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افسانه شعبان نژاد 
مهمان بچه ها 

کراماتی
 سی و یکمین شهردار اوز

به مناسبت گرامیداشت
 روز دانش آموز و به دعوت

 مدارس آفرینش و زارع 
با حکم استاندار 

و معارفه با مردم و مسئوالن 

صفحه 3 و 4 را بخوانید



آن نیست که حافظ را رندي بشد از خاطر 
کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد
*احمد خضري: انتشـار پسین اوز در راسـتاي عالقمندي 
مـردم این دیار به فرهنگ و ادب در رسـانه اسـت. عصراوز که 
با همت و کوشـش جمعی از دوستداران رسـانه و قلم در بهمن 
مـاه 1379 با مسـاعدت محمد عسـلی مدیر مسـئول منتشـر 
و تـا به امـروز بدون وقفه در 219 شـماره ادامه داشـته اسـت 
که شـوراي سرپرسـتی عصراوز بـراي اخذ امتیاز این نشـریه 
کوشـش فراوان کرد کـه به دالئل مختلف میسـر نشـده براي 
اینکه ارتباط مخاطبان و شـهر اوز با عصراوز قطع نشود ساختار 
فیزیکی آن حفظ و حتی سـعی شـد که نام هاي جدیدي مانند 
عصرنوین اوز، عصر جدید اوز، عصر دلگشاي اوز، عصرمردم اوز 
و ... براي نشـریه جدید انتخاب شـود که هیچ کدام مورد قبول 
هیات نظارت بر مطبوعات قرار نگرفت و با مشورت با دوستان و 
بزرگان و تایید شوراي سرپرستی نام «پسین اوز» مورد موافقت 
قرار گرفت که این نام از چند جهت با اهداف گفته شده مطابقت 

داشت. 
1 - پسـین یک واژه فارسی است که نسبت به عصر که کلمه 

اي عربی است مقدم تر است. 
2 - پسـین عالوه بر اینکه یک واژه فارسـی است در گویش 
مـردم جنوب فارس به ویژه الرسـتان، اوز، خنـج، گراش رواج 

داشته و یک واژه غالب و شناخته شده است. 
3 -در یک نگاه تغییر از عصر به پسین مورد پذیرش و قبول 

اهالی محل است. 
4 - پسـین بعد از پشـین اسـت بنابراین مـی تواند تکمیل 

کننده پیش از خود باشد. 
5 - پسین صفت نسبی است یعنی منسوب به بعد است و در 

فرهنگ فارسی عمید به معناي آخرین نیز آمده است. 
بـا این مقدمه بـه اطالع خواننـدگان وفادار و مردم شـریف 
خطه جنوب شرقی استان فارس و شمال هرمزگان و شهروندان 
شـاغل در کشـورهاي حوزه خلیج فارس می رسـاند که مسلمًا 
زمانی که شـما نشـریه را با نام جدید دریافت مـی کنید. طبعًا 
خواهان تغییراتی نسـبت به قبل هسـتید. بنابراین ابتدا سـعی 
شده اسـت که گروهی افراد جدید به شوراي سرپرستی افزوده 
شود و همچنین با تغییرات اساسی در تشکیل کمیته ها افراد و 
نیروهاي توانمندي قول همکاري در زمینه هاي اخبار، تاریخی، 
اجتماعی، فرهنگی، ورزشـی، هنري، علمـی، خانوادگی و غیره 
داده و با این حرکت مسـلمًا تغییراتی نسـبت بـه قبل خواهیم 

داشت. 
طبعًا دوسـتان به ترتیب شـاهد این تغییـرات خواهند بود و 
امیدواریـم با نگاه جدید و دوسـتان جدید و یاري همشـهریان 
مهربان و خیرین بزرگوار بتوانیم نشریه اي متفاوت نشر دهیم. 
*صاحب امتیاز و مدیر مسئول

از اوز نوین تا پسین اوز 

احمد خضري

نگاهی به تاریخچه روزنامه نگاري در اوز 
بـه مناسـبت انتشـار پسـین اوز بر آن شـدم تـا تاریخچه 
مختصري از مطبوعات در اوز را تا آنجائی که اطالعات من یاري 

کند براي آگاهی خوانندگان بنگارم.
 گرچه چاپ و انتشـار کتاب هـم در رده مطبوعات قرار می 
گیرد. ولی بیشتر هدف نشر روزنامه و مجله است و اطالق کلمه 
روزنامه، شـامل ماهنامه، هفته نامه، دو هفته نامه و مجالت هم 
بوده و آنچه در اوز چاپ و منتشـر شـده اسـت مدنظر اسـت 
و گرنـه باید به نشـریه الهـام کرمان که توسـط مرحوم محمد 
ابراهیم الهامی تاجر اوزي شـاغل در کرمان اشاره کرد. و بعد از 
آن روزنامه کیهان توسط دکتر مصباح زاده در تهران و ... البته 
نشریه الهام کرمان در نوشته اي جداگانه، معرفی خواهد شد. 

با نـام بردن از الهـام و کیهان به سـادگی نتیجه می گیریم 
کـه مردم اوز اگر از نعمـت آب، هوا و طبیعت مطلوب برخوردار 
نبوده و در بسـیاري از موارد مجبور به مهاجرت شـده اند. این 
مهاجـرت روي دیگر مثبتش را به ما نشـان داده و باعث نشـر 
و آموزش همگانی شـده اسـت که الهام و کیهان را نتیجه این 
دانـش می تـوان نام بـرد. گرچه موضوع نوشـتن مـا در مورد 
مطبوعات اسـت ولی در سـایر بخش ها نیز کشور و حتی دنیا 
از افکار خوب جوانان و مردم اوز به برکت پدیده مهاجرت بهره 
مند شـده اند. 1- اولین انتشـار مسـتقل در شـهر اوز به زمان 
پیـروزي انقالب اسـالمی ایران باز می گردد کـه هفته نامه اي 
بـوده که با مشـارکت جمعی از انقالبیـون آن زمان که گرد هم 
آمده و ضروت انتشـار یک نشریه را تشخیص دادند و در اواخر 
فروردین سال 1358 منتشر کردند. هنر خوشنویسی، طراحی 
و هنري مرحوم محمدرفیع ضیائی که سـمت مسـئولیت را به 
عهده داشـت باعث گردید تا هفته نامـه «اوز نوین» با طراحی 
روي جلد اسـتاد ضیائی و نقاشی براي اخبار، مطالب و اطالعیه 
ها به چاپ می رسـید. محمدرفیع ضیائی، عبدالحمید کرامتی، 
محمد سوداگر، احمد خضري، عبدالمجید رهنما، محمد زندیان 
و ... بقیه اسـامی را به یاد ندارم. اعضاي اصلی نشـریه اوز نوین 
بودنـد که انتشـار آن که با اسـتقبال فراوان مردم روبرو شـد. 
گرچه این نشـریه فاقد مجوز بود ولی در آن زمانی منعی براي 
انتشار وجود نداشت و دوستان در محل اداره بهزیستی اوز که 
عبدالحمید کرامتی مدیریت آن را به عهده داشت و براي چاپ 
آن زحمات زیادي می کشـید حدود 6 ماه منتشر شد و سپس 
تعطیل گشـت. 2- پویا دومین نشـریه اوز اسـت که به صورت 
فصلنامه منتشر شد گرچه این نشریه عمومی نبود ولی آن قدر 
ارزش داشـت که بتـوان آن را در زمره نشـریات مهم اوز ذکر 
شود. هاشم فریدونی دبیر زبان و ادبیات فارسی اهل شیراز که 
در روسـتاي ارد مشغول به خدمت بود این فصلنامه را تنظیم و 
با همکاري آموزش و پرورش اوز چاپ و منتشـر کرد. فریدونی 
بسـیار خـوش قریحه و با سـواد بود اما بیشـتر از دو شـماره 
نتوانسـت منتشـر کند. اولین شماره این نشـریه در فروردین 
1374 منتشـر گردیـد. 3- پیام خاتم که در آبـان ماه 1379 با 
مدیریت عبدالعزیز خضري و همـکاري ابراهیم احمدي، فوزیه 
خضري، کامران مبشـري و نوروزي به عنوان ارگان بیمارستان 
امیـدوار اوز بـه مدت دو سـال یعنی تا سـال 1382 به صورت 
ماهنامه منتشـر می شـد. 4- جزوه ورزشـی اوز که در سـال 
1372 بـه ابتکار و مدیریت عبدالعزیـز خضري که در آن زمان 
رئیس هیات فوتبال اوز را به عهده داشت و به صورت فصلنامه 
بوده که کال سه شماره منتشر شد. این جزوه در برنامه ورزش و 

مردم شبکه یک سیما توسط آقاي شفیع معرفی شد.
 5 -احمـد خضـري در سـال 1379 پیشـنهاد انتشـار یک 
نشـریه رسـمی و منظم را مطرح سـاخت که ایـن موضوع در 
جلسـه مشـترك احمد و عبدالعزیز خضري و ابراهیم احمدي 
در بیمارسـتان امیدوار مورد استقبال قرار گرفت و پس از یک 
پروسـه دراز مدت عصراوز با صاحب امتیازي و مدیر مسـئولی 
محمد عسـلی مدیر مسـئول عصرمردم شـیراز در بهمن سال 
79 منتشـر شـد که تا مهر 1396 به طور مرتـب و بدون توقف 
بـه صورت خرد جمعی و همکاري جوانان انتشـار یافت. محمد 
صدیـق پیرزاد، مسـعود کراماتی، عبدالعزیز خضـري، ابراهیم 
احمدي، علی تیرزن، فتحیه فتحی، حمیرا کمال، محمدرسـول 
باغی، محمدربیـع خضري، فوزیه خضري، دکتـر بابک فقیهی 
نـژاد، دکتر بابک کرامتی، فرهاد کریما، هادي صدیقی، همایون 
نامـی، عبداله وحدانـی، خیرالنسـاء یـادگاري، احمد خضري 
و محسـن مهـرآوران و همـکاران اداري حمیرا نامـدار، مریم 
سـمیعی، فائقه شمسـی زاده، نازنین برازنده، شـیوا نیامبارك 

تا به امروز منتشر شد. 
در تمـام ایـن مـدت بـا راي شـوراي سرپرسـتی و حکـم 
مدیرمسـئول احمد خضري سـردبیري این نشریه را عهده دار 
بوده اسـت. عالوه بر اسامی باال که در سمت شوراي سرپرستی 
فعال بودند. 7 کمیته فعال نیز صفحات این نشـریه را اداره می 
کردند که نوشـتن اسـامی همه آنان از حوصله این مقاله خارج 

است. 
6 - در سـال 1380نشریه اي به صورت ماهنامه به نام میالد 
اوز ضمیمه میالد الرستان با دبیري بذرافشان به مدت یک سال 

منتشر شد. 
7 - در سـال 1385 نشـریه ماهنامه افسانه اوز به مدت سه 

ماه انتشار یافت. این نشریه ضمیمه افسانه شیراز بود. 
8 - در سـال 1390 نشـریه صحبـت نـو اوز بـا مدیریـت 
محمدرسـول امینـی ضمیمه صحبت نو الرسـتان به مدت یک 

سال منتشر شد. 
9 - در سـال 1394 دوهفته نامـه پیام اوز با صاحب امتیازي 
و مدیر مسـئولی ابراهیم احمدي چاپ و منتشـر شده است که 

انتشار آن همچنان ادامه دارد. 
10 -فصلنامـه با پیام دانـش اوز با صاحب امتیـازي و مدیر 
مسـئولی عبدالعزیز خضري و سـردبیري پروانه پدرام در سال 

1395 که تاکنون سه شماره منتشر شده است. 
11 -پسین اوز با تصویب شوراي سرپرستی به جاي عصراوز 
با صاحب امتیازي و مدیر مسـئولی احمد خضري از آبان سـال 

1396 چاپ و منتشر شده است. 

پسین اوز جانشین عصراوز!

هردم از این باغ بري می رسد
تازه تر از تازه تري می رسد
...اگرانسـانی عالقمند به رشد و توسـعه زادگاه و میهن خویش 
باشـیم و منصفانه به سیر امور. وتحوالت چشم گیر محلی هم پاي 
زمـان ((بـا همه نامهربانی هـا وجفاها)) بنگیریم  وبـه دور از حب 
وبغـص بخواهیم عینک مات را از روي چشـم کنـار زده و الیه تار 
را از ذهـن بزدائیم و صادقانه دسـت به قلم شـویم و متعهدانه ((و 
خود به خدائی ))به قضاوت نشینیم، بایدپیشرفت هاي  همه جانبه 
شـهر و بخش اوز را بیش از هر عاملی دیگر متوجه نقش به سزاي 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي،  هنري، ورزشـی،  عمرانی و رسـانه 
اي عصـر اوز در یـک دهـه و نیم اخیر در زندگـی روز مردم بومی 
بدانیم و احسـاس مسئولیت و دل سوزي قلم زنان آن را نسبت به 
معرفی داشته ها و امکانات بالقوه و استعدادهاي انسانی و انعکاس 
خواسـته ها و مطالبـات دیرینه مردم این دیار بـا وفا و صمیمی و 

میهن دوست و خداجوي بستائیم.
شـهر اوز امروز از مراکز نسبتا خوب درمانی و بهداشتی، مراکز 
عالی دانشگاهی،  ورزشی،  فرهنگی، خدماتی،  بانک ها ي گوناگون 
و دیگر امکانات و تسـهیالت رفاهی و کارگاههاي تولیدي کوچک 
روبه رشد برخوردار است و هر روز براین امکانات افزوده می شود و 
بی شک در این تحوالت و نوآوري هاي مثبت و مورد استفاده شهر 
و بخش اوز ومردم دیگر بخش ها وشهرسـتان هاي مجاور نقش پر 
رنگ عصر اوز ظرف مدت طوالنی انتشار و در یکی و دو سال اخیر 
پیام اوز و قطب سـوم آگاهی بخشـی عمومی رسـانه محلی «پیام 
دانش» و قطب بسـیار موثرچهارم فضاي مجازي «مردمی» شهر و 
بخش اوز در تامین و ایجاد هر یک از  امکانات رفاهی موجود فوق 

العاده اثرگذار و مفید بوده ِو هست.
حال دسـت توانمند سرنوشـت در تاریخ معاصـر میهن  چنین 
مقـدر و ترسـیم و تعیین نموده اسـت که افتخار سـترگ دیگري 
نصیب شـهر و بخش پرجنب و جوش وخروش اوز ومردم خوب آن 
بشـود و  رسـانه اي تازه نفس و یقینا با شور و حال بیشتر و نتائج 
پربارتر با امتیاز و مدیر مسـئول بومی در این دیار کهن باپیشـینه 
فرهنـگ خیزي و فرهنگ مداري دیرینـه درگذرزمان به زیبائی و 

خوش نامی بدرخشد.
اگر تا دیـروز امتیاز عصر اوز عاریه اي بود و مدیر مسـئول آن 
«با همه اخالص و محبتی که  نسبت به مردم اوز داشت» غیربومی 

و شیراز نشین بود.
 و اگـر تا دیروز عالقمندان و خواننـد گان عصر اوز دلهره چاپ 
نشـدن و دیر رسـیدن و انتشـاربه موقع عصر اوز«به هردلیل» را 

داشتند.
 امروز به پشـتوانه همت و غیرت و دل سـوزي دست اندرکاران 
محلی  آن به خصوص سـردبیر محترم  عصراوز جناب اقاي استاد 
احمـد خضري ویاران وحامیان وفادارش نه تنها امتیازدوهفته نامه 
«پسـین اوز» که جایگزین عصراوز گردیده است متعلق به سرمایه 
هـاي آزاد اندیش و مخلص بومی و سـخت کوش و فعال با سـابقه 
سالیان دراز قلم زنی و مسلط به حرفه مطبوعاتی است،  بلکه مدیر 
مسئول و سردبیري آن نیز از خطه سربلند و روبه توسعه شهر اوز 
می باشد و این نقطه عطفی هست که درتاریخ خبرنگاري وروزنامه 
نگاري شـهر و بخش اوز براي سومین بار بعد از صدور مجوز «پیام 
اوز» با صاحب امتازي و مدیرمسـئولی جناب آقاي اسـتاد ابراهیم 
احمدي و «پیام دانش» با صاحب امتیازي دانشـگاه آزاد شعبه اوز 
و مدیرمسئولی جناب آقاي اسـتاد عبدالعزیز خضري ریاست این 
دانشگاه و  با سردبیري (مهربانو) سرکارخانم پروانه پدرام  و اکنون 
«پسـین اوز» با صاحب امتیازي و مدیرمسئولی جناب آقاي استاد 
احمد خضري در اوز رقم می خورد که این رخداد بالنده و با ارزش 
ضمن مقایسـه با برخـی بخش ها ي جنوب اسـتان فارس و مراکز 
شهرسـتان هاي دیرپا نظیر فیروز آباد در میانه استان فارس و... یا 
شهرستان هاي نوپا مانند مهر و پارسیان و...از افتخارات ویژه دیار 

پویا و شکوفاي  اوز است.
همه این پیش آمدها حکایت از توسـعه بیـش از پیش و ارتقاء 
بخـش اوز به شهرسـتان شـدن را دارد که به عنـوان یک تکلیف 
بردوش  مسـئولین محلی شـهراوز و شهرسـتان الرستان و مرکز 
اسـتان سـنگینی می کند که بکوشـند صادقانه محقـق نمایند و 
خبرمسـرت بخش آن را به مـردم نجیب و شـریف همواره حامی 

مخلص انقالب و نظام این دیار بدهند.
مغتنـم شـمرده  را  فرصـت  وسـیله  بدیـن  مقـال  ختـم  در 
صمیمانه ترین تبریکات خویش را به مناسـبت این رویداد افتخار 
آمیز نثار مدیرمسئول و سردبیر و دست اندرکاران «پسین اوز»  و 
مردم شـهر و بخش اوز و عموم اصحاب قلم الري والرسـتانی می 

کنم. موفق و پایدار و سربلند باشید. 

سردار نوروزي

 به تاثیر گذاري و ماندگاري نشریات محلی بیاندیشیم

چرا پسین؟ 
صـدور مجـوز انتشـار «دوهفته نامه پسـین» اوز را بـه همکار 
مطبوعاتی جناب آقاي احمد خضري که سـابقه طوالنی در عرصه 
مطبوعاتـی دارنـد، تبریـک عرض کرده و براي ایشـان و دسـت 

اندرکاران نشریه پسین اوز صیمانه آرزوي موفقیت دارم.
اوز کـه بـه حق بـه صفـت فرهنگی بـودن در میان شـهرهاي 
منطقـه معرفی شـده، در عرصه مطبوعات و رسـانه عملکرد قابل 
دفاعی داشـته است. عالوه بر نشـریاتی که به صورت مقطعی پس 
از پیروزي انقالب اسـالمی منتشر شـده اند، انتشار منظم بیش از 
200 شـماره «عصر اوز» با صاحب امتیازي آقاي محمد عسـلی زیر 
نظر «شـوراي سرپرستی و شوراي نویسندگان عصر اوز » متشکل 
از نیروهاي بومی، صدور مجوز و انتشـار17 شـماره «پیام اوز» و 3 
شـماره فصلنامه با «پیام دانش اوز» و اولین شـماره پسین اوز  را 
می توان از فعالیت رسانه هاي مکتوب دانست. صدور مجوز انتشار 
پایـگاه هاي خبري «اوز امروز» و «پیـام دانش»در اوز، «مربوطی» 
و «پیشـور» در کهنه وفیشـور نیز از فعالیت رسـانه هاي آنالین و 

الکترونیک است که در عرصه اطالع رسانی فعال هستند.
رسـانه هاي مکتـوب با توجه به رسـالتی کـه در عرصه اطالع 
رسانی دارند، به عنوان رکن چهارم دموکراسی از ضروریات جامعه 
هسـتند.  اما مواردي مانند: عدم توازن هرینه ودرآمد از یک سو، 
ظهور و بروز رسانه هاي آنالین، عدم استقبال از مطالعه، حرفه اي 
نبودن دست اندرکاران و... از سوي دیگر آن ها را تهدید می کنند. 
این تهدیدها به ویژه در مورد رسـانه هـاي محلی به دالیلی مانند 
جمعیت به مراتب محدودتر مخاطب، شـناخته بودن نویسـندگان 
و خودسانسـوري ناشی از آن، پایین بودن آسـتانه تحمل دیدگاه 
مختلف و... تاثیرگذارتر بوده و تداوم فعالیت رسـانه هاي مکتوب 

محلی را با چالش روبه رو می سازد.
بـه نظر می رسـد بـا توجه بـه وجود عنصـر عالقـه مندي که 
ازالزامـات اصلـی  فعالیـت مطبوعاتی در اوز اسـت، مـی توان با 
تبدیل تهدید ها به فرصت ها و نقاط ضعف به قوت براساس عالیق 
و دردهاي مشـترك، وحدت رویه و هماهنگی بیشتر بین نشریات 
محلی و دست اندرکاران زمینه تداوم فعالیت و ماندگاري را فراهم 
سـاخت. مسئولین و دسـت اندرکاران رسـانه داراي عالیق و درد 

مشترك هستند. 
الزمـه ایـن غلبه رعایت و پـاي بندي به اصـول اخالقی، حرفه 
اي و به روز کردن اطالعات اسـت. روزنامه نـگاران معموال خود را 
روشـنفکر دانسته و امور جامعه را تحلیل کرده و بعضا ضمن انتقاد 
از شـرایط موجود، براي حل آن ها راهکارهایی نیز ارائه می دهند. 
ایـن تلقی از خود بایـد در رفتار آن ها نیز نمـود یافته و عالوه بر 
شـناخت مخاطب و نیازهاي وي هرچه بیشـتر بـه فضایل اخالقی 
نزدیک تر شـده و از رذایـل دوري جویند. اگر رفتار آن ها در تراز 
پایینـی بوده و نتوانند در امور مربوط به خود به تفاهم رسـیده، یا  
مثـال موفقیت خود را در تخریب و تحقیردیگـران بدانند، مطمئنا 
کسـی حرف آن ها را نمی پذیرد و نوشـته هـاي آن ها بی تاثیر و 

مصداق آب در هاون کوبیدن است.
تالش جمعی براي افزایش سـرانه مطالعه و اشـتراك نشـریات 
محلـی، همـکاري مشـترك در مـورد تهدیدهاي ناشـی از پایین 
بـودن آسـتانه تحمـل، رعایت اصول حرفـه اي به ویـژه دراعالم 
منابع خبري، برگزاري جلسات مشترك براي رسیدن به هماهنگی 
و وحـدت رویه، بهره گیري از توانمندي ها در امور آموزشـی و به 
روز کردن خود متناسب با شرایط و نیاز مخاطب ، پرهیز از تخریب 
و تحقیـر یکدیگر و ....از مواردي اسـت که می تواند عالوه بر بهره 
گیـري بهتـر از زمان بـه ارتقاي کیفی رسـانه ها، تاثیـر گذاري و 

ماندگاري بیشتر آن ها بیانجامد.
*رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات الرسـتان و مدیر 

مسئول پیام اوز

ابراهیم احمدي

 پسین اوز

باز هم ودیعه اي زیبا برایمان و هدایه اي نفیس براي «اوز». گفتمش ودیعه، چرا که رسالتی بر دوش مان می باشد که همانا حفظ و بالندگی این ماهنامه «وزین» و هدیه و ارمغان براي «اوزمان». 
چرا که توانست با هیجده سال پویایی و افتخار همچنان در خدمت و از براي «اوز» باشد و بماند. 

«نهال» هم از بدو تولد، نهال و غنچه نام دارد به رشـد و بالندگی که رسـید «گل و درخت»؛ ترا هر چه بنامند چه «عصر اوز» چه اکنون که «پسـین اوز» نام گرفتی برایمان «نماد» یک فرهنگ 
اصیل و غنی و بازتاب تفکر و اندیشه مردمی فرهیخته و اهل ذوق و دیاري فرهنگ دوست و یار همیشگی علم و ادب را تداعی می کند.  زبیده میرزاده
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سالم

 بـا پسیـن اوزپسیـن اوز 
همـراه و همـدل

 باشید

پسیـن اوزپسیـن اوز
همـراه و همـدل

باشید

«پسین» که همانا پیشرفت، سعادت و سربلندي، یادمان و یگانگی، نوآوري و نواندیشی را برایمان تجلی می سازد. ماهنامه اي که توانست هفده سال مخاطبین را به آغوش پرمهر سرشار از مهر، علم و ادب و 
خودباوري و وحدت و امید آفرینی جا داده و منادي اندیشه سلیم و آینده ساز چه کودك چه پیر، چه جوان این آب و خاك باشد. این حرکت نوین فرهنگی را به فال نیک گرفته تا بستر همیشه پویاي فرهنگ 

اجتماعی اوز پرآوازمان در راه رشد و پویایی مانا و جاودان بماند و سند بهینه ایی جهت آیندگان و فرزندان این آب و خاك باشد و بماند. 
با آرزوي دستان گرم و همت تک تک شهروندان جهت اعتالء و ماندگاري این تاج علم و ادب. مانا و پویا بمانی.
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تکذیبیه فردگاه بین المللی الرستان 
در پــی درج خبري تحــت عنوان 
«بازدید از هواپیماي آموزشــی» از 
قول یونس امیدوار مبنی بر اینکه 
کالس هــاي تئــوري آموزشــی به 
مدت 8 ساعت در اوز و 15 ساعت 
پرواز عملی در فرودگاه بین المللی 

آیت اللهی الر انجام می گیرد. 
اداره کل فرودگاه الرسـتان طی 
نامـه شـماره 5100/2831 مورخـه 
96/7/17 اعـالم نمـوده اسـت که 
ایـن اداره کل تـا کنـون قـرارداد 
و یـا تعهدي نسـبت به انجـام 15 
ساعت پرواز به صورت عملی جهت 

موسسات تازه تاسیس شده با عنوان هنرستان هاي هوانوردي ندارد.
 بنابراین این خبر از قول یونس امیدوار تکذیب می شود. 

دکتر افسانه شعبان نژاد مهمان
 دانش آموزان اوز 

دکتر افسانه شــعبان نژاد شاعر و 
نویســنده ادبیات کودك و نوجوان در 
روزهــاي 15 و 16 آبان مهمان دانش 
آموزان مجتمع آموزشــی و فرهنگی 

آفرینش و دبستان زارع است.
ادبیـان  و  زبـان  کارشـناس  وي   
ارشـد رشـته  فارسـی و کارشـناس 
ادبیات نمایشـی اسـت. شـعبان نژاد 
داراي دکتراي هنر و نشـان درجه یک 
هنري در ادبیات داستانی و شعر است که به مناسبت گرامیداشت روز 
دانش آموز در 15 آبان مجتمع آفرینش با همکاري اولیاء دانش آموزان 
براي آنان برنامه ادبی و هنري اجرا می کند. و صبح روز 16 آبان نیز در 

دبستان زارع با دانش آموزان آن آموزشگاه خواهد بود. 

سخنگوي شورا عملکرد شوراي پنجم را بازگو کرد 
فرهاد رحمن زاده سخنگوي شوراي اسالمی شهر اوز پس از سپري شدن 2ماه از کار شوراي دوره پنجم در روز جمعه 5 آبان 96 در مسجد جامع گزارش عملکرد شورا را اعالم کردو نکته 
مهم در این گزارش، تشکر و سپاس وي و سایر اعضاي شواري اسالمی پنجم از استقبال مردم از مراسم معارفه مهندس کراماتی شهردار اوز بود. وي در این باره گفت: امروزه ها بطور 

مرتب مردم و مسئوالن از حسن انتخاب شهردار استقبال و با حضور خود در شهرداري باعث تقویت و دلگرمی شهردار و اعضاي شورا شده اند. 
رحمن زاده اضافه کرد که: امیدوارم همکاري مردم و مسـئوالن با شـهردار بتواند باعث پیشـرفت امور شهر اوز گردد. سخنگوي شورا عبور از بحران بی آبی در شهریور ماه را یکی از 
اقدامات برجسـته شـورا نام برد و گفت: این موضوع باعث برنامه ریزي و پیشـگیري از حالت مشابه در آینده شده اسـت. قدردانی رحمن زاده به نمایندگی از شورا و مردم از بخشدار از 

دیگر مطالب گزارشی وي بود که گفت: بخشدار تعامل بسیار مناسب و خوبی با ما دارد. 
سخنگوي شورا با ارائه سایر فعالیت هاي انجام شده از خدمات شواري اسالمی دور چهارم و نوید خادمپور شهردار سابق به خوبی یاد کرد و از آنان سپاسگزراي نمود. و اظهار داشت 
امیدواریم که مسعود کراماتی که فردي معتمد، مجرب و متخصص است و در دوران مدیریت خویش شهرداري را بدون بدهکاري به شهردار بعدي تحویل داد. بتواند اهداف و برنامه هاي 

مردم، شورا را طبق قانون عملی سازد. 

به گزارش پسین اوز، انجمن ادبی تائب با همکاري ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی، ورزش و جوانان و دانشگاه آزاد اسالمی 
آئین باشکوهی به مناسبت بزرگداشت حافظ در تاالر فردوسی دانشگاه آزاد اوز برگزار کرد. 

در این آئین پس از تالوت قرآن و پخش سرود جمهوري اسالمی مژگان حسینی به عنوان مجري از بهرام رفیعی دبیر انجمن 
تائب دعوت به عمل آورد و وي با شـعري از حافظ سـخنان خویش را آغاز و از حضار، دانشـگاه آزاد، ادارات ورزش و جوانان و 

فرهنگ و ارشاد اسالمی سپاسگزاري کرد. 
رفیعی وجود و تقویت چنین همایش و گردهمائی ها را الزمه حفظ هویت ملی دانست و شجاعت ایرانیان را در عدم پذیرش 

فرهنگ هاي مهاجم ستود. 
یونـس موذنـی، ندا عزیزي، کریمی، فاطمه نجاتی، فاطمـه وزیري کیا، پوربالش، ناهید فاطمی، حبیبـی خواه، زیبا جنیدي و 
میرهاشـم ریاحی در طول برنامه سـروده هاي خویش و یا غزلیات حافظ را قرائت کردند. و دکتر محمد حسـین بهرامیان استاد 
دانشـگاه، شـاعر و تحلیلگر زبان و ادبیات فارسی، پس از قرائت سـروده زیباي خویش به نام «سارا» گفت: من به شهر مهربانی 
ها آمده ام. خیابان، سـاختمان، مردم و همه جا نشـان از فرهنگ و مهربانی دارد. و خوشـحالم که بخشـی از هویت خودم را در 
سـرزمینی از جنوب در ایران یافتم. دکتر بهرامیان با اشـاره به نقش دشمنان اسالم و ایران که سعی در تفرقه افکنی بین سنی 
و شیعه را دادند گفت: ما هم زبان و هموطن هستیم و تابع اختالفات نمی شویم. سخن اصلی دکتر بهرامیان درباره رندي حافظ 
بود. او اظهار داشـت گرچه اصطالح رند به ظاهر خوشـایند نیسـت ولی حافظ معناي دیگري به آن داده است و حافظ خود را با 

این اصطالح جدید معروف است. 
حافظ جبر و اختیار، مرگ و زندگی، عقل و عشق، عاقل و عاشق، عشق زمینی و آسمانی را با هم می خواهد. دنیا را ارج می 
نهد براي آخرت هم ارزش قائل است. دوگانگی را می خواهد این است که حافظ می شود رند. در ادامه برنامه مبینا جام گوهري 
از مجتمع آموزشی آفرینش شعري از حافظ را قرائت و شمس الدین جام گوهري به اتفاق مژگان حسینی قطعه اي در بیات ترك 
را با سـنتور اجرا کرد. آرمان فرزانه دیگر مهمان انجمن ادبی که براي تدریس کارگاه نقد شـعر آمده بود نیز طی سخنانی گفت: 

خوشحالم که براي اولین بار در شهر فرهنگی اوز در یک شب شعر از نقاد شعر هم دعوت به صحبت می شود.
وي افزود: شـعري اثرگذار اسـت که به مخاطب تلنگر بزند. و شـاعرانی در جهان ماندگار شـده اند که بر مخاطبان خود اثر 
پرسـش گري و تلنگري داشـته اند. آرمان فرزانه جامعه را نیازمند نقد دانسـت. مهرداد پیشداد و آیدا مختاري شعري از حافظ 

را اجرا کردند. 
در پایان با تقاضاي حضار دکتر بهرامیان مجدداً شـعر سـارا و زندانی را براي حضار اجرا کرد و در سـاعت 22 و 25 دقیقه با 

پذیرائی از حضار جلسه به پایان رسید. 

آئیــن  اوز،  پســین  گــزارش  بــه 
گردهمائی فارغ التحصیالن، هنرآموزان 
ســال هــاي پیش هنرســتان شــبانه 
روزي رافعی در سالگشــت30 سالگی 
تاسیس این هنرستان با حضور جمعی 
از مسئوالن، هنرآموزان و هنرجویان در 

تاالر این هنرستان برگزار شد. 
ایـن آئین که به همـت احمد هرمی 
یکـی از فـارغ التحصیالن هنرسـتان 
و مشـارکت هنرجویـان و مسـئوالن 
هنرسـتان و نماینده خیر برگزار شده 
بـود با قرائـت قرآن توسـط علی علی 
سـرود  و  هنرسـتان  هنرآمـوز  زاده 
جمهوري اسـالمی ایران آغاز و کلیپ 
شـهر اوز بـه نمایـش در آمد. سـپس 
رئیس هنرستان رافعی طی سخنانی از 
افتخار آفرینی هنرجویان در سال هاي 
متمادي یاد کرد و گفت امسال ما رتبه 

پیاده روي مادر و دختر ، پدر و پسر
به مناســبت گرامیداشــت هفته تربیت بدنی و ورزش صبح چهارشنبه 26مهرماه 96 
مــادران و دانش آموزان مجتمع آفرینش  به اتفاق آمــوزگاران، دبیران و کارکنان این 
مجتمع و غالمرضا کمالی رئیس اداره ارزیابی و عملکرد و رســیدگی به شکایات آموزش 
و پرورش فارس، محمدرضا رضایی رئیس اداره آموزش و پرورش، عبدالعزیز خضري رئیس 
دانشــگاه آزاد، فروغ هاشمی رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی، محمدصدیق پیرزاد، 
مســعود کراماتی، علی تیرزن و احمد خضري مدیر مسئول پسین اوز، عبدالحمید پیشداد 
پیشکســوت ورزشــی، محمدشاحســنی معاون، ابراهیمی کارشناس مســئول حراست، 
شهرام لطفی مســئول آموزش فنی، محبوبه مساح کارشــناس و مسئول تربیت بدنی، 
محمــد حالجی از فعاالن فرهنگــی ابتدا به پیاده روي در ورزشــگاه شــهداي اوز پرداخته 
و ســپس در برنامه نرمش صبحگاهی شــرکت و توســط صفا علــوي مربی ورزش نرمش 

صبحگاهی را انجام دادند.
پـس از آن در زمیـن چمن به صـرف صبحانه پرداخته و در پایـان هفته تربیت بدنی و 
ورزش را گرامی داشـتند. در این آئین محمدرضا رضائـی رئیس آموزش و پرورش درباره 
اهمیت ورزش و نقش آن در تعلیم و تربیت سـخن رانـد. و مبینا جام گوهري دانش آموز 

کالس هشـتم درباره ورزش 
و رومیسـا زمانی کالس اول 
این مجتمع نیز به خوشـامد 
هفتـه  و  پرداختـه  گویـی 
تبریـک  را  بدنـی  تربیـت 
گفتند. پس از انجام مراسـم 
دانـش آمـوزان بـه مجتمع 
رفته و تحصیل علم و دانائی 
را پـس از یـک همایش 1/5 

ساعته پرهیجان و شادي آور ورزشی شروع کردند.
بـه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه اوز آموزشـگاه امیري نژاد نیز 
برنامه نرمش صبگاهی پدر و پسـر را در محیط آموزشـگاه با حضـور اولیاء دانش آموزان 
برگزار کرد.  معاونت پرورشی و تربیت بدنی ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش 
گفت: سـالمت و پویایی به همراه پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی مهم ترین برنامه این 
هفته اسـت. محمد شاحسنی از دانش آموزان و معلمان که در این آئین شرکت داشته اند 

سپاسگزاري کرد.
در این آئین نیز رئیس، معاون وکارشناسـان آموزش پرورش اوز و رئیس اداره ارزیابی 
عملکرد و رسـیدگی به شـکایات آموزش و پرورش فارس و رئیس اداره ورزش و جوانان 

اوز حضور داشتند.

51 در کنکور سراسري داشته ایم. و 40 
نفر از هنرجویان در بهترین رشته هاي 
دانشگاه هاي دولتی پذیرفته شده اند. 
موسـی صفرپور پیشنهاد کرد تا کانون 
دانش آموختگان در هنرستان تشکیل 

شود. 
پـرورش  و  آمـوزش  اداره  رئیـس 
منطقه اوز، این همایش را ستود و گفت 
گرچه توجه به هنرستان ها کمتر شده 
است ولی در این منطقه به دلیل اینکه 
هنرسـتان در امور آموزشی درخشان 
بـوده اسـت مـا بـه آن توجه کـرده و 
وضعیت سرمایشـی و گرمایشی آن را 
با نصب کولرهاي اسپلیت و شوفاژ حل 

کرده ایم. 
محمدرضا رضائی هنرسـتان رافعی 
را یک واحد آموزشـی بسیار توانمند و 

اثرگذار دانست. 

