –ؽٍلهی 

 هّٝ٘ک ٗبٓی -كوٌلٙ فٚوٌبٕ  –كٞىٌٚ فٚوی  -ػبٌْٚ كوٍٜی پٞه -

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

ق كهگنّذ ثبٗٞ ثلهٌٚ ػِی ٍٗب َٛٔو اهبی ّوٌق ّوٌق ىاكٙ ها ثٚ فبٗٞاكٙ ٝثَزگبٕ اٗٔوؽٞٓٚ ٝفبٗٞاكٙ ػِی ثب کٔبٍ ربٍ

 رٍَِذ ػوٗ ٗٔٞكٙ اى فلاٝٗل هؽٔبٕ ثوای اٗٔوؽٞٓٚ ِٛت ٓـلود ٝثوای ثبىٓبٗلگبٕ ٕجو اهىٝٓ٘لٌْ   ٍٗب

 اى ٛوف ٕبُؼ ٕٔلاٗی ٝفبٗٞاكٙ 

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

ٝفبٗٞاكٙ ػِی   كهگنّذ ثبٗٞ ثلهٌٚ ػِی ٍٗب َٛٔو اهبی ّوٌق ّوٌق ىاكٙ ها ثٚ فبٗٞاكٙ ٝثَزگبٕ اٗٔوؽٞٓٚثب کٔبٍ ربٍق 

 ٍٗب رٍَِذ ػوٗ ٗٔٞكٙ اى فلاٝٗل هؽٔبٕ ثوای اٗٔوؽٞٓٚ ِٛت ٓـلود ٝثوای ثبىٓبٗلگبٕ ٕجو اهىٝٓ٘لٌْ 

 اى ٛوف ػجلأُغٍل كهربط ٝفبٗٞاكٙ 

 اَحقبة یک ؽٓشداس عُی دس اعحبٌ فبسط 

 ٔؽٓش أص دضٕسگشدؽگشاٌ اعحبٌ فبسط دس السعحبٌ 

 جقٕیشی اص دضٕس گشدؽگشاٌ اعحبٌ فبسط دس السعحبٌگضاسػ 

  

 ٌٝک ّؼو 

 

 پ٘غوٙ ٛب اى ثَزگبٕ ٖٓ َٛز٘ل 

 ٕٛٔٞ كٌْت ٗٚ 

 ٛٔبٕ پوٌْت 

 کٚ ثبكًٛٞ ؿٞؿب ٍٓکوك 

 ٝكه کالّ فَزٚ اّ 

 ؽوكی اى ثبهإ ثٞك 

 هٛگنه ؿوٌجی 

 ٍّْٚ پ٘غوٙ اّ 

http://www.asriran.com/fa/news/311633/انتصاب-یک-شهردار-سنی-در-استان-فارس
http://www.asriran.com/fa/news/311633/انتصاب-یک-شهردار-سنی-در-استان-فارس
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 كه اٗزٜبی ّت ّکَذ 

 ثَزگبٕ إ ٍٞی ٖٓ ..

 ٜٓو ٜٝٓوثبٗی هاىكاهإ ثٜ٘گبّ 

 فجو اٝهكٗل 

 کٚ ٍٗٔٚ ّت 

 كٌلٙ اٗل 

 پٍواٖٛ گِلاهی 

 ثبك ثب فٞك ٍٓجوك 

 

 

 كوٛبك ٓؾٔٞكا

 فجو

 يٕفقیث اَجًٍ ػکبعی أص دس جؾُٕاسِ آل ثبَی قطش

 َحبیج ثبصیٓبی ْفحّ دٔو نیگ فٕججبل ثخؼ أص

 

 ثبص ْى کؾحبس پشَذگبٌ صثبٌ ثغحّ / َگبِ کُیذ 

 / اى ٝثالگ ٓوثٞٛی کٜ٘ٚ اٝى ثلٕٝ ّوػ

 جٍ خیبس عجض اص اساضی صساػی السعحبٌ 500ْضاس ٔ 6ْضاس جٍ گُذو ٔ  90ثشداؽث 

 ْبی خُج سٔی دعث کؾبٔسصاٌ يبَذ/ ػهث ثبصاسیبثی َبيُبعت ٔ جٕنیذ صیبد ُْذٔاَّ

  

 ضوبكٚ ٝاُؼِّٞ كثیٍٍٖٞٓ ٗٔبٌْگبٙ ٛ٘وی ٜٓل اهکٍل كثی كه ٓوکي ٗلٝٙ اُ

 

  

كٍبٓجو اثوگياه ّٞك  25ٍٍٖٞٓ ٗٔبٌْگبٙ ٛ٘وی ٜٓل اهکٍل كثی ثب اصبهی اى ٛ٘وٓ٘لإ ٗوبُ ٝػکبً کٚ هواه ثٞك كه ربهٌـ 

ثوگياه ٍْٓٞك . ٝهٝك ثوای  2014ژاٌٗٞٚ 5ثب ٛٔبٛ٘گی ٛبی ٕٞهد گوكزٚ ثب ٓوکي ٗلٝٙ اُضوبكٚ ٝاُؼِّٞ كثی كه ربهٌـ 

 ػّٔٞ اىاك اٍذ 

 ٞه ٗٔبٌ٘لٙ ٓغٌِ ّٞهای اٍالٓی ٝ ٓؼبٕٝ ٍٍبًٍ اٍزبٗلاهی كبهً:ثب ؽٚ

 فشيبَذاساٌ جذیذ خُج ٔگشاػ يؼشفی ؽذَذ 

ثٚ گياهُ ٕؾجذ ٗٞ اله / ٛی كٝ ٓواٍْ ثب ؽٚٞه كکزو عٍْٔل عؼلوپٞه ٗٔبٌ٘لٙ ٓوكّ ّٜوٍزبٕ ٛبی الهٍزبٕ ف٘ظ ٝ 

زبٗلاهی كبهً، ػ٘بٌذ هللا ٛبّٔی ٓلٌو کَ ٍٍبٍی گواُ كه ٓغٌِ، كکزو کٔبٍ كٍوٝىاثبكی ٓؼبٕٝ ٍٍبٍی ٝ آٍ٘زی اٍ

  اٗزقبثبد اٍزبٗلاهی كبهً، كوٓبٗلاهإ ّٜوٍزبٕ ٛبی ف٘ظ ٝ گواُ ٓؼوكی ّلٗل. 

ٓقزبه ػجبٍی » ثٚ ػ٘ٞإ ٍوپوٍذ كوٓبٗلاهی گواُ ٝ « إـو كوٝكی » آمه  28ثٚ گياهُ ٕؾجذ ٗٞ، هٝى پ٘ظ ّ٘جٚ  

ی ّلٗل. الىّ ثٚ مکو اٍذ کٚ إـو كوٝكی كوٓبٗلاه علٌل گواُ ثقْلاه ثٚ ػ٘ٞإ ٍوپوٍذ كوٓبٗلاهی ف٘ظ، ٓؼوك« 

http://www.marbooti.blogfa.com/post-2485.aspx
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هئٌٍ ككزو ٍٍبٍی كوٓبٗلاهی الهٍزبٕ ٝ ػجبٍی كوٓبٗلاه علٌل ف٘ظ ٍٗي ثقْلاه ٓؾِٔٚ ثٞكٙ / پبٌبٕ ٗوَ  ٍبثن ثقِ اٝى ٝ 

 هٍٞ 

 اٌٖ ٓؼوكی ٛب كه ّواٌطی اٍذ کٚ ٛ٘ٞى فجوی اى ربٌٍل ّٜوكاه اٝى ٍَٗذ 

 فجو

 