سـخنران بعـدي کارشـناس فنی و 
حرفـه اي اداره کل آمـوزش و پرورش 
فـارس بـود کـه از خانـواده مرحـوم 
محمدامیـن رافعـی و آقایـان احمـد 
تاسـیس  در  خضـري  محمدربیـع  و 
هنرستان سپاسگزاري کرد. داراب تاج 
الدینی افـزود: 70 درصـد هنرجویان 
فـارغ التحصیل این هنرسـتان موفق، 
مشـغول به کار و حتی کار آفرین شده 
اند. احمد هرمی برگزار کننده همایش 
ضمـن سـپاس از حضـار در رابطـه با 

قدردانی از استاد شعري قرائت کرد.
اولیـن مدیـر هنرسـتان رافعی در 
سـال 1367 ضمن سپاس از همه مردم 
اوز در تاسیس هنرسـتان گفت: احمد 
و محمدربیـع خضـري این هنرسـتان 
را راه انـدازي کردنـد و همـه مردم در 
راه انـدازي این واحد فنی مـا را یاري 

نمودنـد. وي خاطـرات بسـیاري را از 
هنرسـتان تعریف کرد و اظهار داشـت 
التحصیلـی  فـارغ  ابتـداي  همـان  از 
بچـه هـا در رشـته شـیمی دانشـگاه 
دولتی اصفهان قبولی داشـتیم. وي از 
افرادي که در زمان تاسـیس و فعالیت 
هنرسـتان با وي همکاري کردند به نام 

سپاسگزاري کرد. 
محمد ربیـع خضري نماینـده خیر 
در سـاخت هنرسـتان گفـت: از اینکه 
پس از 30 سـال مجدداً گـرد هم آمده 
ایـم جـاي تشـکر دارد و امیدواریـم 
جشـن 50 سالگی که همه زنده و سالم 
باشـند به طور گسـترده تـري برگزار 
کنیـم. وي اظهـار داشـت مـردم اوز 
قدرشناس هسـتند و هیچگاه خدمات 
خاندان تیمناك به آمـوزش و پرورش 
اوز را فراموش نمـی کنند. محمدربیع 
خضـري در ادامـه بیوگرافـی مرحوم 
محمدامین رافعـی را ذکر کرد و گفت: 
مرحـوم رافعی از نیکـوکاران به نام در 
اوز بـوده که مردم سـاخت پل رافعی، 
بیمارسـتان هالل احمـر و خدمات وي 
به شـهرداري و غیره را پیوسته به یاد 
دارند. وي در ادامه چگونگی تاسـیس 
هنرسـتان را شـرح داد و گفت امروزه 
هنرسـتان رافعی از نظر آموزشـی در 

کشور جایگاه ویژه اي دارد. 
آخرین سـخنران ماشـاءاهللا گرامی 
از اولیـن هنرآموزان سـال 1367 بود 
کـه به نقل از خاطرات خویش پرداخت 
و گفـت: کمـک هـاي احمـد خضري 
توانسـت آرامش را به او و خانواده اش 
بدهد تا بتواند در هنرسـتان به خوبی 

تدریس کند. 
در پایان مراسـم محمدربیع خضري 
اعالم کرد که هزینه سـاخت سـردرب 
خواهـد  تقبـل  را  هنرسـتان  ورودي 
کرد و ابراهیم اسـالمی یکـی از اولین 
هنرجویان هنرسـتان نیز هزینه سقف 
کاذب سالن را متعهد شد. گفتنی است 
که هنرسـتان رافعی در سال 1364 به 
همت حاجیه فاطمه رافعی و با کوشش 
محمدربیع خضري و سـایرین آغاز به 
ساخت شـد و در سـال 1366 ساخت 
آن به پایان رسـید و آقایـان: غالمی، 
صادقی، فرهمند، ناصرخضري و موسی 
صفرپور روساي این واحد فنی بوده اند 
و در حال حاضر داراي رشته هاي برق، 
کامپیوتـر و سـاختمان بـوده و بزودي 
رشته هاي تاسیسات و مکانیک خودرو 

نیز در آن تاسیس می شود. 
مدعویـن پـس از بازدیـد از مـوزه 
مردم شناسـی در تاالر امپراطور مورد 

پذیرائی قرار گرفتند. 

30 سـال با هنرستان
 فنی شبانه روزي رافعی 

مزایاي شهرستان شدن را
 در گراش بخوانید

فرماندار گراش در گفتگو با پایگاه خبري گریشــنا گفت: کل اعتبار 
ما از محل سه درصد نفت و گاز، تملک دارائی و قانون متوازن امسال 

101 درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته است.
 اصغر فرودي افزوده اسـت سـال گذشـته کل بودجه از سه محل 
اصلی 8 میلیارد تومان بود که امسـال به 16 میلیارد و سیصد میلیون 
تومان رسـیده اسـت. وي مهمترین ارقام این بودجه را به شـرح زیر 
اعـالم کرده اسـت: 1- یکهـزار و 337 براي اداه راه و شهرسـازي به 
منظور تکمیل جاده چک چک 2- 747 براي آبفاي روستائی 3- 330 
بـراي آبفاي شـهري 4- 550 بـراي آموزش و پـرورش 5- 518 براي 
ورزش و جوانان به منظور سـاخت ورزشـگاه گـراش، چمن مصنوعی 
آغصه، سالن ورزشی ارد و غیره 6- 105 براي شهرداري 7- 381 براي 

دانشکده علوم پزشکی و غیره 

خداحافظ درویشیان 
علی اشــرف درویشیان با زمزمه تصنیف معروف مرغ سحر در کرج 

به خاك سپرده شد. 
درویشـیان نویسـنده و پژوهشـگر 
روز  عصـر  در  عامـه  ادبیـات  حـوزه 
پنجشنبه 4 آبان 96 در سن 76 سالگی 
پـس از یـک دوره طوالنی بیمـاري در 

کرج درگذشت. 
تعـدادي از نویسـندگان کشـور در 
آئین تشییع و به خاکسپاري او همصدا 
گفتند: درویشیان شرافت قلم بود. علی 
اشـرف درویشـیان پیوسـته می گفت: 
«کـه یکی از وظایف مدارس ما، پرورش 
دادن تخیل بچه هاسـت.» او صلح و عدالت را در نوشته هایش به کار 
می برد. ضمن اینکه برخی از نوشته هایش را قبل از انقالب اسالمی با 

نام مستعار «لطیف تلخستانی» منتشر می کرد. 

بزرگداشت
 حافظ 
در اوز 
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حرف اول
را  ذوالجـالل  اهللا  فـراوان  ثنـاي  و  حمـد 
یگانه آفریدگار هسـتی او که کریم اسـت و بر 
کرامتش همین بس که آدمی را با بزرگ نعمت 
قلـم آمـوزش داد و بدو آموخـت آنچه که این 
مخلوق خاکی نمی دانسـت فتبارك اهللا احسن 

الخالقین.
سـتایش خداوند را و درود و سالم بر پیامبر خاتم او که رحمتش 
براي عالمیان اسـت و نداي امتی امتی او تـا ابد گوش هاي بیدار را 

می نوازد.
درود بـر او و برخانـدان و یاران جان بر کفش آنـان که در طبق 
اخالص نهادند هر آنچه داشـتند تا چنین سـان تنومند گردد نهال 

نوپاي دین.
سالم و رحمت و برکت هاي بی پایان الهی بر خواننده گرامی چرا 
که اولین دسـتور پروردگار در وجود خویش محقق می سازي. آري، 
اقرأ نخسـتین واژه دین است. سـنگ بناي اسالم که همان خواندن 
و مطالعه کردن و فهمیدن و براي رسـیدن به معرفت گام برداشـتن 
است. چه زیباست آنگاه که انسان به سالح علم و دانش مجهز گردد 

و مسیر شناخت حق و حقیقت را در پیش گیرد.
بی شک تمام نقاط نورانی زندگی بشر امروز از خواندن و فهمیدن 

است و تاریکی هاي حیات ما از جهل و نادانی.
پـس هرآنکه  در مسـیر تعلیم و تعلم قرار گیرد و از دسـت رنج 
قلم بهره مند گردد خود را در سـایه الطـاف حق تعالی قرار داده  و 
هرآنکه  از خواندن و فهمیدن کناره گیرد دیر یا زود آثار این دوري 

را در حیات خویش به عینه خواهد دید.
سـپاس فـراوان خداوند را که شـریعت محمـدي را یگانه آیین 
پذیرفته شـده نزد خود دانست آنجا که فرمود: ( همانا دین نزد اهللا 

فقط اسالم است ).
دین اسـالم چنان کامل اسـت کـه از تمامی جوانب، سـعادت و 

رستگاري بشر را شامل می گردد.
و خدا قوت بر آنان که کمر همت بسـته و مجال نشر آثار را داده 
اند و در مسـیر پر پیچ و خم نگارش و چاپ و نشـر سر خم نکرده و 
اسـتوار به قدم هاي خود قدرت داده و همچنان به جلو در حرکتند. 
خدا همه شـما تالشـگران عرصه انتشـارات در پناه خـود محفوظ 

بدارد.
ما نیز برآن شـده ایم که در مسیر فالح و رستگاري گام برداشته 
و بـه دانش و معرفـت خویش افـزوده و هر بار هر چنـد کم جرعه 
اي از دریاي بی کران دین اسـالم را سـر کشـیم که شاعر چه زیبا 

می فرماید:
آب جیحون را اگر نتوان کشید

هم به قدر تشنگی باید چشید
این نخستین  بار است که می خواهیم مهمان خانه هاي گرم شما 
شـویم و انتظاري بیش از گشودن درب از شما را در سر نداریم چرا 

که مهمان حبیب خداست.
بـدان امید که فرصتی دیگـر فراهم آید و چشـمانمان به جمال 
زیباي شـما منور گردد که گویند، کرم دیده دسـت از کریم باز پس 

نگیرد.
والسالم

کمیته دین و اخالق در نشـریه در شـرف تاسـیس 
و فعالیت اسـت کـه مهرزاد رسـولی از جوانان مومن 
و تحصیلکـرده بـه عنوان پیـش درآمد ایـن مقاله را 
بـراي ما ارسـال داشـته اسـت کـه در این سـتون از 
نظـر خوانندگان عزیز می گذرد. با یـاري خداوند در 
شـماره هاي آینـده آثار سـایر اعضاء کمیتـه دین و 

اخالق را درج خواهیم کرد. 

مهرزاد رسولی

گرامیداشت روز آزمایشگاه در اوز
به گزارش پسـین اوز، به مناسبت روز آزمایشگاه، همایش 
«آزمایش هـاي جـذاب علـوم، فیزیـک، زیسـت و تشـریح، 
شـیمی و زمین شناسـی» بر اسـاس آزمایش تئـوري و عملی 
در پژوهشسـراي بدري  با حضور رئیس آموزش و پرورش و 

معاونان آموزشی برگزار شد.
   صدیقی مدیر پژوهش سراي بدري با بیان اینکه با راه اندازي این 
آزمایشـگاه ها، دانش آموزان با کارهاي عملی آشـنا می شوند افزود: 

یکی از مهمترین عوامل 
ایجاد عالقه مندي دانش 
آموزان به انجام فعالیت 
آزمایشـگاهی،  هـاي 
بودن  و جذاب  مناسـب 
فضـاي آزمایشـگاه هـا 
اسـت. در آزمایشگاه ها 

نظر و عمل با هم پیوند می خورند و فرآیند یاد دهی پایدار می شـود. 
دانش آموزان در برنامه هاي دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی و 
زمین شناسـی با این دیدگاه و انجام فعالیت هاي آزمایشگاهی عالوه 
بر تثبیت یادگیري و افزایش میزان ماندگاري مفاهیم آموخته شـده، 

به کسب مهارت و زمینه هاي نوآوري دست می یابند.
در این همایش به منظور آشـنایی و تشویق دانش آموزان به انجام 
فعالیت هاي آزمایشـگاهی، انجام آزمایشات سـاده و جذاب با برنامه 
هاي ویژه اي در قالب 9 ایستگاه: ایستگاه اول فیلم و دیدن فیلم هاي 
کوتاه، میزهاي: زمین شناسـی، شیمی، فیزیک، زیست، میز تشریح و 
تعیین گروه خونی و  با نظارت کارشناسـان پژوهشسـرا و آزمایشگاه: 
فاطمه صدیقی، حسنی زارع، طاهره رونده، زینب داربام و عبدالجلیل 
رزم آهنگ و دبیران دانش آموزان با ایجاد چندین آزمایش صحنه هاي 
زیبایی را به نمایش گذاشـتند. این همایش به مدت سه روز 7 و 8 و 9 
آبـان مـاه براي تمامی دانش آمـوزان  مقاطع  مختلف اوز و روسـتاها 

برپا بود. 
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شد ابقا رئوفی  عاطفه
حمایت با رئوفی عاطفه دکتــر
شــوراي مجلــس در  نماینــده
دکتر هاشمی موافقت اسالمی و
درمان و بهداشت وزیر زاده قاضی
رئیس به عنــوان خود ســمت در
خدمات و پزشکی علوم دانشکده

شد. ابقا الرستان بهداشتی
عمومـی روابـط گـزارش  بـه
خدمات و پزشکی علوم دانشکده
پیش چندي الرسـتان بهداشتی
پذیرفته دلیـل رئوفی بـه دکتـر

بود. گفتنی استعفا کرده خود سمت از فوق تخصصی در آزمون شـدن
شهرستان نماینده با رئیسـه هیات جلسه مشترك سومین که اسـت
دکتر و برگزار اسالمی در مجلس شوراي گراش و خنج الرسـتان، هاي
پزشکی علوم مجموعه کارکنان و معاونین رئیس، زحمات از جعفرپور
کرد و منطقه قدردانی سطح در درمان و گسـترش بهداشت زمینه در
ها تفاوت که بعضًا این دارد وجود سـالیق و تفاوت اختالف نظر افزود:

بعدي است. هاي پیشرفت زمینه ساز

بهداشت تبلیغ
مغرب جماعت نماز  در

بهداشت کارگروه عضو تیرزن علی
شــوراي سرپرســتی عضو محیــط و
مغرب نماز اقامه از پس اوز پسین
بهداشــت درباره نامــور مســجد در

کرد. سخنرانی محیط
از را عمومی بهداشت رعایت وي
دین شعائر از و کریم قرآن تاکیدات
پیامبر گفت و دانسـت اسـالم مبین
بهداشت به توجه جدي (ص) اسـالم

است. داشته عمومی و فردي
سـالمت شـود بهداشـت رعایت چنانچه اینکه به اشـاره با تیرزن
بیماري از بسیاري رعایت بهداشت گفت: با است رعایت شـده جامعه
کارگروه تالش هـاي تشـکر از ادامه با در شـوند و پیشـگیري می ها
کرده سـعی تاسـیس بدو این کارگروه از گفت: محیـط اوز بهداشـت
توجه قابل ارزشـمند و بسیار که کنند پاکسـازي طبیعت را که اسـت
و مصرف بار ظروف یک بهینه از و استفاده آب جوئی در صرفه اسـت.
سخنان نکات محیط از دیگر پاکیزگی خود در برابر دانسـتن مسئول

تیرزن بود.

عنوان به کراماتی
کرد کار شروع به اوز یکمین شهردار و   سی

در مورخه که اوز بوده شــهردار و یکمین ســی کراماتی مســعود
شد. معرفی مراسمی طی 96 مهرماه 30 

جنوب در است. کار کرده به 1334 شـروع سـال از شـهرداري اوز
شد. شـهرداري در اوز تاسیس دومین الر شـهر از بعد اسـتان فارس
مدت و در این گذرد، می اوز شـهرداري تاسیس از سـال 62 بنابراین
اسامی شهردارها و اند. بوده عهده دار را اوز شـهرداري تصدي نفر 31

است: زیر شرح شهرداري اوز به سرپرستان
پیرزاد محمدیوسـف -2 (سـال1334) محمودي -محمدیوسـف 1
محمدیوسف -5 (بار دوم) محمودي 4- محمدیوسف کمالی جعفر - 3
جبرئیلی 7- عبدالحسین 6- عبدالغفور سوداگر (سرپرسـت) پیرزاد
9- هدایت توکلـی محمدعلی -8 شـهرداري سرپرسـت و بخشـدار
(سرپرسـت) 11- ابراهیـم خضـري محمدیوسـف حـاج رنجبـر 10-
خضـري 14- هادي محمدعلی -13 شـفائی عبدالعزیـز -12 رهنمـا
شـهرداري سرپرسـت و بخشـدار انصاري ابراهیم -15 فیروزمنـدان
موسـوي محمدحسـین -18 زمانی 17- اسـداله عامري خسـرو -16
محمدرفیع -21 اسماعیلی منصور -20 محمدي محمدرحیم -19 زاده
احمدي محسـن شاحسـنی 23- عبدالـه -22 (سرپرسـت) نوبهـار
(سرپرسـت) پیـرزاد محمدعلـی -25 صباغـی محمدرسـول - 24 
(سرپرسـت)  نیـا حسـین جمشـید -27 کراماتـی - مسـعود 26 
نوید -30 (سرپرسـت) شـاهرخ امیـري -29 کریمـی مجتبـی - 28
(سال کراماتی مسعود امیري (سرپرست) 31- شـاهرخ -31 خادمپور

(1396
درباره بیشتري اطالعات چنانچه داریم تقاضا محترم خوانندگان از

دهند. ارائه به نشریه دارند اختیار در شهرداران اوز و شهرداري

مجلس نماینده دیدار
پرورش  و آموزش و وزیر

دفتر نقل از به و اوز، گزارش پسین به
جمشــید دکتر مجلس، در مردم نماینده
کمیســیون فرهنگی رئیــس جعفرپــور
شوراي و عضو اســالمی شــوراي مجلس
دکتر با دیدار فرهنگی ضمن عالی انقالب
پرورش، و آموزش بطحائی وزیــر محمد
در پرورش کشورمان آموزش و وضعیت

بررسی وزارت عالی مقام با را خویش انتخابیه حوزه در و کالن ســطح
کردند.

گرفت: و بررسی قرار مورد بحث این گزارش موارد زیر پایه بر
آموزش. برکاربـردي کردن تاکید و محض محفوظات از 1 -پرهیـز
جهت از ایجاد تغییرات آموزشـی در داد که جعفرپـور قول -دکتـر 2
مجدد -بازگشائی کرد. 3 خواهد حمایت توسط وزارت، کیفیت ارتقاء
شده تعطیل که عربی امارات متحده در کشور ایرانیان مدارس از یکی
بر مبنی الرستان به سـفر در سـابق تعهدات وزیر -موضوع اسـت. 4
قـرار گرفت. بررسـی و تاکید مـورد دانشـگاه فرهنگیـان تاسـیس
مطرح و  بنارویه بخش و پرورش نمایندگی آموزش ارتقاء -موضـوع 5

کرد. را صادر دستور بررسی وزیر

تبریک اعضاي شوراي اداري
اوز شهردار جدید  به

اتفاق به اداري اوز شوراي اعضاي امروز صبح پسین اوز گزارش به
وي را تبریک انتصــاب جدید، شــهردار کار دفتر در حضور با بخشــدار

گفتند.
فرهنگ و شـهر، آبفا، روسـاي: شـوراي اسـالمی آئین که این در
مخابرات، جوانان، و ورزش دارائی، و اقتصادي امور اسـالمی، ارشـاد
نیروهاي فرماندهان بیمارستان، اصناف، اتاق برق، پرورش، و آموزش
اوز پیام و پسـین نشـریات همکاران و مسـئوالن انتظامی، و نظامی

داشتند. حضور
حل به خاطر مسئوالن گفت: اوز بخشدار فراز آتش محمدحسـین
را نعمت رجوع ارباب باید بنابراین هستند. کار مردم مشـغول و فصل

مشکل کنند. حل در سعی بدانند و
که کرد و پیشـنهاد کرد سپاسـگزاري حضار از مسـعود کراماتی
و مشـکالت هم آمده گرد یـک بار ماهی حداقـل ادارات مسـئوالن
رسانه اصحاب ادارات و مسـئوالن از وي بررسـی کنند. را مشـترك

تشکر کرد.
مسئوالن  و مردم قدردانی از اسالمی شـوراي رئیس صالحی فریبا
از مقررات گفت: طبق کرد و سپاسـگزاري شـهردار انتخاب به خاطر
هاي نامه براي فقط شورا مهر و معذوریم شخصی اوراق نمودن ممهور
نژاد، ُدري، معصوم هاشمی، حسینی، رضائی، ادامه در اسـت. اداراي
احمدي و خضري مرادپور، فرجام، علمدار، عباسی، عطوفت، رضوي،
فرهنگ جوانـان، و پـرورش، ورزش و بـه ترتیب مسـئوالن آموزش
به تبریک ضمن پیام و پسـین دارائی، مخابرات، اسـالمی، ارشـاد و
به نیز خادمپور از و کـرده موفقیت بـراي وي آرزوي جدید شـهردار

شد. یاد نیکی

زمان تصدي  همکاري مسئوالن در از شهردار سابق خادمپور نوید
نمود. کراماتی آرزوي موفقیت مهندس و براي سپاسگزاري کرد خود

پایان یافت. 10 ساعت در بود شده آغاز 9 ساعت که در جلسه

اوز در سوداگر تاریخی خانه مرمت
خانه جاري سال فارس گفت: در استان گردشــگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث مدیرکل خبرنگاران، باشــگاه نقل از به و اوز پســین گزارش به

می شود. اوز مرمت سوداگر شهر
در مرمت عملیات در اوز، ثبتـی این خانه ضرورت مرمت به توجه امیري افزود: بـا مصیـب
مرمت کف فرش حیاط، اجرا زیرساخت براي تاسیسات مورد نیاز، سبک سازي و سازي و کف

است. خاکبرداري و بنا پیرامونی دیوار از بخشی بازسازي بام، پشت از بخشی
هاي چوبی دریچه گیاهی، و نقـوش بري گچ نظر از سـوداگر خانه به اینکه با اشـاره امیري
در فارس شاخص بناهاي جزو هشـتی هاي کاربندي و سـقف روي هاي چینی، نقاشـی گره و
متعلق به دوره عظیمی تاریخی شهیدان خانه از بخش هائی داشـت اظهار شود می محسـوب
سوداگر هاي مرمت خانه براي اعتبارات الزم وي شود. شهر گراش مرمت می در نیز اول پهلوي

کرد. ذکر میلیون ریال 500 و میلیارد یک عظیمی را شهیدان و
طی که است قاجار دوره متعلق به سوداگر محمدسعید تاریخی رئیس خانه که است گفتنی

مردم شناسی است. موزه اختیار در حاضر حال در و است ثبت رسیده به ایران ملی آثار فهرست 84/5/19در شماره 12743 مورخه

آموزي دانش شوراي انتخابات
اوز  در

را خود نمایندگان اوز مدارس آموزان دانش اوز؛ پســین به گزارش
برگزیدند. دانش آموزي شوراهاي در

اوز  مدارس در 96 مـاه سـوم آبان آموزي شـوراي دانش  انتخابات
شوراي رئیس پرورش، و آموزش رئیس شـهردار، بخشـدار، با حضور
اوز مدارس در دانش آمـوزان و انتظامی نیروهاي نظامـی و اسـالمی،

شد. انجام

از غیر به تحصیلی مقاطع آمـوزان دانش که همه انتخابات در ایـن
نامزدهاي انتخاباتی، میان از داشـتند، شـرکت ابتدایی اول سـه پایه
و مسـائل تواند می نماینده این که کنند می انتخاب را خود نماینـده

مدارس اعالم نماید. به مدیران را دانش آموزان مشکالت
دانشآموزان جمعیت تناسب به دانشآموزي شـوراهاي نمایندگان
به که است اصلی عضو نفر پنج که شـامل میشود تعیین هر مدرسـه
شـوراهاي دانشآموزي این اعضاي تعداد به نفر یک نفر، 100 هر ازاي

شد. خواهد اضافه
برگزاري از گفت: هـدف پـرورش آمـوزش و اداره رئیـس رضائـی
بردن باال و پذیري مسـئولیت افزایش آموزي دانش شـوراي انتخابات

است. آموزان دانش نفس به اعتماد
داشـتند، شـورا را شـدن در کاندیدا به تمایل که آموزانی دانـش
دفتر مدرسـه خـود را در مشـخصات انتخابات از قبـل روز بایـد 10
بین اسـالمی و مقبولیت هاي ارزش و رعایت اخالق و ثبـت میکردند
ارتباط ایجاد و توان پذیري مسـئولیت روحیه داشـتن آموزان، دانش
رعایت به پایبند و تحصیلی انضبـاط و نظم از دیگران، برخورداري بـا
این در شده در نظر گرفته معیارهاي از و... نیز بخشی مدرسـه قوانین

بود. انتخابات
آموزان  دانش از نفر دو به شهر اسـالمی شـوراي از طرف پایان  در
دخترانه شـبانه روزي مدرسه خضري، یوسف حاج پسـرانه دبسـتان
آموزشـگاه مدیر انتخاب با قرعه قید به فعال آموزان دانش به خضري
بازدید نیز احمدیان مدرسـه از و شـد داده هدایایی مدارس آن هاي

شد.

اتفاق به نواندیشــان انجمن اعضاي از گروهی اوز پســین گزارش به
شوراي رئیس و اوز پسین مدیر مســئول اوز، بخش فرماندهی انتظامی
و منطقه الرســتان انتظامی فرماندهی نیــروي با اوز سرپرســتی عصــر

گفتند. تبریک را انتظامی نیروي هفته و دیدار همکارانشان
الرسـتان انتظامی منطقه فرماندهی دفتـر در محل که آئین در ایـن
نیروي هفته اوز مسـئول پسـین مدیر خضري احمد ابتدا گرفت، صورت
اجراي و نظم حفـظ و امنیت داشـت: اظهار گفت و تبریـک را انتظامـی
در توانسـته اسـت انتظامی اسـت وظایف نیروي از بخشـی که قانـون
انتظامی نیروي گرامیداشـت تاریخ تغییر به وي بدهد. جواب اوز بخـش
و قشر دانش آموزان به نظام و پلیس توجه از نشـان را آن و کرد اشـاره
کالنتري ارتقاء تقاضاي در پایان جوانان دانست. کلی بطور و دانشجویان

کرد. را اوز
شهر اوز شـوراي اسـالمی و نواندیشـان انجمن عضو راسـتگو جعفر
در این و است حفظ شده خوب الرستان در منطقه امنیت داشـت: اظهار

شد کتاب پایتخت نامزد هم الر
اوز و به گزارش پســین
روابط عمومی از نقــل  به 
ارشــاد و فرهنــگ اداره
نشست در الرستان اسالمی
عمومی فرهنــگ شــوراي
تاسیس لزوم بر الرســتان
نامزدي و  قرآنــی قرارگاه
شد. تاکید کتاب پایتخت

و فرهنگ اداره رئیـس
در الرستان اسالمی ارشاد
دسـتورالعمل جلسـه این
بـراي الرسـتان  نامـزدي 

فعالیت شـکل گرفته به توجه با گفت: و بیان کـرد را کتاب پایتخـت
غیرمنسـجم را ها فعالیت این الر در کتابخوانی و ترویج کتاب امر در
هاي دسـتگاه را قرائت تا العمـل دسـتور منظور همین و به دانسـت
به جزئیات آشـنا شـوند و موضوع ایـن در وظایف شـرح مربـوط بـا

شد. محول تخصصی هاي کارگروه جلسات

کتاب پایتخت نامزدي پیگیري
سرپرست اسالمی، شوراي بخشدار، اعضاي پایتخت کتاب، حضور اعضاء با اي جلسه ارشاد اسالمی اوز و فرهنگ اداره همت و به پسین اوز گزارش به
رئیس فارس، اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره مطبوعاتی آموزشی و و فرهنگی اسالمی، معاون ارشاد و فرهنگ و پرورش، آموزش روساي شهرداري،

شد. تشکیل بخشداري تاالر و معاون سیاسی فرمانداري در الرستان اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره
گذشته فعال سال زمینه از این در باید داشت: اظهار تاکید ورزید و کتاب فعالیت اعضاء پایتخت به فارس ارشاد و فرهنگ اداره کل معاون فرهنگی
فراتر نمایشگاه از برگزاري را خویش کار و باشید تر فعال کنید سعی کتابخوانی و کتاب هفته در که: کرد تصریح مهدي امیدبخش کارکنید. بهتر و تر

بپردازید. ترویجی کارهاي به و برده
قبل سال در توانست اوز فرهنگی شهر و کرده خود آن از را کتاب نخست پایتخت عنوان بوشهر و نیشابور اهواز، شهرهاي تاکنون که این بیان با وي
نویسی، گزارش بخش، دریابید. امید را نخست عنوان تا باشـید تر فعال کنید سعی نیز باشد امسال کشـور  در کتابخوانی ترویج در خالق شـهر اولین
ولی بوشهر داشت 80 طرح شیراز طرح، 18 گذشته بوشهر سال داشت: و اظهار دانست موفقیت رمز ترویجی را زمینه در و فعالیت با مسئوالن ارتباط

باشید. دارا را پررنگ نقش کتاب هاي باشگاه و در جام داشته فعال شرکت شود. می پنجم شیراز و شد اول
شود می توصیه و بود مهم و خوشایند بسیار کتاب در موضوع سطح شهرستان در نقش اوز گفت: جلسه این در الرستان فرمانداري سیاسی معاون
است. کتاب ارزشمند موضوع مردم در حضور بلکه باشیم دوم و فکر اول به نباید افزود: ما راسخی علیرضا شود. نیز اشاعه روستاها شهرها و سایر به
اول فعالیت بیشتر با امسال سعی کنید شود. و دوم کشور در اوز شد تا اعضاء باعث زحمات داشت: از اعضاء اظهار سپاسگزاري ضمن اوز نیز بخشدار

بشویم.
گرفت. بهره آن ترویج براي شـورا یاوران از می توان علم اسـت که براي تحصیل فرصتی وکتابخوانی کتاب موضوع افزود: فراز محمدحسـین آتش

اعالم کرد. همکاري براي شهرداري را و اعضاء پایتخت کتاب آمادگی شورا از ضمن تمجید شورا رئیس صالحی فریبا
رضایی راستگو، جعفر کراماتی، مهندس حقیقت(فیشور)، گل فاطمه هاشمی، فروغ خضري، احمد احمدي، ابراهیم سوي از پیشـنهاد چند ادامه در

و... ارائه شد. پیرزاد نورافشان، پرورش، رئیس آموزش و
شود عمل تر برنامه با و باید فعال تر کنیم شـرکت کتاب پایتخت در نامزدي بخواهیم اگر گفت: مسـئول پیام اوز مدیر ابراهیم احمدي در این رابطه
اظهار احمدي که اسـت گرفته عهده به را کتاب پایتخت پیگیري هاي هزینه خضري فوزیه خانم داشـت: هاشـمی اظهار فروغ اسـت. تنگ وقت چون

آید. عمل به الزم هماهنگی باشد تا وجود داشته مالی باید کمیته داشت:
سالم  هاي پروژه و غیره وارد کنیم و اي دقیقه کتاب و چاپ موسیقی تاتر، در باید کتاب را با انس گفت: نیز پسـین اوز مسـئول خضري مدیر احمد
نونهاالن و آموزان هنرمندي دانش و افتتاح را بانو توران کتابخانه و رفته کرانی کودکستان به حضار پایان در کرد. تشریح را عصر اوز بانو کتابخانه کتاب
را است آمده به اوز و نوجوان کودك و بانو کتابخانه به دعوت کتاب 7 سالم پروژه براي که ایران نویسنده مشهور زاده حسن فرهاد با حضور را کرانی

نشستند. تماشا به
دادند. معنوي و مادي همکاري قول و گروهی شد الزهرا (س) برگزار تاالر در نیز عمومی همایش و تشکیل بخشداري در سوم نیز جلسه ضمنًا

براي نیرو راسـتگو تقاضاي افزایش اسـت. و پلیس بین مردم تعامل اثر
بر تقاضاي عالوه انجمن نواندیشـان امیدوار عضو یونس کالنتـري نمود.
ما کالنتري باید جوار هم شهرهاي با مقایسه در گفت: براي کالنتري نیرو
نیروي هفته گرامیداشت داشت: اظهار نیز پور خادم نوید شـود. تقویت
کرد: اضافه وي باشـیم شـما محبت قدردان تا اسـت فرصتی انتظامـی
بسـیار نیروي انتظامی همکاري بـودم شـهردار اوز که سـال 4 مدت در
مختصري گزارش ارائه با پیرزاد ساسان سپاسگزارم. که بوده چشـمگیر
فقیهی و عبدالقادر کمک هـاي و حمایت کالنتـري از بازسـازي از نحوه
کار بنا این در مصالح سـاختمانی گفت: بهترین و کرد قدردانی سـایرین
نیز قدیم را وظیفه نظام حوزه ساختمان بتوانیم امیدواریم اسـت و شده

کاربري بدهیم. تغییر بازسازي و
الرستان منطقه انتطامی نیروي از ما داشـت: نیز اظهار مزرعی حاجی
حمایت آنان از رانندگی آموزشـگاه در داریم. سپاسـگزاري اوز بخش و
موتورسیکلت گواهینامه صدور مجوز کرد تقاضا وي هسـتیم. برخوردار

و جوانان بویژه عموم رفاه باعث تا نیز صادر شـود. آموزشـگاه براي این
موتورسیکلت باشیم. در رانندگی تخلفات جلوگیري از

هنگ طی سیاسـی عقیدتی و مسـئول امینی مهدي االسـالم حجت
الگو (ص) رسـول صفات بارز حضرت از ما اخالق نیکو را گفت: سـخنانی
مرتب و بوده «گوشـی» حضرت بودند که آن معتقد می گیریم. بسـیاري
پاي در نیـروي انتظامی هم داده اسـت. مـا می گوش همگان حـرف به
از امینی االسـالم حجت دهیم. می گوش و نشـینیم می مـردم دردودل
الرسـتان انتظامی منطقه کرد. فرمانده سپاسـگزاري اوز فرهنگی مردم
آمدید. سـرهنگ خوش ما سـربازي خانه به گفـت: حضار از سـپاس بـا
مردم خادم و مـردم به متعلق انتطامی نیـروي افزود: دیندارلو حسـین
شعار ما گفت ماسـت. وي همه براي آرامش و امنیت ایجاد نظم و اسـت
اضافه سـرهنگ دیندارلو و امنیت براي همه اسـت. امنیت براي پلیـس
نیست کننده نگران الرستان شهرستان سـطح در جرائم گرچه که: کرد
جرم و کرده مختل را منطقه امنیت تا کوشـد می ولی دشـمن پیوسـته
ثبات جزیره ایـران که کشـور دانیم می اما همه یابد. و جنایـت افزایش
اطراف کشـورهاي در ناامنی و نظمی بی امواج خروشـان در میان امن و
سخنانش گفت از در بخشی الرسـتان منطقه انتظامی اسـت. فرماندهی
را آن باید ما هم اسـت امنیت وجود و مندي رضایت نشانه شـما حضور
خالفکاران با قاطعیت روش کار ما براي این موضوع کنیم. تقویت و حفظ
پلیس توسط تنهایی امنیت به این است مردم رافت با و شـکنان و قانون
که است داشته نقش آن مردم در و همکاري حضوري بلکه نشـده انجام
کنیم. اجرا می و سربازیم ما هم و تاکید داشته آن بر معظم رهبري مقام
هستید. خوبی فاکتورهاي داراي شما گفت: اوز درباره دیندارلو سرهنگ
هستید، قدرشـناس اسـت، کمتر اوز بخش در جنایت و مثال جرم بطور
زیبایی آن به را کالنتـري اوز چون باشـید می فرهنگ نیکوکاري داراي
این بیان با پایان در وي است. شده نمونه منطقه در که کردید بازسـازي
افتتاح بـراي اسـتان انتظامی فرماندهی گـودرزي اتفاق سـردار به کـه
شـما رضایت مندي و شـما مشـارکت گفت: آمد خواهیم اوز کالنتري به
کالنتري بخش اوز ارتقاء اله با شاء ان ماست. و مسـئولیت افزایش باعث

خواهد یافت. هم ارتقاء اوز
عسکري آئین در این کرد. سپاسگزاري اوز هاي ور سانه نشریات از وي
جانشـین پلیس امیري راهور، پلیس فرمانده نگهداري اجتماعی، معاون
حضور منطقه جانشین اطالعات، انصاري و حفاظت راه، زارعی فرماندهی
بازدید می شود ساخته خیرین که توسـط جدید ساختمان و از داشـتند
بود شده تهیه انجمن نواندیشان توسط سپاس که تندیس پایان در شـد.

گردید. اهداء دیندارلو سرهنگ به مزرعی حاجی توسط

نواندیشان انجمن

داشتند گرامی الر هنگ در را انتظامی نیروي هفته
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اوز در ملت اتحاد حزب
انجمن دبیر بهرام رفیعی نقـل از به و اوز به گزارش پسـین
زودي به اوز، تائـب
اتحاد حـزب شـاخه
اوز بخش در ملـت
خواهد کار به شروع

کرد.
کـه بهـرام رفیعـی
24مهرمـاه در بامـداد
آزاد دانشـگاه  در 96
جلسـه در  اسـالمی 
و اجرایـی هیـات
حزب نامه مرام و می راند گفت: آئین نامـه سـخن کارکنان دانشـگاه
همکاري دعوت به عالقمند افراد همه از زودي به است و دریافت شده
عضویت به نسبت حزب آئین نامه از بررسی پس افزود: وي شـود. می

می شود. افتتاح اوز شهر در حزب دفتر و افراد اقدام

مرغ تخم جهانی روز نمادین مراسم
مجتمع آموزشی آفرینش در

تخممرغ، جهانـی روز در آسـتانه اوز، پسـین گـزارش بـه
با آفرینش آموزشـی مجتمـع در روز ایـن نمادیـن مراسـم
تغذیه کارشـناس عرب خانم و مربیان و آموزان دانش حضور

شد. برگزار دانشور 2 شماره درمانگاه

بین تخممرغ در روز جهانـی مراسـم نمادین در تغذیه کارشـناس
براي شـده تخممرغ معرفی جهانی روز اکتبر گفت: 18 آموزان دانـش
این پروتئینی ماده این با جوانان و نوجوانان کودکان، بیشـتر آشنایی
از کاملترین، ارزانترین یکی مرغ تخم اسـت. شـده گرفته نظر در روز
را دوم جایگاه شـیر از بعد اسـت که غذاهاي پروتئینی ترین فراوان و
مصرف اشـتباه از باورهاي علمی و دلیل غیر به ولـی دارد. تغذیـه در

شود. می خودداري مغذي فرآورده این مناسب
می توصیه کند تغییر باید مردم غذایـی سـبد در مرغ تخم جایگاه
حتی کند و مرغ مصرف تخم یک روز در سـالمی انسـان که هر شـود
استفاده را هفته تخم مرغ در سـه توانند می نیز مریض دیابتی و افراد
و اسـیدفولیک است. آهن پروتئین، از خوبی تخممرغ منبع هر کنند.
با ارزشـترین بدن ضروري آمینه اسـیدهاي تمامی تامین با مرغ تخم
حبوبات و گوشت، لبنیات با مقایسـه در را پروتئین باالترین کیفیت و
تمامی رده به بنابراین دهد. می افزایش نیز را خون کلسـترول و دارد
نوجوانان اطفال و ورزشکاران، شـیرده، و باردار زنان حتی سـنی هاي

است. شده توصیه نیز
فرهنگسازي  و خواص تخممرغ با دانش آموزان آشنایی منظور  به
یک برپایی آمـوزان با دانش غذایی مفید ماده این از بهینه اسـتفاده
هاي شکل به آن و تزئین تخممرغ از با استفاده زیبا غذاي جشـنواره
صرف کردند. را غذایی مواد این متفاوت و جالب فضائی و در مختلف

آسمان نورانی در شی
آسمان جنوب در را آتشین نورانی شـی عبور یک مردم از گروهی
1396 را 24 مهر روز دوشنبه دقیقه و 56 18 سـاعت حدود اوز شـهر
ارد، فداغ، گراش، شهرهاي در نورانی شـی گویا این کردند. مشـاهده
به و فارس خبرگزاري به گزارش شده است. گزارش نیز غیره و بستک
نورانی در اشـیاي رویت هوائی، پدافند قرارگاه عمومی روابط از نقـل
بوستر موشک سوزش حاصل کشـور جنوبی مناطق از برخی آسـمان
اسـت. بوده NROL -52 نام با آمریکا جاسوسـی «دومین» ماهواره
نیز براي روسـیه دیگر سـوي از افزوده اسـت عملیات قرارگاه معاون
را همزمانی پرتـاب قبل ماه پرتابـی ماهواره در کپسـول جایگـذاري
در هرمزگان تا غرب جنوب از هوائی پدافند خطوط که اسـت داشـته
هرمزگان جنوب کشف و در را آن فراصوت باال و سرعت خیلی ارتفاع
بوسـتري سـوزش این گونه کرد تاکید علیرضا الهامی شـدند. ناپدید
یابی هزار 90 تا 80 ارتفاع به از رسـیدن و تا قبل نداشـته خطري هیچ

می رود. بین از سوخته و
تسـنیم اظهار با در گفتگو نیز فـارس اسـتانداري بحران مدیرکل
فارس اسـتان برخی از شـهرهاي جنوب در نورانی کـه داشـت شـی
پور فیاض حسن اسـت. بوده سنگ شـهاب یک است مشـاهده شده
الر، شهرهاي آسمان در که بوده سنگ شهاب نورانی، شـی این افزود:

است. شده شهرها دیده و دیگر بنارویه اوز،

اسـتاندار و فرماندار ویژه معاون
میلیـارد تومان، 31 گفـت: الرسـتان
به اسـتان ها توازن اعتبارات محل از
است. کرده پیدا تخصیص الرستان

معاونت روابـط عمومـی گـزارش بـه
ویژه الرسـتان؛ فرمانداري اسـتانداري و
کمیته نشسـت اعضاي در حسنی جلیل
اظهار داشت: شهرستان این برنامه ریزي
استانی اعتبار تومان میلیارد 31 امسـال
متوازن استفاده قانون اعتبارات، محل از
هاي اجراي پروژه براي کشـور امکانات از
یافته این شهرستان اختصاص تمام نیمه

شود. می هزینه فصل 18 در که
عمرانی  اعتبارات هزینه کرد اولویت مهم کرد: بیـان وي
هاي پروژه اتمـام و تکمیل به مربوط الرسـتان شهرسـتان

گذشته است. سنوات نیمه تمام
در اعتبارات ویژه الرسـتان تصریح کرد:ایـن فرمانـدار
شـرب شـهري نقل، تامین آب حمل و راه ، هاي سـر فصل
بهداشت و درمان،کشاورزي، ورزش و جوانان، و روسـتایی،
اجراي عمومـی، آموزش معـدن، و صنعت طبیعـی، منابـع
آب، گردشگري، شـبکه هاي اصالح توسعه و زیرساختها و
خدمات عشایر،توسـعه امور مذهب، و وهنر،دیـن فرهنگ

می شود. هزینه غیره  روستایی و شهري و
شوراي مصوبات براساس کرد: بیان فارس استاندار معاون
93 اتمام براي ، استان، این اعتبارات توسعه و ریزي برنامه
به باالتر فیزیکی پیشرفت با تمام شهرسـتان نیمه ي پروژه

می گردد. توزیع دولت، مهم هاي سیاست از عنوان یکی
قانون اعتبارات میزان امسـال کرد: نشان خاطر حسـنی
48 شهرستان، این براي کشور امکانات از متوازن اسـتفاده
است.البته باید داشته رشـد گذشته سال به نسـبت در صد

17 دوشنبه روز و 39 ثانیه دقیقه 56 و 16 ساعت
یا که شـهروندان اي از براي عده ها پیامک مهـر96
براي شدن آماده در حال یا بوده و استراحت حال در
نبود؛ خوشـایند تنها نه بودند، منزل از آمدن بیرون
کرد. و هیجان حیرت و را دچار بهـت بسـیاري بلکه
پیامک نور مشـتریان موسسـه از براي گروهی آري

توسط آنان حساب از وجه زیادي مقدار که بود آمده
است. خودپرداز کسر شده

ها،  پیامک مخاطبـان و افتـاده کار به هـا تلفـن
نهایت در بـازار و و ها کوچه راهی کشـیده پاشـنه
ملت خیابان بـار اواین براي شـدند. محل موسسـه
تـا امـام شـافعی میـدان از اوز) (شـهید بهشـتی
اما شـد. ترافیک دچار طاهـري خیابان راهـی سـه
جوابگوي توانست نمی که نور موسسـه سـاختمان
به طور اوز انتطامـی نیروي باشـد فرماندهـی مردم
و بـه قـراري نظم و اسـتقرار محـل خودجـوش در

پرداخت. مردم آرامش

شود می تاسیس اوز در انصار بانک
و مطرح در ایران اســالمی بانکداري الگوي عنــوان انصار به بانــک
خنج راه و اوز شــهرهاي بانک انصار در شــعب به زودي اســت. فعال

اندازي می شود.
در این مطلب گفت: با اعالم فارس در استان انصار بانک شعب مدیر
ولی شود. می کشور اجرا در سـختی به اسـالمی بانکداري حاضر حال
را بانکداري تشیع، و مذاهب تسنن و فقه شریعت براساس انصار بانک
اجرا بلوچستان و سیستان را در این موضوع و است. کرده گذاري پایه
خدمات بانکداري بر عالوه افزود: بانک انصار ایم. ایـرج غیاثوند کرده
اشاره با دارد. غیاثوند هم مشارکت اجتماعی فرهنگی و موضوعات در
شعبه 650 حاضر حال گفت: در کشور در بانک انصار ساله 29 سابقه به

هستند. فعال کشور در باجه 30 از بیش و
به که کشـور نامید، بزرگتریـن بانک خصوصی را انصار بانـک وي
کمک و غیره خیریـه مسـاجد، خانگی، الحسـنه قرض هاي صنـدوق
الر و شـعبه رئیس طهماسـبی حسـن اتفاق به غیاثوند ایرج می کند.
راه و از حضور یافته بخشداري در تاالر شیراز از همکاران سرپرسـتی
امام جمعه، جلسه این در راندند. سخن اوز شـهر در بانک این اندازي
محمدصدیق احمدیه، دینی علوم مدرسـه مدیر شـهردار، بخشـدار،
نیز خضـري احمد و عسـکري عبدالغفـور امیـدوار، یونـس پیـرزاد،

دادند. ارائه پیشنهاداتی

راستگو جعفر
استان در الرستان  نماینده

اولین در اوز، پسین گزارش به
شهرستان اسالمی شــوراي جلسه
آبان تاریــخ 7 در کــه الرســتان
اســتاندار و معاون حضور 96 با
اعضاي الرســتان و ویژه فرماندار
برگزار شهرستان اســالمی شوراي

شد.
شوراي نماینده راستگو جعفر
عنوان به شهرستان در اوز شـهر
در الرسـتان شـوراي نماینـده
این جلسه استان انتخاب شد. در
نوروزي محمد رئیس عنوان به الر شهر شـوراي از مقیمی عبدالرحیم
اوز راستگو از جعفر و منشـی از خور خرمی احمد رئیس، نائب بیرم از
فارس انتخاب استان شـوراي در الرستان شهرستان شـوراي نماینده
بویژه شوراي شهرستان اعضاء همه به تبریک اوز ضمن پسین شـدند.

دارد. موفقیت آرزوي آنان براي راستگو جعفر

گراش و اوز از طالفروشی هاي سرقت
دارد. وجود فراوانی هاي اشیاء قیمتی راه از سرقت براي امروزها

وارد  خریدطـال بهانـه خانـم بـه سـه گـراش و شـهرهاي اوز در
مشـغول مختلف عناوین به را صاحب مغـازه شـده و جواهرفروشـی
بازیگوشـی و حالت و آبی کاله بـا آنان همـراه دخترك سـازند. مـی
مغازه که صاحب گاهی از و هر یابد حضور می طالفروشی در معصومانه
سرعت به آمده و طالفروشی میز پشت به هستند مشغول خریداران و
نیز او و ها داده خانم یکی از به را و بالفاصله آن شده سرقت مشـغول

سازد. می پنهان خویش کیف و چادر زیر در را طالها سرعت به
سـر به آبی کاله که 7 سـاله سـارق دختر گراش بـه گزارش کانال
با را فروشنده حواس زن مناسـب که آن سـه فرصت با داشـته است
پشـت از کردند می پرت متفرقه هاي صحبت و زیاد هاي درخواسـت
7 گراش زارعی پاساژ از که اسـت. را سـرقت می کرده طالها ویترین
میلیون تومان 20 حدود اوز الدینی نجم طالفروشی از تومان و میلیون

سارقان است. پلیس در پی شناسائی و است سرقت شده

شـد و زده دامن موضوع این به مجازي فضاي در
همجوار شهرهاي و هرمزگان و بوشـهر استانهاي از
هیجان و بـر و شـده مشـابه دریافت خبرهاي هـم
رئیس الر شـهر در شـد. می افزوده مردم تندخوئی
آرامش بـه را آنان و حاضـر مـردم جمع در شـعبه
زد. رنگ مـی تند تند بهرحـال قلبها کـرد. دعوت

ممکن حداکثر ها به فشـار خون و زرد همه ها چهره
البته نبود. ساخته کس کاري هیچ از ولی بود رسیده
و کردند می برخورد عاقالنه موضـوع این با اي عده
این اشتباه گفتند می دیگران و خودشـان دل براي
نیز از آنان گروهی شود. می و اصالح است سیسـتم

دادند: زیر توضیح می شرح به
شود حساب برداشت موجودي اسـت قرار 1 -اگر

نشود. برداشت موجودي همه چرا
به خالی شـود که حسـاب که اسـت -اگر قرار 2

دادند. اطالع نمی ما به پیامک وسیله
که بود شـده ورشکسـت و اختالس بانک 3 -اگر

کاري روز یـک در بلکه شـد. صورت نمی بـه این
خدمات ارائه از ثانـوي اطالع تا که شـد می اعالم
ولی است. تعطیل است و بانک معذور مشتریان به
نمی کسـی خرج زمان به آن برهان در و ادله ایـن

رفت.
همان مقدار اي چاره بودند. عده راه در پی همه
که کارتی طریـق حسابشـان بود از در که وجهـی
می مـی کردند. گروهی وصول داشـتند در اختیار
حسـاب یک هسـتیم دو حسـاب ما داراي گفتند
اصال دیگر حساب ولی شده سیسـتم این دچار ما
آنان با تشـویق دیگران به و است. نخورده دسـت
مغازه هـا مراجعه و پول پوس به و دسـتگاه کارت

کشیدند. می
بود.  گرفتـه فـرا را همـه اضطـراب و  هیجـان
پیامـک ثانیـه  53 و دقیقـه 27 و  19 سـاعت
تلفن روي حسـاب به پولهـا و برگشـت اصالحی
ها چهره و نواخت را شادي زنگ مشـتریان همراه
واژه شـد. و باز خنده به لبها و سـرخی از زردي به
را فضاي جامعه موقع آن در خـدا شـکر الحمداله،

بود. انداز کرده طنین
هیجان، زمان ثانیه 16 و دقیقـه و 30 سـاعت 2
به آرامش با همه و شـد سـپري نگرانی و اضطراب
بامداد 7 ساعت عادي خویش بازگشـتند. زندگی
اوز شعبه نور موسسـه 96 18 مهر سه شـنبه روز
این بار ایسـتادن نبـود. یا نشسـتن براي جایـی
خوب و مدیریت با آرامش شـعبه شریفی مسئول
که نه انگار انگار آرامش با نیز موسسـه و کارکنان
بیرون ها سینه از قلبها ساعت سـه مدت به دیروز
پاسخ دادند و خوبی به مشتریان به تقاضاي می زد

داد. مشتریان آرامشی بیشتر به موضوع این
فصل امسـال پاییز دوم نیمه آغاز در بهرحـال

دقیقه» 56 و 16 «ساعت

آور دلهره و پراضطراب 30 دقیقه و ساعت 2
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دسـتور چون بود. کشـور هاي ریـزان بانـک برگ
سرمایه از بسیاري شوکی بود که بانکی، سود کاهش
بانک درهاي پشـت طوالنی صف را در بانکی گذاران
آنان براي که فرصت کوتاهی بتوانند در تا داد. قـرار
مشخص هاي خود را سرمایه آمده بود تکلیف پیش

سازند.
سود که کرد مشـتریان اعالم به نور موسسـه اما
بسیاري و است درصد 23 همان مدت کوتاه سـپرده

کرد. خود جذب را
تمام این البته بنویسیم. بیشـتر برویم کمی حاال
پرداخت نابسـامان از وضـع نیسـت جـداي ماجرا
بانک و موسسات توسـط بعضی از سودهاي نجومی
رسـیده هم بیشـتر 27 درصد و رقم به حتی ها که
ها بانک وضع به ربا تبدیل شده بود و از حالت سـود

نداشت. خوشی حال هم
کرد اعـالم خاورمیانه بانـک عامـل مدیر چـون
این و خوب نیسـت بانک هـا از تعـدادي وضعیـت
تعدادي آتـی سـالهاي در که دارد وجـود احتمـال
در وي گـزارش شـوند. تعطیل ورشکسـت و آنها از
سـال طی 6 این اسـت که حاکی از زوریخ کنفرانس
می ادغام هم در یـا تعطیل ها نیمی از بانک آینـده

شوند.
کشـور فعال است که  در بانک 35 حاضر حال در
اوصاف نباید این باقی خواهد ماند. با بانک تقریبا 13
بانک هاي در پرسود گذاري سرمایه به امید چندانی
مرکزي بانک نظارتی سیسـتم چون داشـت کشـور
هم باز است ممکن سـود نرخ و ادامه دارد. همچنان
قابل سود دنبال به کسـانی یابد. بنابراین اگر کاهش
است جایگزین بهتر هستند خود از سرمایه توجهی
بانک را در گـذاري سـرمایه به نسـبت هاي بهتري

بگیرد. رونق هم بازار تا کنند جستجو

الرستان: ویژه فرماندار و استاندار معاون

به صورت توازن منطقهاي اعتبارات به ویژه توزیع اعتبارات،
پهناور لحاظ شود. منطقه ویژه براي این

رسانی خدمت براي که خواست مدیران شهرسـتان از وي
طرح اجراي براي و بیشتر اعتبارات جذب و مردم به شایسته

کنند. مذاکره خود کل مدیران با مختلف هاي برنامه و ها
پروژه هاي مستمر بر نظارت بر پایان سخنانش حسـنی در
فیزیکی پیشرفت اعالم دستگاههاي اجرایی و عمرانی توسط
این جذب جهـت در تـالش و فرمانداري دفتـر فنـی بـه آن

نمود. تاکید اعتبارات
شهرسـتان کارشـناس معین کشـکولی مهندس ادامه در
هاي توزیع سـرفصل نحوه خصوص در گزارشـی ارائه هـم به

1396 پرداخت. اعتباري سال
پیشـنهادي و قالب الزامات خاص اعتبارات در وي گفـت:

است. توزیع گردیده استان ریزي برنامه توسعه و شوراي
ریزي کمیته برنامه پروژه هاي مصوب جلسـه این پایان در
امکانات از متوازن اسـتفاده قانون اسـتانی اعتبارات از محل

شد. قرائت الرستان، شهرستان 1396 سال در کشور

(220) 1 1396* شماره آبان ماه اول* سال

اهداي
جمشید تخت روي با هاي نبشته  گل

کتیبه هاي موضوع در جمشید تخت روي با هاي نبشــته گل کتاب
ایالمی میخی هاي جمشــید، کتیبه تخت باســتانی آثار هخامنشــی،
با تخت جمشــید کتیبــه هــاي میخی و
و ترجمه هلــک و دکتــر ریچارد خوانــش
ســوي ارفعی از ویراســتاري عبدالمجید
و گردشگري فرهنگی پژوهشــگاه میراث
در اســالمی بزرگ المعارف دائره و مرکز
قطع جلد با 2 در 500نســخه شــمارگان
بیســت صفحه و یکهزار در بــزرگ وزیري

است. شده منتشر و چاپ مصور
مجلد  دو جلدي سـومین کتـاب این
جمشـید باروي تخت نبشـته هاي از گل
در استحکامات اتاق دو در 1313-1212 سالهاي هاي در کاوش که است،
کتاب عالقمندان از یکی اند. شـده یافت جمشید تخت شرقی شـمال
با آن را جلدي 2 دوره 5 دبی در سـاکن اهل اوز فرهنگی امور و مروج
اسالمی، آزاد دانشگاههاي به تومان 350 745هزار بر افزون اي هزینه

است. کرده کتابخانه اندیشه اهداء و علوم دینی بهداشت و نور، پیام

اوز نوجوان و کودکان و بانو کتابخانه هاي فعالیت
آبان و مهر هاي ماه در

*تشـکیل جـام ــوري: طی ــزه فائ
سـه سـه گروه و در کتاب باشـگاه
بادگیران مختلف:1-گروه سنی رده
چهـارم بـراي سـنین کتابخـوان
حمیـرا دبسـتان مربـی پنجـم و
براي زیسـت محیط نامدار 2-گروه
طیوري فایـزه مربی اول متوسـطه
و کودك و کتابخانه بانـو 3-گـروه
سوم تا اول سنین براي اوز نوجوان
سمیعی. مریم مربیگري با دبستان

فرهـاد از  دعـوت  96 *مهرمـاه
کـودك نویسـنده زاده حسـن
جهانی روز به مناسـبت نوجـوان و
7 سالم کتاب پروژه ادامه در کودك
روستاي فرهنگ خانه اوز و مدارس هاي بچه مهمان باز که کودك نویسنده، یک یک کتاب، یک
کتب حـال خوانش در کتابخوان بادگیران گـروه کتاب باشـگاه جام در حال حاضر بود. فیشـور
بحث مورد بود اختراع نشده جمعه و شـنبه پنج هنوز روزگاري که در و شـرط عشق به هندوانه

اند. داده قرار بررسی و
نامه پیمان قرائت و کودك مناسـبت روز جهانی به 96 ماه مهر در خاص کتابخانه برنامه * اجراي
بچه از کتابدار درخواسـت همچنین مورد کتاب پیمان نامه و در کامل توضحیات و جهانی کودك
موضوع و دادید؟ می انجام کاري براي فرزندانتان چه خود بودید مادر و پدر جاي اگر شـما که ها
را بچه ها زیبایی هاي که دلنوشته کردید؟ می چکار براي کودکان بودید شـما شـهردار اگر دوم

گردید. کتابخانه ثبت در دادند و تحویل
ماه آبان 11 تا 6 از که بازي هفته مناسـبت به نوجوان و کودك و بانو دیگر کتابخانه خاص *برنامه
طیوري، ها خانم توسـط ماه آبان 8 تاریخ در اسـت. شـده نامگذاري بازي هفته جهانی عنوان به
باپ، سنگ، لهپرگاله، جمله: هفت از محلی هاي بومی و بازي نورانی توضیحاتی درباره و کامیاب
ها بازي این مورد در نوجوانـان و کودکان هاي پرسـش کردند و به و...ارائه یلختـر، طناب کشـی
ما سنین براي که نوشتند محلی نامه و بومی هاي بازي هیات ها به بچه آخر در و شد داده پاسخ

کنید. برگزار و محلی بومی هاي بازي هم
باشد می خضري که مختص به نویسـندگان فوزیه کتاب در آبان 96 اهدایی قفسـه یک *تجهیز
از جمله بودند. مدارس اوز هاي مهمان بچه عصراوز و نوجوان کودك و کتابخانه بانو به دعوت که
زاده، حسـن فرهاد وفی، فریبا آزمندیان، محمدرضا کرمانی، مرادي هوشـنگ این نویسـندگان:
ناصري، مسعود گلشن، علی شمس، محمدرضا اکبرپور، احمد وکیلی، نسرین خانی، نجف محبوبه
مرضیه معتقد، مهدي فرد، مرتضی سوري انصاري، آفرین نوش یوسفی، محمدرضا دباغ، فرشـته

شاکرمی و....
گزارش آینده در شماره که است اجرا دست در هایی برنامه نیز کتابخوانی کتاب و هفته آبان 24*

داد. خواهیم ارائه کتابخوانی و کتاب هفته کامل
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با ادارات مســئولین انتظامی نیروي هفته بزرگداشــت مناســبت به
فرماندهی به ســروان دّري را هفته این اوز انتظامــی  پاســگاه در حضور

و همکارانشان تبریک گفتند. انتظامی اوز
نیروي  هفته تبریک ضمن بخشـدار: آتش فراز ابتدا مراسـم این در
وجود با و کشند می امنیت شهر تامین در راستاي زیادي زحمات انتظامی
موارد در همه روزي و شبانه طور به که همکارانشان سروان دّري و جناب
امنیت تامین وي بهترین راه نمود. و قدردانی هستند تشکر خدمت آماده
جناب کرد. که عنـوان مردم و پلیس بین اعتماد و تعامـل را شـهروندان
کار این در آورده اند و وجود به را اطمینان این در این شهر دّري سـروان

نمود. توفیق آرزوي برایشان فرسا طاقت و سخت
انجام اگر کاري داشت عنوان مسئولین حضور از تشکر دّري: با سروان

کرد. و قدردانی همه تشکر و از وظیفه ماست دهیم می
روسـتاهاي براي بلکه اوز براي تنها نه گفـت: اوز سـپاه رئیس رضوي
مورد قبول و امیدواریم می شود زحمت زیادي کشیده هم کوره فیشور و

باشد. خرسندي مردم و باعث گیرد احدیت قرار درگاه
به سبزپوشـان تبریک داشـت: اظهار پرورش و آموزش رئیس رضایی
زود انتظامی نیروي مشـکلی داشته باشیم برادران هر ما نیروي انتظامی،
همکاري ما با و تربیت تعلیـم زمینه هاي در همه و رفـع می کننـد را آن
روسـتاهاي تابعه وجود و شـهر با خوب تعامل و همـکاري و اند داشـته

دارد.
خدا و نباشید خسته عرض با گفت: شهر شوراي عضو عسکري مهران
باید و است سخت و خیلی کار راحتی نیسـت راه در این کار کردن قوت،
سروان جناب وقتی افزود از وي شود. انجام این مجموعه از هم هاي حمایت
باشد همکاري به نیاز وقت است. هر شـده خیلی تغییرات انجام اند آمده

و سینما آذرماه پایان ساخت تاالر
اوز آزاد دانشگاه  محوطه

و کارکنان اجرایی هیات مشــترك جلســه اوز، پســین گزارش به
24 دوشنبه روز صبح 8 ســاعت در اوز مرکز اســالمی آزاد دانشــگاه
آمنه روستا شــد. برگزار دانشگاه ســعدي شــیخ تاالر در 96 مهرماه
سپاســگزاري مدعوین از و کرده ذکر را برنامه رئوس مجري به عنوان

نمود.
ساختمان از انتقال چگونگی جلسـه این در دانشـگاه آزاد رئیس
سـازي محوطه به سـاختمان جدید، فعلی) آفرینش (مجتمع قدیـم
همکف و اول طبقات سـاختمان تکمیل و خیابان سـاخت میدان و و

داد. توضیح را

سال  ماه آذر گفت: در سـخنانش از در بخشـی عبدالعزیز خضري
شده است ساخته پیرزاد محمدصدیق همت به که سـینما جاري تاالر
اظهار وي رسـد. می پایان نیـز به سـازي محوطه و اندازي شـده راه
انجام شـده فرهنگی کار مـورد 14 از بیـش 1395 در سـال داشـت:
و کاردانی مقاطع در دانشـگاه این در دانشـجو 400 حاضر حـال در و

هستند. مشغول کارشناسی
حدود گفت: دانشگاه در شده انجام هاي هزینه به اشاره با خضري
سـاخت و عمران براي دانشـجویان شـهریه از تومان میلیـون یـک
اظهار نیز دانشـگاه امناي هیات رئیس اسـت. شده هزینه دانشـگاه
آرامش و امنیت تقویت باعث فرهنگی امور در گذاري سرمایه داشت:

شد. خواهد روانی
اوز اثرگذار جامعـه براي را دانشـگاه وجود پیرزاد: محمدصدیـق
اجتماعی و فرهنگـی نقش داشـت: اظهار نیز اوز بخشـدار دانسـت.
4 وي وجود نیسـت. پوشـیده هیچ  کس بر منطقه آزاد در دانشـگاه
مشارکت و بودن فرهنگی نشـان از را اوز در شـهر دانشـگاهی واحد
فراز، آتش دانسـت. محمدحسین اجتماعی و فرهنگی در امور مردم
مایه کشور را در در ترویج کتابخوانی خالق شـهر مقام اولین کسـب

کرد. معرفی مردم و شهرستان استان، افتخار
اشاره با اوز شهر اسالمی شوراي رئیس عسکري نایب مهران دکتر
افزایش دانشـجو به امید گفت: هرم سـنی کشـور و تغییر به اصالح
تمام تا کرد تقاضـا خیرین و مردم از وي داریـم. را آتـی سـالهاي در
به با اشـاره عسـکري را حمایت کنند. اوز در موجـود دانشـگاههاي
و حمایت شورا سوي از من گفت: نور پیام دانشگاه شـدن بین المللی

کنم. می اعالم آزاد دانشگاه براي را خویش آمادگی
عنوان به آزاد دانشـگاه از اوز تائب ادبی انجمن دبیر رفیعی بهرام
همکاران و سایر خضري آقایان که داشـت: اظهار و برد امتیاز نام یک
تاالر این که از اند. رفیعـی کرده اسـتفاده آن از خوبی به دوسـتان و
اجتماعی هنري و هاي ادبی و انجمن در اختیار عموم بویژه دانشـگاه

کرد. سپاسگزاري گیرد می قرار
مجموعه مکان یا هر گفت: دانشگاه امناي هیات فتحی عضو فتحیه
اوز شـهر توان و مجموعه به حقیقت در شـود. اضافه دانشـگاه به اي
اظهار داشت: شـهر شوراي راستگو عضو جعفر اسـت. شـده افزوده
که این است آن مثبت و نکته اسـت شـده همه خوب براي دانشـگاه
دانشگاه از امکانات و اجتماعی فکر سیاسی و هر ایده با گروهها همه
از اوز آزاد دانشگاه که این با بیان نوشادي نوشاده بهره مند هسـتند.
شریف مهندس کرد. اظهار است شده تبدیل مردمی به رسـمی حالت
تائید را دوستان هاي صحبت شناسی، تمام مردم موزه مدیر بازرگانی
شناسـی موزه مردم در فارس جنوب صنایع دسـتی آزمون گفـت: و
میدان که پیشـنهاد کرد کمال کامران مهندس شـود. می برگزار اوز
کمک براي وي شـود. نامگذاري سـمدو تمب نام به دانشـگاه ورودي
دانشـگاه امناي هیات دبیر در پایان کرد. آمادگی اعالم دانشـگاه به
اظهار داشت: احمد خضري پرداخت. جلسه سخنان در جمع بندي به
و یافت. پایان 9 در ساعت بود شده صبح آغاز 8 ساعت در که جلسه

نمود. دعوت صبحانه به صرف را همه دانشگاه رئیس

وضعیت منظور بررســی به با مردم همگام گــروه اعضاي از گروهــی
سعدي شیخ تاالر در 96 مهرماه 11 مورخه شامگاه در اوز شــهر اقتصادي

آمدند. هم گرد اوز آزاد دانشگاه

ضمن کاویانی و فواد آغاز قرآن قرائت با جلسـه پسـین اوز به گزارش
کرد. خواهیم نقـد اوز شـهر کار را در و داشـت: کسـب اظهار خیرمقدم
داشـتند. نفر حضور جمعا 43 و زن 14 و مـرد نفر 29 که جلسـه ایـن در
محمد خادمپور، نوید احمدي، ابراهیم محبی، محمود تیرزن، علی آقایان
راستگو، جعفر خضري، ناصر مهرآوران، پیرزاد، محسـن ساسان لطافت،
یحیی صمدانـی، احمد خضري، نورالدین بیضائـی، احمد شـریفی، احمد
کامیاب، بلقیس هاشـمی، فروغ ها خانم و و... کاریانی سـهیل سـخنگو،
را مطرح خویش شـفائی، طیبه نامی و... دیدگاه هاي آرزو لطافت، پروین
شد مقرر که حاصل و گفتگو نتایج زیر سـاعت بحث ازدو پس سـاختند.
فرمانداري و اسالمی شوراي شهرداري، بخشداري، به صورتجلسه اي طی

گردد. ارائه

نیروي هفته گرامیداشــت مناســبت به و اوز پســین گزارش بــه
مورد آفرینش مجتمع رانندگی و راهنمایی آموزشی خیابان انتظامی

گرفت. قرار برداري بهره
حوزه پرورش، فرماندهی و آموزش رئیس بخشـدار، که این آئین در
دانش آموزگاران، و دبیران رانندگـی، فرماندهی راهنمایی و انتظامی،
آموز دانش اعتمادي ابتدا اسرا داشتند. اولیاء حضور از جمعی و آموزان
و ارجمندي طراوت و قرائت مجید را کالم اله از پنجم آیاتی چند کالس

سرودخوانی پرداختند. به چهارم آموزان کالس دانش کریمی میثا
و انتظامی نیروي به ششـم کالس آموز دانش شـریفی سـپس مانیا
امنیت حافظان سبزپوشان داشـت: اظهار و گفت مسـئوالن خیرمقدم
برازنده ندا می گوئیم. آنان خسته نباشید به هستند و اجتماعی نظم و
کردند را اعالم انتظامی شـعارهاي هفته نیروي نیز زاده و مانیا حسـن
رئیس ادامه برنامه در همه. امنیـت براي و امنیت براي پلیس گفتنـد و
آفرینش از مجتمع سـپاس ضمن اوز منطقه پـرورش و آمـوزش اداره
زندگی بدرخشد و خوبی به تاکنون اسـت توانسـته این مجتمع گفت:
دانش از بیامـوزد. محمدرضا رضائی آموزان دانش به نیز را اجتماعـی
داشـت: اظهار نیز اوز بخشـدار کرد. سپاسـگزاري کارکنان و آموزان
سعی آموزان دانش شـما و است توسـعه پایه اسـاس و و تربیت تعلیم

کنید. یاري و کمک همدیگر به ها عاطفه جشن به توجه با کنید
آتش محمدحسـین
بزرگداشت افزود: فراز
انتظامی نیـروي هفته
ایـن نشـانگر اهمیـت
مهم نقـش و عزیـزان
اسـت. جامعه در آنان
آفرینش مجتمع از وي
بـه نیکـی یاد کـرد و

مردم واحد آموزشی این به کار شـروع و تحصیلی سـال از آغاز گفت:
و سابقه امیدواریم با و هستند. آموزشی ابتکارات و نوآوري ها شـاهد
وي بیشتر هاي موفقیت شـاهد هم باز مجتمع مدیر رزومه درخشـان
پلیس رشیدي سـروان سـخنران آخرین باشـیم. اسـتان و منطقه در
براي راهنمایی را مقررات که قوانین و اوز بود شهر رانندگی راهنمایی و
است منطقه مدرسـه اولین آفرینش مجتمع گفت و داد توضیح ها بچه
و رانندگی راهنمایی خیابان مراسـم پایان اسـت. در خیابان که داراي
با 3/5 عرض و متر 24 طـول مجتمع آموزشـی و فرهنگی آفرینش به
و آموزش رئیس بخشـدار، توسـط اسـتاندارد راهنمایی تابلو نصب 20
هر رسید و برداري بهره به اوز انتظامی نیروي حوزه فرمانده پرورش و

تشریح شد. کودکان براي رشیدي سروان توسط تابلوها کدام از
کشـی خط و پرورش درباره آموزش افتتاح، رضایی رئیس در آئیـن
دینا و حیدري سلماء آموزان دانش که کرد مطرح پرسش چند خیابان
از رئیس اي هدیـه و گفتند بقیه پاسـخ صحیـح از تر سـریع غفوري
درس کالس بـه آموزان دانش و دریافـت کردنـد. پرورش و آمـوزش

رفتند.
بهتر» زندگی براي بهتر «آموزش داشت: اعالم مجتمع مدیر انتها در
بامداد 15 دقیقه و 8 ساعت در که مراسم است. این مجتمع فعلی شعار

رسید. دقیقه به پایان و 30 9 بود در ساعت شده آغاز

ایران فوتبال تیم
روسیه هاي جام جهانی گروه در

در آذرماه که جهانی کشی قرعه در کشـورمان ملی فوتبال تیم اگر
باشد. خوب اقبال و داراي شانس گیرد انجام می روسیه در جاري سال
پاناما و صعود) صورت (در روسیه (میزبان) پرو هاي تیم با دارد احتمال
به صعود براي زیادي هاي امیـدواري صورت این که در شـود هم گروه

دارد. وجود ها رقابت حذفی مرحله
و اسـپانیا آلمان، با اسـت ممکن هم ترین حالت بدبینانه در البتـه
به دشـوار ایران تیم صعود صورت این در کـه شـویم نیجریه همگروه
هاي تیم جهانی جام کشی که در قرعه اسـت ذکر قابل می رسـد. نظر
هم مسلما اسـت، کم این که تعدادشـان جهت به آفریقائی و آسـیائی
هاي اروپایی تیم تعداد زیاد حضور دلیل برعکس به و نمی شوند گروه
حاضر در حال گرفت. خواهند یک گروه قـرار در اروپا قاره دو تیـم از
هاي تیم که شدند تقسیم گروه چهار بندي سید در را فوتبال هاي تیم
در صعود) صورت سـنگال(در صعود) مصر و (در صورت تونس ایـران،
آرژانتین، بلژیک، پرتقال، برزیل، آلمان، روسـیه، هاي تیم و سیدسـه

دارند. قرار سید یک فرانسه در و لهستان

الر و اوز شهرهاي شوراهاي
هم گفتگو کردند فریبا  با اسالمی متشکل از اوز اعضاي شــوراي شهر ابتکار شــوراي به

همراهی به راستگو جعفر و زاده رحمن فرهاد عسکري، مهران صالحی،
خاطره ابراهیم احمدي، امیــدوار، یونس خضري، احمد خادمپور، نویــد
با 96 آبان ماه 6 مورخه شــنبه روز در عصر امینی و شــریفه حاجی پور

گفتگو کردند. و دیدار هم با الر شهر دفتر شوراي در حضور
عسـکري، اشـکان مقیمی، عبدالرحیم محبی، عبداله دیدار در این
نامدار خلیل میرپور، سید عبدالمهدي جهاندیده، عشرت بیژنی، رحیم
و وحدت تعامل، در داشتند. حضور الر) (شهردار قنبرنژاد و محمدرضا
شهر شوراي رئیس صالحی گردید. تاکید نهاد دو این بین اندیشـی هم
هاي و بخش ها شهرسـتان شـوراهاي سـایر با دیدارها این اوز گفت:
پیشنهادات ها و دیدگاه جلسه در حضار داشـت. خواهد ادامه همجوار
در شهرداري امور بر عالوه شـوراها مقرر شد بیان داشـتند. خویش را
کار مردم سهولت در و کرده نیز ورود شهر اجتماعی و مسائل فرهنگی

شود. تاکید

می گیرد سامان آزاد  ورودي دانشگاه
به شود، می ســاماندهی اوز مرکز اســالمی آزاد ورودي دانشــگاه
ورودي محوطه دانشــگاه این رئیس از نقل بــه و پســین اوز، گزارش
که مدور بوده بزرگ میدان یک به منتهی خیابان دو و از جزیره متشکل

برسد. اتمام به جاري سال آذرماه پایان تا است قرار
جزیره و ها خیابان و میدان این سـاخت افزود: با عبدالعزیز خضري
می مفروش است مشهور اینترالك به که سیمانی وسـیله سنگفرش به
آسـانی باعث ها خیابان و این میدان سـاخت که داد وي ادامه گـردد.