 دسفذی دقٕق کبسيُذاٌ دثی  100جب  30افضایؼ 

 فجخ فبدق َذيذ جب ؽت یهذا َشٔد)عؼذی(   

ٍذ ٝهٝى اٍٝ كی ٓبٙ ّت ٌِلا ٌکی اى کٜٖ روٌٖ ائٍٖ ٛبی اٌواٗی اٍذ ّت ٌِلا ثِ٘ل روٌٖ ّت ثٍٖ رٔبّ ّت ٛبی ٍبٍ ا

 هٝىٛب کْ کْ ٛٞالٗی ٍْٓل رب ثٚ ربثَزبٕ ٍٓوٍل کٚ هٝىٛب ٝهّٝ٘بٌی ىٍٖٓ ثٍْزو ٍْٓٞك 

ٍٓزوا ( ٝ هٍٝٓبٕ إٓ ها ٗبربٌٍُ اٌٗٞکزًٞ ٌؼً٘ هٝى رُٞل  ٝاژٙ ٌِلا ٍوٌبًٗ ٝ ثٚ ٓؼً٘ ٝالكد اٍذ. ٝالكد فٞهٍّل ) ٜٓو،

 ) ٜٓو ( ّکَذ ٗبپنٌو ٗبٓ٘ل

، كه پبٌبٕ اٌٖ ّت كهاى، کٚ اٛؤًٌ٘ ٝ ٗبٓجبهکِ ًٓ كاَٗز٘ل ) ٝ ًٓ كاٗ٘ل (، ربهٌکً ّکَذ ًٓ فٞهك، ث٘بثو ثبٝه پٍٍٍْ٘بٕ

هّٝ٘بًٌ پٍوٝى ٝ فٞهٍّل ىاكٙ ًٓ ّٞك ٝ هٝىٛب هٝ ثٚ ثِ٘لي ًٓ ٜٗل،. گٌٞ٘ل كه اٌٖ هٝى ٗٞه اى ؽل ٗوٖبٕ ثٚ ؽل ىٌبكد 

اٗچٚ کٚ كه كوٛ٘گ كبهٍی  « ٛب ثٚ مثٍٞ ٝ ك٘ب هٝي ًٓ آٝهٗل.فبهط ًٓ ّٞك، ٝ آكٍٓبٕ ْٗٞ ٝ ٗٔب آؿبى ًٓ ک٘٘ل ٝ "پوي" 

 اى ُـذ ٗبٓٚ كٛقلا ٝ ؽٞاّی ػالٓٚ هيٌٝ٘ی ٓ٘لهط ّلٙ ٍٗي ثو اٌٖ رٍٞٙؾبد كالُذ كاهك   ٓؼٍٖ ثو اٍبً اهزجبً

ثوط  ٌِلا اٍٝ ىَٓزبٕ ٝ ّت آفو پبٌٍي اٍذ کٚ كهاىروٌٖ ّت ٛبي ٍبٍ اٍذ. ٝ كه إٓ ّت، ٌب ٗيكٌک ثلإ، آكزبة ثٚ)

كه ثٍْزو ٗوبٛ اٌوإ كه اٌٖ ّت ٓوأًٍ اٗغبّ ًٓ   علي رؾٌَٞ ًٓ ک٘ل ٝ هلٓب إٓ ها ٍقذ ّّٞ ٝ ٗبٓجبهک ًٓ اٗگبّز٘ل.

ّٞك. ّبػوإ ىُق ٌبه ٝ ٛٔچٍٖ٘ هٝى ٛغوإ ها اى ؽٍش ٍٍبًٛ ٝ كهاىي ثلإ رْجٍٚ ک٘٘ل. ٝ اى ّؼوٛبي ثوفً اى 

ٗگً، هاثطٚ ثٍٖ ٍَٓؼ ٝ ٌِلا اكهاک ًٓ ّٞك. ٌِلا ثواثو ثب ّت اٍٝ علي ّبػوإ ٓبٗ٘ل ٍ٘بئً، ٓؼيي، فبهبًٗ ٝ ٍٍق اٍلو

 (ٝ ّت ٛلزْ كي ٓبٙ عالًُ ٝ ّت ثٍَذ ٝ ٌکْ كٍبٓجو كواَٗٞي اٍذ.

كه اٌٖ ّت فٌْٞبٝٗلإ ٝاَٛ فبٗٞاكٙ پٍِ ثيهگزو ٛبٌلٚ ٓی هٝٗل ّٝت ثِ٘ل ٌِلا ها ثب فٞهكٕ ٍّوٌ٘ی ٝ اعٍَ َْٝٗزٖ كٝه 

ٍٝٓٞٙ عبد كٌگو ٍپوی ٓی ک٘٘ل كٝه ْٛ عٔغ ّلٕ فبٗٞاكٙ ٝٛبٌلٚ فٞك كوٕزی اٍذ رب ٍوی ْٛ کوٍی ٝفٞهكٕ ٛ٘لٝاٗٚ 

 ثٚ كٌٞإ ؽبكع ثيٗ٘ل ٝاى کزبة ّؼو ؽبكع كبٍ ثگٍوٗل 

ٓ٘طوٚ ٓزبٍلبٗٚ كه گنّزٚ اٍٛٔزی ثٚ ّت ٌِلا ٗٔی كاٗ٘ل ٝإ ها ٓبٍ ٍوؽلی ٛب  كه ٓ٘طوٚ الهٍزبٕ ثقٖٞٓ ٗيك اَٛ ٍ٘ذ 

ْ کْ ََٗ عٞإ ثٚ اٌٖ ائٍٖ ٝاٍٛٔذ إ ٗيك اٌواٍٗبٕ رٞعٚ كاهك ٝكه ثؼٚی اى فبٗٞاكٙ ٛبی اٝىی ثب عٔغ ٓی كاَٗز٘ل آب ک

   ّت ٌِلا ها پبً ٓی كاهٗل  ّلٕ چ٘ل فبٗٞاكٙ ٝفٞهكٕ ٛ٘لٝاٗٚ ٝاٗبه ٍّٝوٌ٘ی ٝاعٍَ 

 ثؼٚی ٛب ّت ٌِلا ها ّت رُٞل ػٍَی ٍَٓؼ ٍٓلاٗ٘ل ّٝت ٍٓالك ٍٓ٘بٓ٘ل 

گوكز٘ل ٝ گوك آرِ پ٘لاّز٘ل، ٝ ثٚ ٍٖٛٔ كٍَُ اٌٖ ّت ها عْٖ ٓیٓی« ٍٓزوا»ٖ ّت ها ّت رُٞل اُٜٚ ٜٓو اٌواٍٗبٕ ثبٍزبٕ اٌ

« ٍٓيك»ٗضبه ٓی کوكٗل. « ٍٓيك »ّلٗل ٝ ّبكٓبٗٚ ههٔ ٝ پبٌکٞثی ٓی کوكٗل.إٓ گبٙ فٞاٗی اُٞإ ٓی گَزوكٗل ٝ عٔغ ٓی

ٛبی اٌوإ ثبٍزبٕ ثوای ٛو ٓواٍْ عْٖ ٍّوٌ٘ی ٝ ؽِٞا، ٝ كه آٌٍٖای ثٞك ؿٍو ٍّٗٞلٗی، ٓبٗ٘ل گّٞذ ٝ ٗبٕ ٝ ٗنهی ٌب ٍُٝٔٚ

ٝ ٍوٝه آٌٍ٘ی، فٞاٗی ٓی گَزوكٗل کٚ ثو إٓ اكيٕٝ ثو آالد ٝ اكٝاد ٍٗبٌِ، ٓبٗ٘ل آرْلإ، ػطوكإ، ثقٞهكإ، ثوٍْ ٝ 

ٌٝژٙ ای کٚ إٓ ها  ٛبی گٞٗبگٕٞ، اى عِٔٚ فٞهاک ٓولً ٝ آٌٍ٘یٛبی فٞهكٗی كَٖ ٝ فٞهاکٛب ٝ كوآٝهكٙؿٍوٙ، ثوآٝهكٙ