خواهد شد. نهایت شهر در و دانشگاه و زیبایی ایمنی تردد و
در را خویش خدمات اسـالمی آزاد دانشـگاه که خضري با بیان این
و ایجاد طرح با پایـان این گفت: داد و خواهد داده قرار عمـوم اختیـار
شهروندان تفریح استراحت و براي محلی می توان آن در سـبز فضاي

کرد. ایجاد نیز

محمودزاده: آموزشگاه آموزان دانش توسط

شد تقدیر اوز بخش انتظامی نیروي  از
روزي آموزشــگاه شــبانه از مدیر نقل به و اوز پســین گزارش بــه
از انتظامی، گروهی نیروي گرامیداشت هفته مناسبت محمودزاده به
از اوز در کالنتري حضور مربی پرورشی با مدیر و به اتفاق آموزان دانش

کردند. قدردانی اوز انتظامی نیروي خدمات
را با خویش قدردانی مراتب آموزان دانش آئین این در خـرم افزود:
که همکارانشان و کالنتري فرمانده ُدري سروان از و اعالم مقاله قرائت
کنند تالش می شـهر اوز سـطح در قانون و اجراي امنیت و نظم براي

شد. سپاسگزاري

هستیم. خدمت در ما
نمایندگی به ویژه تشکر گفت: سخنانی طی شورا رئیس صالحی فریبا
از بسـیاري همکاري هاي آب بحران جریان و گذشـته مردم. در از طرف
امنیت با شـهري همدیگر همکاري بـا هم آینده دیدیم و ایـن مجموعـه

باشیم. داشته
به نیروي باتبریـک اصناف نیز:  اتـاق زادگان رئیس معصـوم عبدالـه
اند نتوانسته کسالت علت به خود که محترم جمعه امام طرف از انتظامی،
در باید هم با اصناف که اتاق این ارگان با همکاري و از کنند. پیدا حضـور

کرد. تشکر دارند را بعضی از اسناد تایید و باشند ارتباط
همکاري بسیاري خوبی از و تبریک ضمن امیري سرپرست شهرداري:

کرد. دارند سپاسگزاري با شهرداري ارگان این که
هاي سختی به توجه و با تشـکر با نیز: شـورا عضو رحمان زاده فرهاد

کرد. موفقیت آرزو انتظامی نیروي براي خطرآفرین کار این
گفت: و ادب تبریک عرض ضمن اوز پسین خضري مدیرمسئول احمد
از قانون اجراي اسـالمی و جمهوري نظام تحکیم و نظم  و امنیت تامیـن
از بزرگ یکی ارگان این مردم و بین تعامل است. و انتظامی وظایف نیروي
وي تاریخچه است. داده انجام دّري سـروان است که هائی حسـن ترین
بیان را ایران در پلیس تشـکیل و انتظامی نیروي گذاري مختصري از نام

داشت.
جامعه از نمایندگـی به گفت: و جوانـان ورزش اداره رئیـس حسـینی
تابعه روسـتاهاي و مجموعـه همه خدمـت و خدمت رسـیدیم ورزشـی

کنیم. می تشکر دارید ورزش با که خوبی تعامل با و تبریک
نیروي همکاري از نیز اوز: پیام احمدي مدیرمسـئول پایان ابراهیم در

کرد. ها سپاسگزاري تمام زمینه در انتظامی

هفته گرامیداشت
نیروي انتظامی در اوز     

بندي جمع
شـود تعیین نفره هیات مدیره 7 مردم مجازي همگام با گروه 1 -براي
سهیل تیرزن، علی کاویانی، فواد راستگو، جعفر لطافت، محمد آقایان که
مدیره هیات اعضاي عنـوان به گرگین خیرالنسـاء و کاریانی، طیبه نامی

انتخاب شدند.
ضعیف شهر شود در می احساس که مداري مشتري کار و -فرهنگ 2
همایش تشکیل و مکتوب هاي رسانه مجازي، فضاهاي طریق به باشد می

گردد. نهادینه و ترویج ها
شود. نظر شورا تشکیل زیر کار و کسب -کارگروهی براي رونق 3

اسـتقرار و کارشـناس اقتصادي نظر با اوز در بـزرگ بـازار -ایجـاد 4
اوز. دنیا در معروف ها) (نشان نمایندگی برندها

کارشناسان ارائه به شناسی اقتصادي و -آسیب 5
ها. از آسیب رفت برون راههاي و یافتن اقتصادي

گذاران و سـرمایه مالـکان زمین ها -تشـویق 6
اقتصادي. رونق و تجاري فضاهاي ایجاد براي

موانع از عبور براي گذاران سـرمایه از 7 -حمایت
از گذاري سـرمایه امنیت تامین و اقتصادي مختلف

قانونی. راههاي
از ارتباطی براي ایجاد راههـاي ریزي -برنامـه 8

مربط. ساخت راه احیاء و جمله
سـطح در و فروش تعاونـی خرید انـدازي -راه 9

شهر.
تجارت. و کسب راههاي نمودن -آسان 10

به که دارائی جمله از مختلف ادارات با -گفتگو 11
نکند. حساب مالیات الراس علی طور

نرخ کاسـبان از اي ممکن اسـت عـده شـد که اعالم جلسـه این در
صداقت و خدمات کاال ارائه ولی در داده باشند افزایش را خویش کاالهاي

شود. تعدیل نیز کاال نرخ بودن باال باید درباره که دارند مدنظر را
حالل مشکل را شهرستان به اوز بخش ارتقاي جلسه در حاضر اعضاي
بیشتر پیگیر شـورا و مسئوالن شد مقرر که دانسـتند موانع از بسـیاري
10 21 و ساعت در شده بود آغاز 19 سـاعت در جلسه که موضوع باشـند.
معاون و رئیس حضور با این جلسـه گفتنی اسـت که یافت. پایان دقیقه
پذیرایی امکانـات تهیه در دانشـگاه این حمایت بـا و اوز آزاد دانشـگاه
هیات مدیره گانه توسـط 11 موارد تا گردید مقرر برگزار شـده و مـکان و

آن اعالم شود. بعد نتایج در جلسه و پیگیري

اوز اقتصادي وضعیت
شد  بررسی

رانندگی و راهنمایی خیابان افتتاح
آفرینش   مجتمع

(220) 1 1396* شماره آبان ماه اول* سال

استانی اول و کشوري چهارم رتبه
پزشکی الرستان  دانشکده علوم

و خدمات بهداشتی پزشکی علوم دانشکده گزارش روابط عمومی به
مسـتندات و بارگذاري ثبت در همـکاران با تالش الرسـتان، درمانـی
بهداشـت تاکید وزارت مورد هاي برنامه از یکـی که عملیاتـی برنامـه
شود انجام می اسـت که عملیاتی هاي گام از اي مجموعه و می باشـد
از بعد دانشکده این برسیم؛ سیسـتم شـده تعیین پیش از تا به اهداف
چهارم کسب رتبه به موفق اسـفراین و اصفهان، تهران دانشـگاه هاي

گردید. استانی اول و کشوري
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دومین آزمون عملی متقاضیان پروانه تولید صنایع دســتی با شــرکت 
55نفر، با حضور رئیس و کارشناســان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگري الرستان و  موزه مردم شناسی  در مکان موزه برگزار شد.
فاطمه رضایی  مسـئول کمیته صنایع دسـتی موزه مردم شناسـی گفت: 
55نفـر داوطلب در چهار رشـته صنایع دسـتی: خوس بافـی، خوس زنی ، 
بافتنی، سـاخت کیف چرمی و منبت کاري ثبت نام و 29 مهرماه 96 مهارت 

هاي خود را به نمایش گذاشتند.
سیما علویه مسئول میراث فرهنگی الرستان گفت: پس از بررسی نهایی 
مهارت ها، پروانه تولید متقاضیان از طرف اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 
صادر می شـود و دارندگان این کارت می توانند از مزایاي آن بهرمند شوند. 
الزم به ذکر اسـت که این متقاضیان در سـال هاي قبل داراي بیمه نیز بوده 
اند ولی متاسـفانه حدود یک سال اسـت که این بیمه توسط دولت لغو شده 

است. 

انجمن میراث فرهنگی فعال می شود
به گزارش پسین اوز جلسه انجمن میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري بخش اوز در بخشداري اوز تشکیل شد. 
ابتدا بخشـدار اوز ضمن سـپاس از انجمن میراث فرهنگی گذشته و اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري 
الرسـتان به اهمیت انجمن پرداخت و گفت بخش اوز مسـتعد گردشگري اسـت و باید بر روي آن برنامه ریزي و سرمایه 

گذاري شود. چون سرمایه گذاري در میراث فرهنگی باعث ایجاد اشتغال می گردد. 
محمد حسـین آتش فراز از موزه مردم شناسـی به نیکی یاد کرد و گفت این مکان باعث جلب گردشـگر شده است. 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگري الرسـتان طی سخنانی اظهار داشـت با دستور معاون رئیس 
جمهوري تاکید شـده اسـت که انجمن هاي میراث فرهنگی احیا و تقویت شـده و به طور کلی مردم به کمک این آثار 
بیایند. سیما علویه افزود: هر چه آثار ثبتی بیشتر باشد زمینه براي تاسیس نمایندگی میراث فرهنگی اوز فراهم تر می 
شـود. علویه تاکید کرد که انجمن جدید با اعضاي جدید انتخاب و هماهنگ عمل شـود. وي ضمن تقدیر از زحمات 15 

ساله بدون چشمداشت احمد خضري و همکاري عبداله جانفدا توصیه کرد که اطلس باستان شناسی داشته باشید. 
فروغ هاشـمی رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اوز اقدامات خویش را بیان داشت و تقاضاي تاسیس نمایندگی 

میراث فرهنگی نمود. 
صالحی و رحمان زاده رئیس و عضو شـوراي اسـالمی شـهر اوز نیز به طور صریح اعالم کردند که با انجمن همکاري 

خواهند داشت. صالحی رئیس شورا از اقدامات دبیر انجمن سابق سپاسگزاري کرد. و در پایان احمد خضري به عنوان دبیر القا شد و مقررگردید که اعضاي جدید توسط بخشداري تعیین و براي فعالیت جدید اعالم شود. 
در این جلسـه آتش فراز بخشـدار، راه پیما معاون بخشـداري، صالحی، رحمان زاده، عسکري از شوراي اسالمی شهر، امیري سرپرست شـهرداري، پیرزاد روابط عمومی شهرداري، هاشمی رئیس فرهنگ و ارشاد، رضائی 
رئیس آموزش و پرورش، خوشـه چین رئیس اداره اوقاف، غیاثی مسـئول کمیته بانوان، علویه و سـعید آبادي رئیس و مسـئول یگان حفاظت اداره میراث فرهنگ الرستان، خضري دبیر انجمن و اصحاب رسانه از پسین اوز و 

پیام اوز حضور داشتند. 

زبان ما غنی است
دبی – عنایت اله نامور

 هربـار که به اوز سـفر می کنم توجه من به گوشـه اي از فرهنگ 
مردمش جلب می شـود و با شگفتی می بینم چه اندازه گوشه گوشه 

این پهناي گسترده غنی و پر است از چیز هاي زیبا و تازه.
 ایـن بـار من توجه کـردم به حمـع آوري کنایات و ضـرب المثل 
هـاي قدیمی رایج در اوز. با خیلی ها در این باره به گفتگو نشسـتم 
و بسـیاري از آنها را یادداشـت کردم. و اینها البته عالوه بر مجموعه 

ضرب المثلهایی است که قبال جمع آوري کرده بودم.
این یکی از ضرب المثل هایی که این بار یادداشت شد:

هرکه شوش ه
برد کوچیش ه

(هرکس شوهر داري کند سنگ کوچه هم با او سازگار است)
 و این را براي خانم هایی که تازه عروسـی کرده می گفتند. یعنی 
با شـوهرت اگر خوب باشـی و بـا او مهربانی کنی همه بـا تو مهربان 

خواهند شد حتی سنگ توي کوچه.
 و البته منظور شـاید این هم بوده باشـد که زندگانی شیرین همه 

چیز را زیبا می کند حتی سنگ بی ارزش کوچه را.
هر چه بوده اسـت هم از نظر معنا زیباست و هم از نظر ادبی  زبان 

ما غنی است.

برکه سلفی

یکی از قدیمی ترین برکه هاي جنوب اسـتان فارس برکه سـلفی 
واقع در محله نخلسـتان برنه اوز اسـت. برکه سـلفی در سال 1391 
هجـري قمري به همت مرحوم محمدامین رافعی تعمیر و احیا شـده 

است. 
طبق اسـناد و مـدارك موجود برکه سـلفی در اواخر پادشـاهی 
تیموریـان یعنی در زمان سـلطان حسـین بایقرا از نـوادگان تیمور 
سـاخته شـده اسـت. قطر آن 6 متر و عمق برکه 5 متر اسـت. برکه 
سـلفی طی شـماره 2029 مورخه 1378/4/25 در فهرست آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است. 
«جلوه هاي کهن»

خانه زرنگار 

حـاج رئیس عبداله زرنگار تاجر معروف و خوشـنام اوز در سـال 
1304 شمسـی در محله معروف به «لرد خون» اقدام به خانه اي زیبا 
با توجه به معماري مناطق گرم و خشـک جنوبی کرد. از ویژگی هاي 
این خانه بزرگ گچ بري هاي زیبا همراه با نقش و نگار پرندگان و گل 

و گیاه است. 
این خانه به همت منصور فقیهی نژاد بازسازي و در حال حاضر در 
اختیار خانه فرهنگ است. بادگیر زیباي آن حالت ویژه و متفاوتی را 

«جلوه هاي کهن» به شهر، محله و میدان خون داده است. 

ِمِلکی 

ملکی نوعی پاي افزار سـنتی اسـت که از سـه قسمت : 1- تخت 
2- رویه 3- پاشنه درست شـده است. ملکی سالیان دراز به عنوان 
پاپوش مردان مورد اسـتفاده قرار می گرفته و براي ساخت و دوخت 
آن مهارت هاي ویژه اي الزم بوده اسـت. به طور مثال براي سـاختن 
یک جفت تخت ملکی که به شـیوه معروف بوده است. از حدود 360 
تکه پارچه مختلف اسـتفاده می شده است و به روش ویژه اي که در 
کتاب پوشـش و زیورآالت مردان و زنان اوز شـرح داده شـده است 

پرس کرده و به عنوان تخت ملکی استفاده می کردند. 

کرباخی 

کاله زنـان که در گویش محلی اوز به آن کرباخی گفته می شـود. 
کاله زنـان اوز بسـیار زیبا و کم نظیر اسـت. بـراي دوختن این کاله 
از نوعی پارچه که به پارچه ِشـیَل معروف اسـت اسـتفاده می کنند. 
قسـمت زیر کرباخی از پارچه قرمز رنگ و پارچه روي آن را از پارچه 
زري به رنگ هاي سبز، آبی و پیازي استفاده می کنند. یکی از زیبائی 
هاي برجسته این کاله زنانه خوس بافی دور آن است که 9 ردیف کاله 

را با خوس می بافتند. 

تولـد نوزاد در هـر طایفه بویـژه اگر تولد اول باشـد، 
بسـیار مهم و امیدبخش اسـت. نامگذاري نوزاد نیز طبق 
یک سنت دیرینه داراي آئین ویژه بوده است. در بعضی از 
خانواده هاي اوزي معموال نام نوزاد توسـط بزرگان طایفه 
تعیین می شده اسـت. در این رابطه بیشتر نام پدربزرگ 
پـدري را براي نوزادان پسـر و مادربزرگ پـدري را براي 

نوزادان دختر انتخاب می کردند. 
البتـه در بعضی مـوارد نیز چند نـام را روي یک برگ 
کاغذ نوشـته و الي قرآن کریم می گذاشـتند و برحسب 
اتفاق نام نوزاد انتخاب می شـد. در بسیاري از خانواده ها 

یک هفته از نامگذاري نوزاد امتناع کرده و نامی انتخاب نمی کردند تا بهترین نامها را برایش انتخاب کنند. در چنین مواردي دیده شـده اسـت که یک 
روز بزرگان طایفه در خانه جمع شده و به مشورت پرداخته و در نهایت نامی نیکو براي نوزاد انتخاب و حضار نیز به صرف نهار می پرداختند. 

بسـیاري از خانواده ها قبل از تولد نوزاد نام او را انتخاب و پس از تولد آن نام را به همه اعالم می کردند. اسـامی بمان و دختر بس نیز داسـتانی جدا 
دارد. اگر در خانواده اي فرزند تازه متولد شـده زنده نمی ماند هنگام تولد نوزاد بعدي از نامهایی مانند بمان و نگهدار اسـتفاده می شـد و چنانچه زائو 

چندین دختر متولد می کرد دختر بعدي را «دختر بس» می گفتند تا شاید نوزاد بعدي پسر باشد. 
البته ماههاي شـعبان، رمضان، ربیع، محرم، صفر و رجب نیز بی تاثیر در نامگذاري نوزادان نبوده اسـت. چون گروهی از خانواده ها به مناسبت تولد 

نوزادشان در ماههاي فوق الذکر به نام همان ماهها بچه ها را نامگذاري می کردند. 
در پایـان بایـد گفـت: که اغلب نامگذاري ها براي یادآوري پدران و مادران قدیمی مربوط به مرد و زن بوده اسـت که این روند هنوز هم در اوز ادامه 
دارد. گرچه امروزها داشتن جزوه فرهنگ نامهاي ایرانی و اسالمی اساس و پایه نامگذاري نوزادان شده است بسیاري معتقدند که به واسطه نام کودکان 
می توانیم به باورها و اعتقادات آن جامعه پی ببریم و مردم اوز از قدیم ثابت کرده اند که در بحث مذهب و قومیت پیوسـته وحدت و همدلی اسـالمی 

را رعایت کرده اند. 
نام هاي علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمدباقر، مهدي، کاظم، صادق، جعفر، رضا، علی عسکر، نقی و تقی که در اوز وجود دارد نشان از ارادت 

مردم نسبت به ائمه و اهل بیت بوده و هدف از نامگذاري استفاده از نام هاي اسالمی و یادآور خدمات بزرگان دین می باشد. 

نامگذاري نوزادان در اوز 

به داِد کاروانسراي ِمربِط
 برسیم

کاروانسرا ترکیبی است از کاروان (کاربان) به معنی گروهی مسافر 
که گروهی سـفر می کنند؛ و سراي، به معنی خانه و مکان. هردو واژه 
برگرفتـه از زبـان پهلوي است.سـاده تر از همه چنیـن می توان گفت 
که کاروانسـرا سـاختمانی اسـت که  کاروان را در خود جاي می دهد 
و بزرگ تریـن نوع سـاختمان هاي اسـالمی اسـت. پـالن آن معموالً 
مربع یا مسـتطیل شکل اسـت، با یک ورودي برجسته عظیم و بلند، 
معموالً سـاده و بدون نقش، با دیوارهایی که گاهی اوقات بادگیرهایی 
در انتهاي آن تعبیه شـده اسـت. یک داالن با طاق قوسـی که مابین 
ورودي و حیاط داخلی قرار گرفته است، فضاي کافی را براي جا دادن 
حیوانات بارکش فراهم سـاخته است. بر روي سکوي برآمده اي که در 
پیرامون این حیاط قرار گرفته اسـت، طاقگان هایی واقع شـده اند که 

نماي داخلی را مفصل بندي می کنند .
از جمله یادگارهـاي پر ارزش معماري ایران کاروانسراهاسـت که 
از روزگار کهـن به دالیل گوناگون و ارتباطـی چون جریان اقتصادي، 
نظامـی جغرافیایی و مذهبی بنیاد گردیده و در ادوار مختلف بتدریج 

توسعه و گسترش یافته است.
روسـتاي تاریخـی و متروکه « ِمربِط » (مربـوط) کهنه اوز به دلیل 
قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی الرستان به شیراز از موقعیت تجاري 
و اقتصادي خوبی برخوردار بوده است. وجود کاروانسراي بزرگ ِمربِط 
دلیل بر این رونق تجاري دارد چرا که هر جا کاروانسرایی ساخته می 

شده، آنجا تجارت رونق خوبی داشته است.
مربط یا مربوط  با موقعّیت ویژه ي جغرافیایی اش با داشتن گردنه ي 
مربط گذرگاه و مرکز حوادث دو قرن گذشـته بوده اسـت. از هر چهار 
جهت اصلی جغرافیا به شـهرها و جاده هایشان ربط داشته است و به 
همیـن خاطر که ارتبـاط دهنده ي مناطق مختلفی بوده اسـت آن را 
مربط ( مربوط ) نامیده اند و وجود آن کاروانسراي تاریخی دلیل واضح 
از رونق اقتصادي مربط دارد. از آنجا که «جغرافیا بسـتر تاریخ است» 
بسـیاري از رویدادهاي تاریخی و در صفحه روزگار این سرزمیِن هزار 
افسـانه  همیشـه پیچیده و پر رمز و راز بوده است. تاریخش جذاب، 
مناظر طبیعی اش خیال انگیز، و راز و رمزهایش ناگشوده مانند علت 
مهاجرت مربوطی ها به اطراف شهرسـتان بستک و مناطق فرامرزان 

بخصوص جناح  و مردمانی که دیگر به این منطقه برنگشتند.
اکنون دیگر دوران کاروانسـرا از منظر اقتصادي توجیهی ندارد اما 
از نظر میراث فرهنگی گذشتگان همچنان از جایگاه واالیی برخوردار 
اسـت. گرچه در طی چند سـال اخیر نسـبت به این میراث اجدامان 
بی تفـاوت بوده ایم  و این میراث گرانبهـا دارد رو به نابودي می رود  
و اخیـرا گروهی که به دنبال اجناس قیمتی در زیر خاك ها هسـتند 
اقدام به خراب نمودن سـتون و قسـمتی از طاق کاروانسـراي مربط 

نموده اند و در زیر ستون  گودالی  نسبتا عمیق حفر نموده اند.
از شوراي اسالمی هر دو روستاي کهنه و شهرك توحید، دهیاران و 
دوسـتداران میراث فرهنگی مان تقاضا داریم نسبت به حفظ و مرّمت 

این اثر تاریخی اقدام نمایند.
منبع: پایگاه خبري مربوطی کهنه

مصطفی رضایی

دومین آزمون عملی
 صنایع دستی در اوز 

در این آزمـون علویه رئیس میراث فرهنگی، ابراهیـم کیان معاون، فاطمه 
رضایی مسـئول صنایع دسـتی موزه مردم شناسـی اوز ، قدریه غیاثی، مهین 
قائدي از کارشناسـان صنایع دستی مهارت هاي عملی متقاضیان بررسی و هر 
کدام از متقاضیان با ارسال چهار اثر در رشته خوس بافی و دیگر متقاضیان با 
الگوهاي که در اختیار داشـتند کارهاي خود را تحویل دادند که پس از ارسال 

به استان براي آنها مدرك پروانه تولید صنایع دستی صادر می شود. 
در این مراسـم فروغ هاشـمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و جعفر 
راسـتگو و محمود محبی از اعضاي شوراي اسالمی و عبدالعزیز خضري رئیس 

دانشگاه آزاد اسالمی اوز حضور داشتند. 

ســاعت 8 صبح روز شــنبه اول هفته آبــان ماه به طرف 
موزه راه افتادیم وقتی رسیدم حدود 55 نفر از زنان خانه دار 
با مهارت هاي که داشــتن آماده شــرکت در آزمون بودن با 
دیــدن آن صحنه به این فکر می کردیم که دیگر آن زمان که 
مردهــا فقط نان آور خانه بودند و وظیفه ي زنان خانه داري و 
بچه داري بود به سر آمده است. خیاطی، بافتنی، خوس بافی، 
قالی بافی، چرم دوزي، گلســازي، مجســمه سازي و…، هریک 
به نحوي می توانند درآمدزا باشــد. االن خیلی از مشــکالت 
خانواده ها به مســائل مالی بر می گردد و وقتی یک زن بتواند 
با این کار ســاده خانگی به همسر خود کمک کند، بسیاري از 
مشکالت خود به خود حل می شوند. و این کار در اوز با آزمون 
هاي عملی صنایع دســتی در موزه مردم شناسی این اعتماد 
به نفس را به زنان خانه دار داده اســت که مهارت هاي خود 
را محک بزنند و در آزمون شرکت کنند و ما بر این شدیم که 

یک گفتگوي کوتاهی در این باره انجام دهیم:  

از شـرکت  یکی  *فاطمه شمسـی 
کننـدگان آزمـون: عالقـه زیـادي به 
از بچگـی ایـن کار را  بافتنـی دارم و 
انجام می دادم. در همه سـت ها بافتنی 
کـرده ام و بـراي همه اعضـاي خانواده 

و حتـی براي نوه هاي خـودم که هنوز به دنیـا نیامده اند 
بافتـی و لبـاس بافتـه ام.  و در حال حاضـر مربی انجمن 
مسـجد حیدري هستم. حدود 4 سـال است مربگیري می 
کنم. 16 شـاگرد دارم و بدون هیچ دسـت مزدي با انجمن 
خیریه همکاري می کنم. و تا به االن مدرکی به طور رسمی 
نداشـته ام و خوشـحالم که براي گرفتن مدرك در شـهر 

خودم این کار انجام خواهد شد.  

از یاران و همراهان  *لطیفه رحمانی 
همیشـگی موزه مردم شناسی: من شش 
سـال اسـت که مدرك صنایع دسـتی ام 
را  در خانـه خـودم همـراه بـا 65 نفر از 
داوطلبـان دیگر کـه براي اولیـن بار بود 

اجرا می شـد گرفته ام. و همیشـه براي خدمت به شـهرم 
و معرفی آن همراه مـوزه و براي ثبت جهانی کردن خوس 
بافی نیز و با مشـارکت دوستان و مسئولین همراه بوده ام. 
در همه مراسـم از جمله موزه مجازي کودکان، یونسکو که 
ثبت جهانی شـده است به شناسایی لباس محلی خودمان 
پرداختـه ام و براي شـهرم هـر کاري باشـد انجام خواهم 

داد. 

*حلیمـه جنیدي از یاران موزه و یکی 
از شـرکت کننـدگان در آزمـون: چهـل 
سـال اسـت که بافتنی می کنم ولی هیچ 
وقت بـراي کار خـودم ارزش قایل نبودم 
و بعـد از 40 سـال به فکر مـدرك گرفتن 

افتادم. و خوشـحالم در این 40 سـال براي همه سـنین در 
فصل زمسـتان در سرما برایشان بافته ام. به جز بافتنی در 
کارهاي دیگـر چون پخت انواع نان هـاي محلی، غذاهاي 
محلی، دوخت لباس محلی، خـوس بافی و... مهارت دارم. 
با کار دسـت خودم چرخه زندگی ام را چرخانده ام. هدیه 
هاي که به دوسـتان و آشـنایان خود مـی دهم همه از کار 
دسـت و دسـت رنج خودم اسـت. و فهمیدم از این به بعد 

باید براي هنر خودم ارزش قایل باشم. 

همراه با آزمون دهندگان 
صنایع دستی
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علل و عوامل پیدایش آسیب هاي اجتماعی
آسـیب شناسی اجتماعی مطالعه و شـناخت و ریشه یابی بی نظمی 
هـا، ناهنجاریها و آسـیب هایی نظیـر بیکاري، طالق، خودکشـی، فقر، 

اعتیاد و.....
همراه با علل و شـیوه هاي پیـش گیري و درمان آنهـا و نیز مطالعه 

شرایط نابسامانی اجتماعی است.
اگر در جامعه اي هنجارها رعایت نشـود، کجروي بوجود خواهد آمد، 
و رفتارها آسـیب می بینند. یعنی زمانی آسـیب ها بوجود می آیند که 

تخلفی در هنجارهاي اجتماعی پدید بیاید. 
پایبند نبودند به هنجارهاي اجتماعی و سـازگار نبودن باعث بوجود آمدن آسـیبهاي 
اجتماعی خواهد شـد. اگر رفتـار و کرداري با انتظارات مشـترك اعضاي یک جامعه و یا 
سازمان وگروه اجتماعی سازگار نباشد و همخوانی نداشته باشد و بیشتر افراد جامعه آن 

را ناپسند بخوانند کجروي اجتماعی بحساب می آید.
هر جامعه و یا سـازمان و گروهی دوست دارند که اعضایشان از ارزشهاي و هنجارهاي 
خود تبعیت نمایند. اما طبیعی است که افرادي در جامعه از پاره اي از ارزشها و هنجارها 
تبعیت نمی کنند در نتیجه افرادي که پایبند ارزشهاي یک جامعه باشند سازگار و افرادي 
که پایبند ارزشها نباشند ناسازگار می خوانند ممکن است این رفتار موقتی باشد ولی اگر 
این رفتارهاي ناسـازگار و انحرافی دائمی شـوند اینگونه رفتار را کجروي و ناهنجاریهاي 

اجتماعی می نامند.
و براي شـناختن رفتارهایی که از نرمال و حالت طبیعی خارج و غیر طبیعی شـده اند 

چهار معیار وجود دارد.
مالك آماري - اجتماعی - دینی – فردي

جوانان فارغ  التحصیل

    بیکـار
*جـوان فارغ التحصیـل: فارغ التحصیل هسـتم اما اصـًال نمی توانم با 
توجه به رشـته تحصیلی خود شـغل مناسـبی پیدا کنم، بعـد از این همه 
درس خوانـدن در دانشـگاه با هزینه هاي باال هم دلم راضی نمی شـود در 
هر شـغلی مشـغول به کار شوم! از سوي دیگر جوانانی که وقت خود را در 
دانشگاه ها صرف درس خواندن کرده اند حرفه دیگري بلد نیستند که اگر 

هم بخواهند در آن ها مشغول شوند!
*دختـر جوان جویاي کار: مدت هاسـت دنبال پیدا شـدن یک شـغل 
مناسـب است. متأسفانه نه در بخش دولتی براي ما کار هست نه در بخش 
خصوصـی اگر در بخش خصوصی هم فرصت شـغلی پیـدا کنیم پرداخت 

حقوق و مزایا مطابق قانون ادامه کار نیست!
*یکی از بانوان گفت: 2دختر تحصیل کرده در دارم که براي هیچ کدام 
بازار کاردرشـهر وجود ندارد. بعضی وقت ها هم وعده کار بهت میدن ولی 

اونقدر سنگ جلو پایت می زارن که خودت پشیمان می شوي.
*یکی از مغازه داران که به تازگی به سـمت بازارآمده اسـت می گوید: 
مدرك لیسـانس دارم و با توجه به این که چند سـالی اسـت بیکار هستم 
و نتوانسـته ام کاري پیدا کنم باالجبار در بازار سـرمایه گذاري کرده ام و 

امیدوارم که رکود بازار ضرر زیادي به کار ما وارد نکند.
*یکی دیگر از بازاریان که مدرك فوق لیسـانس دارد می گوید: باتوجه 
به اینکه هرساله برتعداد تحصیل کرده هاي ما افزوده می شود و متاسفانه 
براي خروجی هاي دانشـگاهها برنامه اي ندارند. من  توان ایجاد شغل در 
بازار را داشـتم و لذا بعد از اینکه از کار دولتی ناامید شـدم به سراغ بازار 

آمدم و از کارم تاحدودي راضی هستم.
*کارگرانـی کـه هر روز صبـح به نیـت درآوردن پولی بـراي مخارج 
خانواده شـان از خانه بیرون می زنند و در یکی از میدان هاي شهر جمع 
می شـوند و منتظر کارفرمایی که آنان را براي یک روز هم شـده بر سـر 

کاري ببرد و ظهر ناامید از کار و با دست خالی به خانه برمی گردند.
این مسـئله اي اگر کمی مورد غفلت و بی توجهی مسئوالن قرار بگیرد 

زمینه ساز آسیب هاي جدي اجتماعی در جامعه خواهد شد.
یکـی از راهکارهـاي کاهش نرخ بیـکاري افزایش سـرمایه گذاري در 
شـهرك هاي صنعتی اسـت. علت آنکه جوانان نمی توانند در دست یابی 
به کسـب وکار موفق عمل کنند نداشـتن مهارت مناسـب، عدم تطبیق 
رشته هاي تحصیلی با بازار کار یکی از عواملی است که جوانان نمی توانند 

در دست یابی به کسب و کار موفق شوند.
پیامدهـاي بیکاري: عالوه بر پیامدهاي مادي و معنوي (باعث پیدایش 
فقر، اعتیاد، باال رفتن سن ازدواج افزایش طالق، کاهش نشاط اجتماعی، 

افسردگی جوانان و...) می شود.
 داشـتن امنیت شـغلی حقی اسـت بـراي هر جوانـی، بایـد به فکر 
طرحهایـی بهتر براي اشـتغالزایی این جوانان بیکار بـود نمی دانم کلید 

قفل بیکاري در دستهاي خودمان است یا در دستهاي دیگري؟
از مسـئولین و سـرمایه داران تقاضامندیم با ایجاد اشتغال زایی هاي 
پایدار و فرصت هاي شـغلی  این مشـکل را برطرف کـرده و جوانان این 

شهر را در اولویت کار قرار دهند.

ــده و نیز جوانان فارغ  التحصیل بیکار و  ــیار دشوار ش ــته تحصیلی کاري بس ــب با درس و رش ــغلی متناس امروزه بیکاري براي جوانان و پیدا نکردن ش
ــتند که وقتی درددل  هاي آنان را گوش می دهید از اول با هزار امید و آرزو درس خوانده اند اما هم اکنون بیکار و یا با مدارك  ــین زیادي هس خانه نش

تحصیلی باال به کارهاي غیرمرتبط رو آورده اند.
حمیرا نامدار

سرمــاخوردگی
سلطان بیماري هاي پاییزي

سـرماخوردگی عفونت مجراي فوقانی تنفسی، بینی و گلوست که معموال توسط ویروس 
ایجاد می شود. نشانه هاي آن شامل گرفتگی و آبریزش بینی، سردرد، خستگی، سرفه و تب 
خفیف اسـت. این عالئم معموال بین یک تا سـه روز پس از ابتال به ویروس آغاز می شـوند، 
حدود سـه تا هفت روز طول می کشند و بعد به تدریج فروکش می کنند. هیچ درمانی براي 

سرماخوردگی ضروري نیست اما بعضی درمانها می توانند نشانه ها را تسکین دهند.
 بـراي مثال ضد احتقان هـا آبریزش را کاهش می دهند و مجـراي بینی را باز می کنند. 
مسـکن ها به کاهش تب و سـردرد کمک می کنند. داروي سرفه هم می تواند کمک کننده 
باشـد. الزم به ذکر است که در سه روز نخست سرماخوردگی بیشتر از هر زمانی می توانید 

بیماري را به دیگران انتقال دهید. درکل سـرماخوردگی ها اغلب فقط در طول هفته اول واگیردار هسـتند. سـرماخوردگی اگر طول بکشد می تواند به 
عفونت هاي باکتریایی در ریه ها، سینوس ها یا گوش ها منتهی شود که نیازمند درمان پزشکی و آنتیبیوتیک است.

پیشگیري  
اغلب بیماریهاي عفونی با تماس منتقل می شـوند. بنابراین بهترین راه حفاظت در برابر آنها، شسـتن مکرر دست ها با آب گرم و صابون است. براي 
شستوشوي صحیح دست ها ابتدا آنها را با آب خیس کنید و بعد از صابون استفاده کنید؛ سپس براي 20 ثانیه دستها را به شدت به هم بمالید. مطمئن 
شـوید مچ ها، بین انگشـتان و زیـر ناخن ها را هم تمیز کرده اید. اگر زمان دارید از برس ناخن هم اسـتفاده کنید چون باکتـري ها اغلب زیر ناخن ها 

پنهان می شوند.
 بعد از آن دسـت ها را آبکشـی کنید و با یک حوله کاغذي یا دسـتگاه خشک کن آنها را خشـک کنید. اگر در توالت عمومی هستید، شیر آب را با 
حوله کاغذي ببندید. سـعی کنید در را با پاي خود باز کنید یا براي گرفتن دسـتگیره از یک دستمال کاغذي دیگر استفاده کنید مصرف کافی ویتامین 

ویتامین سی فراموش نکنید.

بیماري هاي شایع در فصل پاییز
     

     
فصـل  شـروع  بـا      
هـوا  شـدن  سـرد  و  پاییـز 
و  بینـی  آبریـزش  کـم  کـم 
اعصاب  هاي  سـرماخوردگی 
خردکـن شـروع مـی شـود 
سیسـتم  اگـر  خصـوص  بـه 
ایمنـی بدنتان ضعیف باشـد، 
سـرماخوردگی هـاي مکـرر 
باعث می شود حسابی از کار 
و زندگی بیفتید! همه اینها در 
حالی اسـت کـه می تـوان با 
پیروي از چند راهکار ساده از 
ابتال به بیماریهاي شـایع فصل 

پاییز جلوگیري کرد.

از یادگرفتن حساب و هندسه واجب تر است
بچه ها شـاد و شـیرین و بی غم هسـتند. امروز معلم کالس دوم تاخیر داشت من رفتم سر کالس تا سرشـان را گرم کنم. داشتم توي ذهنم دنبال موضوعی براي صحبت می گشتم. چه 
موضوعی مفید و مناسـبه؟ خواسـتم تا هر کدام هرچه می داند راجع به کره زمین بگوید. کره زمین محل زندگی ماسـت و درباره شـناخت آن چیزهاي زیادي نمی دانستند. کره زمین در 

تصور کودکانه آنها همان بود که در لوازم التحریري ها می فروشند! پرسیدم چه چیزي روي کره زمین از همه چیز مهم تر است؟ یگی گفت معلم! 
معلم؟! راسـتی اگر روي کره زمین معلم نباشـد چه خواهد شـد؟ اگر پزشک ها و پرستارها تمام شوند چه؟ یا بقال ها، بناها، کارمندان، اصال اگر پدر و مادر تمام شوند چه؟ بچه ها حتی 

نتوانستند به پاسخ مورد نظر من نزدیک شوند. پاسخ مورد نظر من دور نبود، نایاب نبود، اما خارج از دایره ذهن کودکان بود. پاسخ را خودم دادم، آب! 
همه می دانسـتند آب خیلی خوب اسـت. چون همه تشـنه می شدند، چون همه استخر و آب بازي را دوست داشتند. همه هم کم و بیش می دانستند اگر آب تمام شود چه خواهد شد. 

گل ها و درختان خشک خواهند شد، حیوان ها خواهند مرد، حتی انسان ها هم از بی آبی و تشنگی خواهند مرد. اما هیچ کس تصور آن را نداشت که آب دارد تمام می شود! 
آب دارد تمام می شود! جمله ام که به نقطه رسید سکوت حاکم شد. بهت و ناباوري کودکان را گرفته بود. باور نمی کردند. اولین کس که سکوت را شکست گفت: ولی آب که تمام نمی 

شه! 
موضوع را تا اینجا رساندم. باید ادامه می دادم، باید ثابت می کردم که آب تمام می شود چون این یک حقیقت است. باید با زبانی کودکانه و بیانی قابل فهم به کودکانی که هرگز بی آبی 
ندیده اند می فهماندم که آب تمام خواهد شـد. اما چگونه می شـد به کودکانی که همیشـه دیده اند وقتی شـیر آب را باز می کنند آب جاري می شود، در یخچال و آبسردکن همیشه آب 

است، پدرشان همیشه با شلنگ ماشین می شوید و مادرشان حیاط و فرش ها را می شوید، ثابت کرد که اوضاع این چنین ماند؟ آب قابل شرب تمام می شود.
 به دریا نگاه نکنید که آبی و بی کرانه است. آب دریا را نمی توان نوشید، آب دریا درخت ها و گل ها را خشک می کند و... بچه ها دوست دارند حرف بزنند و نظر بدهند. اما معلم آمد 

و بحث مرا ناتمام گذاشت. بحث آب و بحران آب بحث ناتمامی است، اما آب دارد تمام می شود. 
فاطمه منصف

راه هاي رسیدن به آموزش مطلوب 
از دیـر باز اوز را به نام شـهر فرهنگی و بـا مردمانی بزرگ و صاحـب علم و درایت می 
شناختند و این شناخت از روي این نبوده که پرونده اي زیر بغل گذاشته و دم از فرهنگ و 
علـم بزنیم. بلکه از روي بزرگ منشـی و تحصیالت عالی و دنیا دیدگی همشـهریان ما در 
سـالیان پیش بوده و ما شاهد نسـل تحصیل کرده مان که شامل پزشـکان و مهندسین و 
معلمین و اساتید محترم که بعضا در حال حاضر خیلی از آنها که متعلق به نسل پدربزرگ 

هاي ما هستند و در بین ما نیستند بوده ولی نام آنها همیشه جاودان هستند. 
دغدغه افت تحصیلی که در این سـه دهه گربیانگیر ما شـده و ما را از یک شـهر علم پرور در عرصه آموزشی 
به یک شـهر راکد و محتاج تحصیل کرده هاي بیرون نموده اسـت. اما نقش مادران و خانواده بسیار مهم و حیاتی 
هسـت اگر ما با ایجاد بسـتر مناسـب و ایجاد اعتماد به نفس بین خود و سازمان آموزشی ایجاد کنیم که کودکان 

و فرزندان ما رشـد فکري داشـته باشـند و عالقمند به تحصیل شوند و براي پرورش اسـتعدادهاي فرزندان مان و تحویل فارغ التحصیالن در رشته هاي مورد نیاز شهرمان باید 
فاکتورهاي ذیل را در نظر گرفت: 

1 -اول ایـن کـه فکـر مهاجرت را در ذهـن فرزندانمان پرورش ندهیم.  2 -توجه به باطن زندگی و نقش علم در آینده آنها را مدنظر قرار دهیم.  3 -ایجاد بسـتر آرام در خانه 
و اسـتفاده صحیح از وسـایل و دسـتگاه هاي مختلف در عرصه فناوري نوین.  4 -داشتن هدف متعالی و برنامه ریزي براي رسیدن به هدف.  5 -بررسی مداوم وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان.  6 -استفاده از تجربیات والدین که فرزندانشان در بهترین دانشگاه و بهترین رشته در حال تحصیل و یا فارغ التحصیل شده اند.  7 -استفاده از معلمان و مربیان 
کارآزموده در آموزش فرزندانمان کاري که شـهرهاي هم جوار ما مانند المرد و گراش در عرصه آموزش و پرورش انجام داده نتیجه الزم هم گرفته اند الزم اسـت متذکر شـوم 
که اگر ما کشـوري مترقی و شـهري پویا را خواهانیم باید در تعلیم و تربیت و شـکوفایی استعدادهاي فرزندان کوشا بوده و به آن اهمیت دهیم تا بتوان در آینده مدیران الیق و 

متخصص سرنوشت شهرمان را رقم بزنند. 
کتاب «زندگی شــاکرانه» 121 تکنیک سپاسگزاري نوشته مجید 

حالجی چاپ و منتشر شد. 
این کتاب در قطع رقعی با جلد سـلفون رنگی در 126 صفحه در 
موضوع قدرشناسی در شـمارگان یکهزار و یکصد جلد با بهاي 15 
هزارتومان از سـوي انتشارات توسـعه دانش تهران چاپ و انتشار 

یافته است. 
کتاب «زندگی شـاکرانه» نوشـته همـکار و اهل قلـم ما مجید 
حالجی بدون مقدمه نویسـنده و ناشر و غیره بوده که در فهرست 
آن 121 روش و یـا به قول نویسـنده تکنیک سپاسـگزاري را براي 
خوانندگان ردیف کرده است، 
که روش و تکنیک اول آن با 
1-چیزهایـی که درسـت کار 
مـی کنند و تکنیـک و روش 
یکصـد و بیسـت و یکمیـن 
آن بـا مطلب «کاشـتن تخم 

سپاس» پایان می پذیرد.
 از ابتکارات نویسنده این است که در پایان هر مطلب واژه «نگاه شما» 
با دو خط ممتد نگاشته است تا خواننده به خود آمده و در ذهن خویش 
براي مطلب مطالعه شـده به طراحی و ابراز عقیده بپردازد. حالجی براي 
هر روش مطلبی کوتاه با نگارش سـاده آورده است تا خواننده ضمن آن 

که خسته نشود راههاي سپاسگزاري را داشته باشد. 
کتاب زندگی شـاکرانه بـراي مطالعه عالقمندان در کتابخانه پسـین 
اوز موجود اسـت. براي مجید حالجی نویسـنده خـوش نام و بی ادعاي 

شهرمان آرزوي توفیق داریم.  

طیبه نامی

یونس امیدوار

طیبه هاشمی

سال اول* آبان ماه 1396* شماره 1 (220)



نیست کافی عشق

تحصیلی بررسی علل موفقیت به گذري
اوز راهنمایی مقطع ممتاز دختران

خانواده 9(220) 1 1396* شماره آبان ماه اول* سال www.pasineevaz.com

زمان با طول زندگی نوشــادي: در نوشــاده
متفاوتی دنیاي کامال که می شویم مواجه هایی
با جدید توام دنیاي این کنیم.اگر تجربـه می را
خاص ماندنی یاد باشد لطف به هم جدید افکار

بندد. می نقش ذهن در سالها که دارد را خود
یاد به از دنیاي متفاوت کـه اي اولین تجربه
که اسـت مدرسـه دوران اوایل به مربوط دارم
را نگذرانده دبسـتانی پیش زمان آن در چـون
همه بودیم رفته اول کالس به ومسـتقیم بودیم

بود. جدید چیز
زمین اثر در مهرمـاه در شـب اول درسـت
اول شروع روز وچند دسـتم شکسـت خوردن
با روز از چند بعـد و دسـت دادم از مدرسـه را
بیامرزم وارد مدرسه خدا مشـایعت مادر بزرگ
چند ورود با بدو وقت بود از دیر ولی چون شدم
دسـت به زمان آن مدیر خطکش توسـط ضربه
کالس به چهره گریان وبا استقبال شدن سالمم
پرسـید نامت ازمن معلم وقتی . شـدم هدایت
غیبت روز چنـد از بعد که شـده وچه چیسـت
زبان وقت با هیچ سال شـش آن تا چون آمدي
دست جمله یک با بودم نکرده صحبت فارسـی
دادم که پاسخ فارسی ونه اوزي نه وپا شکسته
ودر رفت هم در معلـم سـگرمه هاي فاصله بال
هاي هفته آیـا روز پرسـید من از وقتی ادامـه
از صورتم رنگ سال بلدي؟ هاي ها وفصل رنگ
حال دلم دید رخسـارم را رنگ چون پس پرید

به من نیست! چندانی فهمید که امید
پشت کت خواست من از رغبتی بی سپس با
کنم وخودش تمرین را والف نوشـتن بنشـینم
شد. بقیه به جلوتر دروس دادن درس مشغول

نبیند به سختی بد روز چشـمتان که هم من
یک راست یک سعی می کردم ومشقت فراوان

درون کودك
تقصیري را بوسیدم، تعجب کرد. و او مبارك روزت توست امروز روز نباشـم. شاد چرا گفتم بهش مادر. شادي گفت: زدم. لبخند رویش به نشسـت پهلویم پسـرکم
بعد عزیز. در یوم الهی آموزه روز دانش مادر امروز دل عزیز نه ماه مانده به تولدم گفتم: چند نکردي، اشـتباه گفت: مادر اش بود تحصیلی سـال اولین چون نداشـت
که از گلوي غریوي از برخاست آسـمان به اي که کرده گره مشـتان از و امام(ره) تبعید از النه جاسوسـی تسـخیر تا گرفته آموز روز دانش آبان از اهللا ایام از نشسـتم
همان در صف را و خود گذراند خود ذهن در را اله این یوم تجلی و تجسم فرزندم تا گفتم و گفتم و بود. سهمگین تر طوفان از غرشش که و نوجوانانی برخاست نوگالن

کرد. مجسم انقالب فرزندان
خسته رفتم کامپیوتر ور با از بس گفت: اي خسته چرا گفتم دیدم خسته است نمود. همسن خویش حک و همطراز آفرینان این افتخار افتخار پاك خود ضمیر در و
تکنولوژي است عصر عصر «عصر» که است درست ام؟! کرده دور خودش «درون» کودك از را او چرا رفتم فرو فکر به بود. دستانش در هم بزرگتر برادر شدم. «اي پد»

کند؟ پیدا کی را خود او کودك درون پس و... سایت و اینترنت
کنم. چرا اش دور کودکانه و آزاد بازیهاي مبتدي از که این صحیح اسـت آیا کند. و غیره اسـت ارضا و سـنتی کوچه محلی و و کودکی هاي در بازي که خویش کودکانه به غرایز چطور

رو کند؟! آور هیجان و خود سن اقتضاي درحد و سالم بازي به ردیفانش هم با نتواند ساعتی
سرخوردگی خمودگی، از چه شادمانه خبري و بودیم برخوردار شادي روحیه چه از و گرفت می شکل ما شخصیت محلی، هاي بازي با خاکی کوچه هاي درکوچه پس آوریم یاد به زمانی
پیرو نه و نیسـتیم بصري کودکانمان و فکري ارتقاء منکر ما خانه می آمدیم. تخلیه انرژي به همه هیجان و بدون خسـتگی از این خندان و آور نشـاط روحیه با نبود. بلکه ناآرام اعصاب و
ولعی با چه را آتش روي چاي حتی دارند، هاي محلـی از بازي و هیجانی چه شـور نوجوانانمان رفتیم، دیدیم گردش کند. می ایجاب سـن خود و اقتضاي حد چیزي در هر بـازي بلکه امـل

می کشند. سر
از  سـرود محلی مـی خوانند و شـادمانه چه جمعی دسـت رفتیم. اردو
شعفی چه با و کنند می قول قدیم نقل گذشته و از خانواده اعضاي خاطرات
خاك میان در تک درخـت و و خاك خاروخـس صفاي دهنـد و گـوش می
آیا کشند. می و رخ وصف زیباترین به با خود را زده دیار تفت و خشـکیده
خوابی به کجا خفته تا زیباي این درون! کودك این نیسـت که بر این دلیل
کرد باور باید کودکانه هاي خواسـته و عالیق پس رود؟؟؟ انتها بی و طوالنی
در فضایی اشان کودکانه و سـن شـان که در هایی به بازي و توجه نشـان و
از پیشرفت او و رشـد و فکري ارتقاء براي سـپس کنیم. برآورده باز و آزاد
محیط آنان در تلفـظ و آموزش زبان حتـی اسـتفاده کنیم. تکنولـوژي روز
فقط چون فراموشی سپاریم. و به نگیریم مادري بهره از زبان اول چرا خانه،

است؟ داشتن» جنبه «کالس فقط و
رسانه  و متنوع هاي برنامه آموزشی و کالس هاي انواع  اشـتباه نکنید با
فارسی زبان همانا که ناخواه کودك تلفظ زبان اصلی خواه بصري صوتی، ها
تلفظ با اولویـت پس شـود. نمی مشـکل دچار و گرفته یـاد را اسـت مان
سپرده فراموشـی دسـت به نشـود گرفته که اگر به کار زبان مادري اسـت

شود. می

مدیریت مدرسـه  سـمت که در 1382 در سـال
وظیفه انجام مشـغول احمدیان دخترانه راهنمایـی
و دبیران عزیز بویژه محترم همکاران به اتفاق بودم
آموزشگاه این توانستیم پرورش و آموزش همیاري
آموزشـگاه عنوان به و اسـتان منطقه سـطح در را
اکثر در آن آمـوزان دانـش توانمنـد کـه موفـق و
سال در آن کنیم. معرفی بودند شـاخص موضوعات
مربی پرورشـی بویژه همکاران کمک کردم با سـعی
مهم این که شـود بررسـی علمی اصول طبق موفقیت تحصیلی را علـل

گرامی می رسد. خوانندگان نظر به پژوهش این نتیجه انجام شد و
دانش تحصیلی موفقیـت عوامل و با علـل آشـنایی طرح: *اهداف

آموزشگاه. این آینده هاي ریزي برنامه در استفاده براي ممتاز آموزان
راهنمایی مدرسـه دختـر ممتاز آماري: دانـش آمـوزان *جامعـه

.1382 سال در اوز احمدیان
که مدرسه ممتاز آموزان از دانش 52 نفر گیري: نمونه روش و *نمونه

بین کالس ها انتخاب شدند. از اتفاقی طور به
پرسشنامه بسته. تحقیق: و پژوهش *ابزار

توصیفی. هاي شاخص از استفاده آماري: *مدل

آموزان تاثیر دانش این تحصیلی موفقیت بر والدین تحصیالت -آیـا 1
دارد؟

اثر دارد؟ آنان تحصیلی موفقیت بر فرزندان تولد 2 -آیا ترتیب
اثر آموزان تحصیلـی دانش موفقیت در دبیران تدریس روش -آیـا 3

دارد؟
دانش تحصیلی در موفقیت توانسـته اسـت مدرسـه مدیریت -آیا 4

آموزان تاثیر داشته باشد؟

با پرسشـنامه ها و بندي ها و دسـته داده آوري جمع ماه پـس از یک
شد: مشخص زیر نتایج خالصه توصیفی روش استفاده از

تحصیلی  موفقیت در توجهی قابل سـهم بودن خانواده اول 1 -فرزنـد
افراد داشته است.

افراد این براي موفقیت عوامل از مهمتریـن دبیران -شـیوه تدریس 2
رود. می شمار به

نیسـتند مایل و دارند دیگران با رقابت به تمایل آموزان دانش 3 -این
شوند. جمع مدرسه یک در ممتاز آموزان دانش همه

در مثال و یا خارج از آموزشـگاه بطـور منـزل در دروس -مطالعـه 4
دارد. آنان موفقیت در اي عمده نقش کتابخانه

آنان موفقیت نقشی در آموزشـی خصوصی هاي کالس در -شرکت 5
است. نداشته

سواالت تحقیق از تعدادي ساختار

تحقیق نتایج

و بودند برخوردار خوبی نفس به اعتماد حس از آموزان دانش 6 -ایـن
کردند. می معرفی و پرکار استعداد با را خودشان

پیشرفت در مهمی نقش چندان فرزندان به والدین درسـی 7 -کمک
است. نداشته آنان

است. داشته آنان موفقیت در موثري نقش آموزشگاه 8 -مدیریت

از یکی راسـت. خط یک از دریـغ اما بنویسـم
دیگـر را قطع خط که شـد کج قدري بـه آنهـا
چیزي آن زمان شـما چه پنهان تـا ولی از کرد
دانه یک البته بودم ندیده کن پاك مداد اسم به
کیفم گذاشـته در و بودند خریده را برایم آن از
ایی کار چه است و دانسـتم چه بودند ولی نمی
انگشت با را غلط آن کردم سعی بنابراین دارد.
سـر پشـت از معلم ناگهان که کنم پاك خیس
به ام پیشـانی که کوبید سـرم به محکم چنان

خورد! کت
سـر وهم در پیشانی در هم درد دو زمان هم
گناهم بدانـم اینکـه بـدون کـردم احسـاس

چیست؟!
ویک را باز کرد ام کیفم اینکه بغل دستی تا
شـروع و آورد بیرون غریب عجیب شـیئ تکه

ام! برگه روي نوشته کردن پاك به کرد
افتاد چه ریالیم دو اصطـالح به که بـود این

است! خبر
بود کمی باز تر معلم ي ساعت دوم چهره در
خواسـت ها بچه از مهربانی تقریبا صـداي وبـا
پولی اولین دارند بـا دوسـت آینده در بگویند

کنند؟ می آورند چکار بدست که
شده خالص نوشتن موقتا از شر اینکه از من
چطور فکر کردم و داشتم احسـاس خوبی بودم
تا از شـوم سوال این به پاسـخ داوطلب اسـت
قضاوت اینکه خیلی تنبل هستم رهایی یابم!

این از آماده داشـتم آن را چرا کـه جـواب
شوم تا زود بزرگ داشتم همیشـه آرزو که نظر
بخرم کرم دار بیسکویت پر یک کارتون بتوانم
در داشـتم دوسـت خیلی که را آن کرم هاي و
را آن هاي بخورم و بیسـکویت لیوان با قاشـق
بریزم! دور می کرد بخـورم مادرم مجبورم کـه

گرفتم پاسـخ گویی دستم باال براي که بود این
کنیم شـروع می کت اول از نه گفت معلم ولـی

بدهند. جواب باید همه
اولین پولم با مـن گفت دهنده پاسـخ اولین
فقر دنیا از دارم آرزو و کنـم می کمک فقرا بـه

کند! پیدا نجات وبدبختی

سطل انگار شـنیدن این جمالت با همزمان
و بـه دنیـاي ریختنـد سـرم روي سـردي آب
بود خـودم دنیاي در آنچـه با متفـاوت افـکار

! روبرو شدم
بـه خودم شـوکه شـدم وقتی نوبت بس از
ولی چون کـردم امتناع دادن جواب از رسـید

نوبت حتی بعد بودم شـده داوطلب جواب اول
نیمه تنبل بر عالوه گفتم چیزي نمی خودم هم
تا را آور زجر داوري وایـن شـدم خل هم فرض
وحیرت معلم بهت نهایت در که اول نتیجه ثلث
همراه شدم شناخته کالسش شاگرد ممتاز جزء

داشتم خود

متفاوت دنیاي بـه ورود از دیگرم ي تجربـه
که با بود کشور دیگر یک اقامتم در مدت زمان
کرده رشـد آن با آنچه با متفاوت کامال افکاري

بودم همراه بود.
بود خارجی زبـان انشـا به موضوع باال متن
توصیف را خود مدرسـه روز اولین قرار بود که

کنیم.
طرف از زیادي بسیار استقبال با نوشـته این
تشـویق که ضمن گرفت ر قـرا مربوطـه دبیـر

شدم. هم نویسندگی کار به ترغیب
انگیزه با خویـش زادگاه ازمراجعت به پـس
براي نخسـتین شـده بود ایجاد من در کـه اي
نسل موضوع با را اي نوشـته گرفتم تصمیم بار
تحویل اوز ماهنامه عصر قدیم به ونسـل جدید
کـردم آنجا که می فکر ولـی چاپ دهم بـراي
گیرند می تحویل هم مطالب فروشند می مجله

خانه. چاپ فرستند ومی
غلوط غلط قضا کلـی از مقالـه که بنابرایـن
این وگفتم فروشی مجله بردم داشت هم تایپی

کنید؟! می برایم چاپ لطفا را
نگاهم خیـره اي لحظه چند مغـازه صاحـب
من که اوز ببـري عصر باید دخترم وگفت کـرد
بازارچه باال طبقه ! برو نشریه نیسـتم دبیر سر
برات می کنه قبـول خضري احمد ببین حافـظ

یا نه. چاپ کنه
به نه قیافه ام دید کرد بیشـتر نگاهم دوباره
گفتی پرسید اطالعاتم! نه می خوره نویسـنده

مقاله یا آگهی؟
جمله! تایی چند نه گفتم

از خیرش یا بروم هـا باال پله از بـودم دل دو
اوز دبیـر عصر سـر را روبروي خود که بگـذرم
بلندي نشسـته نسـبتا میـز پشـت دیـدم که

در مطالعه بود. وسخت غرق
آن چند هـر نداشـتم اي دیگـر چاره حـاال
تحویل را ام حتما وقتی مقاله کردم فکر لحظـه
اشـتباهاتم خط زیر قرمز خودکار با بس از دهم
دیگر شـوم ولی می زده خجالت می کشـد که
اگر مناسـب آوردم نوشـته اي گفتم و بود دیر

بزنید. چاپ دیدید
پـس از مطالعه و از دسـتم گرفـت را برگـه
در خودنویـس آبی انتظـارم خـالف بر سـریع

ام نوشـته زیر را نامـم اختیـارم قـرار داد تـا
بنویسم!

شـماره آن آمدن بیرون پـس منتظـر آن از
اتفاقـی نزدیک هاي طور به روز یک کـه بودم
سـالم گفت دید مرا سـردبیر بازارچـه حافـظ
که همین چاپ کـردم. هـم تان راسـتی مقاله
متوجه البته کرد اضافه شـوم خوشـحال رفتم
کمک دیگري از منبع ننوشـتی و خودت شدم
تشویق که کردم چاپ برایت حال این با گرفتی

شد! زهر شوي!خوشحالی به دلم
اینقـدر خوب بوده بود معلوم طـرف از یک
دیگه طـرف از ننوشـتم کـرده خودم فکر کـه
نویسی مقاله حد تا نمیره ازم انتظار بود معلوم
ارائه از پس شک هر چند این باشم! سـواد با ام
ولی شـد منتفی پی دیگر در پی چندین مطلب

زدوده نشد! ذهنم از هرگز
آن زمان همان از چند سـال گذشت از پس
براي که اي جلسـه نیز در سـردبیر محترم مرا
اوز پسـین کار شـروع به مناسـبت نظر تبادل
در حضور کـه نمود دعوت تشـکیل شـده بود
آفرین افتخار برایم قلم اهل بنام استادان کنار
زمان بر آن مرور خاطرات مرا به افکارم بود ولی
مجله فروشی در دانسـتم نمی حتی که گرداند

کنند! چاپ نمی فروشند نشریه می فقط
کردم تمایل ابراز بگذریم این اوصاف کـه از
اوز خدمتگزار باشـم پسـین نشـریه در بتوانم
هایم را نوشـته بزرگواران شـما مادامی که وتا
گرانبها تان وقـت از لحظاتی دانیدتا مـی قابل
خدمت در همچنان نمایید صرف خواندنـش را
در نظر دارم شماره اول براي چند خواهم بود و
که بنویسم متفاوت هاي دنیا موضوع با مطالبی
داده رخ خودم است که براي هایی اتفاق حاوي

است.

ترین غنی جمله گرفتن از قرار مورد محبت و داشـتن دوست
رود. می به شمار زندگی طول در یک شخص هاي تجربه

برتر است. خصوصیات انسان عشق از
زندگی  استحکام و بهبود باعث که است الهی صفات از عشـق

شود. می
است کافی زندگی براي عشق گویند می که ایم شنیده ما همه
حتما کنند ازدواج همدیگر با باشـند و هم عاشـق اگر دو نفر یا و
بر کیفیت زیادي تاثیر بسیار عشق اگر چه شد، خوشـبخت خواهند

نخواهد بود. کافی کامل و آرام زندگی یک داشتن براي ظاهراً اما گذارد روابط می
کسی عاشق کنیم، وقتی می سپري تا واقعیت رویا از ما که زمانی است برهه عشق
باز ببینیم هم اگر بینیم و را نمی او منفی و نکات بزرگ آن را مثبت نکات شـویم می
که شویم می وابسته طوري شخص آن می شـویم به وقتی عاشـق دهیم، اهمیت نمی
زمانی مدت گذشـت از اما پس اسـت. تحمل غیرقابل ما نیز براي جدایی حتـی فکـر
سختی همه با زندگی مشکالت کند و می عشق فروکش هیجان و شـور کم کم معین

شود. تر رنگ کم عشق شود که می و باعث کند می خودنمایی هایش
نتیجه این به کنار جهان گوشـه و در مختلف هاي ازدواج با بررسـی پژوهشـگران
نمی ولی ازدواج الزم هست براي مرد بین زن و عاطفی جاذبه عشق و که اند رسـیده
ازدواج پیوند براي دیگري هم هاي و مولفه عناصـر که معنی بدین باشـد، کافی تواند

باشد. می مطرح
باشـند هم با که ماسـت براي زوج بسـیار قـوي و انگیزه آنکه جاذبـه بـا عشـق
در نقشـی و نیسـت کافی آن و حفظ زندگی براي ادامه اما دهند خانواده تشـکیل و
است موفق و مشترك الزمه زندگی که هایی مهارت و هاي شخصی خصوصیت ایجاد

ندارد. را
همدیگر، خصوصیات شـناخت و یکدیگر به عالقه ایجاد یکدیگر، به فردي جاذبـه

باشد. می زندگی هاي ضروري در مولفه همه اینها از خانوادگی تناسب
اطمینان، اعتماد، مسئولیت، حس وفاداري، صمیمیت، سخاوت، به عشـق با همراه

است. نیاز نیز همکاري و تفاهم حسن
کرد. تحمل را همدیگر خطاهاي بتوان تا بود بخشنده و پذیر انعطاف باید

و به بلوغ عشق ایام آنهاسـت که مرور به تقویت خصوصیات و این داشـتن تنها با
بالعوض شناخته عشق به که اسـت عشقی همان این که دقیقًا رسـد. می شـکوفائی

شود. می

متفـاوت دنیـاهـاي

دادستان پروین

میرزاده زبیده
غیاثپور کلثوم
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افتخـار محمدصـادق حـاج
سرشـناس خانـدان از  فرزنـدي
شـهر 1314 در «کمپانـی» متولد
را متعلـق به خـود کـه اسـت الر
آقا) (محلهي محلهي «سـبزکوه»
دوران طـی از میدانـد. او پـس
«انوشیروان» دبستان در ابتدایی
«صحبت مدرسـه در متوسـطه و
مدرك با اوایـل دهه سـی الري»،
آمـوزش اسـتخدام بـه  دیپلـم
اندکی میآیـد. بـا در پـرورش و
مـی آورد که یـاد به فکـر کـردن
خنج شـهر خدمت در اول سـال
الرسـتان منطقه جـزء کـه بـوده
الر به دوم سـال امـا اسـت. بوده
آموزگار به عنـوان و بازمیگـردد
مشـغول ابتدایـی پنجـم کالس
میشـود. نکتـهي جالب تدریس
این افتخار آقاي خدمت دوران در
تعداد زمـان چون آن که در بوده
او بوده، کـم دبیرسـتانها دبیران
می برند دبیرسـتان صحبـت را به
هندسـه»، و «جبر تـا درسهـاي
«زبـان و  فارسـی» «ادبیـات
البته آموزش دهـد! و انگلیسـی»
سختکوش در و توانمند این معلم
گفتهي به که میشود موفق کارش
دانشآموزانش از تعدادي خودش
خوبی در رشتههاي بعد سال چند
دندانپزشـکی و پزشـکی مثـل

میشوند. قبول
مدیرانش را و معلمان اکثـر نام
صحبتهایش از امـا ندارد یاد بـه
دوران کـه اسـت معلـوم
راحتی و بـا آرامش آموزگارياش
در اندیشـهي تنهـا او و گذشـته
علم و ادب و اندیشـیدن آموختن
خشنودي شـاگردانش با هدف به

است. بوده پروردگار

طبل و آهنگ ضرب
 روي پاي چپ

سـرعت به صادق محمد حـاج
در تحصیلـش دوران سـراغ 
کـه آري، او مـیرود... دانشـگاه
زیادي عالقـه دانش آموختـن به
دارد، اواسـط هم و هنوز داشـته
«حقـوق» رشـته در دهـه چهـل
و بهترین (جـزء تهران دانشـگاه
دانشـگاهی رشـتههاي مهمترین
پذیرفته انسانی) علوم حوزهي در
صریح شجاع و مرد میشـود. این
روزهـاي هنـوز  امـا سـرزنده و
را سپري اندیشـهورزي و آرامش
قلبی ضمـن مخالفـت میکنـد، و
پهلـوي، تنهـا حاکمـان روش بـا
پژوهـش و درس دل مشـغولی اش
می شود هم سـبب همین اسـت؛
کالس اول رتبـهي سـال 4 هر که
علـوم و حقـوق دانشـکده در
در کنار او ضمنـا شـود. سیاسـی
کارشناسـی دورهي گذرانـدن
تهران در هم را معلمی دانشـگاه،
به از همسـرش دور میگیرد و پی
مشـغول در پایتخت زندگی و کار

میشود.
آقـاي کـه  مهمـی نکتـهي
میکند، در اینجا اشـاره افتخـار
دو بـراي او و قبولـی توانمنـدي
«قضـاوت» و «وکالـت» جایـگاه
با میکند: «چون اما تأکید اسـت؛
پهلوي مخالف دسـتگاه حکومتی
باز راهـم اینکه وجـود بـا بـودم،
وکالت یا قضاوت به حرفـهي بود،
همان و به نشدم دادگستري وارد

کردم.» اکتفا معلمی حقوق
ادامهي باتقوا در پاك و مرد این
در موحدي یعقوب بـا و گفت گپ
همسـر کنار و در صمیمانه فضاي

تمجید خانـواده اش از نـوهاش، و
کـه 7 فرزند و میگویـد میکنـد
اکثـر پسـر)؛ 2 و دختـر 5) دارد
تحصیـالت داراي هـم فرزنـدان
از پسرانش نیز عالی هستند. یکی
استاد میکند که امریکا زندگی در

است. دانشگاه
سـخن خـوش ایـن آمـوزگار
از دوران مسـائلی بیان به سـپس
شـوراي مجلس در نمایندگیاش
پهلـوي) رژیـم (اواخـر ملـی 
به آن از قبـل البتـه میپـردازد.
میکند که اشـاره هم موضوع این
تهران، دانشگاه در تحصیل از پس
که بوده الر شهردار هم سـال یک
چهل دهـه (اواخـر روزهـا آن در
لولهکشی شـهر الر در شمسـی)
زمان شهرداري در او نبوده اما آب
به را سـد الر آب که کرده تـالش
1353 سال اما دهد. انتقال شـهر

وي، تمایل عـدم رغم که بـه بود
محمدصادق افتخار حـاج از مردم
انتخابات کـه در میکنند دعـوت
زمـان آن شـوراي ملـِی مجلـس
از دالیل یکـی البته شـود. نامزد
از کاندیدایی حضور مردم، دعوت
فرشید) (دکتر پهلوي رژیم طرف
الرسـتان به مردم تحمیـل بـراي
دیدار به اتفاق ایـن او پس از بود.
اللهـی آیـت اهللا آیـت مرحـوم
در بـراي نامـزدي و مـیرود (ره)
اجازه میگیرد ایشان انتخابات از
حمایت بزرگـوار نیز عالم آن کـه
براي مقابله که و تشـویق میکند
انتخابات در پهلوي، رژیم رفتار با
کند. پیدا و محکم حضـور قاطـع
احتمال آنکه وجود با افتخار آقاي
انتخابـات در نمـی داد، پیـروزي
مجلس رژیم شاهنشـاهی آخرین

استقبال اتفاقا با میکند و شرکت
می شـود. روبرو مردم چشـمگیر
روز قبل میگویـد: «چند خودش
میان شهر، میدان در رأيگیري از
یک در و کردم مردم حضور پیـدا
اگر گفتم آنان به کوتاه سـخنرانی
تالشـم را تمام کنید، مرا انتخاب
و باشم شما گویاي زبان تا می کنم

کنم.» دفاع شما حقوق از
روز در فرهیخته فرهنگـی این
کم و پرشـور حضور با رأيگیـري
در منزلـش الر سـابقهي مـردم
کـه حضـوري میشـود؛ روبـرو
صبح حتـی و از شـب پاسـی تـا
مییابـد. مـردم ادامـه فردایـش
نامـزد ایـن کـه بودنـد مشـتاق
برگزیده پاكسـیرت  و متواضـع
(همچون نماینده دیگري و شـود
مجلس) قبلـِی دورههـاي  بعضی
همینطور نشـود. تحمیل آنان بر

در آقـاي افتخـار و میشـود هم
الرستان مردم 1354نماینده سال
الرستان، (شهرسـتانهاي بزرگ
در مهـر) و خنـج، گـراش، المرد

می شود. ملی شوراي مجلس
بیست مردم در دوره ي نماینده
همان از مشروطه، مجلس چهارم و
شجاعانه و فعاالنه نخست روزهاي
به و مییابـد حضور در جلسـات
بسیاري به نسبت خودش گفتهي
شـهرها دیگـر نماینـدگان از
4 هر میکند. ارائه را نطق بیشترین
کمیسیون رییس مجلس در سـال
همواره کـه بوده و بودجه برنامـه
کمیسـیونهاي مهمترین از یکی
در حضورش اسـت. بوده پارلمانی
میکند کمیسـیون هم کمک این
و متعهد مردمـی نماینده این کـه
براي الرسـتان امتیازات مختلفی

محمدصادق حـاج بگیرد. بـزرگ
کـردن، بعضی فکر کمـی پـس از
در را پیگیريهایـش اقدامـات و
«دریافت بیـان میکنـد: مجلـس
در منظوره سه سـد مجوز ساخت
میلیون 600 اسـد، دریافـت تنگ
ترابري و وقـت راه از وزیر تومـان
شـیراز- سـاخت راهآهـن بـراي
پیگیري بندرلنگـه، الر- جهرم-
جـادهي کـردن بانـده دو بـراي
امتیاز دریافت و شیراز الر- قدیم
البته و تُنـی...» 36 کارخانـه آرد
افتخار آقـاي که دیگر امتیازاتـی
پیگیـري او بـا نـدارد و ذهـن در
وزراي از بسـیاري شـبانهروزي از

می کند. دریافت پهلوي دوره
که گفتوگو از بخـش بـه ایـن
یاد قَسـمی محکـم او میرسـیم
گواه را الیزال میکند: «پروردگار
نمایندگی دوره در کـه می گیـرم

خودم بـراي هم یـک دینار حتی
اسـتفاده نکـردم...» اطرافیانـم و
تمام به آگاه را خـود افتخار آقاي
و میکند معرفـی الرسـتان نقاط
مجلس وکالت روزهاي در میگوید
بزرگ الرستان روستاهاي اکثر از
نماینده ایـن اسـت. کرده بازدید
جالب پـرکار، به نکتـهي و فعـال
هم آن و میکنـد دیگري اشـاره
نطق هاي براي شـبانهروزي تالش
در مـردم از  دفـاع و اثرگـذار
«گاهی میگویـد: اسـت؛ مجلس
صحن در شـب که 4 میآمد پیش
بتوانم تا میخوابیدم قدیم مجلس
را علنی سخنرانی در صحن نوبت

بگیرم.»
جامعه در شـرایط وقتـی امـا
بحرانی اسـالمی انقـالب برهـهي
ناپسـند رفتارهـاي  و میشـود
اوج بـه مـردم شـاه با حکومـت

نخسـتین افتخار آقاي می رسـد،
نمایندگـی از  کـه  کسـی اسـت
اسـتعفا شاهنشـاهی مجلـس
اسـتعفا با حمایت این که میدهد
(ره) اللهی العظمـی آیت اهللا آیت
او برخی البتـه میشـود؛ روبـرو
ترغیب هم را از نماینـدگان دیگر
فعالیـت نمایندگی از کـه می کند
از نفر 5 نهایت در و دهند اسـتعفا
همراه با او شاه نمایندگان مخالف
موضوع یک جا همین میشـوند.
نشـان میشـود که مطرح دیگـر
به شـهر بزرگان و مردم اعتماد از
و آن مؤمن اسـت، پاك و مرد این
جماعت نماز اقامـهي اجازهي هم
الرسـتان بـزرگ آقـاي سـوي از
نمایندگـی دوران  بـه  او اسـت.
برخی وجـود با و افتخـار میکند
دوره آن از پـس نامالیماتـی کـه
و آسودهخاطر شده، ایجاد برایش
خدمتش روزهاي که است امیدوار
سرمایهي دنیا و الرستان مردم به

آخرتش قرار گیرد.
اهللا همـراه آیـت بـه او دیـدار
(ره) خمینی بـا امـام اللهی آیـت
پیـروزي نخسـِت روزهـاي  در
خاطرات دیگر از اسـالمی، انقالب
به گفتوگو در که است مسائلی و

شد. اشارهاي آن
سـعی محمدصـادق حـاج
از تعریف دور و صادقانـه می کنـد
برخـی و مـردم از تمجیدهـا، و
صریحا اما کنـد مسـئوالن تقدیر
مسـئوالن از دیگـر بعضـی از 
تنها او میکند؛ انتقاد شهرسـتان
دوران به رسـیدن پیشرفت و راه
اتحـاد گـرو در را الرسـتان اوج
مـداوم تـالش کار و و همدلـی، و
مسئوالن از وجه هیچ به میداند.
مجلـس پیشـین نماینـدگان یـا
از کلی نمیکند اما بهطور بدگویی
میخواهد الرستان مسئوالن همه
باشـند در میان مردم همواره کـه
بشـنوند خوب را آنان دردهاي تا
شهرستان بهویژه راه توسعه در و
«آب» و «راه»، مثل در حوزه هایی

کنند. بیشتري تالش «صنعت»
اما بازنشسـته فرهنگـی ایـن
ایـن دانشآمـوزان از سـرزنده،
درس به نسـبت میخواهد نسـل
قدر و باشـند تحصیـل جديتر و
خود والدیـن و معلمـان زحمـات
به توصیهاش همچنیـن بدانند؛ را
و شهر و آموزگاران این فرهنگیان
حساسـیت کار و جدیت در دیار،
درست تربیت و آموزش براي ویژه

است. جامعه این عزیز فرزندان

شد 30 ساله کتاب المللی نمایشگاه بین
بین هاي نمایشگاه دائمی محل کتاب در المللی بین نمایشگاه اولین
توسط قبل سال 30 1366 یعنی سـال آبان 13 تاریخ در المللی تهران
عهده به را زمان سـمت ریاست جمهوري آن در که معظم رهبري مقام

داشت افتتاح شد.
اولین زنگنـه صبـاح
در بود نمایشگاه رئیس
کشور 32 نمایشگاه این
خارجـی ناشـر 196 و
داخلـی ناشـر 200 و
عنوان داشتند. شرکت
«فرهنگ نمایشگاه این
اسـالمی» تمـدن و 
داشـت و بیـش از نـام
عنـوان کتـاب هـزار 2
و فرهنگ درباره مرجع
در این تمـدن اسـالمی
شـد. عرضه نمایشـگاه
تاریـخ در نمایشـگاه
22 آبـان 1366 خاتمـه

یافت.