ٓی ٗبٍٓلٗل، ثو ٍلوٙ عْٖ ٓی ٜٗبكٗل. ثبٝهی ثو اٌٖ ٓج٘ب ٍٗي ثٍٖ ٓوكّ هاٌظ ثٞك کٚ كه ّت ٌِلا، هبهٕٝ ) صوٝرٔ٘ل « ٍٓيك »

اكَبٗٚ ای( ، كه عبٓٚ کٜ٘ٚ ٍٛيّ ّک٘بٕ ثٚ كه فبٗٚ ٛب ٓی آٌل ٝ ثٚ ٓوكّ ٍٛيّ ٓی كٛل، ٝ اٌٖ ٍٛيّ ٛب كه ٕجؼ هٝى ثؼل اى 

ِّٔ ىه رجلٌَ ٓی ّٞك، ث٘بثواٌٖ، ثبٝهٓ٘لإ ثٚ اٌٖ ثبٝه، ّت ٌِلا ها رب ٕجؼ ثٚ اٗزظبه اى هاٙ هٍٍلٕ ٍٛيّ  ّت ٌِلا، ثٚ

http://www.asriran.com/fa/news/310051/افزایش-30-تا-100-درصدی-حقوق-کارمندان-دبی


ّکٖ ىهثقِ ٝ ٛلٌٚ ٍٛيٍٖٓ فٞك ثٍلاه ٓی ٓبٗلٗل ٝ ٓواٍْ عْٖ ٝ ٍوٝه ٝ ّبكٓبٗی ثو پب ٓی کوكٗل . آوی کٚ اى ّٞاٛل 

 ٍَٓؾٍذ اى ٜٓوپوٍزی ٝ ٌب ٍٓزواٌٍَْ ثوگوكزٚ ّلٙ اٍذ     ربهٌقی ؽکبٌذ ٓی ک٘ل اٌٖ اٍذ کٚ ثٍْزو هٍّٞ كٌٖ 

ّٞك. ٓزَ ٍْٗ٘ی اػٚبی فبٗٞاكٙ ٝ اهٞاّ كه ک٘به ٌکلٌگو ثوگياه ٓیعْٖ ٌِلا كه اٌوإ آوٝى ٍٗي ثب گوك ْٛ آٓلٕ ٝ ّت

ی اٍذ كه هلٌْ اعوا ٓی ّلٙ اٍذ ثٚ اٌٖ ٕٞهد کٚ فبٗٞاكٙ ٛب كه اٌٖ ّت گوك گٌٞی کٚ ٗٞػی ّؼوفٞاٗی ٝ كاٍزبٕ فٞاٗ

ٓی آٓلٗل ٝ پٍورو ٛب ثوای ٛٔٚ هٖٚ رؼوٌق ٓی کوكٗل . آٌٍٖ ّت ٌِلا ٌب ّت چِٚ، فٞهكٕ آعٍَ ٓقٖٞٓ، ٛ٘لٝاٗٚ، اٗبه ٝ 

ٚٔ ثوکذ، ر٘لهٍزی، ٍّوٌ٘ی ٝ ٍٓٞٙ ٚٔ ٗٔبكی كاهٗل ٝ ْٗبٗ كواٝاٗی ٝ ّبكکبٓی َٛز٘ل , اٌٖ ٍٓٞٙ  ٛبی گٞٗبگٕٞ اٍذ کٚ ٛٔٚ ع٘ج

ٛب کٚ اکضوا" کضٍو اُلاٗٚ َٛز٘ل , ٗٞػی عبكٝی ٍواٌزی ٓؾَٞة ٓی ّٞٗل کٚ اَٗبٕ ٛب ثب رٍَٞ ثٚ ثوکذ فٍيی ٝ پو كاٗٚ 

ثٞكٕ آٜٗب , فٞكّبٕ ها ٍٗي ٓبٗ٘ل آٜٗب ثوکذ فٍي ٓی ک٘٘ل ٝ ٍٗوٝی ثبهٝی ها كه فٌِٞ اكياٌِ ٓی كٛ٘ل . كه اٌٖ ّت ْٛ 

، كبٍ گوكزٖ اى کزبة ؽبكع ٓوٍّٞ اٍذ. ؽبٙوإ ثب اٗزقبة ٝ ّکَزٖ گوكٝ اى هٝی پٞکی ٝ ٌب پُوی   عْٖ رٍوگبٕ ٓضَ

 ک٘٘ل ٓی  اٌ٘لٙ گٌٞی  إٓ

  

 سٔعحبیی ثّ َبو أصی

 كه امهثبٌغبٕ ّوهی أصیكه ع٘ٞة ٌک  أصٌک 

امهثبٌغبٕ ّوهی ٝعٞك كاهك کٚ ٗبّ إ  ٌکوٝى پٍِ كاّزْ افجبه ٝهٌٝلاكٛب ثوهٍی ٍٓکوكّ کٚ ٓزٞعٚ ّلّ هٍٝزبٌی كه

اٍذ،  ٌکی اى هٍٝزبٛبی ّٜوٍزبٕ ٝهىهبٕ اٍذ کٚ كه كَٛزبٕ ثکوآثبك ٝ ثقِ ٓوکيی ٝاهغ ّلٙ أصی اٍذ أصی هٍٝزب 

ثبّل ٝ كٝهاكٝه إٓ ها ٓؼلٕ ٌٓ  کٍِٞٓزو اى ٝهىهبٕ ٓی 40اٌٖ هٍٝزب كه ّٔبٍ ؿوثی ٝهىهبٕ ٝاهغ ّلٙ ٝ كبِٕٚ إٓ ؽلٝك 

ى عٜذ ّوم ( ، هٍٝزبی هٞكاله فبُی اى ٍک٘ٚ ) اى عٜذ ّٔبٍ ( ٝ هٍٝزبی کِْ ) اى عٜذ ؿوة ( اؽبٛٚ ٍٞٗگٕٞ) ا

 کوكٙ اٗل . 

فبٗٞاه ٍٓجبّل کٚ كه كآ٘ٚ ع٘گَ ثب فبٗٚ ٛبٌی فْزی ٝ چٞثی ٍک٘ی گيٌلٙ اٗل کٚ فّٞجقزبٗٚ كه  ۰ٓاٝىی ؽلٝكْا كاهای 

ٙ كه اٌٖ ٓ٘بٛن اکضو فبٗٚ ٛب ٍبُْ ٓبٗلٙ اٗل . رٜ٘ب ٓ٘جغ كهآٓل ٓوكٓبٕ ىُيُٚ افٍو آمهثبٌغبٕ ثٚ كٍَُ هلهد کْ ىٍٖٓ ُوى

هٍٝزبی اٝىی كآلاهی ٝ هبُی ثبكی اٍذ ٝ ثٚ كٍَُ ٗبٛٔٞاهی ىٍٖٓ آکبٕ کْبٝهىی كه اٌٖ هٍٝزب ٝعٞك ٗلاهك . اٝىی كه 

ثْبه ٝ ع٘گِٜبٌی ىٌجب كاهك کٚ ػٍٖ ؽبٍ کٚ ٓؾوّٝ اٍذ ُٝی ٓوكٓبٗی ثٍَبه ٜٓوثبٕ ٝ ٜٓٔبٕ ٗٞاى كاهك ٝاى اٌٖ گنّزٚ، آ

ثوای رلوط ثٚ اٌٖ هٍٝزب َٓبكود ٍٓک٘٘ل. آب ؽٍق کٚ اٝىی ثب إٓ ٛٔٚ ىٌجبٌٍِ اى  كٍٝزلاه ٛجٍؼذ ٍبالٗٚ ٛياهإ