ایران در کوتاه داستان پدر  جمالزاده
متولد اصفهان در 1274 سال اصفهانی در جمالزاده محمدعلی سید

درگذشت. 1376 در سوئیس آبان در و
دیژون و برلین، ژنو لوزان، بیروت، تهران، شـهرهاي اصفهان، در او
کرد. زندگی سـال 103 از بیش وي کرد. و عمر طوالنی روزگار گذرانـد
داستان پدر لقب به او بود که ایرانی و مترجم معاصر نویسنده جمالزاده

فارسـی داده زبان کوتـاه
سـبک واقع آغازگر و اند
فارسـی ادبیات در گرائی
جمالزاده مهم آثار از بود.
شکر فارسـی به توان می
یکی بـود، یکـی و اسـت

کرد. اشاره نبود
جمالـزاده محمدعلـی
زین کنار در تا بـه امـروز
حسـن رهنما، العابدیـن
و ابولقاسـم نخعی قـدس
بـه عنوان زاده، اعتصـام
نامزد زبانان فارسـی تنها
ادبیـات نوبـل جایـزه

شناخته می شوند.

هند وزیر نخست  اولین
خـرداد 1343 و 6 آمد دنیـا به 1268 آبـان جواهـر لعـل نهـرو در

درگذشت.
جواهر بود. هند ملی و کنگره هنـد اسـتقالل رهبران جنبش از وي
عبدالناصر از جمال و تیتو مارشال سـوکارنو، احمد همراه به نهرو لعل
وزیر نخست او اولین رود. می عدم تعهد به شـمار گذاران جنبش پایه

هند اعالم استقالل پس از
1326 سـال در نهرو بـود.
وزیر نخسـت بـه عنـوان
زمـان در  شـد. انتخـاب
کشـور او وزیري نخسـت
پرسـتیژ جهان از در هند
برخوردار خوبی سیاسـی
کـه وي به طوري به شـد.
عدم جنبش رئیس عنوان
نهرو شـد. انتخاب تعهـد
کشور در حقوق رشـته در
تحصیـل بـه انگلسـتان 

پرداخت.

ترکیه دولت آغاز و عثمانی حکومت پایان
قدرت یک علیـه عثمانی» نام رسـمی «دولت با عثمانی امپراتوري
مدیترانه منطقه در قرن حدود 6 که مسلمان بود امپراتوري و سیاسـی
شـامل میالدي 16 قرن در عثمانی امپراتوري قـدر اوج کرد. حکومـت
آفریقا، شـمال هائی از خاورمیانه، قسـمت آسـیاي کوچـک، مناطق
تا «حکومت آنان شـعار شد. می قفقاز تا اروپا شـرقی جنوب قسـمت

ها پرچـم روي و بـود ابـد»
الی «خالفه شـد: می نوشته
سوگوت، آنها پایتخت االبد»
اسـتانبول ادرنـه و بورسـا،
ترکـی رسـمی زبـان بـود.
کردي فارسـی، زبـان هاي و
داشـت. رواج نیـز عربـی و
تسنن مسـلمان امپراطوري
که عثمانـی مذهـب حنفـی
1923 سـال مـاه آبـان  در
با ترکیـه پارلمـان میـالدي
کمال مصطفی حکومت آغاز
از را آن نام (آتاتورك) پاشـا
و تغییر داد ترکی عثمانی به

رفت. امپراطوري از بین

با محمدصادق افتخار: گفتگو

شهرداري آموزگاري، سابقه با
مجلس نماینده و

افتخاري  دانیال   

ناب از زبان سخنانی شنیدن فرهنگی الرستان و پیشکسوتان با دیدار شش از پس
هشـتاد در رفتیم که متواضع و فرهیخته مردي دیدار به روزي پاییزي در آنـان،
دیگر برخی میکند و بازگو خوبی بعضی خاطـرات را به زندگیاش بهار دومیـن و
دارد و یاد به میگوییم دورتر سـالهاي چه از اسـت؛ هر به فراموشـی سپرده را

میآوَرد. یاد سختی به به را حال زمان به اتفاقاِت نزدیکتر و مسائل

پیرزاد محمدصدیق

1319 و سـالهاي 1318 باد. بخیر آن روزها یـاد
سالهاي دانش آموزان سلک در جهانی دوم اوئل جنگ یعنی شمسـی
درس می میري لرد بدري نزدیک مدرسـه در ابتدایی چهارم و سـوم
و مربوطه به ورزش تکالیـف و درس بر عـالوه روزگار آن در خوانـدم.
زمان یعنی معارف آن وزارت برنامـه شـد. می خاص توجه هم موزیک
نیم نگاهی داشت. هم امر بهداشت امروز به پرورش وزارت آموزش و
سر موي و دست بودن ناخنهاي سـر وکوتاه تمیزي ظاهري، نظافت
در شـد. می صبح ها بازدید اغلب و سـرصف که بود مطالبی جملـه از
مسئواك از استفاده و زدن صابون ام، داشته عرضه قبال که اي نوشـته
مقداري نمک بـادام و با زغال، پوسـت دسـتور طبق که چوبی) (نـوع
قرار یک قوطی مورد استفاده در به صورت پودر کردیم و می درسـت

دادیم. می
کنـد رئیس پاسـگاه رحمتش خـدا کـه مـرادي وکیل یـاد زنـده
ما ورزش هنگام به رضاشـاهی بود. زمان در اوز امنیه یا ژاندارمري اوز
میدان به آزاد قدمهاي با و اغلب قدم رو مدرسه ساختمان از صف با را
حاجی برکه نزدیک (شـافعی) پسـت رئیس نخلسـتان جنوب بزرگ
آن برهه از زمان در داشت. غرائی صداي مرادي معصوم می برد. وکیل
درسـت حرکاتی با آن و تفنگ چوبی بودیم آموزان داراي دانش تمام

صف طبال یاد می دادند. به هنگام حرکت سـربازان وظیفه به ما مانند
در هنوز نظري یوسف حاج خوشبختانه و بود جلو در نظري یوسـف که
آن زمان او در که است اوزي بزرگوار خیرین از یکی و قید حیات بوده
دیگري آموز دانش که فلوت نـواي با جلو صف در بوده تر بزرگ از مـا
آورد. می در به صدا آویزان بود گردنش که برشانه و طبلی نواخت می
پاي چپ حرکت درسـت روي بزرگ طبل ضربه که دارم خاطر به خوب

بود. دستور یک این و بود ما
داد سـخن و تالش فراوان کرده ورزش امر در گرانقدرمان شـعراي
و زیباتر همه فردوسی از ابوالقاسم حکیم استاد گمان کنم که اند داده

است. سروده شعري تر گویا
کاستی زاید و کژي راستی       زسستی را بود مرد زنیرو

سال از گذارنم می را کهولت دوره من که زمان این در خوشـبختانه
ساعت یک روزي اوز شهر سازي بدن باشگاه دو از یکی در امروز تا نود
کنم می چشمه کار تا دوازده ده حدود بوده و نرمش تمرین و مشـغول
باشگاه دیگر آن باشـگاه اکسیژن برعکس که کنم عرض خواهم و می
دستگاه است دو اداره نمی شـود. مدتی توسـط خیر و است شـخصی
اند کرده تعمیر را آن از یکی چند هر شده خراب این باشـگاه تردمیل
خواهم می گرامی خیرین از لذا دارند مسـاعدت و همراهی به نیاز ولی
در نمایند و حاصل تماس باشـگاه یعنی شـریف امینی مسـئول با که
مهم باشـگاه بقاي این و را یاري دهند وي می دانند صالح که صورتی

بخشند. تداوم را

تزئینی عکس

(220) 1 1396* شماره آبان ماه اول* سال
تاریخ

عزل امیرکبیر مناسبت سالگرد به
اصالح طلبانه اقدامات و امیرکبیر

سال در که بود قاجاریه عهد صدراعظم هاي شایسته ترین یکی از به امیرکبیر مشـهور فراهانی میرزا محمدتقی
به آقاسـی میراز حاج صدارت 1264هجري قمري پس از ذیقعده در 22 شـد و متولد اراك هزاوه در شمسـی 1186
تا کرد و آغاز کشـور در اصالحات را بالفاصله گردیـد.او انتخاب ایران صدراعظم سـمت به شـاه فرمـان ناصرالدین
دوم تنها ازدواج در و کرد دوبار ازدواج و صدارت کرد ماه سـه مدت امیرکبیر به آنها را دنبال نمود. صدارتش پایان
(همسر الملوك تاج هاي نام به فرزند چهار داراي و برگزید. همسري به را الدوله عزت نام به شاه الدین ناصر خواهر
همسر از خانم سلطان احمدخان و میرزا دومش و همسر از ظل السلطان) (همسر همدم الملوك و مظفرالدین شـاه)

اولش بوده اند.
شاه،  حقوق کاهش حساب، بی و بی جهت هاي حقوق قطع خواري، رشوه و رشوه قطع اتفاقیه، وقایع انتشار روزنامه دارالفنون، مدرسه  تاسیس
به ها هزینه کاهش و سال در تومان میلیون سه به درآمد مملکت افزایش دولتی، براي ماموران ثابت حقوق تعیین مالیات، وضع به دادن سامان و سر
روستایی یا هر شهر از دولتی ماموران قشون یا که بود رسـم چنین زمان آن تا یعنی لغوطلب سیورسـات سـال، هزار تومان در 600 و میلیون 2 مبلغ
آنان بودند. پوشاك و غذا تهیه موظف به مسیر و اهالی خویش درآورند به مالکیت دوست داشتند هرچه اموال منقول از داشتند حق می کردند عبور

کنند. خریداري است باید الزم چیزي اگر و هستند داراي حقوق همه داشت اعالم لغو و را قاعده این امیرکبیر
با احترام  توام و مناسب سروسامان داد. رفتار ارتش را و لغو کرد. چاپارخانه را نشینی و بست گرم و سالح سرد حمل کشی، و القاب، قمه عناوین
با اقدامات شدت به امیرکبیر مادرزن و شاه ناصرالدین علیا مادر مهد اما امیرکبیر، اقدامات اصالح طلبانه از بود بخشی این داد رواج را دینی علماي با
شود و صدارت معزول باید از که امیرکبیر کردند، متقاعد شاه را دولت انگلیس و حمایت نوري آقاخان و میرزا آقاسی کمک میرزا با بود و او مخالف
شد. منصوب نوري آقاخان میرزا جایش به و معزول صدارت از وي و سه ماه سال سه از پس قمري هجري 1268 سال الحرام محرم 20 در سرانجام

او  1230 شمسی سال ماه دي بیستم بامداد در و نیز صادر کند وي قتل حکم که را راضی کردند شـاه دارالحکومه ترس بازگشـت او به از مخالفان
رساندند. قتل به کاشان فین باغ حمام در را
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من آشپري

الزم مواد

تهیه روش

کرده چرخ گوشت با بامیه خورشت

..................................................................... ماه فروردین
مورد می آورد. در وجود به تو در تحوالتی او دیدن که کرد برخورد خواهی دوباره قدیمی دوستی با
کار در غرق را خودت زیاد کنی. استفاده او کمکهاي از و کنی مشـورت او میتوانی با مسـائل کاري

بدهی. استراحت ذهنت و به خودت و باشی خودت به فکر باید هم کمی ولی کردهاي
................................................................... ماه اردیبهشت

حال یک همیشه به هم دنیا چرخد، نمی پاشنه یک روي همیشه در که همانطور تامل کنید و صبر
فلکی بیاورید گردش دوام هم کرده اید کمی دیگر این همه مدت صبر که شما ماند. منوال نمی یک و

است شدن فراهم تدارك و حال شما در براي سفر یک دارد. مقدمات به اعتدال روي شما براي
ماه........................................................................ خرداد

دچار شدت به گاهی هستید. بدبین همه به نسـبت قبل داشته اید، چندي عاطفی که با شکسـت
رژه تان ذهن مقابل خاطرات گذشته کنید اما دور خود را از آن می کنید سعی و شوید می افسردگی
ي سـالم و تغذیه اسـت. آید، بهترین می پیش اینکه هر چه به فکر کنید. بهتر به آینده اي می روند.

دارد. تان روحی بیماري در ریشه شما جسمی ضعف بگیرید. جدي را اصولی
............................................................................ ماه تیر

خداوند و به نباشید ناامید پس است امیدواري جاي هنوز که اسـت آمده پیش تان براي مشـکلی
شـود؛ می خانواده اعضاي و شـما خوشـحالی موجب که کنید می خوشـی دریافت خبر توکل کنید؛
جواب درایت و تفکر بگیرید پس با قرار احساسـات تاثیر تحت نباید که شـود می شـما از تقاضایی

دهید.
.......................................................................... ماه مرداد

آنجایی که تا کارکنید، میتوانید برداریـد بهتر محکم و اسـتوار گامی کارتان محل در اگر ماه این
اول کاري هر از قبل رساندهاید.اگر به پایان داشتید آنچه انتظار از زودتر را کارهایتان تمام میبینید
نجات بزرگ گرفتاري و دردسـر یک از را و دیگران دهید خـود انجام را دارید در خانه کـه وظایفـی

دادهاید.
....................................................................... ماه شهریور

چرا نکنید؛ و جدل بحث خانواده با افراد مفید نیست. براي شما زمانی مقطع در این تحول و تغییر
عجله در کارها باشید و داشـته قرار و از آنها شـوید. کمی آرام یکی باعث دلخوري اسـت ممکن که
نه کند می تان بازگو را براي شما اشتباهات که کسی به نسبت برود. آرامی جلو چیز به همه تا نکنید

بگیرید، درس گفتارش بلکه از نشوید، ناراحت تنها
............................................................................ ماه مهر

شوي. به کار می دست عصبانیت و با رنجی زود متاسـفانه و مهربان هسـتی.اما قلب خوش آدمی
شغلی کن. خوداري بیهوده گفتن سخنان از بردار وسواس از کند. دست می کم را نیرویت کار همین
را تردید و شـک بیشـتر کن. هر کاري را در خودت مندي. مهارت هاي آن عالقه به کن که را شـروع

برسی. بگذار تا به یقین کنار
........................................................................... ماه آبان

بزرگ و اساسی یک تغییر بگیرید منفی تاثیر دیگران از اینکه بدون قادر هستید شـما این ماه در
باشـد اینکه نیاز بدون انجام دهید اسـت ضروري واقعا اکنون را آنچه کنید. ایجاد تان زندگـی در را
است این از بهتر انجام دهید میخواهید که آنچه به کردن فکر و ریزي بزنید؛ برنامه بهم را خود روش

کنید. فکر کنید شروع آن عواقب به را بدون اینکه کاري که
........................................................................... ماه آذر

از پر شـود. می تان هویت باعث رشـد کارها در شـما فداکاري و بوده موفقیت آمیز تالشـهایتان
در به دلیل شتاب هم انگاري سـهل یکسـري هسـتید. خودتان شـغلی هاي جدید براي رشـد ایده
حسـاس هاي گیري تصمیم فعال هسـتند. ماه این در هاي اجرایی مهارت آیـد. می پیش مکاتبـات
زندگی تان شریک با بی حوصلگی باید از و است عادي شوند. زندگی زناشویی انجام درستی باید به

کنید. جلوگیري
................................................................ ماه دي بینی طالع

صد چندان خداوند این عمل، قبـال در که دهید می انجام خداپسـندانه و نیک عملی ماه ایـن در
در صورت که باشید و مطمئن است پسـندیده و نیکو بسـیار که دارید نیتی کرد. خواهد ارزانی آن را
و گرفته اید اما شک انجام کاري تصمیم به اسـت که مدتی رسـید. می خود هدف به نیت این اجراي
خداوند باشید و مطمئن کنید خدا توکل به ندهید و بد راه به دلتان است؛ آن شده انجام مانع دودلی

کرد. خواهد همراهی را شما
............................................................... ماه بهمن بینی طالع

شما را قدر و آشنایان از دوستان بعضی اما هستید دوست و انسان پاك، مهربان قلبی شما داراي
در کدام هر دارید که سر بزرگی در آرزوهاي شـما کنند. می فراهم را تان ناراحتی و موجب ندانسـته
حفظ ارتباط اوال شما تر بودن موفق راه که باشید داشته توجه باید هستند اما ارزش داراي خود جاي

است. خداوند در برابر بودن مسئول و اعمال نتایج داشتن و باور مردم با صمیمانه

.............................................................. ماه اسفند بینی طالع
تبدیل دوسـت به را آنها کردن نیکی با و ات را ببخشـی زندگی منفی خواهـی تمام آدمهاي مـی
نگاه دیگري دید با را مالی مسایل می خواهی می کنی. شـروع زودي جدید را به وسـایل کنی.خرید
بدهد به تو خوبی هاي مشاوره بتواند که کسی است از الزم اگر نیستی. و کتاب حساب اهل کنی، اما
این روي هر جایی می اي و پا نگذاشته زیر را قوانین به اهدافت، دسـتیابی براي هرگز کن. اسـتفاده

است. عام و زبان زد خاص اخالقت حسن

فال است. ننه گپک خانه نان از بهتر خانه بپزد زن دست دست چاولی نََنه: َگُپِک َدسِت اُز بِه َدسِت ِزَن، *ُچاَولی
مرغوب نان بخورد تا همسرش مرغوب چاولی نان از است بهتر کند ازدواج می که مردي است که این منظور

بودن. خود روي پاي و بودن مستقل از کنایه خانه مادرش. گپک نرم و
است؟ خوش کجا فارسی: مثل این نظیر بهار است. دائم است دل خوش جا هر بَهاره: دائم َخِش ِدل جا *َهر

است. خوش دل که آنجا
کند. می در همه چیز نفوذ دارد که لطافتی و با نرمی روغن : اَبُم َرد اُشُگت ُمو اُز َمچی *روَغن

المثل ضرب

جدول

کامیاب بلقیس

پیر شاي پُس و ُمُمن ِزن کاتاي
مادر شوهر پیر) ي عروس و (قصه

با و نابینا پیـر شـوهر مادر یک با زن و شـوهري اي خانـه در
آرزوي بود و بیـزار مادرشـوهر از عروس کردند. هم زندگی می
ده به کار مجبور شـد براي خانه مرد این که تا داشـت را مرگش
دل در رفت. عروس و سپرد زنش بدسـت مادرش را و دیگر برود
کنم کم را از سرم شوهرم شر مادر شده به هر ترتیبی باید گفت
عقلش و بود فرتوت هم و بود کور هم پیرزن کشید. اي و نقشـه
غالم باباي یک روز عروسش از او پرسید چرا بعد بود. شـده کم

کنی؟ شوهر نمی دیگر
مرا کسـی حاضر اسـت چه بخواهم من که گیرم گفت پیرزن
اش بقیه کن قبول فقط تو است حرفی چه این گفت: زن بگیرد؟
مادر شد. کار دست به قبول و عروسش گفت باشد پیرزن من. با
حنابندانت و عروسی حمام این گفت و برد حمام به را شـوهرش
بندوِن ِحنو خواند: اُِشو خودش می خودش براي هم پیرزن است.
این دندان) خـوردن هم به صداي (ُهُدُدِك: دنـدوِن پَی ُهـُدُدِك

بود. و خوشحال کرد تکرار می را شعر
بیا گفت و برداشـت براي پیرزن خوراکی مقـداري عروسـش
یک غاري به برد را او و است منتظر او که شـوهرت منزل برویم
که بخور را غذا این بیایـد بیا او تا میاد. حاال االن داماد گفـت: و
غاري آن در نبینم. هرگز را دیگر تو گفت دل در و بروم باید من
را غذا وقتی بوي بود. خـرس یک بود خانه نشـانده را که پیرزن
غذا دارد آن پیرزنی بیرون آمد و دید کـه تـه غار از حـس کرد،
خراشـید. بلندش هاي ناخن با را دسـت پیـرزن و خورد مـی را
ُخ ُغلوِم کشـی. باي می من ناخن به چرا ولی آمد؟ گفت پیـرزن
همچو که است) سـابقش شـوهر غالم (منظور (پدر اِنداشـناِك!
و گفت کشـید گوش خرس و سـر دسـتی به کرد!) و نمی کاري
پیرزن و داشت شد تر عصبانی خرس و رعناسـت من شوهر آیا
می و آدمیزاد نیسـت این فهمید پیرزن که کـرد می مجـروح را

بکشد. را او خواهد
از شکارچی یک خواستن. کمک و کردن فریاد به کرد شـروع
غار طرف به با تفنگش و شنید را او و فریاد شد می رد طرف آن
ته غار و مرد رفت و گذاشـت بجا را مجروح پیرزن خرس و دوید
کند. او را می دارد ناله و مجروح افتـاده و پیـرزن نابینا که دیـد
که او پرسـید از و نجات دادم را من تو نترس و گفت: کـرد بلنـد
کی گفت تو عروسم. داد: جواب آورده؟ اینجا به را کسـی تو چه
است. محله فالن مان خانه و هستم غالم مادر گفت من هستی

و تو را نیست اینجا می دانم پسرت گفت و را شـناخت او مرد
اگر را داشته تو کشتن زیرا عروست قصد تان. برم خانه نمی هم
مردي. پس می و تشـنگی از گرسـنگی آمد آنجا نمی هم خرس
کرد را کار همین و کنم خبر پسرت را تا خودمان خانه ببرمت بیا
بیا و گفت بیاید زودتر فرستاد که هر چه پسـرش براي و پیغامی
قصه حال مرد آمد و پیغام دریافـت محض به پسـرش و ما منزل
او تن مجروح مادر براي پسـرش تعریف کـرد و را پیـرزن روز و
گریسـت مادرش بحال و آمد بدرد دلش دید کـه را اش بیچـاره
و منزل رفت و بدهد طـالق زنش را که گرفت تصمیم و همانجـا

کجاست؟ مادرم پرسید
گردم می دنبالش دارم هـم من اتفاقا دانم زن گفـت من نمی
که خانه به بخرم چیزي بودم رفته وقتی امروز و به دروغ گفـت:
تعجب و بیاید که هنوز منتظرم نیسـت و مادرت که دیدم آمدم

رفته باشد؟ تواند می کجا نابینایی با کنم که می
سـپس و دروغهایش را بگوید که زن خوب گذاشـت شـوهر
نشـانت چیزي خواهم می بیا با من که گفت و گرفت را او دسـت
با و خود نیاورد روي بود به وحشـت کرده دل در که بدهم و زن
نگهداري منزلی که مـادرش در برد مـرد او را و رفت شـوهرش
تو گفت شـوهر خود دید و چشـم با را چیز همه زن و شـد. می
و سزاوار نشـده کشـته قربانیت مرد این کمک اما با آدم کشـی
و کنی دریافت می ات طالقنامه که منزل پدرت ولی بـرو مردنی
فوري قضیه چون و خود نهاد پدر به خانه شرمنده و روسـیاه زن
ولی ازدواج نکرد تقاضاي مردي از او هیچ دیگر پخش شد ده در
مادرش به با و کرد ازدواج اي شـده تربیت خوب و دختر با مـرد

دادند. ادامه را زندگی هم با خوشی و خوبی

تیا تی خضريکاتاي عبداله مهندس و فاطمه

کرده چرخ گوشت گرم 100
بامیه گرم 300 الی 200

عدد گوجه فرنگی 3
فرنگی گوجه رب غذاخوري قاشق 1

داغ پیاز غذاخوري قاشق 2
مقدار الزم کره به

تمایل صورت در آبغوره
الزم به مقدار زرچوبه فلفل و نمک،

است. سرد بامیه -طبع 1
است. کننده نرم و مقوي بامیه نارس میوه جوشانده - 2

است. دهنده زخم ضماد التیام - 3
است. مفید بسیار دارند روده ورم که کسانی براي بامیه لعاب - 4

میکند. برطرف را سینه خونریزي بامیه خوردن - 5
میکند. را دفع مثانه سنگ جوشانده بامیه - 6

میباشد. ضدسودا بامیه گل جوشانده - 7
است. ضدتشنج بامیه تخم دمکرده - 8

پوست لطافت میبخشد. مصرف بامیه به - 9

اي تهیه تکه گوشــت با که معموال لذیذ ایرانیه فوق العاده و هاي اصیل خورشــت بامیه یکی از خورشــت
تا گوشت منتظر باشیم و نمیتونیم نداریم آشپزي براي زیادي وقت ها ما خانم که میاد گاهی پیش میشه. اما
و در کرد استفاده کرده چرخ از گوشت اي تکه گوشت خورشتی جاي به ها میشه وقت جور این بپزن اي هاي تکه

باشیم. داشته خوشمزگی بامیه به همون خورشت یه کمتري زمان

رو روغن کمی و کرده چرخ داغ، زردچوبه، نمک، فلفل، گوشـت پیاز ابتـدا
هم تفت با مواد رو و کنیم می رو هم مالیم و حرارت ریزیم می ماهیتابه داخل
رو گوجه فرنگی بده. حاال رب رنگ تغییر و بشـه گوشـتمون سرخ تا دیم می
خامی و از تا رب سـرخ بشـه دیم. می تفت هم با مواد رو باز و کرده هم اضافه

دربیاد.
ریز خیلی و کنیـم می پوسـت هم داشـتیم فرنگی هایی رو که بعـد گوجه
هم با و کمی کنیـم می اضافه گوشـتمون مخلوط به و کنیـم می خوردشـون
هستن بامیه مالیم روي حرارت گوجه و گوشت همینطور که دیم. می تفتشون
بامیه با کره دان دیم. تفت می تفت دقیقه چند به اندازه کره کمی هـارو هم با
اضافه گوشتمون مخلوط به هم رو بامیه بهتر می کنه.حاال خیلی رو بامیه طعم

کنیم. می
لیوان نیم و الی یک یک و حدود می کنیـم مخلوط هم با مواد و در نهایـت
بیوفته. جا هم خورشـت بپزه و تا بامیه کنیم اضافه می به موادمون جوش آب
کمی تونین می بشه مزه ترش کمی دارین خورشـتتون دوسـت که در صورتی

کنین. اضافه بهش مرحله این در هم آبغوره
فقط و حاضره ساعت خورشتمون تقریبا بعد نیم پزه و می زود خیلی بامیه
می و پخته ما سریع و خوشـمزه بامیه خورشـت حاال بیوفته. باید بذاریم تا جا

جان. نوش کنیم. سرو برنج همراه تونیم

بامیه خواص
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بـه  را  خودمـان  حافـظ  بازارچـه  از 
بیمارسـتان امیـدوار می رسـانیم. عقربه 
هاي ساعت 6 را نشان می دهد. به بخش 
می رویم. ولی دکتر را می بینیم که آماده 
رفتـن به اتـاق عمـل اسـت. عذرخواهی 
می کند و می گوید بیمار اورژانسی دارد. و 
بـراي 30 دقیقه بعد به ما وقت می دهد. 
در اینجا به این باور می رسیم که دکترها 
تمـام وقت بایـد در اختیار بیمـاران خود 

باشند. 
سـالها  از  بعـد  او  زاللـی  و  سـادگی 
زندگی در شـهر هنوز بـر چهره دارد. در 
ایـن منطقـه، دواي درد خیلی ها شـده و 
می شود. می خواهیم دکتر عبداله دانش 
متخصص اورولوژي (کلیه و مجاري ادرار) 
بیمارستان امیدوار اوز از ابتداي زندگیش 

تا کنون ما را با خاطراتش همراه کند. 
دوره ابتدایـی خـود را در بلغـان گذراند. به 
علت مشـکل عبور و مرور به مدت سه سال در 
جهرم به مدرسه خواجه نصیر رفت. و سه سال 

آخر را در دبیرستان داریوش شیراز گذراند. 
و در سـال 56 کنکور سراسـري در رشـته 
آمـار و انفورماتیک برنامه ریزي کامپیوتر براي 
اولیـن بار در دانشـگاه شـیراز دایر شـده بود 
قبول شـد. حدود یک سـال تدریـس می کرد 
ولی به علت نبودن شـرایط مناسـب براي کار 
کردن به کشـورهاي حوزه خلیـج فارس رفت 
چون عالقه شـدیدي به رشـته پزشکی داشت 

به مدت 11 سـال به رومانی رفـت و در آنجا در 
رشـته امور زنـان و زایمان ادامـه تحصیل داد. 
وقتی به ایران برگشت چون این رشته با کشور 
ما تطابق نداشـت در رشته اورولوژي مربوط به 
کلیه و مجاري ادراري شـیراز قبول شـد. دکتر 
خضري که ریاست بخش مجاري ادرار و کلیه را 
در اختیار داشت کمک هاي زیادي به وي نمود 
و باعث شـد که در بخش اورولوژي بیمارستان 

شیراز نیز شروع به کار کند. 
دکتر می گوید در مدت 4 سالی که در شیراز 
خدمت مـی کردم چیزهاي زیادي را از اسـتاد 
دکتـر عبدالعزیز خضري آموختم و در اینجا جا 
دارد از تمام زحماتی که در این چند سال براي 

من کشیده اند تشکر نمایم. 
بعد از فارغ التحصیل شـدن سهمیه استان 
هرمزگان شـد و به آنجا رفت ولی بعد از مدتی 
از او خواسـتند که به بنـدر لنگه برود. وقتی به 
بنـدر لنگه رفـت اصال از آنجا راضـی نبود و به 
بندرعباس برگشـت که با مخالفت روبرو شد و 
تصمیم گرفت که به اوز بیاید. در سال 1377 به 
اوز آمد ولی با شرط اینکه در 2 روز در هفته به 
شـهر المرد برود و به مدت یک سال آخرهفته 
ها به شـهر المرد مـی رفت. بعـد از آنجا براي 
مدت 11 سال در شهرستان گراش خدمت کرد. 
به خاطر مشـغولیت زیاد و طرح سـالمت براي 
همیشـه به اوز آمـد و در حال حاضر 19 سـال 

است که در این منطقه طبابت می کند. 
دکتـر عبداله دانش انتخاب رشـته جراحی 
کلیـوي و مجـاري ادراري  را بـه خاطـر عالقه 
زیادي که به اسـتادش در رومانی داشـت ربط 

می دهد. 
وقتی می پرسـیم چرا بـراي ادامه طبابت به 
ایران آمـد و در رومانی نماند پاسـخ می دهد: 
کشـور خودمان از نظر پزشکی خیلی پیشرفته 
تر اسـت و باعث ایجاد ایده و انگیزه در پزشک 

می شـود. و مهم تریـن چیز این اسـت که در 
طبابـت ایران جـرات خاصـی به پزشـک می 
دهند. وقتی من در رومانی کشـیک بودم حتما 
یک پزشـک باالتر بر روي کار ما نظارت داشت 
و مـا اصال اسـتقالل شـغلی و کاري نداشـتیم 
و کار خاصـی انجام نمی دادیم. ولـی در ایران 
اینگونه نیست و بعد از مدت چند ماه پزشکان 
جرات کاري بیشـتري پیدا می کننـد و از این 
رو آمـوزش طبابـت در ایـران خیلـی بهتر از 

کشورهاي دیگر است.
تعجـب می کنیم که چطور اسـتادي مثل او 
خدمت راحت در بیمارستان هاي پر از امکانات 
خصوصـی رومانی را انتخاب نکرده اسـت و به 
اوز آمد. وقتی این سوال را بازگو کردیم دکتر با 
مکثی کوتاه گفت سوال سختی است. احساس 
کردیم به آن زمان برگشـته است. در جوابمان 
گفـت راسـتش من موقـت فقط بـراي 45 روز 
بـه اوز آمدم و حتی وسـایل شـخصی خود را 
هم جمـع نکردم ولی این 45 روز به 23 سـال 

ختم شد. 
مدتی اسـت که طرح سـالمت در کشـور ما 
اجرا می شـود. و اوایـل کار خیلـی از دکترها 
مطب خود را به بیمارسـتان منتقل کردند ولی 
بعد از گذشـت مدت زمانی دوباره همه به مطب 
هاي خود بازگشتند. وقتی علت را از دکتر جویا 
شدیم در پاسخ گفت: به نظر من شاید به خاطر 
این اسـت که در بدو شـروع کار تعهداتی بین 
پزشـک و وزارت بهداشـت بـود و تعهد ما این 

بود که کال در اختیار بیمارسـتان باشـیم و کار 
کنیم و تعهد وزارت بهداشـت نیـز این بود که 
هر دو ماه کارانه پزشـک ها پرداخت شـود که 
متاسـفانه به مرور این تعهد اجرا نشـد و باعث 
دلسـردي بعضی از پزشکان شد و احساس می 
کنم کـه کم کم با این روندي که پیش رو دارند 
همه پزشـکان به مطب باز گردند. من پیشنهاد 
می کنم که این طرح فقط براي بیماران نیازمند 
اجرا شـود و این هزینه به صورت هیات امنایی 

تامین گردد. 
به گفتـه دکتر دانش در منطقـه ما به خاطر 
شـرایط آب و هوایـی بـدي کـه دارد درصـد 
بیماران سنگ کلیه و پروستات زیاد می باشد. 
البته سوء تغذیه هم در این بیماري ها بی تاثیر 

نیست و براي تمام سنین است. 
شـنیده بودیم کـه بیماري کلیه بـه بیماري 
بیصـدا معروف اسـت و دکتر نیز ایـن گفته را 
تاییـد و گفت: از کار افتـادن کلیه یک بیماري 
بـی صدا اسـت چون فـرد احسـاس درد نمی 
کنـد و متوجـه نمی شـود و بهتر اسـت براي 
پیشـگیري حتمـا بیمارانی که به قند و فشـار 
خون مبتال هسـتند داراي سـن باال و کسـانی 
که مرتب مسـکن مصرف می کننـد و ... حتما 
چکاب شـوند و بیمارانی هستند که مادرزادي 
داراي یک کلیه هستند و به راحتی زندگی می 
کننـد و هیچ مشـکلی ندارند. البتـه این افراد 
نیز باید خیلی مواظب فشـار خون، اسـتراحت 
کافـی، نمک کم، کـم خوردن مواد گوشـتی و 

چربی باشند.
بـا توجه به افزایش بیمـاران کلیوي، به طور 
متوسـط دکتـر روزانه در بیمارسـتان حدود 2 
بیمـار و ماهانه 50 تا 60 بیمار را عمل جراحی و 
تعداد زیادي نیز ویزیت می کند البته بیمارانی 
که وضعیت سـخت تري دارنـد در اولویت کار 

خود قرار می دهد. 

مدیرعامل شرکت پلیمر هرمز برکه: 

جغرافیا و اقتصاد 
عامالن اصلی تاسیس هرمز برکه 

تاریخچه شرکت از زبان بهنام دربان مدیرعامل شرکت پلیمر هرمز برکه
از سـال 1384 فعالیـت تولیدي خـود را در زمینه تولید مخازن پلـی اتیلن چند الیه به 
عنوان یکی از اولین تولیدکنندگان این محصول درایران شـروع به کار کرد. در طول چند 
سـال فعالیت زمینه بازار شرکت توسعه و رشـد پیدا کرده و از استان هاي هرمزگان و 

بـه عقیـده دکتر بـا توجـه به پیگیـري ها 
و مراقبـت هایـی کـه در بخش هـاي مختلف 
بیمارسـتان انجام می شـود بیماري کلیوي در 
این چند سـال بسـیار بهبود پیدا کرده اسـت 
و کشـور مـا در درمان پیشـرفت هـاي زیادي 

داشته است. 
دکتر دانش راز 19 سـال ماندگاري در شـهر 
اوز را آرامشـی مـی دانـد که در این شـهر به 
دست آورده اسـت. با وجود پیشنهاد دوستان 
براي رفتن و تحت فشـار بودن خانواده باز هم 

زندگی در این شهر را ترجیح می دهد.  
طبعًا هـر پزشـکی در دوران طبابت خود با 
خاطرات تلخ و شـیرین مواجه می شـود. دکتر 
دانـش نیـز یکـی از خاطـرات خـود را که هم 
شیرین و هم با اسـترس بود را این چنین براي 
خواننـدگان مـا تعریف می کند کـه در یکی از 
روزها قرار بود زنی باردار از گله دار با تشخیص 
آپاندیس عمل کنم. در حین عمل متوجه شدم 
کـه آپاندیس بیمار هیچ مشـکلی نـدارد ولی 
پشـت آپاندیس یک کلیه با دو لوله وجود دارد 
که مادرزادي بود و براي ما بسیار جالب. سنگی 
جلوي یکی از لوله ها را گرفته بود و براي بیمار 
مشـکل ایجاد کرده بود. باالخره بعد از ساعتی 
بیمار با موفقیت عمل شـد و خوشحال از اینکه 
توانسـته ام این عمـل را به خوبـی انجام داده 
بـدون اینکه بـه مادر و کـودك آسـیبی وارد 

شود. 
 دکتر انتظاراتی از هیات امناي بیمارسـتان 

دارد یکـی فعـال بودن آنهـا و دیگـري اینکه 
هنگام خرید وسـایل بـراي بیمارسـتان حتما 
بـا پزشـک مربوطـه مشـورت شـود کـه آیا 
این وسـیله الزم اسـت یـا خیر. یا بهتر اسـت 
وسـایلی خریداري شـود که کاربرد بیشـتري 
بیمـاران  بـراي  اوز  امیـدوار  بیمارسـتان  در 
داشـته باشد. مثال دستگاه سنگ شکن کلیه با 
وجودي که 15 سال خریداري شده ولی چون با 
مشورت بوده است هنوز هم مورد استفاده قرار 
مـی گیرد. براي خرید تاسیسـات از پزشـکان 
نظرخواهی شود و خیلی بهتر است که خریدها 

اصولی تر صورت گیرد. 
دکتـر اعتقاد دارد که خانم ها باید در محیط 
بیرون از خانه کار کنند و از نظر مالی مسـتقل 
باشـند. و در منطقـه ما بهتر اسـت جوانان در 
رشته هاي پزشکی، معلمی، مامایی، پرستاري و 

رشته هایی که بازار کار دارد تحصیل کنند.
بـا وجودي که دکتر براي هیـچ یک از افراد 
خانـواده محدودیت انتخاب شـغل نگذاشـته 
و در اختیـار خـود فرزندانش گذاشـته باز هم 
یکی از پسـرانش مانند پـدر طبابت را انتخاب 

کرده است.
دکتر بجـز طبابت کـردن بـه مطالعه کتاب 
بـه ویژه کتاب هاي تاریخـی عالقه زیادي دارد 
و معتقد اسـت تماشـاي فیلم باید زمینه اي از 
کودکی داشته باشد و دکتر می گوید من کالس 
یازدهم بـراي اولین بار در شـیراز تلویزیون را 
تماشـا کردم و به این خاطر زیاد اهل تماشـاي 
فیلم نیسـتم و سعی می کنم وقت فراغت خود 
را با ورزش هاي والیبال و پینگ پنگ و مطالعه 

پر کنم.       

طبابت در کمال آرامش
راز ماندگاري 23 ساله
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هرمز برکه

هرمز برکه

 1 -چرا نام شرکت و کارگاه هرمز برکه است؟ 
برکه یک سـمبل از سـازگاري باکم آبی در گذشته بوده و اصطالح هرمز نیز چون مکان کارخانه اولیه در استان هرمزگان بوده است. 
هر چند قصد داشـتیم این شـرکت را با اسم برکه به ثبت برسانیم ولی به خاطر تشـابه اسمی مجبور به گذاشتن پسوند و پیشوندي بر 

روي برکه شدیم که در نهایت شرکت با نام پلیمر هرمز برکه به ثبت رسید. 
2 -لطفا سابقه و هدف تاسیس هرمز برکه را بفرمائید؟ 

در ابتـدا بنیان گذاران شـرکت برادران رفیعی که قبال در زمینـه بازرگانی فروش مخازن فعالیت می کردند، با توجه به شـرایط آب 
و هوایی منطقه جنوب فارس وهرمزگان و پوسـیدگی وغیربهداشـتی بودن مخازن فلزي و فایبرگالس ،یک نیاز پنهان را کشف کرده و 
با مراجعاتی که به کشـورهاي حوزه خلیج فارس داشـتند، دریافتند که با توجه به تکنولوژي هاي جدید پلی اتیلن که چند الیه و ضد 
جلبک و قارچ می باشد، می تواند براي منطقه از لحاظ عمر و دوام بیشتر مثمر ثمر باشد. پس تصمیم به چنین سرمایه گذاري درحوزه 

تولید این محصوالت گرفتند. 
3 -محصوالت هرمز برکه را نام ببرید؟ 

* مخازن چندالیه از 100 لیتر تا 25000 لیتر
* وان هاي شیالتی از300 لیتر 1000 لیتر که براي پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد. 

* موانع هاي جاده اي که در چهارراه ها و تقاطع ها استفاده می شود. 
* محصوالت نوري که شامل گلدان و مبلمان شهري می شود. 

4 - محصوالت هرمز برکه به کجاها صادر می شود؟ 
پایگاه اصلی ما اسـتان هرمزگان و فارس است ولی نمایندگانی دراستان هاي: بوشهر، کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان هم 

داریم ولی عمده فروش محصوالت ما در فارس و هرمزگان می باشد. 
5 - فلسفه وجود محصوالت برکه در بندرعباس و اوز چیست؟ 

هر فردي که بخواهد فعالیت اقتصادي را شروع کند به فکر ایجاد اشتغال و کمک به منطقه خود می افتد. و از لحاظ فرهنگی و جذب 
نیروي انسـانی و سـایر مسائل کسب و کار در واقع مدیریت برایش راحتر است و طبیعتا در منطقه خود این کار را انجام می دهد ضمن 
اینکه بافت منطقه بدون خشـک سـالی و کم آبی کشـش بیشـتري ایجاد می کند تا مناطق دیگر. و یک نگاه هم به صادرات داشـتیم 
که چون هرمزگان کنار دریاسـت و ما به صادرات نزدیکتریم. ولی به خاطر مشـکالت و تحریم ها نتوانستیم محصوالت را به کشورهاي 

خارجی صادر کنیم. به فکر تولیدات داخلی افتادیم. و فلسفه شهر بندرعباس فقط به خاطر صادرات محصوالت بوده است. 
6 - مشکالتی که گریبان گیر هرمز برکه است چیست؟ 

مشکالت عمومی تمام صنعت تولید در کل کشور وجود دارد و ما هم جدا از آن نیستیم و هم تورم داریم و هم رکود. ولی قدرت خرید 
مردم کاهش یافته که این موضوع تاثیربسزایی داشته وکمبود نقدینگی هم در بازار فروش تاثیرگذار است. 

7 - آیا دستیابی به مواد اولیه براي ساخت محصوالت آسان است یا خیر؟
 چـون مـواد اولیـه را یا باید وارد کرد یا از داخل کشـور خریداري کرد که واردات در حد کم امکان پذیر نیسـت و از نظرتعرفه هاي 
کمرگی و زمان بر بودن تحویل کاال مقرون به صرفه نیست. از طرف دیگر پلی اتیلن که ماده مصرف اصلی ماست در گرید هاي مختلفی 
تولید می شـود اما گرید مصرفی ما بصورت انحصاري در پتروشـیمی تبریز تولید می شـود و واسـطه گري ها نیز زیاد است و هر چه به 
صرفه خودشان باشد وارد بازار می کنند که خیلی براي ما بغرنج است که البته چندین بار به مراجع ذیربط نامه نگاري کرده ولی هنوز 

این مشکل برطرف نشده و از آن طرف واردات هم امکان پذیر نیست. 
8 - چارت سازمانی هرمز برکه را بفرمایید؟ 

2 سـایت تولیدي داریم و دفاتر فروش که در اوز، الر، گراش، شـیراز، بوشـهر، قشـم و ... که در حدود 100 نمایندگی در سطح کشور 
داریم. و از لحاظ سـاختاري هم شـامل مدیرعامل، هیئت مدیره، تیم اجرائی که در زمینه هاي مالی، اجرایی و ... فعالیت دارد و شرکت 

سهامی است.
9 - مساحت زمین، کارگاه و تعداد کارگران و غیره را نام ببرید؟

 مسـاحت در شـهر اوز حدود 22 هزار متروبندرعباس 10.000 مترمربع اسـت و جمعا حدود 100 نفردر کل مجموعه مشـغول فعالیت 
هستند.  

10 -کمی در مورد هرمز برکه بندرعباس توضیح دهید؟ 
در واقع ما به صورت یک مجموعه یکپارچه کل مجموعه را مدیریت می کنیم و براي شهر اوز نیز مدیریت هاي جداگانه در نظر گرفته 
ایم که با هم کارها را انجام داده و بعضی کارها در شـهر اوز متمرکز می کنیم و بقیه را در شـهر بندرعباس ولی تصمیم داریم بیشـتر بر 

روي خط تولید شهر اوز تمرکز کنیم. چون بندرعباس به خاطر آب و هوا، گرد و خاك و رطوبت زیاد براي خط تولید مناسب نیست. 
11 - هر توضیح دیگري که دارید بفرمایید؟ 

مـا با هدف اشـتغال بومی سـرمایه گذاري هاي شـخصی انجـام داده ایم پس انتظار داریـم که با توجه به کیفیـت باالي محصوالت 
همشـهریان از محصوالتی که ما تولید می کنیم اسـتفاده و اسـتقبال کنند. مثال در شـهر گراش 14 نمایندگی داریم ولی شهر اوز فقط 
3 نمایندگی وجود دارد که انتظار ما هم از مسـئولین و هم از مردم خیلی بیشـتر اسـت. وجود چنین شـرکت هایی باعث افتخار شهر 
اسـت و نیاز به حمایت همگان دارد. هر چند ما سـعی کرده ایم که از نظر کیفی هم بهترین ها را انجام دهیم. ولی متاسـفانه بعضی از 
فروشـندگان محصوالت دیگر را به جاي هرمز برکه به مشـتریان معرفی و به فروش می رسانند پس از خریداران تقاضا می کنیم هنگام 

خرید محصوالت به لوگوي هرمز برکه توجه کنند.

فارس محدوده فعالیت به استان هاي کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان توسعه یافت. 
محصوالت تولیدي هرمزبرکه در این چند سال متمادي عالوه بر مخازن، محصوالت شیالتی مثل وان هاي 
پلی اتیلن هم وارد بازار کردند. موانع جاده اي که در زمینه راه سازي و ترافیکی استفاده می شود و محصول 
جدید دیگر که براي اولین بار در ایران تولید شده است محصوالت نوري پلی اتیلن که شامل: گلدان، فالور 

باکس و ... که در فکر پیشرفت در این زمینه مثل مبلمان شهري و دکوراسیون داخلی می باشند.
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نـام: جالل آل احمـد، زادروز: 11 آذر 1302 - تهران، 
درگذشـت: 18 شـهریور 1348 (45 سـال) - اَسـالِم، 
گیـالن، آرامگاه: شـهر ري، مسـجد فیروزآبـادي در 
شـهر ري، ملیت: ایرانی، پیشه: نویسنده، منتقد، دبیر، 

همسر: سیمین دانشور
جـالل در سـال 1302 در محلـه سـید نصرالدیـن از 
محله هاي قدیمی شـهر تهران در خانواده اي روحانی و 
اصالتـا اهل طالقان به دنیا آمد. کودکی وي در محیطی 
کامال مذهبی گذشت. پدر جالل تمام سعی خود را بکار 

بست تا از او جانشینی براي خود پرورش دهد.
امـا کوشـش هاي پـدر در تربیـت مذهبی کـودك به 
ناکامـی انجامید و پـس از پایان یافتن دوره تابسـتان 
جـالل روانـه بازار کار شـد تـا حداقل حرفـه اي براي 
گـذران زندگی خود بیاموزد. جـالل روزها به کارهایی 
چون ساعت سازي، سیم کشـی برق، چرم فروشی و ... 
می پرداخت و شـب ها دور از چشـم پدر در کالس هاي 
شـبانه مدرسـه «درالفنـون» بـه تحصیل خـود ادامه 
می داد. دوران دبیرسـتان او نیز مصـادف با جنگ دوم 
جهانی بود. در همیـن دوران پدر به دلیل حضور برادر 
بزرگ تر جالل در نجف، شرایط را براي اجراي خواست 
قلبـی خود فراهم دید و بار دیگـر فرزند جوان خود را 
روانه نجف کرد تا به تحصیل علوم حوزوي بپردازد. اما 
جالل بیش تر از دو ماه زندگی با برادر را تاب  نیاورد و به 

ایران بازگشت. 
وارد   1322 سـال  در  نجـف  از  بازگشـت  از  پـس 
دانشسـراي عالـی شـد و در سـال 1325 در رشـته 
ادبیات فارغ التحصیل شد. جالل در سال 1324 با چاپ 
داسـتان «زیارت» در مجله سخن به دنیاي نویسندگی 
قدم گذاشـت و در همان سال مجموعه داستانی به نام 
«دید و بازدید» را منتشـر کرد. وي در سـال 1326، به 
عنوان آموزگار در وزارت فرهنگ مشـغول به کار شـد 
و در همیـن زمـان تحصیالت خود را در رشـته ادبیات 
فارسی ادامه داد. او در سال 1327 در اتوبوس اصفهان 
به تهران با سـیمین دانشور، داسـتان نویس و مترجم 

معاصر، آشنا شد و در سال 1329 با وي ازدواج کرد.

بخوان مریم
این بیابان را که دست بکشی

آوازي از عرض شانه هایش می زند بیرون
به هم نوایی سمفونی شن ها

در ذهن مراکش
من صحرایی ام

با رقص مادرهایی که آوازم را
یله دادند بر پوست تلخشان

بخوان مریم
بر سلول هاي سخت سرطانی

آفریقاي تنت را
به خشونت انگشت جا مانده در گلویت
بیرون بکش از مرز جنگ هاي قبیله اي

استخوان هایت را
 از پله هاي این ساختمان

تا آخرین پاگرد
اسپانیا را معکوس باال برو

در هوش منجمد شده ي کریدورها
پخش کن

شن زارهاي جا مانده بر پوست گلویت را
این صدا که بپیچد در گوش مریم

بپیچد در جغرافیاي انداِم بی سرزمین
بر ساق پاي دختران کولی

به رقص در ارتفاع مهجور بدن
 این صدا که بپیچد بر انگشت  کشیده ي بلوط

خوابیده بر پوست نازك شیشه
به شقیقه هاي مرتعش پنجره

و حنجره ي مریم
که بخواند

من صحرایی ام.
سمیه جاللی

برایم فرقی نمی کند 
چه جرمی برایم می بافند !

در کارنامه ام چه می نویسند 
و به کدام دستم می دهند، 

مشرکم می خوانند، 
ملحد، آتئیست، و یا هر چیز دیگري ...

یا اینکه در کدام جهنم دره اي 
قرار است تا ابد زندانی ام کنند !

مهم اینست ...
هر بالیی هم سرم بیاورند، 

باز هم جلویشان می ایستم 
و فریاد میزنم : ال اله اال تو ! 

رادوین رفیعی

کاش فردا رنگ دیگري داشـت، همرنگ آرزوهاي پسـرم ...واي چه آمد به 
سـرم، با اینکه در بین گریه هایم لبخند به لب دارم و اشـکی نمی ریزم باز 
گریـه هایـم را می بیند، مثل موج به صخره ها می زند، شـباهت عجیبی به 
دریا دارد پسـرم دلی پاك و نجیبی دارد. این بار زمین خوردنم با همیشـه 
فرق دارد آن قدر که رنگ آسـمان را فراموش کرده ام بوي خاك می دهند 
تمـام آرزوهایم، خدایا به معجزه هایت ایمان دارم معجزه کن و فردا را رنگ 

دیگري کن رنگ آرزوهاي پسرم. رنگ قدمهاي پسرم ... 
ناهید فاطمی 

 آن قدر محو تماشاي تو خواهم شد 
که چشمانم تنها تو را خواهند دید 

به هر جا و هر چه که بنگرم، تنها تو را خواهم دید
حتی آسمان، حتی خورشید، حتی تاریکی 

نقشی از تو را خواهند کشید و چشمانم 
تنها تو را خواهند دید

روشنایی را خواهم دید و آبی آسمان را 
و سبزینگی جنگلی که تنها آوایش را شنیده ام 

ولی هرگز ندیده ام 
اما یقین دارم، که چشمانم تنها 

تو را خواهند برگزید
چرا که تنها تو را خواهند دید

و همچنان
آن قدر محو تماشاي تو خواهم شد 

که چشمانم تنها... آه 
اي کاش بینا بودم...

فایزه حبیبی خواه

هفته کتاب و کتابخوانی بر همه همراهان صفحه مبارك باد. 

با یار مهربان مهربانتر باشیم. 

دوستان و همراهان صفحه آیینه ادب
با آرزوي بهترین ها براي همه شما همراهانی که سال ها برگ زرین ادب را با مطالب خوب ارسالی یاري کردید، با 
کمی تغییر در صفحه در کنار یکدیگر خواهیم بود تا با هم بیاموزیم.امیدواریم که مطالب ارسالی شما عالقه مندان 

به حوزه ادب بتواند نوید بخش آموزه هاي جدید و خوب باشد.
در هر مناسبت و زاد روز شاعران و ادب دوستان با شما هستیم و براي معرفی چراغ هاي همیشه فروزان آسمان 
ادب جهان و ایران زمین از آنهایی که نوشتن و گفتند و سرودند و تجربه هاي زیبایشان را براي امروز ما به ودیعه 
گذاشـتند خواهیم گفت و امیدواریم تا یادمان نرود که شـب بیداري آنها بود که ذهن خفته اي را نوید و جرقه اي 

می بخشد تا سپیده اي در کتاب زندگی گشوده شود و دروازه دانایی شکل گیرد.
این بار جالل آل احمد میهمان صفحه ماست..خالصه اي درباره زندگی و آثار جالل آل احمد. 

سپاس از همه همراهان عالقه مند.
فروغ هاشمی

از آثار او آنچه تاکنون منتشر شده اینهاست: 
الف ـ داستانها و سرنامه ها و مقاالت:

- دید و بازدید، 1324ش؛ 
- از رنجی که میبریم، 1326ش؛ سه تار، 1327ش؛ 

- زن زیادي، 1331ش؛ اورازان، 1333ش؛ 
- هفـت مقالـه، 1333ش؛ تاتنشـینهاي بلـوك زهرا، 

1337ش؛ 
مدرسـه،  مدیـر  1337ش؛  کندوهـا،  سرگذشـت   -

1337ش؛ 
- جزیرة خارك، ُدّر یتیم خلیج فارس، 1339ش؛ 
- نون والقلم، 1340ش؛ سه مقالۀ دیگر، 1341ش؛ 

- ارزیابـی شـتاب زده، 1344ش؛ خسـی در میقـات، 
1345ش؛ 

- نفرین زمین، 1346ش؛ کارنامۀ سه ساله، 1347ش؛ 
چالـه،  دو  و  چـاه  یـک  1350ش؛  داسـتان،  پنـج   -

1356ش؛ 
- در خدمت و خیانت روشنفکران، 1357ش؛ 

عزرائیـل،  والیـت  1360ش؛  گـوري،  بـر  سـنگی   -
1363ش. 

ب ـ ترجمه ها: 
- عزاداري هاي نامشروع، 1322ش؛ قمارباز (از فیودور 

داستایفکسی)، 1327ش؛ 
- بیگانـه (از آلبرکامو) با همکاري علی اصغر خبرزاده، 

1328ش؛ 
- سوِءتفاهم (از آلبرکامو)، 1329ش؛ 

- دست هاي آلوده (از ژان پل سارتر)، 1331ش؛ 
- بازگشت از شوروي (از آندره ژید)، 1333ش؛ 

- مائدههـاي زمینی (از آندره ژید) بـا همکاري پرویز 
دارویش، 1334ش؛ 

- کرگدن (از اوژن یونسکو)، 1345ش؛ 
- عبـور از خط (از ارنسـت یونگر) بـا همکاري محمود 

هومن، 1346ش؛ 
- تشـنگی و گشـنگی (از اوژن یونسـکو)، با همکاري 

منوچهر هزارخانی، 1351ش. 
- تلخیص و بازنویسـی داسـتان کهن چهـل طوطی با 

همکاري سیمین دانشور، 1351ش. 

ادبی 13www.pasineevaz.com
آیینه ادب
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بانوان ورزشکار در پرتاب نیزه با هم به
 رقابت پرداختند

به مناسبت هفته تربیت بدنی بانوان ورزشکار در رشته دو و میدانی 
و در پرتاب نیزه با هم به رقابت پرداختند. 

این مسـابقات در زمین چمن ورزشـگاه شـهداي اوز با حضور جمع 
کثیري از عالقمندان به رشـته دو و میدانی و پرتاب نیزه برگزار گردید 

که پس از رقابت بین شرکت کنندگان نتایج زیر به دست آمد. 

سمیرا اعتماد با پرتاب نیزه با 16/5 متر از بیدشهر به مقام قهرمانی 
رسـید و فاطمه درریخته بـا پرتاب 14/9 متر از اوز دوم شـد و فاطمه 
بیدشـهري با پرتاب نیزه 11/60 متر از بیدشـهر به مقام سـوم دسـت 

یافت. 
این مسـابقات زیر نظر اداره ورزش و جوانـان اوز و همکاري کامیال 

کامیاب مربی ارزنده دو و میدانی بخش برگزار گردید. 

دیدار تیم هاي منتخب اوز 
و منتخب بلوك 

دو تیـم فوتبال منتخب اوز و منتخـب بلوك در دو دیدار جداگانه به 
صورت رفت و برگشت با هم دیدار کردند. 

بـازي این دو تیـم در دیدار اول بـا نتیجه یک بر صفر به سـود تیم 
منتخب اوز به پایان رسـید و در دیدار دوم بازي این دو تیم به تساوي 

سه بر سه رسید.

شـایان ذکر اسـت تیم منتخب اوز از بازیکنان تیم هاي فوتبال شهر 
و روسـتاهاي بخش اوز سود می جسـت و بازیکنان تیم منتخب بلوك 
ترکیبـی از بازیکنان تیم هاي فوتبال فیشـور، بلغـان، چغان، الغران 

و کاریان بودند. 
این دو بازي دوسـتانه در زمین چمن ورزشـگاه شـهداي اوز زیرنظر 

هیات فوتبال بخش اوز برگزار گردید. 

شکسـت بسـکتبـال الر 
  در اوز

تیم بســکتبال بانوان اوز در یک دیدار دوستانه توانست مقتدرانه 
تیم بسکتبال بانوان الر را با نتیجه 38 بر 15 مغلوب خود کند. 

این دیدار در سالن ورزشی میراحمدي اوز در حضور جمعی از بانوان 
عالقمند به ورزش برگزار گردید. 

اعضاي تیم بسـکتبال بانوان اوز در این دیدار به شـرح زیر معرفی 
شـده اند: قیسـیه فقیهی، فاطمه راسـتگو، رانیا رفعـت، لیوزا فکري، 
آیدا صادقیان، فهیمه نیامبارك، سـاناز میرزاده، ویـدا امیدوار، المیرا 

بذرافشان و فتانه نیامبارك.
 تیم بسـکتبال بانـوان اوز یکی از تیم هاي خوب منطقه اسـت که 
تمرینات خـود را به طور مرتب در سـالن ورزشـی میراحمدي برگزار 

می کند. 

تدریس استاژ کاراته در جهرم توسط استاد جعفر راستگو 
به دعوت هیات کاراته شهرستان جهرم استاد جعفر راستگو رئیس سبک ناکاموراوسی شن در استان و سرمربی تیم ملی ایران در جهرم حضور یافت 

و به تدریس سبک هاي نوین مبارزه کیوکوشین کاراته پرداخت. 
به گزارش هیات کاراته بخش اوز اسـتاد جعفر راسـتگو در این کالس آموزشـی که مربیان و نوجوانان سـبک هاي مختلف کاراته حضور داشـتند به 

تدریس روش هاي جدید مبارزه روز دنیا پرداختند که مورد توجه و استقبال کاراته کاها شهرستان جهرم قرار گرفت. 
در این استاژ آموزشی استاد فرشاد راهپیما از اساتید مطرح کاراته فارس 
و رئیس هیات کاراته جهرم از اسـتاد جعفر راستگو به عنوان یکی از مربیان 
مطـرح و به روز ایران نام برد و ابراز امیـدواري کرد که در آینده با برگزاري 

کالس هاي متعدد از تجربیات ارزنده استاد راستگو استفاده برند. 
در پایان این اسـتاژ اسـتاد جعفر راسـتگو ضمن تشـکر از هیات کاراته 
جهرم در برگزاري این کالس آموزشـی اعـالم آمادگی کرد که در آینده نیز 
در کالس هاي اسـتاژ این رشته ورزشـی و تمرینات مشترك استانی حضور 
خواهـد یافت. همچنین از سـوي هیات کاراته شهرسـتان جهـرم با اهداي 
لوح یادبود به ساسـان پیرزاد مسـئول هیات کاراته بخش اوز و استاد جعفر 

راستگو مدرس کالس آموزشی تقدیر و تشکر نمودند. 
شایان ذکر است در این کالس آموزشی اساتیدي چون مدرسی، عباسی، 
قناعتیـان و نـوروزي از مربیان فعال و مطرح جهرم و اسـتان فارس حضور 

داشتند.

حضور ورزشکاران اوز 
در دوره آموزشی اصول باشگاه داري 

سه تن از عالقمندان به باشگاه داري و مدیریت تیم هاي ورزشی از 
اوز در کالس آموزشــی اصول باشگاه داراي  مدیریت تیم هاي ورزشی 
که به همت دانشــگاه شــیراز و بــا همــکاري اداره ورزش و جوانان 
و انجمــن دانش آموختگان تربیت بدنی برگزار گردید شــرکت کردند. 
در این کالس آموزشــی به عالقمندان آخرین روش هاي اصول باشگاه 

داري و مدیریت هاي ورزشی آموزش داده شد. 
ایـن کارگاه تخصصی یک روزه با محوریت مدیریت حرفه اي، اصول 
و قوانین باشـگاه داري ضوابط تیم داري و همکاري هاي تبدیل باشگاه 
ها به شـرایط حرفه اي تشـکیل گردید. در این کالس آموزشی محمد 

لطافت، یوسف یوسفی و نگین ملک پور از اوز حضور داشتند. 
شـایان ذکر اسـت امروزه با توجه به اهمیت علم و آگاهی به اصول 
باشـگاه داري و تیم داري برابر پیشـبرد اهداف یک تیم ورزشی لزوم 
شرکت در این دوره هاي آموزشی سیار حائز اهمیت بوده و استفاده از 

نیروهاي آموزش دیده و کارآمد مفید و ارزشمند خواهد بود. 

دیدار مسئولین ادارات شهر اوز 
 با رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان

به مناسبت هفته تربیت بدنی بخشدار به همراه اعضاي شوراي 
اسالمی و مسئولین شــهر و بخش با رئیس و کارکنان اداره ورزش 

و جوانان دیدار کردند. 
در این نشسـت صمیمی محمدحسین آتش فراز بخشدار اوز به 
نمایندگی از ادارات دولتی بخش اوز از خدمات سیدیوسف حسینی 
و مجموعـه کارکنـان اداره ورزش و جوانان اوز تقدیـر کرد. وي از 
ورزش به عنوان یک نیاز اساسـی جامعه یادکرد و گفت: ورزش می 

تواند راه مقابله درستی با ناهنجاریی اجتماعی باشد. 
در این گردهمایی ورزشـی رضوي فرمانده سـپاه و سروان دري 
فرماندهـی نیـروي انتظامی هر یـک ورزش را یک شـاخصه مهم 
اجتماعـی دانسـتند و بر ترویـج ورزش در جامعه تاکیـد نمودند. 

همچنین اعضاي شوراي اسالمی هر یک به تناوب درخصوص ورزش و راههاي توسعه و گسترش آن و توجه به قهرمانان ورزشی را از اولویت هاي مهم 
برشـمردند و ابراز امیدواري نمودند شـوراي شـهر بتواند هرگونه همکاري را با اداره ورزش و جوانان داشته باشـد. در ادامه شاحسنی معاون پرورشی 
اداره آموزش و پرورش اوز برنامه هاي اعزام تیم هاي ورزش دانش آموزان را تشـریح نمود و از برگزاري مسـابقات ورزشی دانش آموزي در سال جاري 

خبر داد. 
احمد خضري مدیرمسئول نشریه پسین اوز نیز گفت: با ورزش می توان شهر و بخش اوز را به کشور شناساند و ما باید به بهترین شکل ممکن از این 
پتانسیل موجود استفاده کنیم. ساسان پیرزاد از هیات کاراته اوز گفت: بی شک در حال حاضر هر آن کس در ورزش و فعالیت دارد تنها فقط به خاطر 
عشق و عالقه اي است که حضور دارد. در ادامه سیدیوسف حسینی ضمن تقدیر و تشکر خود و پرسنل اداره ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر 24 
هیات ورزشـی در بخش اوز فعال اسـت که بانوان هم در 18 هیات همراه با آقایان حضور پررنگی در ورزش دارند و در بسـیاري از هیات هاي ورزشی از 
جایگاه ویژه اي برخودار هستیم وي از مجموعه سوارکاري اوز به نیکی یاد کرد و سرانه فضاي ورزشی در اوز را 2/5مترمربع به ازاي هر نفر دانست. در 

پایان از فرشید فقیهی پور، مسعود کمالی و نورالهدي بیگدلی از پرسنل اداره ورزش و جوانان با اهداي لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. 

بانوان شناگر اوز به مناسبت هفته تربیت بدنی
 با هم به رقابت پرداختند 

یک دوره مسابقات شنا بانوان در چهار رده سنی و یک رده افتخاري و 
با شرکت 36 شناگر در استخر شناي شهرداري اوز برگزار گردید. 

این رقابت ها در رده سـنی 10و زیر 10سـال و 11سـال، 13 سـال و 
14سال و تا 18 سال با سرداوري افسانه محسنی مربی و ناجی برجسته 
استان و داوري صدیقه شـیردم، نورالهدي بیگدلی، فاطمه عالی زاده، 
الهـام معصوم نژاد و با همکاري طاهـره پرهیزگار و نورجهان پرهیزکار 
برگزار شـد که در پایان با حضور فریبا صالحی رئیس شـوراي اسالمی 
شهر محبوبه مساح کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقه اوز 
و تنی چند از مربیان تیم هاي ورزشـی بانوان به نفرات برتر لوح تقدیر 

و احکام قهرمانی اهدا گردید. 

در این مسـابقات راضیه آزرمـی مدیریت بانوان اسـتخر اوز ضمن 
گرامیداشـت هفتـه تربیت بدنی گفت: یکی از شـاخص هاي توسـعه 
یافتگی کشورها منابع انسانی و داشتن مردمی سالم و با نشاط و فعال 
اسـت که هفته تربیت بدنی و ورزش فرصت مناسـبی است تا فرهنگ 
ورزش را در بیـن آحـاد مـردم جامعه گسـترش دهیـم وي از حضور 
شـناگران و رقابت هاي دیدنی آنها تقدیر کـرد و ابراز امیدواري نمود 

بانوان بتوانند در ورزش شهر و منطقه نقش مهمی داشته باشند.

سوت اولین المپیاد ورزشی مدارس
 به صدا در آمد 

چهارمین دوره المپیاد ورزشــی درون مدرسه و اولین المپیاد ورزشی 
در سال تحصیلی 96-97 در مدرسه مهر ماه کرانی برگزار گردید. 

این المپیاد ورزشی با شرکت دانش آموزان این آموزشگاه در رشته 
هاي دو و میدانی حلقه، تنیس روي میز و طناب کشی و اجراي نمایش 
هاي ورزشـی برگزار گردیـد. فتحیه فتحی مدیرآموزشـگاه مهر و ماه 
کرانـی هـدف از برگـزاري این المپیاد را ارتقاء سـطح سـالمت دانش 
آموزان، افزایش شـور و نشاط و شادابی و باال بردن سطح مهارت هاي 

ورزشی عنوان کرد. 
وي تاکید نمـود تمام نهادهاي ذي ربط باید براي هرچه بهتر برگزار 
کردن المپیادهاي ورزشـی آموزش و پـرورش را در این امر یاري کنند 
و همچنین اینگونه المپیادها می تواند محلی براي کسب استعدادهاي 
ورزشـی دانش آموزان باشـد که مربیان ورزش باید به آن اهتمام ویژه 

داشته باشند. 
در این المپیاد ورزشـی دانش آموزان سـوگند نامه المپیاد ورزشی 
را قرائت نمودند محبوبه مسـاح کارشـناس تربیت بدنی اداره آموزش 
و پـرورش در این مراسـم گفـت: ورزش مـی تواند از گسـترش بازي 
هـاي یارانه که موجـب چاقی و کم تحرکی دانش آموزان شـود بکاهد 
و المپیادهاي ورزشـی مدارس می تواند محلی براي بروز استعدادهاي 
ورزشـی باشـد. این مراسـم با صرف پذیرایی از شـرکت کنندگان در 

المپیاد ورزشی پایان یافت. 

حضور بانوان باشگاه هاي بدنسازي اوز
 در مسابقات استقامتی الرستان

بانوان ورزشــکار باشــگاه هاي اکســیژن و المپیک اوز با حضور در 
مســابقات قهرمانی استقامت الرستان خوش درخشیدند و به عناوین 

برتر مسابقات دست یافتند. 
 در این مسـابقات تیم هاي از شهرهاي اوز، الر، گراش،خنج، جناح 
و کورده با بیش از 70 بانوي ورزشـکار حضور داشـتند، که براي بانوان 

ورزشکار اوز نتایج زیر به دست آمد: 

از باشـگاه اکسـیژن: سمیه حسـینی موفق به کسـب مقام اول در 
وزن 60- کیلوگرم و زینب آگاهی موفق به کسـب مقام سـوم در وزن 
60-کیلوگرم شدند. از باشگاه المپیک: رضوان رزم آهنگ در وزن 90- 
کیلوگـرم اول شـد و رقیه باغی در وزن 90+کیلوگرم به مقام نخسـت 

رسید و در مجموع این باشگاه به مقام سوم تیمی دست یافت. 

دوچرخـه  در  اوز  متوسـطه  آمـوزان  دانـش 
سواري با هم به رقابت پرداختند

دانش آموزان متوســطه شهر اوز به مناسبت هفته تربیت بدنی با 
برگزاري یک مسابقه دوچرخه سواري با هم به رقابت پرداختند.

 در این مسابقه ورزشی که بیش از 60 دوچرخه سوار حضور داشتند 
مسـیر دانشگاه آزاد اسالمی اوز تا میدان انقالب ( روبروي بخشداري) 

را رکاب زدند که در پایان نتایج زیر به دست آمد.
مقام اول: امیر حسـین لطفی، مقام دوم: محمد حالجی، مقام سوم: 

سپهر پرمون 
قابل ذکر اسـت دوچرخه سـوارانی که توانسـتند مقام اول تا هفتم 
این مسابقه را به دست آورند عضو تیم دوچرخه سواري اوز بودند، این 
مسابقه ورزشی به ابتکار هیت دوچرخه سواري بخش اوز و با همکاري 
اداره آمـوزش و پرورش اوز، نیروي انتظامـی و جمعیت هالل احمر اوز 

برگزار گردید که در پایان به نفرات برتر کاپ قهرمانی اهدا شد. 
سـعید پرمون مسئول هیات دوچرخه سواري اوز ضمن گرامیداشت 
هفته تربیت بدنی از شـرکت کنندگان و عالقمندانی که جهت تشویق 
دانش آموزان در این برنامه ورزشـی حضور یافته بودند تقدیر وتشکر 
نمودنـد و ابـراز امیدواري کردنـد. ورزش مفرح دوچرخه سـواري که 

ضامن سالمتی روح و روان است در جامعه نهادینه شود.
از نکات قابل توجه این مسابقه شرکت سیدیوسف حسینی مسئول 
اداره ورزش و جوانـان بـه عنـوان یک دوچرخه سـوار بود که مسـیر 

دانشگاه تا میدان انقالب را با دانش آموزان رکاب زد. 