 ٓؾوٍٝٓذ ثٍَبه ثٍَبه هٗظ ٍٓجوك

اٗغب ٝإ اٍْ  اٌٖ ثوای ٖٓ ٝاؽزٔبال ثٍَبهی اى ْٜٛٔوٌبٕ عبُت فٞاٛل ثٞك ٝاكّ اؽَبً ٍٓک٘ل ٌک ٗٞع پٍٞٗل ٝثَزگی ثب

كاهك ٖٓ اگو اٌوإ ثبّْ ٝهٖل َٓبكود كاّزٚ ثبّْ ؽزٔب ثٚ اٌٖ هٍٝزبی ْٛ ٗبّ ّٜوّ ٍلو فٞاْٛ کوك ّبٌل َٗجذ ٛبٌی اى 

اٍذ کٚ اْٜٗ ٍٓزٞاٗل ثوای ٓوكّ  قٕد الساٌٖ هاٙ ٛٞالٗی ثٍٖ اٌٖ هٍٝزب ّٜٝو اٝى ثٍبثٍْ اُجزٚ ٗکزٚ عبُت كٌگو اٍْ هٍٝزبی 

 ل ٓ٘طوٚ اله عبُت ثبّ

 اٌٖ رٜ٘ب ػکَی ثٞك کٚ رٞاَٗزْ اى اٌٖ هٍٝزبی اٝىی پٍلا کْ٘ 

 17.12.2013ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى / كوٛبك اثواٍْٛ پٞه 

 ثشف ٔثبساٌ غیش يُحظشِ دس خبٔسيیبَّ

ثلٗجبٍ گَزوُ رٞٙ ٛٞای ٍوك كه ثٍَبهی اى کْٞهٛبی فبٝهٍٓبٗٚ ٓوكّ ّبٛل ثوف ثٞكٗل ٝٛی كٝهٝى گنّزٚ كٓبی ٛٞا كه  

اد ٍٗي کبِٛ ىٌبكی كاّزٚ رب اٌ٘کٚ ثوای آوٝى ٝكوكا کبِٛ كٙ كهعٚ ای ٛٞا پٍِ ثٍ٘ی ّلٙ اٍذ رٞاّ ثب ثبك کٚ اٌٖ آو آبه

. فجوٛب اى اٝى ٍٗي ؽبکٍَذ   كهٕل اكياٌِ پٍلاٙ کوكٙ 30كه اثٞظجی هٝی هٍٔذ كوُٝ ٓبٛی ٛب اصو گناّزٚ ٝهٍٔذ رب 

 ؽبٍ ٝىٌلٕ ثٞكٙ اٍذ ٝآوٝى ٍٗي ٗٔی ثبهإ ثبهٌلٙ اٍذ ٍوٓب ىٌبك ّل ٝثبك ٍوكی ٛی كٝهٝى گنّزٚ كه 
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 ّبعٞ چْْ ثواٙ کلاّ اٌ٘لٙ ثٞك ٝكُٞاپٌ چٚ هٝىگبهی

 

ّبٙ عٜبٕ ٛٔبٕ کٚ ٓوكّ ثٚ اٝ رٖ رٚ ٍٓگلز٘ل ىٗلگی ٝاهؼی اُ ؽکبٌذ اى هٗظ ٛبٌی كاّذ کٚ اٗوا ثلٌ٘گٞٗٚ اٝاهٙ کٞی 

ّ ٗٔی كاَٗز٘ل ٝثب رَٔقو ٝگبٙ ٗبٍيا اٝها ثلههٚ ٍٓکوكٗل اٝ اٗلٝٙ اى ىٗی کٚ ثبه ٍٖٓجزِ ها ٓوك  ٝفٍبثبٕ ٝکٞچٚ کوكٙ ثٞك

كٍذ كاكٕ ٛٔٚ ثچٚ ٛبٌِ ٝىٗلگی اُ ها كه اٝاهگی ٝفَزگی ثله ٍٓکوك ّٝجٜ٘گبّ اهاّ ٍٓگوكذ اٝ ماری اَٗبٗی ٝپبک 

 كاّذ ٝکَبٗی کٚ اى ٗيكٌک ثب اٝ اّ٘ب ثٞكٗل اٝها ثی اىاه روٌٖ ىٕ ٜٝٓوثبٕ ٌبكزٚ ثٞكٗل 

 

ٍبُٜبٍذ کٚ هفذ اى عٜبٕ ثو ثَزٚ ٝاى ٍٓبٕ ٛؼ٘ٚ ٝک٘بٌٚ گنّزٚ ٝثلٌبهی ٍلوٙ کوكٙ رب اهاّ گٍوك .ٗٔی رٞإ كُز٘گ اٝ اٝ 

ٗجٞك ٝثب اٗلٝٙ ثيهگِ ٛٔلهكی ٗکوك ٛٔلهكی کٚ كٌگو ٍٛچ ثکبه اٝ ٗٔی ٌبٌل ثِکٚ رَکٍ٘ی ثوای فٞك ٓبٍذ رب ثب ٌبك 

 كٝثبهٙ ٗظبهٙ اُ کٍْ٘ ٝثو هٝؽِ كهٝك ثلوٍزٍْ ٝفبٛوٙ اُ كه ثوگ ثوگ ٛٔٚ کٞچٚ ٝٛب ٝفٍبثبٜٗب

 

 فجو   

 آغبص نیگ فٕججبل ثضسگغبالٌ ثخؼ أص

 ٌ ْضاس جٍ پشجقبل ٔ َبسَگی اص ثبؽ ْبی السعحب 13ثشداؽث 

 ًَبیؾگبِ ُْش ایشاَی دس يشکض َذِٔ انثقبفّ ٔانؼهٕو دثی

ّبٛل ثبىكٌلک٘٘لگبٕ ٝٓواٍْ اكززبػ اى اصبهی اى ٛ٘وٓ٘لإ اٌواٗی كه ىٍٓ٘ٚ   ّت ٓوکي ٗلٝٙ اُضوبكٚ كثی 7كٌْت اى ٍبػذ 

-ؽَٖ هٚبٝی-ٔبّ ٓؼوم ٝظوٌق کبهی ٝاٌ٘ٚ کبهی ٝكٌگو ٛ٘وٛبی رغَٔی ثٞك کٚ ثب اصبهی اى ٛ٘وٓ٘لإ آٍو َٓؼٞك اٛز

ٝفلٌغٚ ثبثبٌی ػوٙٚ ّلٙ ثٞك اصبهی ثی ٗظٍو ٝكه فٞه رٞعٚ کٚ   ٓؾَٖ ٍٍِٔبٗی -ؽَٖ ٖٓ٘ٞهی ىٛوا ّبٙ ٍٛٞی   

 ثوای ثبىكٌلک٘٘لگبٕ عناة ٝكٌلٗی ّلٙ ثٞك 

 اى اٌٖ ٓواٍْ ٝٗٔبٌْگبٙ ػکٌ ٛبٌی رٍٜٚ كٌلٙ اّ کٚ ثب ْٛ ٓی ثٍٍْ٘ 

ٚ ّلٙ چ٘لإ ٝٙٞػ ٗلاهك / ٓزبٍلبٗٚ چٕٞ كٍِْ ثب كٝهثٍٖ ٓٞثبٌَ گوكزكٍِْ کٞربٛی اى ٓواٍْ ثبىكٌل َٓئٍُٖٞ اى ٗٔبٌْگبٙ 

 ٝٓی ثقٍْل 

 ثیًّ عاليث ٔثٓذاؽث اص عبل ایُذِ دس دثی قبََٕی ٔدحًی يیؾٕد
   

 

ٓلٌو رٌَٔٞ اُٖؾی اهبی ؽٍله ٌٍٞق اػالّ ٗٔٞكٗل کٚ کبهگوإ ٝکبهٓ٘لإ كه ٍبٍ 2013  كٍٔجو11ثٚ ٗوَ اى آبهاد اٍُّٞ 