یادداشت ورزشی 

در امتداد عصر بیادماندنی 
نزدیک به 17 سال قبل که عصراوز پا به عرصه 
وجود گذاشت و به عنوان دومین نشریه محلی در 
الرسـتان و یکی از پایدارترین نشریات محلی در 
اسـتان فارس به انتشار مداوم خود ادامه داد و تا 
به امروز که جاي خود را به نشـریه پسین اوز می 
دهد همواره از جایگاه ویژه اي در منطقه برخوردار و از پایگاه مردمی 
نـزد خوانندگان خود بهره مند بوده اسـت و بـه الطبع صفحه ورزش 
عصراوز نیز به عنوان یکی از صفحات این نشریه به همان اندازه مورد 

توجه بوده و همواره مخاطبین بی شماري را به همراه داشته است.
امیـد می رود اکنون که به تصویب شـوراي سرپرسـتی، نشـریه 
عصراوز متوقف و با تالش زیادي نشـریه جدیدي به نام پسین اوز به 
صاحب امتیاز و مدیر مسـئولی یک بومی به جاي آن انتشار می یابد 
بتواند در امتداد استواري عصراوز بر وحدت، خودباوري، امیدآفرینی 
و اطـالع رسـانی گام بـردارد و در صفحـه ورزش پسـین اوز هم ما 
بکوشـیم به بهترین شـکل ممکن اخبار و رویدادهاي ورزشی منطقه 
را منعکـس نمایم و در حد توان و قلم خود به تجزیه و تحلیل ورزش 
شـهر و بخش اوز بپردازیم، جوانان جویایی نام و با اسـتعداد ورزشی 
مان را به جامعه معرفی نمایم و به ورزشکارانی که سال ها در میادین 
ورزشی منطقه حضور داشتند و امروزه داراي تجارب و پیشکسوت به 
شمار می آیند بها دهیم، مقاالت علمی و تخصصی ورزش را جهت باال 
بردن آگاهی و دانش ورزشی به سمع و نظر خوانندگان خود برسانیم، 
ورزش هاي بومی و محلی را پشـتیبانی کنیم و هیات هاي ورزشی را 
حمایت و از امکانات ورزشـی شـهر و بخش اوز خبـر و گزارش تهیه 
نمایم و در سایر زمینه هایی که مرتبط با ورزش منطقه باشد حضوري 
فعال داشـته باشیم که در این راه از همه صاحب نظران و عالقمندان 
بـه ورزش این منطقـه می خواهیم که با این صفحه همکاري داشـته 
باشند و ما را در هر چه بهتر شدن یاري رسانند که بی گمان همکاري 
از سـوي اهل فکر و اندیشـه و صاحب قلم می تواند به غناي صفحه 

ورزش نشریه اوز بیفزاید. 
در پیوند با رخدادهاي ورزشـی منطقه در سال هاي گذشته بسیار 
کوشـیدیم که اخبار و افتخارات ورزشـکارانمان را به چاپ برسـانیم 
چرا که بی تردید موفقیت و کسـب مقام و عناوین برتر ورزشـی مایه 
مباهـات بخش اوز در عرصه هاي اجتماعی اسـت که در این راسـتا 
خوشـبختانه در چندین سـال گذشته برخی رشـته هاي ورزشی ما 
به مدد ورزشـکاران توانا و شایسـته توانسته اسـت به موفقیت هاي 
ارزشـمندي در سـطح منطقه، استان و کشـور و گاهًا در میادین بین 
المللی حضور داشـته باشـد. اما به یقیـن با وجود امکانـات بالقوه و 
پتانسـیل هاي موجود هنوز ما به آنچه باید در ورزش باشـیم فاصله 
داریـم و حقمـان از ورزش بایـد بیش از آنچه امروز هسـتیم باشـد 
چـرا که به گواه همگان هم امکانات ورزشـی مان بیشـتر از دیگران 
در منطقه اسـت هم مدیریتی با تالش و بـا ثبات در راس ورزش مان 
قرار دارد و هم هیئت هاي فعال متعددي داریم و هم توان و استعداد 
جوانان ورزشکار ما کمتر از دیگران نیست لذا با تعیین هدف و تالش 
مضاعف می توانیم به جایگاهی به مراتب بهتر و بیشتر از آنچه امروز 
هستیم قرار گیریم چرا که خواستن توانستن است پس ما می توانیم 

فاصله ها را کم کنیم و به جایگاهی رفیع تر دست یابیم.
 ارتقـا بخش اوز به شهرسـتان اولین گام موفقیـت همه جانبه ما 
خواهـد بود که بی شـک با ایـن اتفاق مهـم ارتقـاء نمایندگی اداره 
ورزش و جوانان اوز به اداره مستقل با نمودار سازمانی پایدار و تامین 
اعتبارات مالی براي ورزش به همراه خواهد داشـت. از دیگر گام هاي 
موفقیت آمیز براي توسـعه و ارتقا سـطح ورزش ما توجه آحاد مردم 
به معقوله ورزش و ایجاد انگیزه هاي ورزشـی در خانه و جامعه است. 
ایجاد مثلثی با محوریت بخشداري، اداره ورزش و جوانان و تیم هاي 
ورزشی و هیات هاي ورزشی در طرحی به نام توسعه ورزش بخش اوز 

می تواند راه دیگر موفقیت هر چه بیشتر ورزش ما باشد. 
تشکیل شـوراي مشـورتی ورزش، کشف اسـتعدادهاي ورزشی، 
توجه به رده هاي پایه مخصوصًا ورزش مدارس، نشست هاي مختلف 
ادواري با کارشناسـان و اسـاتید و پیشکسوتان و سـایر افرادي که 
با ورزش مرتبط باشـند، آمـوزش مربیان بومی، توسـعه ورزش هاي 
همگانی، حمایت بیشـتر از ورزش بانوان، توسعه فضاهاي ورزشی در 
منطقه، حمایت هاي مالی و معنوي مردم و خیرین از ورزش، استفاده 
از مربیان با دانش نوین، حضور تیم هاي ورزشـی در میادین مختلف، 
توجه جدي به المپیادهاي ورزشی مدارس آشنایی با اصول تیم داري 
و ده هـا موارد دیگر مـی تواند راه را براي موفقیـت ورزش ما هموار 
نمایـد، فاصله ها را کم و باورها را تقویت کند. که ما می توانیم و این 
باور دور از دسـترس نیست اگر ما و شما آن را از کودکی به فرزندان 
خود بیاموزیم، امیدواریم که صفحه ورزش پسـین اوز در سـال هاي 

پیش رو پر از افتخارات و بزرگی ورزش مان باشد. 

علی تیرزن 

به مناسبت هفته تربیت بدنی بخشدار به همراه اعضاي شوراي 
اسالمی و مسئولین شــهر و بخش با رئیس و کارکنان اداره ورزش 

در این نشسـت صمیمی محمدحسین آتش فراز بخشدار اوز به 
نمایندگی از ادارات دولتی بخش اوز از خدمات سیدیوسف حسینی 
و مجموعـه کارکنـان اداره ورزش و جوانان اوز تقدیـر کرد. وي از 
ورزش به عنوان یک نیاز اساسـی جامعه یادکرد و گفت: ورزش می 

در این گردهمایی ورزشـی رضوي فرمانده سـپاه و سروان دري 
فرماندهـی نیـروي انتظامی هر یـک ورزش را یک شـاخصه مهم 
اجتماعـی دانسـتند و بر ترویـج ورزش در جامعه تاکیـد نمودند. 

دانش آموزان متوسطه بخش اوز در مسابقات 
تنیس روي میز با هم به رقابت پرداختند 

دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه اداره آمـوزش و پـرورش منطقه 
اوز در مسـابقات تنیـس روي میز که به مناسـبت هفتـه تربیت بدنی 
برگزار گردید در سـالن اختصاصی تنیـس روي میز اوز با هم به رقابت 

پرداختند. 
در این مسابقات 26 دانش آموز از 6 مدرسه متوسطه حضور داشتند 

که در پایان نتایج زیر حاصل گردید. 
مقام نخست: میالد خادم از مدرسه نظري اوز 

مقام دوم: مانی نوري از مدرسه شهید مطهري فیشور 
مقام سوم: صادق صداقت از شبانه روزي محمودزاده اوز 

مقام چهارم: جابر عبدي از مدرسه شبانه روزي محمودزاده اوز 
این مسـابقات زیر نظـر هیئت تنیس روي میز بخـش اوز به منظور 

استعدادیابی در رشته تنیس روي میز برگزار گردید. 
در حاشـیه این دیدارها عارف مولوي مسئول هیئت تنیس روي میز 
بخش اوز گفت: امیدواریم با برگزاري این گونه مسـابقات شاهد رشد و 

پیشرفت تنیس روي میز در شهر و بخش اوز باشیم. 
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و برگشت رفت مسیر اوزي دوچرخه سواران
زدند را رکاب دهستان بیدشهر  تا

دوچرخــه تیــم
متشکل اوز ســواري
و بزرگســاالن  از
به مناســبت جوانان
بدنی تربیــت هفته
ترغیب و تشــویق و
ورزش بــه جوانــان
سواري دوچرخه مفرح

زدند. رکاب را بیدشهر دهستان تا اوز برگشت و رفت مسیر
اوز به جاده اوز مسیر ورزشگاه در اجتماع سـواران با دوچرخه این
شهر این به ورود بدو و در زدند رکاب هاي خود دوچرخه با را بیدشهر
قرار بنیاد نیکوکاري بیدشهر و عالقمندان و مردم گرم اسـتقبال مورد

گرفتند.
بیدشهر مردم جمع در این تور ورزشی در حاضر سـواران دوچرخه
به را و جوانان بیدشهر گفتند سـخن سـواري دوچرخه از فواید ورزش

نمودند. تشویق سواري دوچرخه مفرح ورزش

شطرنج باز اوز
شد هرمزگان استان مسابقات  فاتح

دست در استان هرمزگان اوز نام صاحب وحدانی شطرنج باز مجتبی
اول مقام کسب به بازي موفق 6 امتیاز از 7 کسب با و شد مهره به

شد. استان هرمزگان مسابقات
محمد مسابقات این در
ریتینگ 2097 اصبحی با
حسین یوسفی شد و دوم
1660 به ریتینـگ با فـرد
رسـید. این سـوم مقـام
که اوز زبـده باز شـطرنج
را 2113 جهانی ریتینـگ
حـال در دارد در اختیـار
در لیگ شـطرنج حاضـر
هرمـزگان حضور اسـتان
بـراي تیـم رودان و دارد
حریفان مسـابقات  با در

رقابت می پردازد. به

بانوي ورزشکار اوزي
شد قیروکارزین مسابقات گل خانم

تواناي ورزشکار علوي صفا
تیم قالــب در فوتســال اوز
توانست الرســتان فوتسال
خانم زده گل بــا بیشــترین
فوتســال مســابقات گل

شود. قیروکارزین شهرستان
مناسبت  به مسابقات  این
حضور با تربیت بدنی و هفته
قیـر و کارزین، الر هاي تیـم
کارزین در شـهر و فراشبند

کاپ زده گل ده بـا توانسـت اوزي شایسـته بازیکن که گردید برگزار
آورد. دست به را مسابقات گل خانم

نور دانشجوي دانشگاه پیام که ورزشکار این بانوي ذکر است شایان
با گردید برگزار مازندران که در المپیاد کشوري در قبال اوز است مرکز

است. داشته موفق حضوري فارس استان نور پیام فوتسال تیم

اوز بدنی تربیت اداره تاسیس تاریخچه

یوسفی اشرف
اولین رئیس اداره تربیت بدنی اوز

بدنی مالی تربیت 1300 انجمن دهـه در
ورزش قانـون تصویب از پـس ایـران در

شد. تاسیس مدارس در اجباري
بخش دو به بدنی تربیت 1320 سال در
ملی تربیت بدنی انجمن وزارت فرهنگ و
به بعد هـاي در سـال که تفکیـک گردید
و بدنی تربیـت سـازمان مجزاي بخش 3
بانوان متمرکز شـوراي ورزش و المپیک ملی کمیته سـالم، تفریحات

شد.
از یکی سـالم تفریحات و تربیـت بدنـی 1350 سـازمان سـال در
بدنی تربیت کل اداره و در هر استان شد وزیري نخست هاي معاونت

گردید. تشکیل
بدنی تربیت تاسیس اداره و 1350 از سـال قبل تا نیز در شـهر اوز
ها آموزشگاه و تربیت بدنی اداره فنی مسـئولیت امور رئوف کرامتی
اداره سراسر کشور همزمان با 1350 سال در است و دار بوده عهده را
شرح این به سازمانی آن نمودار و گردید مسـتقل نیز اوز تربیت بدنی
و دفتري امور مسئول -3 حسـابدار -2 رئیس اداره -1 گردید: اعالم

رسان. نامه و خدمتگذار -3 بایگانی و نویس ماشین
سمت این به که بود اشـرف یوسـفی اوز رئیس تربیت بدنی اولین
وي و حقوق بود در تهران خدمت به وي مامور امـا گردد می منصوب
1350 سـال از وي می گردید. پرداخت الر بدنی اداره تربیت طرف از
محل مدت به این طول در هرگز و بود منصوب سمت این 1354 در تا
در که عزمی ابراهیـم 1352 سـال در نیامد. یعنـی اوز خود خدمـت
عنوان به و شـد اوز منتقل کـرد به می بوشـهر خدمت بدنی تربیـت
ضمن مشغول گردید نویسی ماشـین و دفتري، بایگانی مسـئول امور
و نامه عنـوان خدمتگذار به افراسـیابی نیز اله حبیب مرحوم اینکـه
آن در بدنی تربیت اداره محل شد. استخدام مزد روز صورت به رسان
بانک روبروي بانک) محمـد به (معروف خضري محمد ها منزل سـال
و یک پنگ پینگ میـز با اتاق همراه یک شـامل که ملت بوده اسـت

بود. اداري آن نیز امور اتاق
دولت استخدام به تازگی به که صباغی محمدرسول 1354 سال در
تربیت اداره ریاسـت عهده دار یوسـفی اشـرف جاي به بود آمده در
فریدون و پرورش آموزش اداره بـه وي انتقال پس از و شـد اوز بدنی

منصوب گردید. سمت این باالنچی به
باالنچی فریدون پوراحمدي، جعفر اسـالمی از پیروزي انقالب بعد
حال در و ابراهیم علیپور، علیرضـا امینازاده عبدالحمید پیشـداد، و
خدمت مشـغول به اداره در ایـن سـید یوسـف حسـینی نیز حاضر

هستند.
از لحـاظ اوز جوانـان و ورزش اداره حاضـر نمایندگـی حـال در
سـالن چمن، دو زمیـن یـک داراي امکانـات ورزشـی و تاسیسـات
مجهز خوابگاه و کاراته سالن بدنساز، سالن کشتی، سالن سرپوشیده،
و .... سواري اسب مجهز پیست اداري، ساختمان اسکان ورزشکاران،
بیشتر آن نیز امکانات شهرستان هاي اسـتان از بسـیاري از که بوده
هزینه هاي بیشترین ندارد. اداري رسمی پرسنل هیچ هنوز است. اما
پرداخت تامین و هاي مردمی طریق کمک حاضر از حال اداره در این

گردد. می
را اطالعات این عزمـی که ابراهیم آقاي از ضمن سـپاس پایان در
که گردد می درخواست عزیزان همه از گذاشـتند اختیار نگارنده در
نشـریه در درج جهت دارند رابطه این در دیگري تکمیلی مطالب اگر

فرمایند. ارسال

صابري عبدالرحمن

برگزار شد اوز در فارس استان لیگ سوارکاري
با فارس اســتان کورس مســابقات لیگ دوره پنجمین بدنی تربیت هفته با همزمان
سوارکار 28 مسابقات این در گردید. برگزار اوز بخش در استان سراسر چابکسواران شرکت
سه در فسا اســتان)، بندرعباس(مهمان اوز، خنج، اشــکنان، خور، گراش، شــهرهاي الر، از

پرداختند. رقابت به هم با کورس
به مالکیت اول اسـب زلزله متر: مقام 1100 مسـافت با (الف) گـروه و در اول کـورس در
به تندر اسب سوم مقام حاجیانی. رضا مالکیت به سـامان اسـب دوم بدري. مقام یوسـف

جعفرپور. نبیل مالکیت
مقام  شبان. مالکیت ذبیح اله اسب کوهستان به مقام اول در گروه (ب): دوم کورس  در
به مالکیت خان میراث سوم مقام امیدواري. محمدشریف مالکیت به خان اسب سلیم دوم

زمردي. اسرا
مقام مظفري، مجتبی مالکیت به بلوچ اسـب اول (ج): مقام گروه و در در کورس سـوم
به مالکیت محبت اسب سـوم مقام امیدواري. محمدشـریف مالکیت به کوالك اسـب دوم

جعفرپور. میالد
گردید.  برگزار کرمی متیـن و پور وراي ابراهیم ناکام جوانـان یادبود به مسـابقات این
و تالش و سعی تمام مسابقات اعالم کرد در پایان این بخش اوز سوارکاري هیات و رئیس دوانی استان فارس اسب کورس و کمیته مسئول محبی محسن
سیدیوسف حسینی مسئول از بدنی هفته تربیت مناسبت تبریک به است. وي ضمن استان فارس سراسر کورس در مسابقات سازي ما قانون مند هدف
امیدواري ابراز و نمود تشـکر و تقدیر اوز بخش در کشـور کورس پیسـت و تکمیل احداث در همکاري و بخش خیرین و اوز بخش و جوانان ورزش اداره

شود. مهیا اوز بخش در کشور کورس مسابقات برگزاري زمینه نزدیک آینده در کرد
از طرف هیات مسابقات به نفرات برتر این در پایان نمودند. مسـابقات دیدن از این سوارکاري به رشته جمع کثیري از عالقمندان اسـت ذکر شـایان

اهدا گردید. هدایاي یادبود و جام قهرمانی برگزاري مسابقات

در اوز صبحگاهی روي همایش پیاده
و انجمن نواندیشان انجمن جوانان اوز و و ورزش همت اداره به
تربیت بدنی هفتــه مناســبت به شــهر تاگاره این گردي طبیعت

گردید. روي صبحگاهی برگزار پیاده همایش
در مقابل اداره عالقمندان از کثیري جمع ورزشی همایش این در
به صبح 5/30 سـاعت راس اجتمـاع کردند و اوز و جوانـان ورزش
نور پیام برکه مقابل دانشـگاه 11 گروهـی تا صورت به و هم اتفـاق

کردند. روي پیاده
حاضر عالقمنـدن و عـالوه بر جوانـان ورزشـی مراسـم این در
این کنندگان در داشتند. شرکت حضور شماري نیز بی خانواده هاي
جوانان و ورزش اداره مسیر گروهی صورت به همایی ورزشـی گرده
یازده محوطه در در پایان و نمودند طی را پیام نور دانشگاه مقابل تا

پرداختند. صبحانه صرف به برکه
راسـتگو، فریبا جعفر محبـی، محمود ورزشـی اجتماع ایـن در
امیدواري کردند که ورزش و ابراز نمودند تشکر مراسم در کنندگان شرکت حضور از بدنی تربیت هفته تبریک اوز ضمن شهر اسالمی شوراي از صالحی

باشد. داشته تداوم دارد همیشه همراه را به نشاط و شور که صبحگاهی
ابراز و نمود تشـکر و تقدیر تعطیل روز یک در پرشـور عالقمندان حضور از مراسـم این در گردي تاگاره نیز طبیعت انجمن از حسـین نیا شـهرام
تالش وي روان انسان است. و روح سـالمتی ضامن ورزش که چرا کنند با ورزش آشـتی از پیش بیش مردم ماشـینی زندگی عصر در که کرد امیدواري
گردي طبیعت انجمن همکاري با همایش ورزشی این گفت و سـتود را منطقه در ورزش توسعه رشـد و جهت به جوانان اوز و ورزش اداره هاي مسـئول

است. شده برگزار نواندیشان انجمن و تاگاره
چنین عالقمندان همت همه به نیز آینده گفت امیدوارم در و نمود تقدیر مراسم این مرد در و جوان، زن و پیر حضور حسینی از یوسف سید سپس

باشیم. داشته ورزشی هاي در برنامه را شور پر و ورزشی هاي برنامه
حضورشان کرد و تشکر پاییزي دلنشین صبح یک برنامه ورزشی در بانوان و آقایان همه از شرکت نیز اوز اسالمی ارشاد اداره مسئول هاشمی فروغ

مایه دلگرمی دانست. را
بدنی هفته تربیت به مناسبت انجمن نواندیشان و تاگاره گردي طبیعت انجمن طرف از و شد تقدیم کنندگان هدایاي به شرکت قرعه به قید پایان در
داده هدایایی برنامه ورزشی در حاضر فرد ترین مسن و کوچکترین به و گردید اهدا وي به اي هدیه ورزش امر در حسـینی یوسـف سـید هاي تالش و

گردید. اهدا صبحگاهی کتاب پیاده روي همایش حاضر در تمامی کودکان به نیز و شد

ورزشی مختلف هاي و هیات بدنی دبیران تربیت اندیشی هم  جلسه
در هماهنگی و تعامل هدف ایجاد با اوز جوانان و ورزش اداره ورزشی مختلف هاي هیئت و بدنی تربیت و آموزگاران دبیران اندیشــی هم ي جلســه
همت کارشناس تربیت به منطقه برتر ورزشی اســتعدادهاي اوز و شناسایی و هدایت شهر موجود و پتانسیل امکانات از حداکثري اســتفاده راســتاي

شد. برگزار شهر این یادگاري محل آموزشگاه اوز در پرورش و آموزش اداره بهداشت و بدنی
یادگیري و انگیزه ایجاد سـاز زمینه مهم و درس هاي از یکی بدنی تربیت گفت: اوز و پرورش اداره آموزش رئیس رضائی جلسـه محمدرضا در این
که پرورش و آموزش در بنیادین سند طرح تحول به رسیدن مدارس براي در اثرگذاري ورزش از صورت اسـتفاده مناسب اسـت که در آموزان در دانش
منطقه اوز پرورش و آموزش اداره بدنی تربیت موفق به نقش ادامه در وي شد. خواستار تربیت بدنی معلمین از را است صالح و سالم عبد آن نقطه آخر
تربیت آموزگاران دبیران و و خانم محبوبه مساح اداره بدنی تربیت کارشناس زحمات حاصل را استان بین مناطق اداره در این جایگاه دوم و کرد اشاره
مهران میز، روي تنیس هیات مسئول مولوي عادل سواري، دوچرخه کاویانی از هیئت و پرمون سعید همچنین جلسه این در کرد. عنوان مدارس بدنی
مزایاي رشته از مختصر طور یک به هر که داشـتند حضور بانوان شناي امیدوار مسـئول اسـتخر و آزرمی ها و خانم اوز هیات شـطرنج زمانی مسـئول
ورزشی نشست این در کردند. یاد نیکی به فعالیت خود مورد اي رشـته اوز در منطقه و پرورش آموزش با اداره از تعامل و نمودند صحبت خود ورزشـی
آن و ستود را استان در خود متبوع بدنی اداره تربیت ارزشمند جایگاه نیز اوز پرورش و آموزش بدنی اداره تربیت و پرورشی معاونت شاحسنی محمد

شد. موفقیت روند این خواستار ادامه و عنوان کرد بهداشت و اجتماعی هاي در آسیب بدنی هاي تربیت مربی همکاري دستاورد را
عنوان زدنی مثال را این شهر و جوانان و ورزش اوز پرورش و آموزش اداره بین تعامل اوز و جوانان اداره ورزش حسینی رئیس یوسف سید ادامه در
خواست تا مدارس در ورزش مربیان از و دانست منطقه ورزش پیشرفت ساز زمینه را شـهر پتانسـیل موجود در امکانات و از حداکثري اسـتفاده کرد و
نظر هاي مورد هیئت به استعداد با آموزان دانش معرفی با و باشند داشته را همکاري نهایت بدنی تربیت درخشان اسـتعدادهاي هدایت و در شناسـاي

آورند. را فراهم استعدادها این و موفقیت پیشرفت مسیر
کارشـناس محبوبـه مسـاح پایـان در
اوز و پرورش آمـوزش اداره تربیـت بدنی
مسـابقات دوم در کسـب مقام گفت: نیـز
در اول مقـام کسـب  و اسـتان مناطـق
گذشـته هاي سـال در بدنی تربیت حوزه
آموزش اداره بدنـی تربیـت افتخـارات از
به اشـاره ضمن وي اوز اسـت. پـرورش و
درون ورزشی المپیاد بهتر چه هر برگزاري
اجراي مدارس و سـازي ایمن اي مدرسـه
آموزان به و هدایت دانش پویا طرح حیاط
شکوفائی جهت ورزشی هاي کانون سمت

نمود. تاکید ورزشی استعدادهاي

میزبان فیشور
تکواندو نمایشی رشته  هنرهاي

تکواندو ورزشــی کیوکیاي رشــته هانمادانگ و پرهیجان همایش
قرار عالقمندان توجــه مورد و گردید برگزار فیشــور شــهر در زیبایی به

گرفت.

تیم تکواندو سرپرسـت خانم حنیفی همت به ورزشـی این همایش
اف برگزار قاسم اسـتاد پور و اسـتاد عبداله خوب همکاري و فیشـور
مسـابقات: کیوروگـی، حرکات شـامل ورزشـی این همایش گردیـد.
از هنرجویان توسط هاي مختلف با تکنیک اجسام شکستن و نمایشی
مبارزه بنی زمانی و مهنا شخصی دفاع و بود و فیشور باشـگاه خنج دو
این توجه هاي مورد بخش از فیشور تکواندو خردسال باشگاه دختر دو

بوده است. نمایش ورزشی
بخش جوانان و ورزش اداره رئیس حسـینی این مسابقات پایان در
شهر از پاسـگاه این فیشـور و فرماندهی شهر اسـالمی شـوراي اوز و
نهایت در نمودنـد. و تشـکر و تقدیر ورزشـی همایش ایـن برگـزاري
همه به و حکـم قهرمانی و همایش ورزشـی مدال این برتر نفـرات بـه

شد. اهدا یادبود رسم به جوایزي هنرجویان

درخشیدند استان در اوز کا کاراته  بانوان
اســتان هاي رقابت در 16 مبارز با حضور اوز کا کاراته بانــوان تیم
دســت برنز 8 و نقره 5 طال و مدال 3 و توانســتند به کردند شــرکت
شــهرهاي از کا کاراته بانوي 250 شــرکت با مســابقات یابنــد. این
زیر براي نتایــج پایان در کــه گردید برگزار شــیراز اســتان در مختلف

آمد. دست به اوز مبارزین
کمربنـد *رده
مشـکی: اي  قهـوه
نیامبـارك فرنـوش
کومینـه، دوم مقـام
مقام مشکینی  فاطمه 

کومینه سوم
بنفش: آبی *رده
نسیم محبی مقام دوم
رضایی زهرا کومینـه،
عایشه کاتا، دوم مقام
سـوم کامیـاب مقـام
فریدي هسـتی کاتا،
کومینه، سـوم  مقـام

کومینه تابعی مقام سوم کومینه، مهدیس بحرانی مقام سوم مینا
فکري درنا کاتا، اول هانیه قاضی زاده مقام نارنجی: کمربند *رده
مقام سوم صمدانی حسنی دوم کاتا، کامیاب مقام صفورا کاتا، مقام اول

کومینه
رمیصا کاتا، قاسـمیان مقام اول فاطمه زرد: سـفید کمربند *رده
کیمیا سـوم کاتا، مقام زاده مومن درسـا کومینه، دوم مقام قاسـمیان

کاتا مقام سوم خضري
طاهري، و پرهیزکار برازنـده، ها خانم اوز از تیم اعزامی سرپرسـت

مشکینی فاطمه سنسی و حاجیان مهرنوش سنسی مربی:
رده در کاتا قسمت اوزي در مبارزین تعدادي از اسـت شـایان ذکر
عناوین به توانسـتند پرداختند که مبارزه بار به اولین بـراي نونهاالن

یابند. دست رده این برتر

عمادشهر در اوز بخش بازان بیلیارد
 درخشیدند

شــهر در که بال ایت رشــته در بیلیارد مســابقات برگزاري یک دوره با
اوز بخش بازان بیلیارد گردید برگزار باغ الرستان صحراي عمادشــهر بخش
دست مســابقات این برتر خود به عناوین حریفان بر غلبه با توانســتند

یابند.
و فیشور خنج، اوز، شـهرهاي بازیکن از شـرکت 16 با این مسـابقات

حاصل گردید: زیر نتایج پایان در که گردید عمادشهر برگزار
اوز از میراله احمدي دوم: نفر ، از شـهر فیشـور خلیلی حامد اول: نفر
، سیاه) توپ (باشگاه اوز از محمد رحیمی سوم: نفر ، سیاه) توپ (باشگاه

عمادشهر از حلیمی محمد چهارم: نفر

دیدار با در الر شکست
اوز بانوان فوتسال

4 نتایج با و برگشت رفت دیدار دو در اوز بانوان نصر فوتســال تیم
داد. شکست الر را بانوان فوتسال مهره پر تیم 1 بر 4 3 و بر

سـالن  در مهرماه 28 و تاریخ 18 دیـدار در دو طی مسـابقات ایـن
نصر فوتسـال تیم دیدار دو هر در و گردید برگزار ورزشـی میراحمدي

دهد. الر را شکست بانوان فوتسال تیم اقتدار با توانست اوز
را هر دو دیدار هـاي گل
یزدانی الهـام علـوي، صفا
بـه منظریـان فـردوس و
تیم رسـانند. اعضـاي ثمر
اوز: نصـر بانوان فوتسـال 
فاطمـه صادقـی، هلیـا
رنجـی فریبـا نیامبـارك،
نیامبـارك، سـمیه زاده،
بلقیـس رفیعـی، فاطمـه
علوي، صفـا زاده، بخشـی

تیم بر این سرمربی و بودند پور حاجی مارال و یزدانی الهام ندا گرگین،
است. بوده اوز و پرورش آموزش از مربیان یکی نصر زینب عهده

پسین اوز: ورزش نشریه اعضاي کمیته
جعفر هاشـمی، مرتضی سـید عبدالرحمـن صابري، تیـرزن، علی
شیخ عبدلی، شاکر امیدواري، محمدشـریف محبی، محمود راسـتگو،

علوي صفا هاشمی، بی بی فاطمه سیده کامیاب، کامیال
این شماره: همکاران در

کامیاب، محمدشـریف کامیال صابـري، تیـرزن، عبدالرحمن علـی
هاشمی فاطمه بی بی سیده امیدواري،

ورزش 15www.pasineevaz.com

اوزي قهرمان بیلیارد باز
شد الرستان بیلیارد مسابقات

ایت رشته در و آزاد ســنی که در رده بیلیارد مســابقات دوره یک در
سیاه توپ باشگاه باز خلیلی بیلیارد گردید، حامد برگزار الر در شــهر بال

دست یافت. مسابقات این قهرمانی مقام به و اول شد اوز
رسـید. بیلیارد باز الر بـازان بیلیارد بـه چهارم تا دوم هـاي مقـام
باخت و بدون بازي شـش با مسـابقات اوز در این سـیاه توپ باشـگاه

مقام قهرمانی رسید. به و شکست داد حریفان را

(220) 1 1396* شماره آبان ماه اول* سال



پسین اوز در چاپ و ویرایش نوشته ها آزاد بوده و از برگردانیدن نوشته هاي چاپ نشده پوزش می خواهد. مطالب مندرج در نشریه الزاما دیدگاه شوراي نویسندگان نمی باشد.

فروشگاه کیف دیوید جونز
عرضه شیک ترین کیف هاي زنانه مجلسی و اسپرت مارك دار

شعبه 1: الر، شهر جدید، بازار امام، فاز 3، پالك 79 ، شماره تماس: 07152253937

شعبه 2: اوز، خیابان شهید بهشتی، بازارچه حافظ، پالك 8، شماره تماس: 07152515020

مسئول: فروزان 09157777703

دوازده سال با غم و اندوه گذشت 
آن گنج نـهان در دل خانه پـدرم بـود 

هم تاج سرم بود و همی بال و پرم بود 
هر جا که ز من نام و نشـانی طلبیدنـد 

آوازه نـامـش، سنـد مـعتـبـرم بـود 
17 آبان ماه در دوازدهمین سـال درگذشـت مرحوم 
«بهمـن بهمـن پـور» یـاد و 
خاطره اش را گرامی می داریم. 
امید که روحش قرین شادي و 

همواره در آرامش باشد. 

همسر و فرزندان 
همیشه داغدارت 

آرزوي عمري بلند همراه با سالمتی براي شما عزیزان داریم

برادران و خواهران علوي
باخبـر شـدیم بـرادر عزیزتـان مرحوم 
«حبیب علوي» دار فانـی را وداع گفت. 
و خانـواده  بـه شـما  را  ایـن مصیبـت 
محترمتـان تسـلیت عرض مـی نماییم 
و از خداونـد متعـال بـراي متوفی طلب 
مغفرت و براي شـما صبر جمیل مسئلت 

می نماییم.
عبدالرزاق فاضلی و فرزندان

یـادمـان 

دومین سال درگذشت مرحوم «عبداله فاروقی»
پـدر جان لحظـات از پی هم می آینـد و می روند 
امـا تو نیسـتی. ولـی یـاد مهربانـی و خوبی هاي 
بـی منت تو گذر عمر را بر ما آسـان نموده اسـت. 
بی تو زیستن برایمان سـخت و دشوار است اما ما 
صبـر و مهربانی و خوب بـودن را از تو آموختیم تا 

یاد و خاطره ات را زنده نگه داریم. 
همسر و فرزندان همیشه داغدارت 

یادبود 
دو سالی است که محروم ز دیدار تو هستیم

محـروم ز گفتـار و ز کـردار تـو هستیـم
هر لحظه فراق تو چو عمري است روان سوز

مـا در همـه عمـر عـزادار تـو هـستیـم
 ناباورانـه جاي خالی عزیزمان شـادروان «زیبا شفائی» 

را شـاهدیم جایی که قطره شمع 
وجـودت را به پاي عزیزانت ذوب 
کردي و خود در ظلمات یک شب 
سـنگین به ملکوت پر کشـیدي 
گوهر وجود تـو کیمیاي زندگانی 

ما بود.
همسر و فرزندان

یک سال از غروب ناباورانه 
بناري»  «افسانه  عزیزمان 
گذشـت. دسـت تقدیر او 
را از باغ زندگی جدا کرد و 
جز مشتی خاك بر ما باقی 
نگذاشـت. هنوز به یادش 
اشـک می ریزیم تا شاید 

آرام گیریم. 

خانواده محمدشریف بناري و فرزندان

تقدیر و تشکر
گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است                                  می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

بدین وسـیله از همه عزیزان، دوستان، آشـنایان که در مراسم تشییع، 
تدفیـن و ترحیم «مرحـوم عبدالرضا نامدار» و مجلـس ختم در اوز و 
بندرعباس و از راه هاي دور و نزدیک شـرکت نموده اند و یا به وسـیله 
تلفـن و پیامـک بازماندگان را در تحمل این مصیبت یاري بخشـیدند و 
مرهمی بـر قلب داغدارمان بودند و موجبات تسـالي خاطر ما را فراهم 
سـاخته اند، صمیمانه سپاسـگزاریم. سـالمتی و بهروزي همه شما را از 

درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. 
خانواده مرحوم عبدالرضا نامدار 

و فامیل هاي وابسته

جناب آقایان: محمدرسول،
  عبدالرحمن، محمد و رئوف علوي

درگذشت مرحوم «حبیب علوي» را به 
شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده و برایتان آرزوي صبر و سالمتی 

را از خداوند منان خواستاریم.

ناصر اسفندنیا و خانواده

جناب آقاي نوروز نامدار و 
خانواده محترم پدر مرحوم

از شـنیدن خبر فوت«مرحوم عبدالرضا نامدار» بسیار متاثر 
شـدیم این واقعه دردناك را خدمت شما و خانواده محترمتان 

تسـلیت عرض نموده  و از درگاه 
خداونـد متعـال برایتـان صبـر 
مسـالت داریـم ما را هـم در غم 
عزیز از دسـت رفته تان شریک 

بدانید. 

ناصر اسفندنیا و 
خانواده

خانواده محترم حاج محمد احمدپور 
با نهایت تاسـف درگذشـت بزرگ خاندان احمدپور زنده یاد «حاج محمد احمدپور» پدر شهید 
بزرگوار محمد امین احمدپور در ایام سـوگواري ساالر شهیدان را صمیمانه تسلیت عرض نموده 

براي آن مرحوم غفران الهی و براي بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم. 

رئیس و کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه اوز

جناب آقاي صالح صالح پور 
درگذشـت غم انگیز اخوي محترم مرحوم «عبدالرحمن صالح پور» را به شما و خانواده 
آن مرحوم تسلیت عرض نموده براي آن مرحوم غفران و رحمت الهی و براي شما و سایر 

بازماندگان محترم صبر و سالمتی آرزومندم. 

دبی - محمد شیخ محمدرفیع فقیهی

https://telegram.me/pasineevaz
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