ٍٔٚ اٜٗب َٛز٘ل ٝفبٗٞاكٙ اٜٗب كه ٕٞهد هجٍٞ ّوکذ ثٍٔٚ ٍْٓٞٗل ثبٌل ثٍٔٚ كاّزٚ ثبّ٘ل ّٝوکذ ٛب ٓٞظق ثٚ ربٍٖٓ ث 2014

ٝگوٗٚ فٞك اكواك ثبٌل اٜٗب ها ثٍٔٚ ک٘٘ل اٌٖ ٓٞهك ؽزی ثوای فلآٚ ٝهاٗ٘لگبٗی کٚ كه ٓ٘يٍ ٓٞاٍٖٛ٘ ٍٗي کبه ٍٓک٘٘ل ٍْٓٞك 

 ٝؽزی كه ٗظو اٍذ کٚ اكواك ثب ٌٝيای ىٌبهری ٍٗي ثٍٔٚ ّٞكٗل 

کبهگوإ ٝکبهٓ٘لإ ٍٝالٓزی ثٜلاّذ کٍِٚ اكواك كه کْٞه آبهاد ا كه ٗظو گوكزٚ ّلٙ  اٌٖ آو كه عٜذ ثٜجٞك ٝٙؼٍذ

كهْٛ ثوای ثٍٔٚ ٗبٓٚ كه ٗظو گوكزٚ ّلٙ اٍذ ٝكه ٍبٍ اٌ٘لٙ ٛو كوكی ٍٓقٞاٛل ٌٝياٌِ رٔلٌل ّٞك ثبٌل  600اٍذ . ٍوق 

 ثٍٔٚ ْٛ ثبّل ٓلد اٌٖ ثٍٔٚ ٌکَبٍ اٍذ

  

   ثوای اٛالػبد ثٍْزو ٍٓزٞاٍٗل ثٚ اٌٖ ٕلؾٚ آبهاد اٍُّٞ ٓواعؼٚ کٍ٘ل

   

 ٗٔبٌْگبٙ پلٌلٙ ٛبی ٛ٘و رغَٔی اٌوإ كه ٓوکي ٗلٝٙ اُضوبكٚ ٝاُؼِّٞ كثی
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ثؼل  7کي ٗلٝٙ اُضوبكٚ ٝاُؼِّٞ كثی ٗيكٌک ٓٔيه كثی اى ٍبػذ كه ٓو11.12.2013اٌٖ ٗٔبٌْگبٙ كه هٝى چٜبهّ٘جٚ اٌٖ ٛلزٚ 

 ثوگياه ٍٓگوكك ٝهٝك ثوای ػّٔٞ اىاك اٍذ  اى ظٜو 

َٓب  7رلػٞکْ ٗلٝٙ اُضوبكٚ ٝاُؼِّٞ ُؾٚٞه اكززبػ )ٓؼوٗ اُلٖ االٌواٗی ( الرغبٛبد كٍ٘ٚ اٌواٍٗٚ ٓز٘ٞػٚ ؿلا االهثؼب ٍبػذ 

  ثٔوو اُ٘لٝٙ اُلػٞٙ ػبٓٚ 

 فجو 

 ایًُّٓ افشاس ثش يبَذٌ ؛ ثّ چّ ػهث ؟! ...

 کُّٓ ایٓبی يقیى کٕیث 

  

 ثٜبه كه هاٙ اٝى اهاّ اهاّ ٓی اٌل

گوائٍلٙ ٝكّذ ٝكٖٓ اٝى اهاّ اهاّ هٝ ثٚ ٍجوی ٍٝو ٍجيی ٍٓوٝك ٛی كٝ ثؼل اى ثبهٗلگی ٛبی ٓبٙ گنّزٚ ٛٞا هٝ ثٚ ٍوكی 

ٛلزٚ گنّزٚ ْٗبٗٚ ٛبی اٌٖ ّوٝع ثٜبه اهٓـبٜٗبٌی ثب فٞك كاّزٚ کٚ اٝىٌٜبی فُٞ كٍ ؛ثٜبه كٍٝذ ثی ٍٖٗت اى إ ٗجٞكٙ 

رلوٌؼ ٝهكزٖ ثٚ کٞٙ ٝكّذ اٗل .ٛکبه ٝفبهىٙ ٝروّٚ فٞكها ْٗبٕ كاكٙ اٗل ٝثو ٍو ٍلوٙ ٓوكّ آلٙ اٍذ ٝهكزٖ ثٚ گوكُ ٝ

 ثبٌل ثبهإ ثٍبٌل رب اٌٖ ثٜبه ٗٞهً اى پبی ٍٗلزلٝهل ثکْل   ثواٙ اكزبكٙ اٍذ ٝثٍبثبٕ 

   ػکٌ ٛبٌی کٚ ٓی ثٍٍ٘ل اى ثٜبه ٗٞهً اٌ٘وٝىٛب گوكزٚ ّلٙ اٍذ 

  ثوای كٌلٕ ػکٌ ٛب اٌ٘غب کٍِک کٍ٘ل

  

 ثشصیم 2014گشِٔ ثُذی جبو جٓبَی فٕججبل 

ثب رٍْ ٛبی اهژاٗزٍٖ ٝثٍٞ٘ی Fرٍْ هاٙ ٌبكزٚ عبّ عٜبٗی اٗغبّ گوكذ ٝرٍْ اٌوإ كه گوٝٙ  32آوٝى هوػٚ کْی اى ثٍٖ 

 فوكاك ٍبٍ اٌ٘لٙ ثوگياه فٞاٛل ّل  22كه ربهٌـ  2014ٍٝٗغوٌٚ ْٛ گوٝٙ ّل ثبىٌٜبی عْ عٜبٗی كٞرجبٍ ثوىٌَ 

 

 َهغٌٕ يبَذال يجبسص خغحگی َبپزیش ساِ اصادی ٔاَغبَیث دس گزؽث 

اَٗبٜٗبٌی ىٌبكی هٝىاٗٚ كه اٌٖ كٍٗبی پوٍٛبٛٞ ٓی اٌ٘ل ٝٓی هٝٗل آب اٗلک هٛجوإ ٝاَٗبٜٗبٌی َٛز٘ل کٚ ربهٌـ ىٗلگی اٜٗب  

ْوٌذ اٍذ َِٕٗٞ ٓبٗلال ٛو چ٘ل هٛجو کْٞه ٓوكّ اكوٌوبی ع٘ٞثی ثٞك کٚ ٍبُٜبٌبٕ ىٌبكی ٍوّبه اى ٓجبهىٙ كه هاٙ اىاكی ث

ٍبُٜب رالُ اٝ كه  ثوػٍِٚ ٗژاكپوٍزی ٝكه هاٙ اىاكی ٓوكِٓ ٓجبهىٙ کوك آب اُگٞی ثيهگ ٓوكّ عٜبٕ كه اٌٖ هاٙ ٍٗي ثٞك 

 اٌٖ هاٙ ثيهگ اهط ٓی ٍْٜٗ ٌٝبك ٝفبٛوُ ها گوآی ٍٓلاهٌْ 

 6.12.2013  ٛبی اٝىٍبٌذ ٍزبهٙ 

 فجو ٓورجٜ 

 يبَذال دسگزؽث
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 حّ جٓبٌ ثّ دسگزؽث يبَذال ٔاکُؼ عشاٌ کؾٕسْب ٔ چٓشِ ْبی ثشجغ

 ٓؾٔل عٞاك ظوٌق ٝىٌو آٞه فبهعٚ اٌوإ كه آبهاد

كُٝذ اهبی هٝؽبٗی ٛی ٗيكٌک ثٚ ٕلٝ ثٍَذ هٝىی کٚ اى اؿبى كؼبٍُزِ ٍٓگنهك گبّ ٛبی ٜٓٔی كه ػوٕٚ ثٜجٞك هٝاثٜ 

َٛٔبٌگبٕ اٌوإ ّلٙ اٍذ فبهعی َٝٓئِٚ َٛزٚ ای ثوكاّزٚ اٍذ کٚ ٓٞعت رِطٍق ٗگبٜٛب ثٚ هٝاثٜ ثٍٖ أَُِ اُقٖٞٓ 

اهبی ظوٌق ٝىٌو آٞه فبهعٚ اٌوإ كه اكآٚ ٍلوٛبی فٞك ثٚ ٓ٘طوٚ ثٚ کْٞه آبهاد آلٙ ٝثب َٓئٞالٕ ثِ٘ل پبٌٚ آبهاد 

كٌلاه ٝگلزگٞ كاّزٚ اٍذ هٝاثٜ كٌوٌ٘ٚ آبهاد ٝاٌوإ ٛی ٍبُٜبٌی چ٘ل ٝثلٍَُ رؾوٌْ ٝثوفٞهكٛبی ٗبٓزؼبهف اٍٍت كٌلٙ 

ل كُٝذ اهبی هٝؽبٗی ثبػش گْبٌِ ربىٙ ای كه هٝاثٜ ثٍٖ أَُِ ّلٙ اٍذ اهبی ظوٌق ٛی ٓلد ؽٚٞه ثٞك کٚ ؽوکذ علٌ

فٞك پٍوإٓٞ َٓبئَ ٓ٘طوٚ َٝٓبئَ ْٝٓکالد هٝاثٜ رغبهی ٝكوٛ٘گی ٍٍٝبٍی رجبكٍ ٗظو ٗٔٞكٗل ٝكٌْت ٍٗي هواه ثٞك كه 

 ثبّگبٙ اٌواٍٗبٕ كثی ثٚ گلزگٞ ثب اٌواٍٗبٕ ٓوٍْ ثپوكاىك 

ٓبهاد ٍٝٗي اٌواٍٗبٕ ٓوٍْ آبهاد اٗزظبه كاهٗل اٌٖ گبّ علٌل ثٚ رٍٞؼٚ ثٍْزو هٝاثٜ اهزٖبكی ٍٍٝبٍی ٝكوٛ٘گی َٓئٍُٖٞ ا

 ٓ٘غو گوكك ٝٓٞهؼٍذ اٌواٍٗبٕ كه اٌٖ رٍٞؼٚ ٝرؼبَٓ ثٍِ اى پٍِ ثٜجٞك ٌبثل /

 / ٍبٌذ ٍزبهٙ ٛبی اٝى 2013كٍبٓجو 4/

 فجوٛبی ٓورجٜ ثب ٓٞٙٞع  ------

 ججبس ايبسات اص ساثطّ ثب ایشاٌ اعحقجبل يی کُُذ

 ؽشیک أل اقحقبدی يبعث عفیش ایشاٌ: ايبسات 

 

 ؛ کوٙ ىٍٖٓ  کوٙ ؽٍبد ثقِ

 ثؼل اى فٞاٗلٕ ٓطِت اٌٖ كٍِْ ها ثجٍٍ٘ل 

، ٍٍٖٞٓ ًوٙ اٍذ ٝ اى چٜبه ٍٍبهٙ اٗل ًٚ كه ثٍٖ آٜٗب ًوٙ ىٍٖٓ اى ٗظو كبِٕٚ ثب فٞهٍّل ٍٍبهٙ اؽبٛٚ ًوكٙ 9فٞهٍّل ها 

ً٘ل ًٚ  رو َٛز٘ل. ىٍٖٓ كه ٓلاهي گوكُ ًٓ رو اٍذ.اى پ٘ظ ٍٍبهٙ ثٍوًٝٗ، چٜبه ربي آٜٗب اى ًوٙ ىٍٖٓ ثيهگ كافًِ ثيهگ

 ّٞك. ٍٍِٕٓٞ ٓبٌَ كٝهرو ًٗٔ 5/94ّٞك ٝ اى  رو ًٗٔ ٍٍِٕٓٞ ٓبٌَ ثٚ فٞهٍّل ٗيكٌي 5/91ٍٛچ ٝهذ اى 

ّل ىٌوا  ٌٖ ٓلاه رووٌجبً كاٌوٙ ٓبٗ٘ل اٍذ ٝ اگو ؿٍو اى اٌٖ ثٞك ىٗلگً هٝي ًوٙ ىٍٖٓ ؿٍو ٌٖٓٔ ًٓرو اٌ٘غب اٍذ ًٚ ا عبُت 

  ّلٗل.  ىٗ٘ل ٝ كه ربثَزبٕ اى گوٓب ًجبة ًٓ ؽٍٞاٗبد ٝ گٍبٛبٕ كه ىَٓزبٕ اى ٍوٓب ٌـ ًٓ

 

ٍِٕٞ ٍبٍ ػٔو كاهك. ًْق اٌٖ ٛياه ٍٓ 5/4ىٍٖٓ كه ٓوبٌَٚ ثب ًبئ٘بد ٌي ًوٙ عٞإ ٝ علٌل اٍذ ثب اٌٖ ؽبٍ ىٍٖٓ ؽلٝك 

 ّٞك، ثٚ كٍذ آٓلٙ اٍذ. ٛب اى إٓ اٍزلبكٙ ًٓ ٛبي اٗغبّ ّلٙ رٍٜٞ هاكٌٞاًزٍٞ ًٚ كه رؼٍٍٖ ػٔو ٍ٘گ ٓٞٙٞع اى ثوهًٍ

ٓبٌَ كه صبٍٗٚ ثٚ كٝه فٞهٍّل كه ؽبٍ ؽوًذ اٍذ. ٛٔبٗ٘ل رٔبًٓ اعَبّ كٌگوي ًٚ كه ٓلاهٛبي  5/18ًوٙ ىٍٖٓ ثب ٍوػذ  

ً٘٘ل كهٍذ ٛٔبٗ٘ل پٍٞذ ؽِيٕٝ ثٍَبه ثيهگً ًٚ هٝي ٌي ٗـ  ْٛبٕ اى هٞٙ ٍَٓ ثٚ ٓوًي پٍوٝي ًٍٓٛأد، ؽوًذ ٝ ها

  ٗبٓوًٌ هواه كاّزٚ ثبّل.

ّٞك ٍٗوٝي ٍَٓ ثٚ ٓوًي ثٚ ٍٍِٝٚ ًِْ ٍٗوٝي عبمثٚ ىٍٖٓ ثٍٖ فٞهٍّل ٝ ًوٙ ىٍٖٓ اٌغبك  ٛٔبٕ ٛٞه ًٚ ًوٙ كٝه ًٓ

  هٝي فٞهٍّل ٍوٞٛ فٞاٛل ًوك.  ّٞك. اگو ًوٙ ىٍٖٓ اى كٝه ىكٕ ثبى ثبٌَزل ًٓ
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ىٍٖٓ كه كٚب ثٚ ٌَّ ٓبهپٍچ كه ؽبٍ ؽوًذ اٍذ ثٚ ػالٝٙ اٌٖ ًٚ ًوٙ ىٍٖٓ اى ٓـوة ثٚ ْٓوم هٝي ٓؾٞه فٞكُ ٛو 

كٛ٘ل ًٚ ٓؾٞه ّٔبًُ ع٘ٞثً ًوٙ  ٛبي علٌل ٕٞهد گوكزٚ ْٗبٕ ًٓ اٗلاىٙ گٍوي  چوفل. ثٍَذ ٝ چٜبه ٍبػذ ٌي ثبه ًٓ

كٛ٘ل ًٚ ٍٛٞ هٝىٛب ثٚ ٛٞه ثٍَبه  ٛبي ثٍَبه كهٍن ْٗبٕ ًٓ ٖو ٝ ٗبٓ٘ظًٔ كاهك. ٛٔچٍٖ٘ ٍبػذىٍٖٓ ع٘جِ َٗجزبً ٓقز

 ً٘ل. ٓالًٌٔ رـٍٍو ًٓ

 

چوفل ٝگوٗٚ ٝهزً ًٚ ٍٗوٝي گوٌي اى ٓوًي  ً٘ل كه اٌٖ اٍذ ًٚ ىٍٖٓ ر٘لرو ًٗٔ فّٞجقزً ثْوي ًٚ هٝي ىٍٖٓ ىٗلگً ًٓ

  ّلٗل.  وبرِ كه كٚب پقِ ًّٓل ىٍٖٓ ٝ رٔبًٓ ٓزؼِ اى ٍٗوٝي عبمثٚ ثٍْزو ًٓ

 

اي اٍذ ًٚ هٝي إٓ اهٍبًٗٞ ٝعٞك كاهك ٝ كاهاي ٛٞاًٌ ثٚ َٗجذ چٜبه پ٘غْ اىد ٝ ٌي پ٘غْ اًٍَژٕ اٍذ.  ىٍٖٓ ٌگبٗٚ ًوٙ

ٛياه ٓبٌَ ٝ ثٚ ٛٞه هطغ ؽواهد ٓوًي إٓ چ٘لٌٖ ٛياه كهعٚ  3ٛٔچٍٖ٘ ىٍٖٓ ّبَٓ َٛزٚ ٓوًيي ٓناثً اٍذ ثٚ هطو 

 ٍبٗزً گواك اٍذ.

  ّٞك. اؽزٔبٍ ىٌبك هَٔذ ثيهگً اى اٌٖ ؽواهد اى هاكٌٞاًزٍٞ ٓؼبكٕ كافَ ىٍٖٓ ؽبَٕ ًٓثٚ  

گٞكروٌٖ ٗوطٚ « ٓبهٌبٗبى رواِٗ»ٓبٌَ ٙقبٓذ كاهك. كبِٕٚ ثٍٖ هِٚ اٝهٍذ رب  25هْو ىٍٖٓ ٌب ٝههٚ هًٌٝ إٓ ؽلٝك 

 ٙ ّلٙ اٍذ.كهٕل ٍطؼ ىٍٖٓ اى آة پٍّٞل 78ٓبٌَ اٍذ ٝ ٍٗي رووٌجبً  12اهٍبًٗٞ آهاّ، ؽلٝك 

 خجش عقٕط پشٔاص دثی ثّ الس دسٔؽ ثٕد ٔجکزیت ؽذ

ثؼل اى ظٜو پ٘ظ ّ٘جٚ فجوی اى ٛوٌن ٝاد ٍبپ ٍَٝٓوٛبی كٌٍ ثٞکی پقِ ّلٙ ثٞك کٚ پوٝاى كثی ثٚ اله كچبه ٗؤ ك٘ی 

ٍٗبٓلٙ . اى اٗغب پبٌی ٍوٞٛ کوكٙ ٝٗبگٜبٕ ٓٞرٞه ثکبه اكزبكٙ اٍذ ٝؽبكصٚ ای پٍِ  200ٛياه پبٌی ثٚ 2ّلٙ اٍذ ٝاى اهرلبع 

کٚ ٓ٘جغ فجو ثی ٗبّ ْٝٗبٕ ثٞك ٝاى هٍٞ ٌک كوك فٞهی مکو ّلٙ ثٞك ٖٓ ٛٔبٕ ٓٞهغ َٗجذ ثٚ اٌٖ فجو ّک کوكّ ٝاى ٓ٘بثغ 

ٍٝبٌذ ٛبی ٓؾِی عٌٞب ّلّ کٚ ٓٞهك ربٌٍل ٍٛچ ٍبٌذ ٝٓ٘جغ َٓزوِی هواه ٗگوكذ رب اٌ٘کٚ كٌوٝى ٍبٌذ گوٌْ٘بی گواُ 

 رکنٌجٚ اٗوا اػالّ ٗٔٞك 

ٝكاهٗلگبٕ گوٝٙ فجوی كه كٌٍ ثٞک رٍٕٞٚ ٍْٓٞك رب فجوی اى ٓ٘بثغ هٍٔی ْٝٗبٕ كاه پقِ  ْٜٛٔوٌبٕ ٝ ثٍ٘٘لگبٕ ثٚ 

ْٗلٙ اٍذ ٝاٛالع کبكی ٗلاهٌل اٗوا ثالكبِٕٚ هٝی كٌٍ ثٞک فٞك هواه ٗلٍٛل ٝعٞگٍو ٌْٗٞل کٚ اٗوا اى ٛوٌن ٝاد ٍبپ 

ٌکی اى ٝاد ٍبپ ٛب ثٚ ٗوَ اى اهبی آٍو ٓيهػی كه اٝى كوٍزبكٙ ها كه  اٌٖ فجوّٝبٌؼٚ  ٝؿٍوٙ ثٚ كٌگوإ اٛالع كٍٛل/ 

 کٚ كه رکنٌجٚ فجو گوٌْ٘ب ثلإ اّبهٙ ّلٙ اٍذ  ثٞكٗل

 دثی جکزیت ؽذ -الس َقـ فُی ْٕاپیًبی آعًبٌ دس يغیش

 خجش جکًیم ؽذِ –گشیؾُب 

كثی ثلٕٝ ٍٛچ ْٓکِی ٍبُْ ثٚ  -ی هٝى عٔؼٚ كه ٍَٓو اله پوٝاى ّوکذ ٛٞاپٍٔبٌی آٍٔبٕ كه ٍبػذ كٝاىكٙ ٝ كٙ كهٍوٚ :

 .ٓوٖل َْٗذ ٝ فجو كاّزٖ ٛو گٞٗٚ ٗؤ ك٘ی كه اٌٖ پوٝاى رکنٌت ّل

ی ٓؼبٕٝ اعواٌی ٓلٌوکَ ٛٞاپٍٔبٌی آٍٔبٕ كه پبٌگبٙ ٍّواى ٝ هئٌٍ ٛی رٔبً رِل٘ی فجوٗگبه گوٌْ٘ب ثب ٍٍل ٖٓطلی ٛبّٔ

ٛبی ٛٞاپٍٔب ٗبّی اى  رکبٕ» گٌٞل: اٌَزگبٙ الهٍزبٕ كه ٓٞهك ّبٌؼبد ٓ٘زْو ّلٙ ٓج٘ی ثو ٗؤ ك٘ی كه اٌٖ پوٝاى ٓی

کْ کوكٕ اهرلبع ثوای ٝثٍِ ٝعٞك كاهك، ٝهزی ٛٞاپٍٔب كه ؽبٍ  ٛب کْ ی پوٝاى ٛبی ٛٞاٌی آوی ٛجٍؼی اٍذ کٚ كه ٛٔٚ چبُٚ

ّٞك ٝ اٌٖ  ٛب اٌغبك ٓی كوٝك آٓلٕ اٍذ ثٚ كٍَُ افزالف كهعٚ ؽواهری کٚ كه اهرلبع ٝ ٍطؼ ىٍٖٓ ٝعٞك كاهك اٌٖ رکبٕ

 «.گٍوك ْٗبد ٓی  کبهّ٘بٍبٗٚ ّبٌؼبد اى اٛالػبد ٗبهٔ ٝ کبٓال ؿٍو

ٍٛچ فجوی كه اٌٖ هاثطٚ ثٚ اٝ گياهُ ْٗلٙ اٍذ ّت كٌْت ثٚ اٝ هٍٍلٙ ٝ رب هجَ اى إٓ  کٚ اٌٖ ّبٌؼٚ ٍٗٔٚ اٝ ثب ثٍبٕ اٌٖ

ٛبی أٌٖ ٝ ثٚ ٓٞهغ اٍذ ٝ  ٛلف ّوکذ ٛٞاپٍٔبٌی آٍٔبٕ کٚ ٓزؼِن ثٚ ٕ٘لٝم ثبىَْٗزگی کْٞه اٍذ كاّزٖ پوٝاى»گلذ:

ٛبٌی ٛٞاپٍٔبٌی كافِی چٍي كٌگوی ها كه پی ٗقٞاٛل كاّذ ٝ  ٛبٌی عي رقوٌت مٖٛ ٓوكّ كه ٓٞهك ّوکذ پقِ چٍٖ٘ فجو

 «.رٞإ ْٓکِی ٍٍبٍی كاَٗذ ٝ َٓئٍُٖٞ كه ؽبٍ پٍگٍوی ٝ ّ٘بٍبٌی ػٞآَ ْٗو اٌٖ فجو َٛز٘ل بُٚ ها ٓیاٌٖ َٓ
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ی  ٛبٌی اٍذ کٚ كه ٓ٘طوٚ ّوکذ ٛٞاپٍٔبٌی آٍٔبٕ اى عِٔٚ ّوکذ»ٓؼبٕٝ اعواٌی ٓلٌو کَ ٛٞاپٍٔبٌی اٍزبٕ كبهً گلذ:

 «.هٍبٗی ثٚ ٓوكّ كه اٌٖ ٓ٘طوٚ اكآٚ فٞاٛل كاك ٚ فلٓذالهٍزبٕ ٓٞهك اػزٔبك ٓوكّ اٍذ ٝ ثؼل اى اٌٖ ٍٗي ٛٔچٕٞ گنّزٚ ث

ی  كه ٍبٌذ هٝىٗبٓٚ ی ٛٞاپٍٔبی آٍٔبٕ كه پوٝاى كثی ثٚ الهٍزبٕ ٍبٗؾٚی آوٝى ٍٗي فجوی ثب رٍزو  كهٍوٚ ۵ٔ:۵ٍبػذ 

ٌٖ ٕٓٚٔٞ کٚ ٛٞاپٍٔبی َٓبكوثوی فطٞٛ ٛٞاٌی آٍٔبٕ كه پوٝاى فٞك اى كثی ثٚ اله، ثو ٕجؼ فواٍبٕ ٓ٘زْو ّل ثب ا

ی اٌٖ فجو ثٚ ٍبٌذ فواٍبٕ كاّزٍْ  هٝی آثٜبی فٍِظ كبهً كچبه ٍبٗؾٚ ّل. ٛی رٔبٍی کٚ ثب آٍو ٓيهػی اى اٝى كوٍز٘لٙ

ٛب ٝ   ٍّ٘لٙ کٚ ٛٞاپٍٔب كه اٌٖ ٍَٓو رکبٕاٌٖ فجو ها اى چ٘ل ٗلو اى كٍٝزبٕ فٞك کٚ َٓبكو اٌٖ پوٝاى ثٞكٗل » اٝ گلذ:

ٛبی ىٌبكی كاّٚ اٍذ آب ثؼل اى پٍگٍوی اى ٓ٘بثغ ٓؼزجو ٓزٞعٚ ّبؿ ٝ ثوگ كاكٕ ثٚ اٌٖ ّبٌؼٚ ّلٙ ٝ ثؼل اى رٔبً ثب  ُوىُ

پ ثٞك  ا هٍبٕ ٝارٌ ٛبٌی كه پٍبّ ٓ٘جغ إِی اٌٖ فجو پٍبّ «ٛب فٞاٍزٚ اٍذ رب اٌٖ فجو ها إالػ ک٘٘ل. ٍبٌذ فواٍبٕ اى إٓ

 .کٚ ثب ؽلاهَ كٝ ّکَ ٓ٘زْو ّلٙ ثٞك. كه اٌٖ پٍبّ ٌَٗٞ٘لٙ ّبٌؼٚ فٞاٍزٚ ثٞك کٚ َٓبكوإ ٓلری ّوکذ آٍٔبٕ ها رؾوٌْ ک٘٘ل

ثب ٌکی اى َٓبكوإ ٝ ٌٌٞٗ ٓزٍٖ فِجبٕ گواّی اٌٖ پوٝاى ٍٗي رٔبً گوكذ. فِجبٕ ٓزٍٖ ٍٗي ٛوگٞٗٚ ْٓکَ  فجوٗگبه گوٌْ٘ب

 «.ٛبی ٍطؾی كه ٛو پوٝاىی ٛجٍؼی اٍذ رکبٕ»ك ٝ گلذ: ك٘ی كه اٌٖ پوٝاى ها هك کو

ٍٛچ ْٓکِی ْٛ ثوای »كکزو ٓؾون کٚ ٌکی اى َٓبكوإ اٌٖ پوٝاى ثٞكٙ ٍٗي اظٜبه کوك پوٝاى فٞثی ها رغوثٚ کوكٙ اٍذ: 

ثٞكٙ کٚ پٍکوی  ٛبی اٌغبك ّلٙ ٍٗي ٗبّی اى اهرؼبّبد ٛٞاپٍٔبی پٜٖ ٛب، ثقْی اى رکبٕ ٛجن ٍّ٘لٙ« َٓبكوإ پٍِ ٍٗبٓل.

 ىٓبٕ كه ثبالی اٌٖ ٛٞاپٍٔب كه ؽبٍ پوٝاى ثٞكٙ اٍذ ْٛ

 

 فجو

 

  ٛکبه )هبهچ( ٓ٘طوٚ عٌْٞ ٝث٘بهٙ / اى ٝثالگ ٓوثٞٛی کٜ٘ٚ اٝى

 چٓم ٔدٔيیٍ عبنگشد اعحقالل کؾٕس ايبسات ٔػیذ ٔطُی
  

ٓجو ٛو ٍبٍ ٍبُگوك ػٍل ٝٛ٘ی ٓوكّ کْٞه آبهاد اٍذ ٝرؼطٍَ ػٔٞٓی اٍذ كُٝذ آبهاد ثوای اٌٖ هٝى كٍب 2هٝى 

 ٌکوٝى ثوای رٔبّ اٛبك ٝچٜبه هٝى رؼطٍِی رٔبٓی ٜٗبكٛب ٍٝبىٓبٜٗب ٝاكاهاد كُٝزی اٍذ 

 

ؼطٍَ اػالّ کوكٗل رب ثؼٚی اى ّوکذ ٛب ثوای هكبٙ ؽبٍ کبهگوإ ٝکبهٓ٘لإ ثو اٍبً اػالّ ٓواعغ کبه ؽکٞٓزی ّ٘جٚ ر

 کبهگوإ اى كٝهٝى عٔؼٚ ّٝ٘جٚ اٍزلبكٙ ٗٔبٌ٘ل ثؼٚی ٛب ّ٘جٚ ٍٓوٝٗل ٍوکبه ٌٝکْ٘جٚ اػالّ رؼطٍِی ٗٔٞكٗل 

آٍلٝاهٌْ رغبه ٕٝبؽجبٕ کبه اٌٖ ٌک هٝى ؽن ٓوفٖی ٝرؼطٍِی هبٗٞٗی کبهگوإ ٝکبهٓ٘لإ فٞك ثٔ٘بٍجذ ػٍل ٝٛ٘ی 

 آبهاد ٓ٘ظٞه كاهٗل

  

 خْٕؾًُذو دس فٕست اعحفبدِ اص يطبنت عبیث يُجغ اَشا رکش کُیذ / يذیشیث عبیث عحبسِ أص 

 / يذیشیث عبیث ثؼضی اص ػکظ ْب ًْشاِ ثب يطبنت َیغث کّ دس جًغ أسی يجذد اسؽیٕ آَب سا َیبفحى ثب ػشك پٕصػ 
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